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és rajzolta: Palló Imre.) 695 
Dió-, mandula-, mogyoró- és gesztenyeter-

mesztés. ( ír ták: Mohácsi Mátyás és 
Magyar Gyula.) 502 

Drozdy Gyula: Bosco Szent János nevelői 
rendszere. (Mester János dr. egyetemi 
tanár könyve.) 606 

Egyetem és politika. (Irta: Komis Gyula 
dr.) 778 

V 
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Oldal 
Elemi iskolai ra jz tanmenet mintaház. (Ir ta: 

Bucsy Jenő.) 893 
Elemi iskolák testgyakorlása, ahol sem 

tornaterem, sem felszerelés nines. ( í r ta : 
Somorjai László.) 615 

Előadások a magyar tanítók szabadegyete-
mén 736 

Erdély vérző kul túrá ja . ( í r ta : Urbányi C. 
József.) 734 

Én magam. ( ír ta: Gárdonyi Géza.) . . 575 
Értekezések az árus í tás technikájáról, a 

mezőgazdasági oktatásról és a pálya-
választásról. ( í r t a : Orel Géza.) 893 

Faluvédelem. (Irta: Busznyák Gyula, dr.) .. 143 
Fiumei kaland. ( í r ta : Orbán Dezső.) 811 
Földrepottyant két manócska. ( I r ta : Ko-

sáryné Béz Lola.) 57 
Furcsa poézis. (Ir ta: Horváth Zoltán.) 249 
Fúr-Fa-Rag-Ta kínai ezermester kópéságai. 

( I r ta : Szegedi Boris.) 812 
G. H.: Giovanni Gentile művészetfi lozófiája 

és a mai olasz esztétika irányai. ( í r ta : 
Mester János dr.) 615 

Gyermekbokréta. ( í r ta : B. Czeke Vilma.) . . 892 
Gyérmekvédelem 457 
Gyulai Ágost dr.: Mesterség-e vagy művé-

szet? (Fináczy Ernő didaktikai elmé-
lete.) 196 

— — Nevelői gondolkodók és nevelési rend-
szerek Olaszországban. (Mester János 
dr. könyve.) 802 

Havas István: Rákóczi. ( í r ta: Szathmáry 
István.) 328 

Három királyfi , há rom kívánsága. ( í r ta : 
dr. Vladárné Geszner Ilona.) 931 

Három magyar könyv Abesszíniáról 24 
Hogyan fokozhatjuk népművelő előadá-

saink sikerét? ( í r t a : Tamás József.) .. 500 
Hogyan hatott a t an í tás Arany J á n o s lelki 

életére? ( í r ta : Dénes Szilárd.) 614 
25. Liszt Kórus 290 
I. I. dr.: Életproblémák. (ír ta: Madarász 

István dr.) 56 
Jel lemlátás és jellemígézés. ( í r ta : Noszlopi 

László.) 574 
Keserű tenger. (Ir ta: Leidenfrost Gyula.) .. 459 
Kék a búzavirág. (Kádas György nótás-

könyve.) 23 
Két kalap találkozik. (Ir ta: Bakos László ) 735 
kf.: Tudod-e mit köszönhet a vi lág a ma-

gyarságnak? (í r t a : Kun Andor dr.) .. 23 
(Kont.) A nyugatmagyarországi felkelés. 

( í r ta : Missuray-Krug Lajos.) 371 
Külügy i Szemle 289 
Küzd j és bízzál! ( í r t a : H. Hajtay Etelka ) .. 178 
Lángoló tengerek. ( í r t a : Kalmár Gusztáv 

dr.) ! . . 500 
Lelkemből, véremből. (Versek, í r t a : Fónyad 

Ernő.) 892 
Lenau. (Magyar versre fordította- Havas 

István.) 460 
Lengyelország. Történelem, Kul túra , Civili-

záció. ( ír ta: Statkowski József, fordí-
tot ta: Sántay Mária.) 734 

Légitámadás. ( í r ták: vitéz Náray Antal és 
i f j . vitéz Berkó István.) 536 

Magyar Anyák N a p t á r a az 1937. évre. (Szer-
keszti: Keller Lajos.) 893 

Magyarázó rajzok a természettan tanításá-
hoz. ( í r ták és rajzol ták: Kaposi Ká-
roly és Móra József.) 247 

Magyar Dal 457 
Magyar Föld—Magyar F a j 811 

Oldal 
Magyar Kórus 812 
Magyar meg-újhodás felé. ( I r ta : Kovách 

Imre.) 893 
Magyarosan 58, 215, 372, 536, 889 
„Magyar parasztmesék". (Kiadják: Illyés 

Gyula és Ortutay Gyula.) 931 
Magyarság és Európa. ( Ir ta : Németh László.) 328 
Magyar Tanítók Évkönyve. ( I r ta : Bene La-

jos.) 502 
Magyar Történet ú j kiadása. ( í r ták : Hóman 

Bálint dr. és Szekfű Gyula dr.) 850 
Mándy Gyula verseskönyve 734 
Már ia dalok. ( I r ta : Budnyánszky Gyida.) .. 422 
Meotiszi ének. ( I r ta : Méreyné Juhász Mar-

git.) 57 
Mezőgazdasági Termelés. ( I r ta : Deseő Jenő.) 892 
Mélyből hoztam. (Nagy Mtda versei.) 461 
Méthode dramatique. ( í r t a : Gonda Lili dr.) 849 
Molnár János: Az egészségügyi értesítő. 

(Irta: Eöry László dr.) 693 
Mosaiques des rapports historiques et lit-

téraires en t re Geneve et la Hongrie. 
(Irta: Olay Ferenc dr.) 289 

Multvári leányok. (Irta: Blaskó Mária.) .. 422 
Nostalgia d'amore. (Irta: Kalló Ferenc.) . . 849 
Olay Ferenc dr. megjelent munkáinak jegy-

zéke 177 
Olympiai Kalauz. (Irta: Mező Ferenc dr.) .. 501 
Orvos az Őserdőben. (Ir ta : Albert Schweit-

zer, fo rd í to t ta : Klopstock Gizella.) 460 
Ösi vártán. ( I r ta : Agyagfalvi Hegyi István.) 24 
Öt magyar népdal. Négy magyar népdal. 

(Vikár Sándor szerzeményei.) 812 
Ötven év B u d a és Pest irodalmi életéből 

1780—1830. (Irta: Waldapfel József.) .. 178 
Pedagógiai elvek. (Irta: Dékány István.).. 931 
Rakssányi Mária: Magyar Gyermekek 

Lapja 502 
Rózsáskert. (Szavalókönyv, szerkesztette: 

Tordai Ányos dr.) 422 
Sikoltás a pusztán. (Ir ta: Könnyű László.) 735 
Sötét ablakok. ( I r ta : Varga Lajos.) 216 
Szívem virágai. (Irta: Nagy né Pethő Ka-

rola.) 502 
..Szlovenszkói magyar elbeszélők" 289 
Tanítás Problémái könyvsorozat. (Szerkeszti: 

Vajthó László.) 850 
Tavaszról aka r t am írni. ( I r ta i f j . Gyökössy 

Endre.) 177 
Tóth Ferenc dr.: A földrajz tanítása a IV. 

osztályban. (Ir ta: Drozdy Gyida.) .. v 896 
Tündérkirálynő gyémántköre. ( ír ta: Babó-

csay János.) 329 
Versek Anyák napjára , Fák és Virágok ün-

nepére, Névnapra és Alkalmakra. 
( ír ta: Zászlós Márta.) 329 

Viharlát i szél f ú j . (Ir ta: Komáromi János.) 537 

VIII. Kül fö ld i i r o d a l o m 

kf.: Annuaire Internat ional de l 'Éducation 
et de l 'Enseignement 1936 894 
Carl Biemann: Das Kind in Wandel 
der pädagogischen Anschauungen der 
Aufklärungszei t 217 
Die Deutsche Schule 852 
Die Erz iehung 25, 180, 291, 615,932 
Die Grundfragen der Erziehung in 
biologischer Beleuchtung 812 
Emst Berber: Psychologia der Neu-
gier 249 

— — Friedrich Frobel: Brief an die F rauen 
in Ke i lhau 330 

I 
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Oldal 
— — Frits Walter: Die Zeitung als Lehr-

mittel 59 
G. A. Yoakam and R. G. Simpson: An 
Introduction to Teaching and Lear-
ning 737 
Georg Bachmeier: Die geschichtliche 
Entwicklung des Berufsschullese-
buches 145 

— — Hans Denser: Deutsche Arbeitserzi-
ehung 852 
Hugo Keller: So lebt die Waldgemein-
schaft 780 

— — Internat ionale Zeitschrift f ü r Erzi-
hung 290,502, 696, 780 
James Fred. Rogers: The welfare of 
the teacher 423 
Josef O. Vértes dr.: Nervöse Kinder. 
Ein Handbuch fü r El tern und Erzieher 461  
Julius Weil: Frühsymptome der Ver-
wahrlosung 538 
Karl Huber: Theorie der gymnischen 
Erziehung bei den Römern 503 
Komao Murakami dr.: Das japanische 
Unterrichtswesen 98 
La format ion professionnelle du per-
sonnel enseignant pr imaire 59 
La Legislation régissant les Construc-
tions scolaires 736 
Martin Kirchner: Allgemeine Erd-
kunde und Himmelskunde in Zeich-
nungen 652 
The effects of the economic depression 
on education in other countries 538 
Wilhelm Rasmussen: Ruth. Tagebuch 
über die Entwicklung eines Mädchens 
von der Geburt bis zum 18. Lebens-
jahre 372 

— — Wilhelm Brix dr.: Der Lehrer im 
Dienste der Volkstumspflege 58 

IX. Külfö ldi s z e m l e 

1. Amerika-
A jellemnevelés kl inikája 783 
A nyomorék gyermekek ügye Amerikában 538 
Amikor a hallgatók figyelik meg tanára ikat 250 
Argent ina 854 
Művész-tanítók 463 
Nevelés és demokrácia 617 
Tisztaságra való nevelés 783 

2. Angolország. 
A biológia előnyomulása 653 
A gyermektanulmány az angol szépiroda-

lom tükrében 854 
A házi feladatok ellen és mellett 617 
Az iskolai dolgozatok ellen 934 
A jövő iskolája 292 
Az egészség min t közgazdasági tényező 737 
Az iskolakötelezettség meghosszabbítása 

Nagybr i tánniában 539 
Az ú j nevelés híveinek nemzetközi kongresz-

szusa 374 
Angol vélemények az iskolai fegyelemről .. 539 
Angol iskolai építkezések 934 
Ceruzakörző 27 
Gallértartógomb 26 
Gépkocsivezetés az iskolában 505 
Gyakorlat i idegennyelvtanítás 895 
I f j ú s á g i Állatvédő Egyesület 292 
Kommunis ta tanulók 505 
Le nem csavarodó gombolyag 27 

Oldal 
Légvédelmi intézkedések kisgyermekek szá-

m á r a Angolországban 145 
Nagybr i tannia 99, 463, 653, 697 
Nagy-Bri tannia közoktatásügye 182 
Sportterek királyi hódolat gyanánt 617 
Szépírási verseny Angolországban 617 
Tempora mutan tur 782 
Virágzó ágak 27 

3. Ausztria. 
Az osztrák tanítóképzés kiterjesztése 617 
Nagykorú gyermekek el látása 505 
Repülés mint kötelező t an tá rgy 424 
Tömegtanítás rádió ú t j á n 145 

4. Belgium. 
Nemzetközi kongresszus a családi nevelés 

érdekében 26 
5. Bulgária. 

A bolgár iskolák nemzeti feladata 145 
Bulgária 99, 218, 250, 895, 934 
Bulgária közoktatásügye 181 
Bulgária népoktatásügye 738 

6. Csehszlovákia. 
Csehszlovákia 617 

7. Franciaország. 
A francia i f jú ság sportol 783 
A f rancia kormány reformálni készül a 

tanítóképzést 181 
A népművelés múl t já ró l 813 
Az iskolakötelezettség meghosszabbítása • 

Franciaországban 738 
Diákszanatórium Franciaországban 146 
Franciaország 738 814 
Iskola és nemzetvédelem 576 
Sebestyén bácsi színháza 374 

S. Görögország. 
A görög tanítóképzés: 1929 és 1934. 653 

9. Hollandia. 
A cserkészek világ-jamboree-ja 462 
Magyar est Antwerpenben 935 
Németalföld 217 

10. Japán. 
Japán nemzeti iskolai katekizmus 783 

11. Jugoszlávia. 
A jugoszláv tankönyvszabadalom ellen 463 
A nemzetiségi iskolák tanfelügyelői 331 
J ugoszlávia 617 
Magyar iskolák Jugoszláviában'? 894 
Pedagógiai csendélet Jugoszláviában 330 
Szigorít ják a jugoszláv filmcenzurát 146 

12. Kína. 
A töltőtollak ellen 653 

13. Lengyelország. 
A lengyel kultuszminiszter a tanító munká-

járól 933 
A varsói általános iskoláztatás v 737 
Az iskolánkívüli népművelés Lengyel-Szilé-

ziában 813 
Gyógyiskola a lengyelországi Kubaionkában 737 
Lengyel iskoláztatás és kul túra Német-

országban 782 
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Oldal 
Lengyelország _ 99 

Lengyel pedagógiai enciklopédia 854 
Lengyel vélemény az iskolai rádió mellett 424 
Mától kezdve nincs szekunda! 853 
Szövetkezeti könyvesboltok a lengyel isko-

lákban 782 
14. Németország. 

A középiskolai koedukáció ellen 250 
A német tanítóképzés köréből 505 
Az angol nyelv térhódítása 617 
Az üdülés világkongresszusa 373 
Coubertin báró mint nevelő 652 
Éret tségi nélkül német egyetemen 60 
Fegyver t a Hi t ler- i f júságnak 292 
Fogápolás az iskolában 934 
Gépjárművek vezetésének taní tása az isko-

lákban , 374 
Nemzeti gyermekcsere 60 
Nemzetközi tanulócsere 653 
Németország 217 

Német vélemény a magyarországi kisebb-
ségi tanítási nyelvű népiskolák ügyé-
ben kiadott ú j kormányrendeletről . . 60 

Iskolai humor . . 697 
Poroszország népiskolai s ta t iszt ikája 539 
Süddeutsches Landeserziehungsheim Schon-

dorf am Ammersee 292 
15. Norvégia. 

Norvégia 814 
16. Olaszország. 

A „falubeli rádió" (Rádiorurale) pályázatai 424 
A fák nap ja Olaszországban 145 
A gyermekkertésznő (maestra giardiniera) 

képesítése Olaszországban. . . . . . . . . . . 503 
A háztar tás tan tan í tásá ra való képesítés 

Olaszországban 331 
A korhatár módosítása magántanulóknál 

Olaszországban 373 
A taní tók és tanárok szolgálatának a nyug-

díjigénybe való beszámítása Olasz-
országban . . 373 

A tanítónők anyai hivatásának támogatása 503 
A tüdővész elleni mozgalom a fasizmus 

XIV. évében 373 
Az első olasz iskola Abesszíniában 617 
Az olasz nemzetnevelésügyi minisztérium 

1936/37. évi költségvetése 504 
Az olaszországi tankerületi főigazgatók ha-

tásköre 424 
Az „líj nevelés" történetéhez 60 
Átlépés az elemi iskolából a középiskolába 

Olaszországban 653 
Egy kiváló olasz gyógyszerpedagógiai folyó-

irat .." 462 
Iskola a szabadban 616 
Középiskolai reformok Olaszországban 576 
Középiskolai reformok OTas^országban .. . 853 
Kii 1 önVores elismerés a kul túra terjeszté-

séért Olaszországban 
Magyar iskolai ünnepély Milánóban . 576 
m. o.: Olasz iskolák megszervezése Abesszí-

niában • 781 
Olasz elemi iskolai igazgatók tanfelügyelői 

képesítése ...814 
Olasz okleveles tanítók egyetemi tanulmá-

nyai ; 813 
Olasz tanítógyermekek ingyenes és kedvez-

ményes nvaralratáan 423 
Segély nlas7 tanítócsaládoknak gyermek-

áldás esetén 462 

Oldal 
Változások az olasz nemzetnevelésügyi mi-

nisztérium ügybeosztásában 576 
17. Románia. 

Románia 217 
18. Svájc. 

Adatgyűj tés a mezőgazdasági oktatás érde-
kében 696 

Magyar pedagógus elismerése kü l fö ldön . . . . 934 
Nemzetközi közoktatásügyi értekezlet 250 
Svájc 60, 99, 854 
Svájci és osztrák alkoholellenes irodalom . . 539 

19. Svédország. 
Az iskolakötelezettség meghosszabbítása 

Svédországban 539 
20. Szovjet-Oroszország. 

Szovjet-Oroszország 617 
21. Törökország. 

Törökország 895 

X. L a p s z e m l e 

a) Hazai tanügyi lapokból. 
A gyermek 610, 846 
A Gyermek és az I f j ú s á g 212 
A jövő ú t j a i n 53 
A Magyar Asszony 691 
A Székelység 649 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

fi lmügyeinek értesí tője 213 
Az Oktató f i lm 368 
Anya- és csecsemővédelem 19, 93 
Budapesti Polgár i Iskola 928 
Családi kör 140, 244, 324, 419, 610, 649. 775. 808 888 
Dunántúli Népművelő 173, 691, 776 
Dunántúli Tanítók Lap ja 54, 139, 212, 457. 692. 775 
Emericana 92, 418 
Erdélyi Magya r Tanító 245 
Evangélikus Népiskola 173, 286, 692. 928 
Énekszó 325, 419, 732, 892 
Felsőmagyarországi Tanügy 847, 928 
Gyakorlati Pedagógia 731 
Hevesmegyei Népoktatás 174. 325 
I f júsági Vezető 19, 53, 212, 286, 808 
Irodalomtörténet 54 
Iskola 846 
Izraeli ta Tanügy i Értesítő 369 
Katholikus Iskola . . . . 140, 212, 286, 610, 691, 928 
Katholikus Nevelés 140, 325 
Külügyi Szemle 211, 776 
Levente 808 
Magyar Cserkész 140 
Magyar D a l 92, 418 
Magyar Gyermeknevelés 691. 845 
Magyar I f j ú s á g i Vöröskereszt 287, 732, 928 
Magyar Iparosnevelés 19, 457 
Magyar Népiskola 173. 244, 418. 888 
Magyar Pedagógia 172, 286, 418. 691. 846 
Magyar Taní tó 173. 497, 532 
Magvar Tanítóképző 92, 173, 244, 325, 457, 532, 

731. 888 
Magyar Ünnep 92, 174 775, 889 
Mezőgazdasági Népoktatás 808 
Nemzeti Közoktatás 19, 212. 369. 775 
Nemzetnevelés 173, 212. 325 418, 497. 532, 610 

649. 691, 808. 889 
Népnevelés 19. 139. 369. 497. 808 
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Oldal 
Népoktatási Szemle 140 
Népszerű Zenei Füzetek 692 
Népünk és Nyelvünk 845 
Nógrád—Honti ku l tú ra 692, 888 
Oktatófi lm 845 
Országos Középiskolai Tanáregyesiileti Köz-

löny 20, 244, 732 
Pedagógiai Szeminárium 213, 368, 845, 928 
Pestvármegyei Népművelés 140 775 
Protestáns tanügyi szemle 139, 368 
Siketnémák és vakok oktatásügye 649 
Tanítók L a p j a 212, 325, 418, 610, 775 
Tanítók Szövetsége 245, 928 
Zempléni Tanító 245, 497 

b) Külföldi tanügyi lapokból. 
1. Angol. 

A balog gyermek helyzete a jobbkezes vi-
lágban. (The Modern Psychologist.) . . 54 

A gyermek természetének megértése. (Edu-
cation.) 419 

A „nyakleves" mint a nevelés eszköze. (Fo-
rum.) 533 

A tanítás művészete. (Education.) 497 
Elnyűt t bilincsek. (The Schoolmaster and 

Woman Teacher's Chronicle.) 141 
Felszabadító nevelés. (Education.) 810 
„Gyakorlati tanácsok fiatal tanerőknek." 

The Schoolmaster and Woman Tea-
cher's Chronicle.) 572 

Hogyan készül a tölgyfa a télre? (The 
Schoolmaster and Woman Teacher's 
Chronicle.) 809 

Hogyan védelmezi magát a földi giliszta. 
(The Schoolmaster and Woman Tea-
cher's Chronicle.) . . . . 889 

J . Ramsay Mac Donald szózata az angol ta-
nulóifjúsághoz. (Junior Teachers 
World and School misters.) 54 

„Menjünk bevásárolni!" (The Schoolmaster 
and Woman Teacher's Chronicle.) 369 

Olvassanak-e a gyermekek újságot? (The 
Parents ' Magazine.) 610 

Zenei nevelés a falusi iskolában. (Educa-
tion.) 457 

2. Francia. 
A gyermekek hiányos táplálkozásának kér-

dése a Nemzetközi Munkaügyi Troda 
tárgysorozatán. (Pour l'Ére nouvelle.) 56 

A gvermek erőfeszítése. (L'Éducation fami-
liale.) 458 

A gvermek félénksége. (L'Éducation fami-
liale.) 692 

A gyermek szeretetének értelmessége. (Pour 
l 'Ére nouvelle.) 326 

A helyes ítélkezésre és okoskodásra való 
nevelés. (L'Éducation familiale.) 213 

A kisdedek alvása. (L'Éducation familiale) 929 
A nevelés és összhang műve. (L'Éducation 

familiale.) 174 
A rakoncátlan gyermek. (L'Éducation fami-

liale.) 611 
A szülők vagy a tanítók? (L'Éducation 

familiale 573 
A tekintély szerepe a gyermek életében 

(Pour l 'Ére nouvelle) 776 
Az akara t nevelése. (L'Éducation familiale.) 420 
Az emlékezőképesség nevelése. (L'Éducation 

familiale.) . 2S7 
Az ú j nevelés eszméinek térhódítása Francia-

országban. (Pour l 'Ére nouvelle.) 732 

Oldal 
Baj-e az érzékenység? (L'Éducation fami-

liale.) 534 
Hiva tás és pályairányítás . (L'Éducation 

familiale.) 847 
Hogyan szoktassuk a gyermekeket figye-

lemre? (L'Éducation familiale.) 141 
Oktatás és élet. (Pour l 'Ére nouvelle.) 245 
Parancsadás és biztatás. (L'Éducation fami-

liale.) 499 
Szociális szolgálat. (L'Éducation familiale.) 649 
Szülők és tanítók. (L'Éducation familiale.) 93 

3- Német. 
A falus i iskola és a szülői ház. (Pädagogi-

scher Führer.) 777 
A gyermek, ahogyan egy taní tó látja. 

(Schweizerische Lehrerzeitung.) 175 
A hazai rög szeretetére való nevelés. (Päda-

gogischer Führer .) 848 
A jellemnevelés és az iskola. (Schweizerische 

Lehrerzeitung.) 20 
A kórházi iskoláról. (Pädagogischer Führer.) 94 
A lengyel szabadégalatti iskolák. (Zeitschrift 

des internationalen Komitees für 
Freiluftschulen.) 327 

A mese a népiskolában. (Schweizerische 
Lehrerzeitung.) 142 

A mohamedán oktatásügy. (Német lapokból.) 214 
A szovjet iskolaügye. (Schweizerische 

Lehrerzeitung.) 370 
A „veleszületett szóvakság." (Schweizerische 

Lehrerzeitung.) 246 
Burgenland népiskolai törvénye. (Deutsch-

österreichische Lehrerzeitung.) 612 
Egy érdekes ítélet. (Schweizerische Lehrer-

zeitung.) 650 
Egy „javí thatat lan" gyermek. (Heilpäda-

gogik.) . . . . . 8 9 1 
Egy nevelőegyéniség a gyermekek megítélé-

sében. (Schweizerische Lehrerzeitung.) 288 
Hogyan gyűjtsünk anyagot a tanításhoz? 

(Schweizerische Lehrerzeitung.) 535 

XI. Egyesü l e t i é let 
A Bajavidéki Róm. Kat . Tanítóegyesület 

közgyűlése. (3936. évi június hó 2-án.) 466 
A Békésmegyei Általános Tanító Egyesület 

Orosházi Járáskörének gyűlése. (1936. 
évi április 25-én.) 376 

A Budapest i Tanítók és Tanárok Segélyző 
Egyesülete L X I I I . közgyűlése. 294 

A csökölyi esp. ker. róni. kat. tanítókörének 
közgyűlése. (1936. évi jún. 4-én.) .. . . . 467 

A felsőhevesi espereskerület rk. taní tói kö-
rének közgyűlése Pétervásáron. (1936. 
évi okt. 29-én.) 854 

A Hevesmegyei Általános Tanító Egyesület 
gyöngyösi járáskörének gyűlése. (1936-
évi május hó 23-án.) 465 

A Hevesnagykúnsági Református Egyház-
megyei Tanítóegyesület közgyűlése. 
(1936. évi okt. 27-én.) 819 

A K a r á d i és Ságvári Róm. Kat. Esperes ke-
rü le t Tanítóegyesületének közgyűlése. 
(1936. évi június hó 3-án és 4-én.) 467 

A Kecskeméti Református Egyházmegyei 
Tanítóegyesület közgyűlése. (1936. évi 
szeptember hó 23-án.) 738 

A Kisdednevelők Orsz. Egyesületének pest-
vármegyei körének közgyűlése. (1936. 
évi május hó 5-én.) 376 

A Külső Somogyi Református Tanítóegye-
sület közgyűlése. (1936. évi szeptember 
22-én.) 818 
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Oldal 
A niagyaróvárvidéki róni. kat. tanítóegye-

sület közgyűlése. (1936. évi november 
hó 4-én.) 935 

A Magyar Pedagógiai Társaság ülése. (1936. 
évi május hó 16-án.) 426 

A mélykút i esp. ker. tanítóságának rendes 
gyűlése. (1936. évi április 27-én.) 377 

A mozi a jellemképzés szolgálatában 217 
A Pannonhalmi Egyházmegye Tanítói Kö-

rének közgyűlése. (1936. évi szeptem-
ber hó 24-én.) 783 

A Pestvármegyei Ál ta lános Tanítóegyesület, 
Ráckevei Járáskörének és az Állami 
Tanítók és óvónők Országos Egyesü-
lete Pestszenterzsébeti Körének Sorok-
sáron tartott szemináriuma és közgyű-
lése. (1936. évi jún . 6-án.) 466 

A pomázi tanítói járáskörök közgyűlése. 
(1936. évi má jus 23-án.) 427 

A Sopronvármegyei Általános Tanítóegye-
sület közgyűlése. (1936. évi m á j u s hó 
7-én.) 376 

A Szatmár i Református Egyházmegyei Ta-
nítóegyesület közgyűlése. (1936. évi 
okt. 5-én.) 855 

A szekszárdi Róm. Ka t . Espereskerület Ta-
nítói Körének közgyűlése. (1936. évi má-

jus hó 27-én.) 505 
A t iszántúli felső esperesi kerület tanítói 

gyűlése. (1936. okt. 15-én.) 817 
A Tolnavármegyei Általános Tanítóegyesü-

let közgyűlése. (1936. évi nov. 5-én.) 854 
A törökszentmiklósi esperesi kerület r. kat. 

tanítói körének közgyűlése. (1936. okt. 
15-én.) 817 

A Zalavármegyei Taní tó Egyesület közgyű-
lése 817 

Általános tanítógyűlés Veszprémben. (1936. 
évi november hó 4-én.) 855 

Az állami tanítók és óvónők országos egye-
sületének közgyűlése. (1936. évi decem-

ber hó 3-án.) 935 
Az ál lami tanítók és óvónők választmányi 

ülése. (1936. évi március hó 7-én.) 219 
Az Egyetemes Tanítószövetség országos 

gyűlése 294 
Az Egyetemes Tanítószövetség rendkívül i 

gyűlése. (1935. évi december hó 28-án.) 61 
Az Eötvös-Alap választmányi gyűlése 62 
Az Eötvös-Alap választmányi ülése. (1936. 

évi április 6-án.) 293 
Az Orsz. Evangélikus Tanítóegyesület köz-

gyűlése. (1936. okt. 15-én.) 818 
Csanádmegye Központi Járáskörének gyű-

lése. (1935. évi december hó 5-én.) 28 
Eötvös-emlékünnep. (1936. évi f e b r u á r 2-án) 146 
Já rá skör i tanítógyűlés Sajószentpéteren. .. 466 
Kat . tanítók gyűlése Esztergomban. (1936. 

évi május hó 26-án.) 465 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó-

ülése. (1935 december hó 21-én.) . . 27 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó-

ülése. (1936. évi j anuár 18-án-) 99 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó-

ülése. (1936. évi ápr . 18-án.) v 331 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó-

ülése. (1936. évi szeptember 19-én.) 738 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó-

ülése. (1936 okt. 17-én.) _ 816 
Magyar Pedegógiai Társaság ülése. (1936. 

évi február 15-én.) ' 182 
Magyar Pedagógiai Társaság ülése (1936. 

évi március hó 21-én.) 251 

Oldal 
Magyar Pedagógia i Társaság ülése (1936. 

évi december hó 1-én.) 895 
Nógrád-Hont vármegyék Általános Tanító-

egyesületének közgyűlése. (1936 okt. 
7-én.) 818 

Soroksár-Solti egyesített esperesi kerület 
tanítói körének közgyűlése. (1936. évi 
november 12-én.) 896 

Tanítógyűlés Nagyfügeden. (1936 okt. 8-án.) 816 
Tanítógyűlés Püspökladányban. (1936 októ-

ber hó 21-én.) 895 
Tanítók közreműködése a szarvasi Liszt-

hangversenyen 294 

XII. A kul tusz tárca kö l t ségvetése 
A vallás- és közoktatásügyi tá rca költség-

vetése az 1936/37. évre 306 
Hóman Bálint kultuszminiszter költségve-

tési beszéde 393 

XIII. Vegyes 
A Corvin Testület Hóman Bál int kultusz-

minisztert elnökévé választotta 188 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

térium ügyköreinek ú j beosztása . . . . 936 
A Magyar-Német kulturális egyezmény 

megkötése 440 
A Jászság és a Nagykunság tanítóinak gyűj -

teményes kiállítása Jászberényben . . 491 
A kecskeméti Hírős Hetet Hóman Bálint 

kultuszminiszter nyitot ta meg 539 
A kecskeméti népiskolai kiállítás. (1936. évi 

július hó 11-én.) 577 
Az idei nevelésügyi kongresszusok 726 
Az országos felsőoktatási kongresszus 912 
Az ötödik nemzetközi közoktatásügyi érte-

kezlet . 645 
Benedek Sándor volt vallás- és közoktatás-

ügyi á l lamt i tkár emlékezete 857 
Berzeviczy Alber t t . 231 
Dénes Szilárd dr.: Bandholtz szobrának le-

leplezése 681 
Éltes Mátyás + (1873—1936.) 819 
Gömbös Gyula t 750 
Gyulai Ágost dr.: Él magyar, áll Buda még 632 
Hóman Bálint a heidelbergi egyetem dísz-

doktora . . . 5 3 9 
Hóman Bál in t beszéde az olimpiai világ-

bajnokohoz 631 
Hóman Bálint magyar királyi titkos taná-

csos 577 
Hóman Bálint rádióelőadása Szent Istvánról 654 
I rodalmi pá lyáza t 101,295 
Joós Ferenc: Tanítói továbbképző tanfo-

lyam Kecskeméten 565 
j. s.: Beszámoló a Közművelődési Rádió 

Előadássorozat harmadik esztendejé-
ről 770 

Kehre r Káro ly 815 
Klaniczay Gyula dr.: A 30 éves Országos 

Gyermekvédő Liga 274 
Marty Henri: A gyermek, család s iskola a 

cheltenhami kongresszuson 728 
Montessori M á r i a dr. Budapesten 412 
Mózner János: Tanítók tanulmányi kirándu-

lása 655 
Nevelős Gyula miniszteri osztályfőnök nyu-

galomba vonult 885 
Olay Ferenc + 683 
Oktatófilmek bemutatója 467 
Rácz Kálmán miniszteri osztályfőnök nyu-

galomba vonult 100 
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Oldal 
Rubinyi Mózes dr.: Sebők Zsigmond 922 
Ruszthy-Rusztek Károly: A belügyminiszter 

hatáskörébe kerül t a kisdedóvás 881 
Sármándi Sándor dr.: A Keresztény Tan-

ügyi Bizottság bécsi t anu lmányút ja 377 
Sz. Csorba Tibor: A gyermekművészet pa-

vil lonjában 727 
Az ú j nevelők Cheltenhamban 697 

Tomcsányi János meghalt 64 
Váradi József: Pé t e r fy Sándor szobránál . . 563 
Weisz Ödön + 783 

'Wodianer-díj jal ki tüntetet t tanítók 360 

XIV. Hirek 
Minden számban. 

XV. H i v a t a l o s rész 
A debreceni nyári egyetem népszerűsítése. 

(1936. évi 62.187. VI. sz. rend.) 470 
A körzeti iskolafelügyelők számára Buda-

pesten tar tandó továbbképző tanfo-
lyam. (1936. évi 3106. ein. sz. r e n d . ) . . . . 430 

A kisdedóvásról szóló 1891 : XV. törvény-
cikk némely rendelkezéseit módosító 
1936: X X I I I . törvénycikk hatá lyba-
lépéséről és végrehajtásáról . (1936. évi 
1030. B. M. sz. rend.) 899 

A közép- és középfokú leányiskolákban a 
tőrvívásoktatás szabályozása. (1936. 
évi 94.000. VII . 2. sz. rend.) 540 

A közigazgatási bizottság különleges alaku-
latairól szóló 7890/1930. M. E. sz. rende-
let módosítása. (1936. évi 6600. M. E. sz. 
rend.) 900 

A „Közszolgálati Jogszabályok Gyűjtemé-
nye" I . részének megjelenése. (1936. évi 
2205. ein. sz. rend.) 430 

A magán népiskolákban fizetendő hitokta-
tói óradíjakról. (1936. évi 63.728. VI. sz. 
rend.) 657 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek a m. kir. miniszterelnökkel 
egyetértően kiadott rendelete a m. 
kir. minisztérium 11.000/935. M. E. sz. 
rendeletének végrehaj tása tá rgyában. 
(1936. évi 760. ein. sz. rend 256 

A Magyar Könyvnap megtartása. (19.36. évi 
3279. V. 1. sz. rend.) 379 

A Magyar Pedagógiai Társaság „Magyar 
Pedagógia" című havi folyóirat aján-
lása. (1936. évi 1287. ein. sz. rend.) . . . . 224 

A menhelyi tankötelesek elhelyezése, isko-
lába já rása és tanszerekkel való ellá-
tása , (1936. évi 60.457. VI. sz. rend.) . . 469 

„A Nem Állami Tanszemélyzet Orsz. Nyug-
díjintézete" kötelékébe tartozó taninté-
zetekre nézve minden év november ha-
vában teendő bejelentésekről. (1936. évi 
14.300. ein. sz. körrend.) 822 

A népiskolai egyhúzamos tanítás engedélye-
zése. (1935. évi 67.432. VI. sz. rend.) . . 67 

A népiskolai taní tásra való előkészület, 
illetőleg a taní tás i vázlatok készítése. 
(1936. -évi 2727. ein. sz, rend.) 380 

A népiskolák tanévének bezárásáról és az 
ú j tanév megnyitásáról. (1936. évi 
61.981. VI. sz. rend.) 430 

A nyári iskolai szünidőnek a szolgálati 
időbe való beszámítása. (1936. évi 
14.002. ein. sz. rend.) 257 

Oldal 
A Révai Nagy Lexikon X X I . kötetének 

megrendelése. (1935. évi 69.539. VI. sz. 
rend.) 148 

A „Széchenyista I f j ú s á g " című folyóirat cí-
mének megváltoztatása. (1936. évi 33.634 
V. l. sz. rend.) 619 

A tanítói, tanítónői és óvónői okleveleknek 
az alkalmazás szempontjából való ér-
tékelése. (1936. évi 92. ein. sz. rend.) . . 257 

A tanítóknak az értelmiségi népességre vo-
natkozó statisztikai adatfelvételnél 
való közreműködése. (1936. évi 6263. 
ein. sz. rend.) 821 

A tényleges és nyugdí jas közszolgálati al-
kalmazottakat. megillető vasúti arcképes 

igazolványoknak az 1936. évre szóló 
kiállítása. (1935. évi 8077. ein. sz. rend.) 104 

A tényleges és nyugdí jas közszolgálati al-
kalmazottak gyermekei részére az 1936. 
évi nyári hónapokra szóló vasúti arc-
képes igazolványok kiállí tása. (1936. 
évi 2824. ein. sz. rend.) 431 

Az állami gyermekvédelem székesfehérvári 
és váci kisegítő intézeteinek (iparisko-
láinak) igazgatásáról és felügyeletéről. 
(1936. évi 3410. M. E. sz. rend.) 470 

Az állami népiskolai tanítók áthelvezése. 
(1936. évi 59.198. sz. V. K. M. rend . ) . . . . 147 

Az általános továbbképző népiskolai tanme-
netek és órarendek bemutatási határ-
ideje. (1936. évi 1849. ein. sz. rend.) . . . . 297 

Az Egyetemes Tanítószöveteég Budapesten 
és Debrecenben az 1935/36. tanévben 
tartot t továbbképző tanfolyamán el-
hangzott előadásoknak beszerzésre 
való a jánlása 903 

Az 1936. évi berl ini olimpiai jelvény vé-
delme. (1936. évi 93.800. VII/2. sz. 
rend.) 429 

Az 1935 : VI. t.-c. végrehaj tás i utasí tásának 
kötelező beszerzése. (1936. évi 3501. ein. 
sz. rend.) 657 

Az iskolai fás í tás és erdősítés eredménye. 
(1936. évi 68.996. VI. sz. rend.) 336 

Az iskolai fo rmaruhák bevezetése körül kö-
vetendő el járás . (1935. évi 6495. ein. sz. 
rend.) 222 

Az iskolát elhagyó és testgyakorlásra köte-
lezett levente i f júság testgyakorlási 
idejének megállapításáról, istentiszte-
leten való részvételéről és iskolán-
kívüli továbbképzéséről. (1935. évi 
93.800. VTI. 2. sz. rend.) 222 

Ádám T. István: ..A nyugatmagyarországi 
felkelés tör ténete" c. könyv ajánlása. 544 

Báthory Is tván volt erdélyi fejedelem ké-
sőbb Lengyelország k i rá lya emléké-
nek megőrzése. (1936. évi 4341. ein. sz. 
rend.) 858 

Belohorszky Lajos: Földtani Értesítő c. fo-
lyóiratának a ján lása 784 

Cholnoky Jenő dr.: „A Föld és élete" című 
művének beszerzésre való ajánlása. . . 259 

Csuka Zoltán és Kantor József: „Láthatár" című folyóiratának a jánlása 741 
„Egészség" című folyóirat a jánlása. (Szer-

kesztők: Darányi Gyula dr., Melly Jó-
zsef dr. és Iiuchgraber János dr.) 338 

Eperjessy Kálmán dr. és Juliász László: 
„Szemelvények a magyar történelem 
latinnyelvű kútfőiből" c. könyvének 
ajánlása 431 
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Oldal 
Greguss Pál dr.: „400 egyszerű növényélet-

tani kísérlet" c. könyv a jánlása 297 
„Hazai Madaraink" című képsorozatnak 

segédtaneszközökül való engedélyezése 432 
Horváth József dr.: „Határidő Mutató" című 

tájékoztatónak beszerzésre a jánlása . 
(1936. évi 2969. ein. sz. rend.) 580 

I r iny i János emlékének megőrzése. (1936. 
évi 6268. sz. ein. rend.) 822 

Jeges Sándor: Vegytantaní tás a cselekvő 
iskolában c. könyv ajánlása 859 

Kardos Brúnó és Pásztor Sándor „A B 0 
játék" című segédtaneszköz engedélye-
zése. (1936. évi 5338. ein. sz. rend.) . . . . 699 

Kállay Miklós: A p á p a és a vat ikán c. könyv 
ajánlása 224 

Kárpáti Aurél: A menekülő lélek c." könyvé-
nek a jánlása 741 

Kosaras Pál: „A B C-mozigép" szemléltető-
eszközének segedeszközül való hasz-
nálat ra való a ján lása 823 

Körrendelet az államsegélyes nem állami 
elemi népiskolai tanítók kölcsönös 
áliáscseréjére és ezek véglegesítésére 
vonatkozó i ra tok felterjesztése tárgyá-
ban 255 

özv. Kunszt üezsőné „Éneklő Hangjegy" e. 
taneszközének ajánlása. (1935. évi 
7759. ein. sz. rend.) v 68 

Lantpert Géza: Csendes ünnep c. könyvé-
nek a jánlása 741 

Lövik Károly: „Vendégségben őseinknél" c. 
könyv a ján lása . . . 297 

Luttor Ignác: A „Luttor-féle ú j írásmód" c. 
könyv a ján lása 543 

„Magyar Nemzetgazdasági Enciklopédia" 
című mű a j án lá sa 186 

„Magyar Tanítóképző" c. folyóirat ajánlása. 
(1936. évi 41.871. V. 2. sz. rend.) 380 

Marikovszky György dr.: „Amit a fogakról 
mindenkinek tudnia kellene" című 
könyv a ján lása 859 

Orosz Dezső dr.: „A gyermek szervezete, 
életműködései, táplálása, gondozása, 

Oldal 
gyakori betegségei és ápolása" című 
könyvének a j án lá sa 823 

Ortay József dr.: „Ismerd és becsüld a ma-
gyart!" című könyvének a ján lása . . . . 508 

óvónői kinevezések 543 
Pá lyáza t szünidei taní tói továbbképző-tan-

folyamra. (1936. évi 61.007. VI . ü. o. 
sz. rend.) 508 

Pettkó-Szandtner Aladár: „Családi kör" c. 
folyóiratának megrendelése (1935. évi 
69.074. VI. sz. rend.) 148 

Pogány Kázmér: „Morus Szent Tamás 
élete" c. könyvének a ján lása 823 

Polány István: „Nyugatmagyarország köz-
oktatásügyének története, különös te-
kintettel a népoktatásra" c ímű füzeté-
nek ajánlása. (1936. évi 53.182. V. 2. sz.) 823 

Simor Ferenc dr.: „Pécs éghaj la ta" I. kötet 
című könyvének ajánlása 186 

Sulyomi-Schulmann Adolf: „A beszédhibák 
elhárítása, különös tekintettel a dado-
gásra" című művének a ján lása 259 

„Széchenyista I f j ú s á g " című folyóirat aján-
lása 471 

Szondy György: „A modern iskola és az 
i f j ú ság olvasmányai" c. könyv aján-
lása 297 

Sztrókay Mária: „Magyar hímzés-varrás" c. 
gyűj teményének ajánlása. (1936. évi 
50.119. sz. rend.) 823 

Tanítói kinevezések 541 
Tarján Ferenc: „Hogyan születik a talál-

mány" című könyvének a ján lása 186 
Tonelli Sándor: „Az emberi civilizáció kez-

detei" c. munka ajánlása. (1936. évi 
46.503. sz. rend.) 470 

Tóth Aurél dr.: „Sóhajok földje" c. könyv 
a ján lása 186 
„Sóhajok földje" c. könyv a ján lása . . 297 

Szegilonyi Etta: „Iskolai és óvodai dalos 
verseskönyv" című munka a ján lása t. 859 

vitéz Veszprémy Dezső: „Jegyzetek ágyúszó 
mellett" c. könyvének a ján lása 903 

Felelős főszerkesztő: Drozdy Gyula. 
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írta : D R O Z D Y GYULA 

Ha visszatekintünk az elmúlt év nemzetépítő 
munkájára s azt kulturális szempontból néz-
zük, bátran megállapíthatjuk, liogy az 1935. év 
a művelődési tevékenység nagy esztendeje volt, 
mert nagy eszmék, régi és szép vágyak, el-
képzelések kaptak az élettel kapcsolatot és 
indultak el a valóság útján. És örvendetes, 
hogy ebbe a nagy kultúraépítő, nemzeterősítő 
munkában nem vegyültek disszonáló hangok. 
Miniszterünkkel, kultúránk őrével és irányító-
jával mindenki összefogott, akinek a nemzet 
kulturális életéhez csak némi köze is van. 

Vegyük sorra 'az elmúlt év kimagaslóbb 
kulturális eseményeit! 

Február havában az egész magyar nemzet 
szokatlan érdeklődéssel kísérte Hóman Bálint 
kultuszminiszter olaszországi út ját . S ennek az 
érdeklődésnek a lelkekben sokkal mélyebb gyö-
kere volt, mint amit a változó napi politika 
eseményei előidézni szoktak. Két nemzet év-
századokra visszanyúló őszinte barátságának 
megújításáról volt itt szó, amelynek indító-
okai a lelkek mélyéből ösztönösen fakadtak. 
Szövetségkötés volt ez az életnek tartalmat 
adó, az élet gyökereit szolgáló alkotó kultúr-
nmnkára, megegyezés az ideálokért, nemes esz-
mékért való közös küzdelemre. Nemcsak a taní-
tóság, hanem az egész nemzet a legnagyobb 
örömmel, nemzeti büszkeséggel látta azt a ki-
tüntető és szeretetteljes fogadtatást, amelyben 
az olasz nemzet miniszterünket részesítette. 
Hóman Bálint kultuszminiszter olaszországi út-
jának minden egyes mozzanata dicsőséget je-
lent a magyar nemzet számára. Sikerei a tan-
ügy munkásainak lelkét felemelték, érzéseit 
erősítették, mélyítették. 

Mussolini és Hóman Bálint nagyjelentőségű 
megállapodásai a két ország tudományos, ne-
velésügyi és művészeti kapcsolatainak fejlesz-
tésére vonatkoznak. (A február hó 16-án aláírt 
olasz-magyar kulturális egyezmény főbb pont-
jai t lapunk 5. számában ismertettük.) 

A magyar-olasz kultúregyezményt követte a 

március hó elején megkötött magyar-osztrák 
kultúregyezmény aláírása, amely szorosan 
egybeesett a bécsi magyar népművészeti kiállí-
tás megnyitásával. A népművészeti kiállítást 
Hóman Bálint kultuszminiszter Svhuschnigg 
szövetségi kancellár jelenlétében nyitotta meg. 
Miniszterünk megnyitóbeszédébei; — a többek 
között — ezeket mondotta: „A kiállításnak 
népies karaktere jelképe annak, hogy a meg-
kötendő kulturális egyezmény nem egyes ki-
váltságos tudós- vagy művészcsoportnak szel-
lemi érintkezését kívánja előmozdítani, hanem 
e két nép egész egyetemességének szellemi 
együttműködését és a kul túr javak feleslegének 
kicserélését célozza. Hiszem, hogy népünk egy-
szerű lelkének szép virágai meg fogják nyerni 
a kényesízlésű osztrák közönség tetszését." És 
meg is nyerték, mert a tizenegy termet meg-
töltő népművészeti tárgyaknak valóban sok né-
zője volt az osztrák fővárosban. Az osztrák 
sajtó pedig heteken át ismertette a magyar 
népművészetben rejlő csodálatos értékeket s 
bátran mondhatjuk, hogy ez a kiállítás elő-
mozdította a két szomszédnép hagyományos 
barátságának kimélyítését és a szellemi javak-
nak kicserélését. A kiállításról Portner dr. ál-
lamtitkár — többek között — a következőket 
í r ta: „A közös történelem ál ta l velünk szoros 
kapcsolatban álló magyar népnél különösen 
nagyra ta r t juk azt az erősen jellegzetes nem-
zeti sajátságot, amely a magyar népművészet 
termékeiben is megnyilvánul. E benyomások 
és befonyások iránt talán sehol sem oly nagy 
a fogékonyság, mint Ausztriában." 

Mindezek azt mutatják, hogy a magyar-oszt-
rák kultúregyezmény aláírásával kapcsolatos 
népművészeti kiállítás az egyezményben meg-
állapított elvnek gyakorlatban való megvalósí-
tását is előbbrevitte. 

A magyar-osztrák kultúregyezményt, amely-
nek főbb pontjait lapunk 6. számában ismer-
tettük, osztrák részről Schuschnigg szövetségi 
kancellár és Berger-Waldenegg külügyminisz-

j Mii ÉMRI 
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ter , magyar részről pedig Hóman Bál in t val-
lás- és közoktatásügyi miniszter és Apor Gá-
bor bécsi magyar nagykövet í r t a alá. 

Amint ismeretes, Horthy Miklós Magyar -
ország kormányzója Petri P á l kultuszminisz-
tér iumi ál lamti tkárt az I. osztályú magya r ér-
demkereszttel tüntet te ki, a kormánnyal egy-
időben történt lemondását elfogadta s ugyan-
akkor a kultuszminisztérium politikai á l lam-
t i tkárává Tasnádi-Nagy András t nevezte ki. 

Petri Pá l a kultuszminisztériumi á l lamt i t -
károk közül a leghosszabb időt, közel 13 évet, 
töltött az á l lamti tkár i székben. Tehetségét s 
a magyar ku l tú ra érdekében kifejtett , s a köte-
lességteljesítésen jóval felülemelkedő munkás-
ságát, a magyar tanítói ka r i r án t érzett meleg 
szeretetét mindnyá jan tudtuk és éreztük. Ép-
pen azért a távozó kultuszál lamti tkárt kultusz-
miniszterünknek, a minisztérium tisztviselői 
karának és a tanítóság egyetemességének leg-
mélyebb tisztelete és szeretete vette körül nyu-
galombavonulásának alkalmából. 

Tasnádi-Nagy András kul tuszál lamti tkár t a 
legnagyobb szeretettel fogadta a kultuszmi-
niszter, a minisztérium tisztviselőkara, s ve lük 
együtt az ország valamennyi tanára, t an í tó ja . 
Mindnyájan tisztában voltunk azzal, hogy 
Tasnádi-Nagy Andrással a kul tuszál lamti tkár i 
székbe olyan fér f iú került, aki nagy tudásával , 
energiájával , munkaszeretetével, kemény ma-
gyarságával , szilárd vallásos érzéseivel páro-
sul t emberszeretetével nemcsak maga f o g a 
munkában előljárni, hanem másokat is mun-
ká ra fog buzdítani, s mások munká já t is meg 
fogja becsülni. És ebben a hitünkben azóta 
meg is erősödtünk. 

Az év február hó utolsó és március lió 1. 
napjaiban súlyos csapás ér te a magyar köz-
oktatásügyet. Feb ruá r hó 26-án meghalt Finá-
czy Ernő, a Pázmány Péter-Tudomány egye-
tem nyug. nyilvános rendes tanára, a nagy-
nevű pedagógus, aki értékes életéből teljes há-
rom évtizedet szentelt az egyetemen a m a g y a r 
tanárképzésnek. Húsz éven á t volt az Orszá-
gos Közoktatási Tanács ügyvezető elnöke, 21 
évig pedig a Magyar Pedagógiai Társaság el-
nöke. Fináczy E r n ő munkásságával a népis-
kola belső életének fejlesztéséhez is nagyban 
hozzájárult . Rósztvett az egyes iskolák tan te r -
vének készítésében. Nagy tudásával a munká-
latok közben i rányí tó és fontos kérdésekben 
pedig döntő szerepe volt. Temetésén Komis 
Gyula államtitkár, egyetemi tanár , akadémiai 
osztályelnök az Akadémia, a Pázmány Pé te r -
Tudományegyetem és a Magya r Pedagógiai 
Társaság nevében mondott búcsúbeszédet. 

Fináczy Ernő halála felett érzett f á jda l -
munkat alig néhány napra, ú jabb gyászhí r 
mélyítette. Március hó 6-án meghalt Weszely 
Ödön egyetemi tanár , akit éppen ennek a fél-
évnek elején helyezték át Pécsről a budapest i 
Pázmány Péter-Tudományegyetem pedagógiai 
tanszékére, de csak megnyitó előadását t a r t -
ha t ta meg, amelyben kife j te t te igen széles 
perspektívájit programmját . Ezt az előadását 
m á r betegen mondotta. A javakorabeli tudós 

tüdőgyulladást kapot t s néhány napi betegség 
után meghalt . A sors tragikus csapása, hogy 
felesége csak két nap ig élte tú l s ugyanaz a 
betegség okozta halálát , mint férjének. A 
Weszely-házaspárt egyszerre temették a Kere-
pesi-úti temetőben. Temetésükön Komis Gyula 
mondott gyászbeszédet. 

Weszely Ödön ízig-vérig pedagógus volt . Ö 
szervezte a fővárosi pedagógiai szemináriu-
mot, amelynek több éven át vezetője volt s 
ezzel nagyban hozzájárul t nemcsak a főváros, 
hanem az egész ország népiskoláinak fejlesztésé-
hez. Újjászervezte a Magyar Gyermektanul-
mányi Társaságot, amelynek elnöke is marad t 
haláláig. A tudós pedagógusnak több könyve 
maradt ránk, amelyek számunkra ezután is 
nagy ér téket jelentenek. 

Az országgyűlés képviselőháza m á j u s hó 
7-én tá rgyal ta azt a törvényjavaslatot , ame-
lyet Hóman Bál int vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nyúj to t t be a Budapesti Királyi 
Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem 
fennállásának háromszázéves évfordulója al-
kalmából. Ez a törvény az isteni Gondviselés 
iránt va ló hálaérzéssel ik ta t ja törvénybe Páz-
mány Pé te r kimagasló érdemeit s mé l t a t j a 
egyetemünknek a nemzet erősödése érdekében 
kife j te t t háromszázéves munkájá t . A törvény-
javaslat képviselőházi tá rgyalásá t Hóman Bá-
lint kultuszminiszter hatalmas beszéde zárta 
be. Kultuszminiszterünk ebben a beszédében a 
történelemtudós mélységes meglátásaival t á r t a 
a nemzet elé a P á z m á n y Pcter-Tudományegye-
tem múl t j á t s ezzel kapcsolatban mél ta t ta 
Pázmány Péter érdemeit . 

M á j u s 7, 8 és 9.-e a magyar közoktatáügynek 
nagy nap j a i voltak. Ekkor t á rgya l ta a kép-
viselőház a közoktatásügyi igazgatás új jászer-
vezéséről szóló törvényjavasla tot , amelyet Hó-
man Bá l in t kultuszminiszter ter jesztet t a tör-
vényhozás elé. A törvényjavas la t olyan töké-
letesen előkészített a lakban kerül t a törvény-
hozás elé, amelyről a képviselőház tagja i pár t -
kiilönbség nélkül elismerték, hogy a törvény-
javaslatok mintá jáu l szolgálhat. A javas la t 
vi tája a legszebb mederben folyt. Valamennyi 
hozzászóló pártkülönbség nélkül a legnagyobb 
elismeréssel szólt a törvényjavaslat szüksé-
gességéről s a benne foglaltak helyességéről. 
A felszólalásokra Hóman Bálint kultuszmi-
niszter válaszolt a kérdés minden részletét 
megvilágító beszédben. Ennek a beszédnek ke-
retében hangzott el miniszterünknek ez a ki-
jelentése: „A néptanítóval együtt szerepelni 
az egyetemi tanárnak is büszkesége lehet ha 
az a néptanító teljesíti kötelességét." Minisz-
terünknek ez a felemelő megnyilatkozása nem-
csak végtelenül jóleső érzéssel töltötte el a 
tanítóság lelkét, h a n e m önérzetét is fokozta, 
tejiifitélyét kifelé is emelte. 

| A t a n ü g y szempontjából korszakot jelentő 
I tanügy-igazgatási törvény 1935. évi VI. t.-c. 
I címen szerepel törvénytárunkban. Mint tud-

juk, ennek főbb intézkedései, hogy az ország 
területét közoktatásügyi igazgatás és nevelési 
felügyelet szempontjából nyolc tankerüle t re 
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osztja. Az egyes tankerületek élére kir. főigaz-
gatóságot állit, akiket a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter előterjesztésére az ál lamfő 
nevez ki. A királyi főigazgató hatásköre az 
egyetemek kivételével k i ter jed az összes iskola-
típusok felügyeletére és igazgatására. A vár-
megyei kir. tanfelügyelőség megmarad a nép-
oktatás tanügyi hatóságaként, azzal a különb-
séggel, hogy a miniszter közvetlen- hatósága 
alól a tankerület i kir. főigazgató hatósága alá 
kerül. 

A tanítóságnak régi óha ja teljesült a tör-
vénynek azzal a rendelkezésével, hogy a köz-
vetlen felügyeleti teendőket ezentúl szakembe-
rek végzik akik nem szakadnak el a nevelői 
munkától, hanem továbbra is tanítani fognak. 
Ennek a rendelkezésnek megfelelően a vallás-
és közoktatásügyi miniszter már ki is nevezett 
320 népiskolai körzeti iskolafelügyelőt, akik az 
1936. évben m á r meg is kezdik működésüket. 
Mi hisszük, hogy a magyar tanítóság régi óha-
jának teljesítése nemcsak a tanítói tekintély, 
hanem a népiskola belső életének színvonalát 
is emelni fogja . Hogy a taní tóság egyetemes-
sége a törvénynek ezt a rendelkezését milyen 
jóleső érzéssel fogadta, m u t a t j á k azok a tan-
ügyi sajtóban megjelent s a tanítóegyesületek-
ben elhangzott köszönő és hálás megnyilatko-
zások és határozatok, amelyek nagynevű mi-
niszterünknek erről az alkotásáról szóltak. 

Jún ius hó 3-án a kultusztárca költségvetését 
tárgyal ta a képviselőház, melynek keretében 
Hörnern Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter igen behatóan foglalkozott a népokta-
tásssal és az iskolánkívüli népműveléssel, mi-
közben rámutatot t arra, hogy mikor a közok-
ta tásügyi tá rcá t átvette, népiskolaépítés cél-
j a i r a csupán 5000 pengő állott rendelkezésére. 
A következő övben ez! az összeget lUi).O(H) pen-
gőre, . elillen ä lcoTTSflgv Hrs'i erben pedig 
« i f pengőre tudta Tdeg'észíteni, amiből kö-

* r u b e l u l IbO Ültltórttiet tud épíTeni. Kultusz-
miniszteriink hangsúlyozta, hogy "ez" az összeg 
ugyan kevés, de mégis határozott haladást je-
lent a múlthoz képest. 

Jú l ius havának is volt örvendetes eseménye. 
Hóman Bálint kultuszminiszter 81 helyettes 
taní tót nevezett ki segédtanítóvá, 151 felekezeti 
és 104 állami taní tót pedig a VI I . fizetési osz-
tá lyba léptetett elő. Ez az örvendetes tény 
nemcsak a 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, elfelej-
tett munkásai. Ebből is lá that juk, hogy ameny-
nyit a nemzet nehéz helyzetében kultuszminisz-
terünk a taní tóságért megtehet, azt megteszi 
a legnagyobb erőfeszítés árán is. 

A nagyszünidőben nem pihent a kultusz-
munka. Kultuszminiszterünk gondoskodott ar-
ról, hogy a tanulni , önmagát továbbképezni 
kívánó tanítóság részére szünidei továbbképző 
tanfolyamok szerveztessenek. Ebben az évben 
Budapesten, Miskolcon és Debrecenben volt 
szünidei tanítói továbbképző tanfolyam, ame-

lyek i rán t eddig még soha nem tapasztalt ér-
deklődés mutatkozott. A három továbbképző 
tanfolyamon 1350 tanító vett részt, mégpedig 
nagyrészt önköltségen, ami azt muta t ja , hogy 
a magyar tanítóság áldozatokat is tud hozni 
azért, hogy hivatásának minél jobban meg-
feleljen. Ezért a nemzet érdekében hozott áldo-
zatért is a legnagyobb elismerés illeti a ma-
gyar tanítóságot. 

Kul turá l i s szempontból az év nagy eseménye 
volt Hóman Bál intnak november hó elején tör-
tént lengyelországi ú t j a is, amelyre Szily Kál-
mán ál lamti tkár , Villáni La jos báró követségi 
tanácsos és Torbócz Miklós miniszteri osztály-
tanácsos kísérte el kultuszminiszterünket. Uta-
zásának célja a magyar-lengyel kultúregyez-
mény megkötése volt. Minden magyar taní tó 
lelkét a legnagyobb örömmel töltötte el az a 
tudat, hogy kultuszminiszterünknek lengyel 
földön való tartózkodása a lengyel-magyar ba-
rátság sorozatos és tüntető ünnepléssé szélese-
dett, A lengyel nép a magyar kul túrá t kép-
viselő nagy történettudós és hivatalos szemé-
lyiség szeretetteljes fogadtatásával és ünneplé-
sével tanújelé t adta annak a meleg baráti ér-
zésnek, amely évszázadok óta kapcsolja össze 
a két nemzetet. Az ünneplések minden mozza-
natából kiérezhettük, hogy a lengyelországi 
magyar napok alatt a két nemzet ku l tú rá ja és 
sorsközössége tar to t t szívélyes, őszinte és me-
leg barát i találkozót. Az ünneplések sorozatá-
ban Hóman Bálint kultuszminisztert a varsói 
egyetem díszdoktorává avatta. 

Na"gy kul turá l is eseménye volt az elmúlt év-
nek az általános továbbképző népiskolák tan-
tervének és tantervi utasí tásainak megjelenése 
is. Tudvalevő, hogy a népiskolának ez a tago-
zata fennállása óta tanterv és utasí tás nélkül 
végezte munká já t s ez bizonyos határozatlan-
ságra — s val l juk meg őszintén —, eredményte-
lenségre vezetett. Hóman Bál int kultuszmi-
niszter ennek a fontos iskolatípusnak is hatá-
rozott i rányt szabott s ezzel beállította a 
továbbképző népiskolát is a nemzeti kul túra 
fejlesztésének szolgálatába. 

A másik nagyfontosságú hasonló esemény az 
„Utasítás a körzeti iskolafelügyelők és a kir. 
tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató tagjai ré-
szére1' megjelent lítmutatás, mely nemcsak az 
1935. évi VI. t.-c. 14. §-a alapján a népoktatási 
intézetek tanulmányi ellenőrzésével megbízott 
körzeti iskolafelügyelők számára készült, ha-
nem a miniszter rendeletéből minden tanító ke-
zébe került. Ezzel a tanítóság azt nyerte, hogy 
lá t ja és tudja , miféle szempontok szerint nézik 
az iskolafelügyelők az ő mindennapi munkájá t . 
Erről az Utasítás"-ról a tanítóság széles rétegei 
a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak. 

Ezzel az elmúlt év fontosabb közoktatásügyi 
eseményeiről beszámoltunk. Amint lát juk, ez 
az év valóban gazdag volt olyan .alkotásokban, 
amelyek a r r a vannak hivatva, hogy nemzeti 
kul túránkat továbbépítsék, megszilárdítsák. 
Megvalósításukhoz adjon a jó Isten elég erőt 
a magyar kul túra munkásainak! 
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A C S A L Á D É S A G Y E B H E K 
í r ta: K O R N I S G Y U L A 

A család a legnagyobb nevelő hatalom, sokkal 
több bármely nevelő tényezőnél. E hatalmat nem 
csökkenti a nagyvárosi modern fejlődés, a mai 
gazdasági élettel kapcsolatos átalakulás, a tár-
sadalom régi keresztény étoszának süllyedése: 
azért ma is a nemzeti életnek alapja. 

Mi a családi nevelés jelentősége1 Nehéz meg-
formulázni, valami bagoly-komoly tudós meg-
határozásba szorítani, mert a családban az élet-
nek öntudatlanul ható nagy szellemi erői mű-
ködnek nevelőleg. I t t a titokzatos vérségbeli 
kötelék és bizalom, hűség és megértés mindig 
frissen ható irracionális erői nyilvánulnak, 
amelyeket nehéz az ész közös nevezőjére hozni. 

A családi nevelés egyik legfontosabb vonása, 
hogy organikus nevelés: nem mesterkélten egy-
oldalú ilyen vagy olyan irányban, hanem a 
gyermek valamennyi ha j l amát minden i rány-
ban foglalkoztatja és gyakorolja: a családban 
az ember kultúrateremtő erői természetesen és 
egyenletesen fejlődnek. A kis fejlődő lélek a 
családban kapja az első termékeny és gazdag 
benyomásokat, melyek egész életére alapvetőek. 
I t t mindaz, ami vele született s mindaz, amit 
tapasztalat és gyakorlás ú t ján szerez, szerves 
egységben bontakozik ki. 

Ezért a családi nevelésnek az egész életre elő-
készítő jellege van: a fejlődő lelket beletagolja 
a társadalom alapvető formáiba és szerkezetébe; 
az egyházba, a nemzetbe, az államba, egy-egy 
hivatásba. I t t fejlődik ki a segítés és szolgálat 
öröme, a tekintélytisztelet és kegyelet társadalom-
konzerváló érzése, az ember- és felebaráti szere-
tet az ösztönös nyers egoizmussal szemben. 

Más és más lelki jelleggel ugyan, de össze-
fonódó egységben jelentkezik az apa és az anya 
sajátszerű szellemi nevelő hatása. Az apa kép-
viseli az erélyt, az erős kezet, az életről való 
külső gondoskodást, az anya a melegséget és 
jóságot, a finom megértést, intuíciót és gyengéd-
séget. Az anya teszi az otthont az egész kultúr-
fejlődés középpontjába. 

A családi nevelés igazában ösztönös beleélő 
nevelés, ezért egyénies. A szülő ugyanis a vér-
ségi kapcsolatnál fogva természetes és ösztönös 
kötelességének érzi, hogy gyermekének fejlődési 
feltételeihez, szükségleteihez, fejlődési tempójá-
hoz és egyéniségéhez alkalmazkodjék. A szülő 
kötelességének érzi, hogy a gyermek lehető leg-
kedvezőbb fejlődését biztosítsa. 

A család azonban még jobban és hatékonyab-
ban fe j t i ki nevelő, lélekformáló erejét, ha a 
szülők nevelési feladataikról tudatosak: a gyer-
mekkel szemben való kötelességeiket nemcsak 
ösztönösen végzik, de elmélkednek is ra j tuk . 
A gyermek helyes nevelésének feltétele a szülők 
önvizsgálata és önnevelése. Ez teszi bennük tu-
datossá, hogy az apának és anyának teljes lelki 
egységben és összhangban kell a gyermeket 
nevelni: nem akarhat és parancsolhat mást az 
apa s mást az anya, kettőjüknek teljes követke-
zetességgel és harmóniával kell végezniök a 
nevelés munkájá t . Minden nevelő hatás t leront 

a kietlen, sivár családi élet: amikor reggeltől 
estig a szülők egymással civakodnak, sőt dula-
kodnak; ha a gyermeket az apa az anya s az 
anya az apa ellen lází tgat ja; ha az egyik meg-
t i l t ja azt, amit a másik elnéz vagy éppen paran-
csol. Ilyen sivár, züllött családi élet t a la ján 
születik meg a boldogtalan gyermek t ípusa: a 
szülők diszharmóniája egész életére r ányomja 
bélyegét. 

Miért? Mert a gyermeket legjobban a szülők 
erkölcsi és szociális viselkedése neveli vagy 
ront ja meg. Az egész nevelés nem egyéb, mint 
értékélmények kiváltása. Ennek ú t j a nem racio-
nális, nem ésszel járható, hanem elsősorban 
érzelmi természetű. Értékélményeket imponálás, 
szuggerálás, példa által válthatunk ki. A példa 
az értékélmények legfőbb forrása. Mi jó-rossz, 
erkölcsös, erkölcstelen, szép és rú t : ezt a gyer-
mek lelke bimbózása idején az első benyomások-
ból szívja ki. Ha ezek az első benyomások, érték-
szuggesztiók a rosszat éreztetik jónak és termé-
szetesnek, akkor a növekvő lélek előtt az erkölcs-
csel ellenkező értéktábla 1'og kialakulni. A gyer-
mek egész világnézetére döntő jelentőségű a 
szülők helytelen értékelése, balítéletei, elfogult-
sága az egyházzal, állammal, más nemzetekkel, 
egyes pártokkal, foglalkozásokkal, társadalmi 
rétegekkel, a nemzet vezető egyéniségeivel szem-
ben. A családi gőg a felsőbb rétegekben s osztály-
gyűlölet az alsóbb szegény rétegekben egész éle-
tére elfogultságot csepegtet a gyermek leikébe, 
hisz az értékelés, rokon- vagy ellenszenv irracio-
nális. A gyermek már a családban forradalmi 
szellemet szív magába a fennálló társadalmi 
rend ellen. Ez a mai társadalmi válságban a 
világháború óta döntő jelentőségű: például 
kommunista családban a gyermek eo ipso kom-
munistának nevelkedik. A sokszor emlegetett 
„nemzeti lélek egysége" a család szellemén for-
dul meg. 

Az irracionális értékélmények kiváltása, ame-
lyen a gyermek világnézetének, egész erkölcsi 
mivoltának formálása sarkall, elsősorban a szü-
lők s a környezet példáján alapszik, ez viszont 
a gyermek ősi ösztönén, az utánzáson. A gyer-
mek úgy viselkedik, ahogy másokat lát visel-
kedni. Nem a folytonos prédikáció, buzdítás a 
fontos, hanem a tett. Nem elég hangoztatni, hogy 
igazat kell mondani, nem szabad hazudni, hanem 
a gyermek előtt a szülőknek is mindig igazat 
kell mondaniok. H a a gyermek látja, hogy az 
apa vagy anya mást mond és máskép cselek-
szik: megzavarodik, nem alakul ki benne szilárd 
értékfelfogás arról, mi jó, mi rossz, mit szabad 
s mit nem szabad tennie. A rossz példa s a vele 
ellenkező erkölcsi buzdítás lát tára összecseréli 
az értéket az értékhordozóval: az erkölcsöt apja-
any ja testesíti meg előtte; de ha ezek például 
hazudnak, mást mondanak s mást tesznek, a 
gyermek előtt nemcsak az értékhordozó szülő, 
de maga az erkölcsi érték is veszendőbe megy, 
nem hisz benne. I t t persze nemcsak a szülők, de 
az egész környezet: testvér, barát, szomszéd, 
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cseléd nagy jelentőségű. A környezet fölemelhet 
és megronthat : ezért gondosan ügyelni kell rá. 
A gyermek önkénytelenül követelményeket tá-
maszt a szülők és a környezet erkölcse, türelme, 
tudása, egész viselkedése i rányában: öntudatla-
nul igényt támaszt, hogy a szülők és nevelők jó 
vezetői legyenek. Csakis így fog nekik engedel-
meskedni, nem a fizikai, hanem a szellemi-
erkölcsi tekintély alapján. A szülők kényelem-
szeretete, szórakozásvágya sokszor elhanyagolja 
a gyermeket s a cselédekre bízza. Csakis akkor 
várhat joggal a szülő hálát és engedelmességet 
gyermekétől, ha ő maga is megtette kötelességét. 

Csak néhány alapelvet: legyen a családi neve-
lés 1. vallásos-erkölcsös: a gyermek főkép az 
anyától kapja az első vallási tanítást s a sugal-
mazást a vallási kötelességek teljesítésére, ami 
azért fontos, mert csakis a vallás az Isten fogal-
mával és megéreztetésével tud abszohit értékeket 
a gyermek elé állítani, különben kezdettől fogva 
minden relatív s változó számára. Az erkölcsi 
nevelés a lapja pedig az akaratedzés. Ennek nagy 
nevelő művészeti pszichotechnikája van: hogyan 
lehet a gyermeket a maga megtagadásában, ösz-
tönös egoizmusa, indulata legyőzésében gyako-
rolni, ami beleorganizálódik mintegy az ideg-
rendszerébe. 

2. Foglalkoztatni kell a gyermek cselekvő vagy 
alkotó vágyát, ami játszó, mesélő, daloló kedvé-
ben megnyilvánul. Az egész modern pszichológia 
legfőbb nevelési eredménye éppen a gyermek 
cselekvő ösztönének foglalkoztatása, kihaszná-
lása. Ez az előlépcsője a meglett kor komoly 
munka-étoszának. Játék, foglalkozás ú t j án tanul 
meg lelkiismeretesen dolgozni a gyermek. A fej-
lődésnek a cselekvés a legfőbb hajtóereje. A disz-
pozíciók begyakorlása a jövő komoly élettevé-
kenység begyakorlása. 

3. Ezzel f ü g g össze a gyakorlati munka; a 
gyermek korán vegyen részt a család nekivaló 
munkájában, vidéken patriarchális viszonyok 
közt például földmíves-iparos családban ez 
persze könnyebb és természetesebb, mint nagy-
városban. 

4. Igen lényeges a testi nevelés szempontja is: 
okszerű életmód, célszerű táplálkozás, a tevé-
kenység és pihenés kellő váltakozása, a test 
edzése. 

A család eredeti nevelő ereje a család erkölcsi 
színvonalától függ. Ha a családi élet beusősége 
süllyed, a család nevelő hatalma is mind az 
egyének, mind a nemzet nagy kárára alászáll. 
Fájdalom, a családi élet modern fejlődése az 
utóbbi i rányban halad. Két főoka van ennek: 
1. gazdasági bajok, a megélhetés súlyosbodása; 
2. a keresztény gondolkodás és erkölcs meg-
fogyatkozása. 

1. A létért való küzdelem, főkép a világháborút 
követő gazdasági válság óta, erősen megnehe-
zült; a megélhetés a családfenntartók erejét fel-
emészti. kevesebb idejük ju t a nevelő feladatok 
teljesítésére. Mind szélesebb rétege a mai társa-
dalomnak proletarizálódik, mind több család 
otthona nyomortanya, ahol a gyermek voltakép 
semmiféle, vagy egyenest negatív neveié-ben 
részesül. A gyermek lelke sivár, züllött viszo-

nyok, a legnyomottabb lelki légkörben, bontako-
zik ki. A gyermek korán kis koldussá vagy csa-
vargóvá formálódik, aki nem ismeri má r kez-
dettől fogva az enyém és tied különbségét. Az 
utca a legfőbb nevelőjük, azután a fiatalkorúak 
bírósága, a patronage vagy a javítóintézet. 
Nincs soha naiv örömük, sohasem érzik a szere-
tet melegét. Vadvirágként nőnek fel a kul túra 
nemesítő oltása nélkül. 

2. A másik oka a családi élet züllésének az 
anyagilag jobban álló társadalmi rétegekben is 
a keresztény világfelfogás és morál hanyatlása. 
A házasság felbonthatatlan szentségi jellegét az 
emberek milliói számára feloldotta a válásoknak 
a polgári hatóság előtt való könnyű volta. Mind 
több azoknak a gyermekeknek száma, akiket 
nem a s a j á t apjuk vagy anyjuk nevel, akikért 
a szülők élethalálharcot vívnak, hogy melyikük 
a gyermek nevelője. A vérbajos öröklés sötét 
hatalma, az apa-anya rossz példája és hanyag-
sága, a nevelőképesség és tekintély ijesztő meg-
csökkenése lélekpusztító hatással van a gyer-
mekre. Jellemző, hogy mind több azoknak az 
eseteknek a száma, amikor az állani védi meg a 
gyermeket a szülőkkel szemben, akiktől kényte-
len elvenni. Mind több a boldogtalan gyermek 
a mai társadalomban. 

A materialisztikus világfelfogás, mely az 
anyagi javaka t fölébe helyezi a szellemnek, a 
forrása a nemzetpusztító egyke-rendszernek, sőt 
a semmike-rendszernek, amely nemcsak a blazírt 
nagyvárosnak, de már a fa lunak is erkölcsi rák-
fenéje. A szegény megelégszik egy gyermekkel, 
mert attól fél, hogy nem tud ja a többit eltartani. 
A gazdag meg azért, mert birtokát több gyer-
mek közt kellene felosztani. Ahol azonban egy 
gyermek nő fel, ez az egyke önzőbbé formáló-
dik, nincs testvére, akivel meg kellene osztoznia, 
egy sereg altruisztikus nevelési indíték hiányzik 
fejlődése menetéből. 

A család az a sejt, amelyből a nemzet teste 
felépül: amilyenek a sejtek, olyan maga a 
nemzet-test. Aki a család erkölcsét emeli, a nem-
zetet emeli. A nemzet nem külsőszerű reformok, 
papirostörvények ú t ján emelkedik, hanem az 
érzületnek átformálódásával. Széchenyi, a ma-
gyar történetnek ez a nagy önmarcangoló 
Oedipus-királya, ezért követeli az erkölcsi renais-
sanceot, a nemzeti léleknek tőből való megújulá-
sát. A mai trianoni sorsunk jobbrafordulta is 
elsősorban a belső megújhodástól, a családi ne-
velés hatásától függ. 

Az i f j ú a csatába való, nem tanácsba. Jól ve-
rekszik, roszul határoz. (Greguss.) 

* 

Egy tanító, aki a jó érzést fel tudja ébresz-
teni egy jó tettnél, egy jó költeménynél, az sok-
kal nagyobb eredményt ér el, mint aki termé-
szeti tünemények alakjának és nevének egész 
sorát hagyja ránk. (Goethe, Wahlverwandt-
schaften.) 
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A K Ö R Z E T I I § K O L A F E L I J G Y £ L O K 

U T A S Í T Á S Á B Ó L 

í r t a : RUSZTHYsRUSZTEK KÁROLY 

A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi 
6. t.-c. az oktatásügyi igazgatás egyszerűsítésé-
vel és gyorsításával, az iskolafelügyeleti szer-
vezetek egyszerűsítésével és szakszerűsítésével, 
az iskolai hálózatnak a nemzeti nevelés egysé-
ges rendszerébe illesztésével és céltudatos kiépí-
tésével a nemzetnevelést, az egységes nemzeti 
szellemre, az egységes világnézetre nevelést 
kívánja érvényesíteni és biztosítani. 

Mint minden ú j elgondolással, mint minden 
már meglévő szervezetnek az újjászervezésével 
kapcsolatosan, akként a közoktatásügyi igaz-
gatás újjászervezésével kapcsolatosan is az első 
kérdés, amelyre feleletet keresünk, az, hogy 
váj jon mi tette az újjászervezést indokolttá, 
váj jon mi tette a változtatást, az újí tást idő-
és szükségszerűvé. 

Történettudós kultuszminiszterünk megállapí-
tása szerint: „A nemzetek élete csak úgy lehet 
egészséges, csak úgy haladhat helyes i rány-
ban, ha a nemzeti művelődés egysége, a nem-
zethez tartozók világszemléletének egyöntetű-
sége biztosítva van. Ennek azonban előfeltétele 
az iskolai nevelés egysége, a köznevelés cél-
tudatos irányítása." 

Ez a megállapítás vitánkívüli igazsága min-
den nemzet életének, következésképen a magyar 
nemzet életének is. 

A magyar nemzet életében vizsgálva ennek 
az igazságnak az érvényesülését, a leghatározot-
tabban megállapíthatjuk, hogy a nemzeti mű-
velődés egységére és a világnézetek egyöntetű-
ségére nevelést közoktatásügyi igazgatásunk 
eddigelé sem az iskolai nevelés egységével, sem 
a köznevelés céltudatos i rányításával megfele-
lően és elegendően nem szolgálta, nem szolgál-
hat ta . . . 

Nem szolgálta azért, mert megengedte, hogy 
számottevő csoportjai a nemzedékeknek felnő-
hessenek részben minden nemzetnevelés, a nem-
zeti szellem tudatosságára emelkedés minden 
lehetősége nélkül, részben pedig olyan nemzet-
neveléssel, amely az „idő nekünk kedvez" 

negat ív- tar ta lmú szólásában élette ki a nemzeti 
életet. 

Nem szolgálhatta pedig azért, mert iskolá-
inknak egymástól elkülönült, egymástól mind-
egyre jobban függetlenített szervezetében és 
mindegyre erőteljesebb öncélúságra törekvő 
életében az iskolai nevelés egysége és a közne-
velés céltudatos i rányítása megfelelően és ele-
gendően nem érvényesülhetett. 

A nemzetek életének ú t j á t taposó Ma, a nem-
zet-politika és a közérdeklődés homlokterébe, 
mint a legnagyobb és a legerőteljesebb nemzet-
fenntartó erőt, az egységes nemzeti szellemet 
állította. A mának ez a megalkuvást és félmeg-
oldást nem tűrő parancsszava felénk is azt har-
sogja, hogy megmaradásunkat, hogy jövendőn-
ket csak az egységes, csak az erőteljes nemzeti 
szellemtől remélhetjük és várhat juk . 

Egységes nemzeti szellemre, egyöntetű világ-
szemléletre azonban nevelni kell a nemzetet. 
Nevelni előrelátóbban, általánosabban és tuda-
tosabban, mint eddig. Mert egységes nemzeti 
szellemet, munkás, átfogó nemzeti érzést, egyéni 
és nemzeti szempontból egészséges, örökértéke-
ket magában hordozó világszemléletet csak az 
előrelátó, csak az általános és csak a tudatos 
nemzetnevelés termelhet ki. Olyan nemzetneve-
lés, amely minden magya r gyermek részére 
biztosítani tud annyi és olyan iskoláztatást, 
amennyi és amilyen iskoláztatás az egységes 
nemzeti szellem és egyöntetű világnézet kiala-
kításához feltétlenül elegendő. 

A közoktatásügyi igazgatásról szóló törvény 
a nemzeti művelődés egységének és a nemzethez 
tartozók egyöntetű világnézetének a kialakítá-
sával, az erőteljes nemzeti szellemnek az érvé-
nyesülését kívánja egységesen biztosítani. 

A törvénynek ez a célja, ez a rendeltetése 
bizonyosság a törvény jelentősége, időszerűsége 
és szükségessége mel le t t . . . 

A második kérdés, amelyet minden újjászer-
vezéssel. minden reformmal kapcsolatosan fel 
kell tennünk az, hogy vá j jon az ú j elgondolás-
nak az intézkedései, a szervei alkalmasak-e és 

A család. 
A Népiskolai Egységes Vezérkönyvek 
4. kötetéből. 
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képesek-e azoknak a nagy céloknak a megvaló-
sí tására, az elérésére, amely nagy célok érdeké-
ben történt az új í tás , történt a változtatás. 

A feleletet erre a második kérdésre a törvény 
rendelkezéseiben, pa ragra fusa iban ta lá lhat juk 
meg. Megtalálhatjuk mindenekelőtt a törvény 
azon rendelkezéseiben, amely az egységes nem-
zeti szellemre nevelés nélkülözhetetlen voltából 
kiindulva, meghatározza az iskolai nevelés elvi 
egységét. Meghatározza még pedig nem lélek-
telen uniformizálással, hanem átfogó é9 egye-
temes nemzetnevelési elveknek egységes érvé-
nyesítésével és valamennyi iskola igazgatásának 
és felügyeletének a nemzetnevelés szolgálatába 
állításával. Az iskolatípusokat szerves kapcso-
la tba hozva építi ki a törvény az egységes nevelő-
szempontok szerint irányított és az egységes 
nemzetnevelési rendszerbe illeszkedő iskolaháló 
zatot. Az iskolák igazgatására és felügyeletére 
új középfokú tanügyi hatóságot hív életre, 
és pedig a Ratio Educationis jogutódját , a 
tankerületi kir. főigazgatóságot, hogy a tan-
keriilet valamennyi oktatási intézetét hatás-
körébe utalva, az oktatásügyi igazgatásban az 
egyfokú fellebbvitel nagy elvének keresztül-
vitele mellett, biztosítsa valamennyi iskolában 
az egységes nevelési elvek egyöntetű érvénye-
süléséi. Mint népiskolai tanügyi hatóságot, a 
népoktatási kir. tanfelügyeletet meghagyja 
ugyan a törvény, azonban az egységes igazga-
tás és felügyelet érdekében a tankerület i kir. 
főigazgató hatásköre alá helyezi. Az iskolák 
közvetlen felügyeletét aktiv pedagógusokkal 
l á t t a t j a el, akik felügyelői megbízatásuk mel-
lett részesei maradnak továbbra is az érdekelt 
iskolafaj ta iskolai munká jának . 

A törvény végrehaj tása érdekében a vallás-
és közoktatásügyi miniszter 7000/1935. ein. 
számú rendeletével kiadta a népoktatási inté-
zetek tanulmányi ellenőrzésével megbízott kör-
zeti iskolafelügyelők és a kir. tanfelügyelői 
hivatalok iskolalátogató tagjai részére a fel-
ügyelői teendők ellátását szabályozó Utasítást. 
Az Utasí tást kibocsátó rendelet, a törvény 

£2 rr 

szellemének és célkitűzésének megfelelően, az 
iskolai munka tengelyében a nemzetnevelést, 
az egységes szellemre nevelést áll í t ja. 

Az Utasí tás — amelynek beszerzése, nagyon 
helyesen, minden tanítóra és óvónőre kötele-
zővé tétetett — részletes tájékoztatást és útba-
igazítást nyú j t egyfelől az iskolafelügyelők 
irányító és ellenőrző munkálkodásának a rend-
szeres és egyöntetű el látására; másfelől pedig 
olyan tantervi ú tmutatásokat tartalmaz, ame-
lyek a tanítói-nevelői munkát a nemzetnevelés 
fokozott eredményéhez hozzásegítik. 

Az Utasí tás mindkét vonatkozásban a nem-
zetnevelés mindenekfelett i fontosságától át-
hatott, nagy pedagógiai tudással és nagy gya-
korlati érzékkel megírott értékes munka. Je-
lentőségét és értékét fokozottan érzik azok, 
akiknek évtizedeken át úgyszólván magukra-
hagyottan, sok-sok eltékozolt energia és keserű 
csalódás á rán szerzett egyéni tapasztalatok 
a lapján kellett ellátniok a látogatásoknak 
felelősséges, nehéz munká já t . 

A legtöbbre, a legnagyobbra azonban bizo-
nyára maga a tanítóság értékeli az Utasítást. 
Értékeli pedig azért, mert most már nyilván 
t u d j a nemcsak azt, hogy egész nevelő-tanító 
munká já t a nemzetnevelés nagy gondolatába 
kell, hogy beállítsa, hanem tudja azt is, hogy 
iskolai munká ja mely szempontok figyelembe-
vételével nyer mérlegelést és elbírálást. 

A törvény felépítette egységes nemzetneve-
lési rendszertől és egységes felügyelettől; vala-
mennyi iskolának a nemzetnevelés szolgálatába 
rendelésétől és minden iskolában az egységes 
nemzeti szellemre nevelésnek az iskolai munka 
gócpontjába való állításától azonban a nemzeti 
szellem diadalát csak akkor remélhetjük, csak 
akkor várha t juk , ha a törvény és az Utasí tás 
célja, elgondolása és ta r ta lma a szó teljes 
értelmében beidegződik az iskolai munkát el-
látó tanítóknak, tanároknak és az iskola fel-
ügyeletét ellátó felügyelőknek a lelkivilágába 
és ha a törvény rendelkezései és az Utasí tás 
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intézkedései az iskolák gyakorlati felügyeleté-
ben egységes alkalmazást nyernek. 

A törvény és az Utasí tás szellemének, cél-
kitűzésének az iskolák életében való érvényesü-
lését közvetlen a tanítóság lelkisége, közvetve 
a felügyelők egyénisége; a felügyelet egysé-
ges alkalmazását pedig az iskolalátogatások-
nak az egyöntetű gyakorlása biztosíthatják. 

A magyar tanító le lk isége . . . Tudni, felelős-
séggel tudni, hogy a jövendő magyar életet, 
az u tánunk következő életet t a r t j u k a ke-
zünkben. Tudni, fanat ikusan tudni, hogy a 
magyar tanítónak itt a kárpáti medence véres-
könnyes ugarán az emberibb, a keresztényibb, 
a magyarabb élet biztosításához tisztultabb 
erkölcsű, tudatosabb faj iságú, áldozatosabb 
lelkiségű és testvéribb érzésű nemzedéket kell 
kinevelnie. Olyan nemzedéket, amely nem a 
„csakazértis", vagy „csakazértse" üres jelsza-
vakban, hanem az egységes világszemlélet és 
az egységes nemzeti szellem ha j to t t a és irányí-
totta egyéni, családi és nemzeti érzületben és 
munkálkodásban l á t j a és tölti be az élethiva-
tását. Tudni, hittel tudni, hogy a magyar tanító 
pedagógiájának f ixpon t j a csak az a világnézet 
lehet, amely egyedül biztosítja az élet meg-
tartó, feltörő erejét és egyedül ígérheti a 
jobb, a szebb jövendőt. És végül tudni, meg-
győződéssel tudni, hogy a tanítói hivatás csak 
elegendő felkészültséggel, csak következetesen 
kitartó munkával, csak példás szorgalommal 
és csak sok-sok szeretettel lehet méltóan és 
áldásosán betöl teni . . . 

A nemzetnevelés érvényesülésének második 
nélkülözhetetlen biztosítéka az iskola felügye-
lők egyénisége. 

A népoktatási intézetek nemzetnevelési cél-
jának — legjobb meggyőződésein szerint — az 
iskolafelügyelők akkor lesznek valóban a r r a 
hivatot t és méltó munkálói, ha lelkükben a 
magyar tanító lelkisége nagy gazdagságban, 
felfokozott mennyiségben él. Olyan nagy gaz-
dagságban és olyan nagy mennyiségben él, 
hogy abból osztogathassanak, ajándékozhas-
sanak a csüggedőknek, a megfáradtaknak és a 
hivatásukat elegendően át nem érzőknek any-
nyit, amennyi a m a g y a r néptanítói hivatás be-
töltéséhez, az iskolák nemzeti rendeltetésének 
érvényrejut tatásához nélkülözhetetlenül szük-
séges. 

Az iskolai nemzetnevelés eredményességé-
nek a harmadik fel tétele: az iskolalátogatások-
nak egyöntetű gyakorlása. Az Utasí tás a leg-
határozottabban kijelöli azokat a szemponto-
kat, amelyeknek a figyelembevétele és ame-
lyeknek a betartása az iskolalátogatások egy-
öntetűségének a biztosítása érdekében minden 
iskolalátogatóra egyaránt kötelező. 

A figyelembeveendő szempontokat és körül-
ményeket az Utasí tás természetesen általános-
ságban taglalja; a különleges szempontoknak 
és körülményeknek a megadását pedig a kir. 
tanfelügyelőre bízza. A látogatás egyöntetűsé-
gének biztosítása érdekében rendeli el az Uta-
sítás az iskolafelügyelői értekezleteket, amelye-
ken a kir. tanfelügyelő elnöklete mellett köz-

vetlenül tá rgyal ta tnak meg az egységes eljá-
rást biztosító tanítói és nevelői kérdések. 

Az iskolalátogatás célját az Utas í tás a kö-
vetkezőkben határozza meg: az intézetek külső 
és belső rendje; a tanítók, óvónők tanítói, ne-
velői munkássága és a tanítók, óvónők tovább-
képzése. A látogatás kapcsán ki kell azonban 
ter jedjen az iskolafelügyelőnek a figyelme a 
tanító (óvónő) családi, testületi, társadalmi 
életére és iskolánkívüli munkálkodására, to-
vábbá az iskolával kapcsolatos egyesületek 
működésére is. 

Az Utasí tásnak a látogatás célját részletező 
intézkedései közül mindössze csak a kötelező 
vázlatkészítést érdeklően hangzottak el aggá-
lyoskodások. Sietek megnyugta tni az aggá-
lyoskodókat, hogy figyelmet érdemlő aggoda-
lomra e tekintetben sincsen ok. Azoknak a 
tanítóknak ugyan — és ma már az ilyenek 
vannak többségben! —, akik eddig is lelkiisme-
retesen készültek iskolai munká jukra , azok-
nak a vázlatkészítés komoly terhet nem je-
lent. Viszont azokat a keveseket, akik máig-
sem lát ták be azt, hogy eredményes nemzet-
nevelő munkát csak a rendszeres előkészület 
biztosíthat, azokat végre igazán ideje volt már 
reákényszeríteni a megfelelő előkészülésre. 
Ideje volt annál is inkább, mert az Utasí tás 
ezen rendelkezését éppen ezek a kevesen fog-
ják a legjobban áldani akkor, amikor a vázlat-
készítés rendjén tuda tá ra ébrednek annak, 
hogy mekkora érték, erősség és biztonság a 
rendszeres előkészülés. A tanító egyéniségének 
a megbecsülését különösen is reprezentál ja az 
Utasítás azáltal, hogy a vázlatkészítésben tel-
jesen szabadkezet ád a tanítónak és nem 
engedi sablonizálni a váz l a to t . . . 

Az iskolalátogatói tevékenységnek az össze-
fogó nagy célja, annak megállapítása, váj jon 
az iskolában, a tanító munká jában az egységes 
nemzeti szellemre és az egyöntetű világszem-
léletre nevelés miként nyilvánul meg és mi-
lyen eredményt ér el. Ez a megállapítás 
a nevelői és tanítói munkának az elletiőrzésé-
vel, a nevelési és tanítási eredménynek a mér-
legelésével történik. Az ellenőrzést is, a mérle-
gelést is a tanítások meghallgatása és a gyer-
mekekkel való közvetlen beszélgetés során 
gyakorolja az iskolafelügyelő. 

A taní tó egyéniségét, módszeres eljárását , 
nevelői tevékenységét; a gyermekek érdeklődé-
sét, felfogóképességét, érzelmi megnyilvánulá-
sát, azaz a tanító és a gyermek közös munká-
já t legjobban a taní tás a lat t f igyelheti meg az 
iskolafelügyelő. A gyermekek tá rgyi tudásá-
ról, vallásos és hazafias érzéséről pedig akként 
szerez meggyőződést, hogy a vázlatban feltün-
tetett taní tás i egység befejezése után vagy a 
megfigyelt tanítási anyagba, vagy a gyermek-
től kapot t élménybe kapaszkodva, bekapcsoló-
dik a tan í tás menetébe és elbeszélget a gyer-
mekekkel. Nem feleltet, hanem az életbe, a 
valóságba helyezetten beszélget el. Még pedig 
az osztály átlagos tudásának és lelkiségének a 
megállapítása érdekében, lehetőleg minden 
gyermekkel. Az összefoglaló, egymásba fűzött, 
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közvetlen beszélgetés, érdeklődés folyamán fel-
t á r h a t j a a gyermekek ismeretanyagát és meg-
nyilatkoztat ja a gyermekek lelkivilágát. 

A meghallgatott tanításból és a gyermekek-
kel folytatot t beszélgetésből á l lap í t ja meg az-
tán, váj jon a tanító az ismeretek közlése kap-
csán felemelte-e a gyermekek lelkét a minden 
szépnek és jónak kútforrásához, a Gondviselő 
Istenhez; nevelte-e bennük a jóra, a szeretetre 
való készséget; a rend és a szépérzéket; fe j -
lesztette-e bennük a családi érzést; a természet-
hezragaszkodás mellett a természeti értékek 
megbecsülését, okos kihasználását és mind-
ezekkel egyidejűen tudatosította-e bennük a 
nemzeti érzést, a magyarföldhöz, a magyar ha-
zához való törhetetlen ragaszkodást, a nemzeti 
elhívást és a magyar fel támadást? Nevelt-e 
nemzeti egységre; a hagyomány, a tekintély 
tiszteletére; a magyar föld áldott gazdagsá-
gára , a magyar f a j á l lamfenntar tó erejére és 
a magyar nyelv, a magyar dal csodás szépsé-
geire? 

A gyermekek megilletődött arca, villogó 
szeme, a kifeszített mell, az akara t lanul kicsor-
dul t könny, az indulatokat kifejező röpke szó 
egyként beszédes bizonysága annak, hogy a 
tanítói-nevelői munkát a tudatos, az erőteljes 
nemzetnevelés i r ány í t j a és m u n k á l t a t j a . . . 

Az Utasí tás 28—20. §-ai az óvodai munka 
megfigyelésének és foglalkozási eredményének 
a számbavételére adják meg a szükséges tudni-
valókat. Az óvodák a vallásos és a hazafias 
érzés csiráinak az ébresztésével ál lanak a nem-
zetnevelés szolgálatában. A nevelői eljárás he-
lyes i ránya ezen a fokon a szoktatás és a példa-
adás. Ennek figyelembevétele mellett a fel-
ügyeletnek különös gondja annak ellenőrzése 
legyen, hogy az óvodai beszélgetés anyaga ne 
ha lad ja túl a gyermek közvetlen környezet-
világát , hogy a beszélgetés és verselés a gyer-
mekek természetes hangján tör ténjék és hogy 
az óvónő nyá ja s szeretettel minden gyermekkel 
foglalkozzék. . . 

Az általános és gazdasági irányú tovább-
képző népiskolák munkájának ellenőrzésében 
az iskolafelügyelő figyelmét az elemi népisko-
lában szerzett ismeretanyag fejlesztésének 
megállapítása mellett főként a r r a fordítsa, 
hogy váj jon a továbfiképzőiskola nemzetneve-
lési el járása megfelelően fokozza-e a vallásos 
és a hazaf ias érzés továbbfejlesztésével az egy-
séges nemzeti szellem tudatosságát és erejét. 
Egyébiránt úgy a továbbképző, mint az általá-
nos irányú iparostanonciskolák nevelési és ta-
nulmányi munká jának megfigyeléséhez és az 
elért eredmény számbavételéhez az Utasí tás 
megad ja a megfelelő útbaigazítást . Ez utóbbi 
iskolára vonatkozóan fokozottan legyen gondja 
a felügyeletnek, az iskola nevelői munkássá-
g á r a és a nemzetnevelési nagy elvek hatásos 
érvényesítésére. 

Az iskola, az óvoda élete a tanító, az óvónő 
lelkiségén fordul meg. Az iskolai, óvodai neve-
léséit és nevelési eredményért tehát a tanító, 
az óvónő, az igazgatótanító egyetemlegesen 
felelős. Az iskola, óvoda nevelési eredményé-

nek a mérlegelésénél ez az egyetemes felelős-
ség minden esetben figyelembe veendő. 

Az iskola, óvoda nemzetnevelési munká jának 
méltatása, i rányí tása érdekében az Utasí tás a 
hivatalos látogatás befejeztével megbeszélés, 
illetve módszeres értekezlet tar tását í r j a elő. 
Ennek a megbeszélésnek, értekezletnek a 
jegyzőkönyvét az Utasí tás az iskolafelügyelő-
vel á l l í t ta t ja össze, még pedig azzal a nagyon 
bölcs célzattal, hogy a jegyzőkönyv tar ta lmá-
ból az iskolafelügyelő egyéni megfigyelései és 
irányításai híven sugározzanak ki. 

Az iskolafelügyeletnek köztudomás szerint 
kettős rendeltetése van : az irányítás és az 
ellenőrzés. Az iskolai m u n k a tengelyébe állí-
tott nemzetnevelés a felügyeletnek az irányító 
rendeltetését helyezi előtérbe. A látogatásnak 
és a módszeres értekezletnek egész folyamán 
tehát a felügryeletnek ez a főként irányító, ta-
nácsadó útbaigazító jellege kell, hogy kidom-
borodjék. Az iskolafelügyeletnek, az iskola-
látogatások gyakorlásának ez az i rányí tó jel-
lege biztosítója nemcsak annak, hogy az isko-
lák nemzetnevelési rendeltetése fokozódóan ér-
vényesül, hogy az iskolai munkát ellátó tanító-
ság szakszerűbb és közvetlenebb i rányí tás t 
kap, — hanem annak is, hogy a szeretettel és 
hozzáértéssel i rányítot t felügyelettel a nemzet-
nevelés a kívánt eredményekhez jut. 

Meggyőződéssel hiszem és hirdetem, hogy ha 
a tanítóság kiválasztott képviselői, az iskola-
felügyelők, felügyelői megbízatásuk minden 
szépségét, minden szerepét és minden felelős-
ségét átérezve töltik be munkakörüket és gya-
korolják felügyelői hivatásukat , akkor a köz-
oktatásügyi igazgatásról szóló törvény célját 
tökéletesen betölti: mert akkor már egységes 
nemzeti szellem és egyöntetű világszemlélet 
munkálja a szebb és a jobb magyar jövendőt. 

Az első gyermek csak akkor lesz egészséges, 
ha a második megszületik. (Flieg. Bl.) * 

Az emlékezőtehetség jó táska, de elszakad, ha 
túlsókat tömnek belé. (Német közm.) 

* 

Atyámnak köszönhetem életemet, Aristoteles-
nek — nevelőmnek — pedig, hogy boldogan él-
hetek, — mondta gyakran Nagy Sándor. (Ency-
clopédiana, 1843.) 

* 

A gyermek nem arra figyel, amit szülei mon-
danak, hanem amit tesznek. (Német közm.) 

* 

Longum iter est per praecepta, breve et e f f i -
cax per exempla. — A tanítás útja hosszú, a 
példáé rövid és eredményes. (Senaca, Epistolae.) 

* 

Semmire sem tudunk vele menni, mert nem 
szeret bennünket! Ezzel küldött vissza Sokra-
tes egy tanulót atyjához. 
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T A I Í T E R V É S U T A S Í T Á S O K A Z Á L T A L Á I O S 

T O V Á B B K É P Z Ő N É P I S K O L A S Z Á H Á R A 
Ismerteti: BOLDIS DEZSŐ Dr. 

Népoktatásunk alapvető törvénye 1868-ban 
jelent meg. Ez a törvény a népiskolai oktatást 
két tagozatra osztja; a mindennapi és az ismétlő 
oktatásra. Ez utóbbi tagozatnak tanterve és a 
hozzávaló utasítások most lát tak napvilágot a 
vkm. úrnak 6345/935. számú rendeletével. Amíg 
a mindennapi oktatás azonnal megkapta a maga 
útjelzőjét, addig a továbbképző népoktatásnak 
67 évig kellett várnia, amíg írásbafoglalt Tan-
tervet és Utasításokat kapott. 

Most itt van a várva-vár t Tanterv és Utasítás, 
amely — mint látni fogjuk — bőséges anyagá-
val, gyakorlati elgondolásával, v i lágoSjér the-
tően rendszerező szerkezetével ujabt^ 7rofSé?J-

~kot jelentő lépcső népoktatásunk történetében. 
Bőséges_-Uüxagoi említettünk az előbb. Ez a 

gazdag a n y a g e l s o pil lanatra megijesztheti azt, 
aki csak felületesen f u t j a át a könyvet. A mi-
niszter úr azonban maga oszlatja el — esetleges 
— félelmünket kibocsátó rendeletében, amikor 
így szól: ,,^Jieljii_j^zonyok, az egyes községek 
megnyilvánuló szükségletei szabják meg azt, 
hogy a tanterv bő anyagából a tanító mit sze-
meljen ki a részletes tárgyalás céljaira." 

Az előttünk fekvő Tanterv maximum tehát, 
amelynek bőséges gazdagságú tárházából leg-
jobb tudásunk és lelkiismeretes meggyőződésünk 
szerint kell kiválasztanunk azt, amire községünk-
nek szüksége van. Megerősíti ezt az intelmet az 
Utasí tás is, mondván: ,,a felsorolt anyagot a 
növendékek különféle élethivatásának szükség-
letei szerint kell elrendeznünk, idő és terjedelem 
tekintetében a helyi viszonyoknak megfelelően 
kell módosítanunk". Oly biztató szavak ezek, 
hogy az „Uj^isítás" elnevezés talán túlságosan 
merev is erre a műre és az „irányítás, tanáci; . 

,adás" az igazi helyes megjelölés. Mint a minden-
napi iskolára vonatkozó Utasítás, úgy ez sem 
köti meg a tanítói szabadságot, hanem teljes teret 
enged az egyéni találékonyságnak, alkotókész-
ségnek. Felemelő érzés az, ha valaki barát i lag 
fog ja meg kezünket, elindít, — <le nem jelöli ki 
mereven az utat, nem ad gátló parancsokat, ha-
nem önállóságunk tiszteletben tartásával sa já t 
terveinkből, belsőnkből kialakuló munkát, ered-
ményt vár tőlünk. De, mert jóbarát — utunkra 
telerakja tarsolyunkat szebbnél-szebb, jobbnál-
jobb tanácsokkal. A tanítási szabadságot illető-
leg tehát igazán semmi kívánnivalónk nem lehet. 
De min t minden szabadság, úgy ez is felelősség-
teljes. Az ilyen szabadság birtokában csak egyet 
tehetünk: el kell érnünk sürgősen azt az időt, 
amikor: ,.a továbbképző iskola valóban M£Mr 
rníí^el^^köz^on^lesz, kiépítését népünk maga 
fogjä kívdmdserdülő gyermekei számára". 

A Tanterv és Utasítás számba vesz minden 
lehetőséget, j^g jsggcs tananyagfelsorolást ad a 
közismereti tá rgyakra és gondosan részletező el-
oszfITs^Ban~adagolja a ,gazdasági gyakorlati is-
mereteket". 

A közityiiQreU j iu 'g .VJikrvonatkozó rész ter-
mészetesen J jere t csak, amelyet — a fent elmon-
dottak szerint is — a tanítónak kell élettel meg-
töltefiie, mer t : „Bár tantervében a taní tás anya-
gát tantárgyak keretébe foglalja, a valóságban 
ezeket lehetőleg össze kell olvasztanunk." Éppily 
fontos i ránymuta tó az a kívánság is, hogy: 
„Az élethivatást szolgáló tárgycsoporthoz kap-
csoljuk hozzá a közismereti tárgykörök anyagáttA^ 
is." így azután, bár taní tás közben sokszor mái-
ismeretes t ananyag fe lúj í tására és gyakorlására 
is ki kell térnünk, az sohasem válhatik unal-
massá, ha a tananyagot újabb és alkalmi szem-
pontok szerint áll í t juk a tanulók elé s átszőjük 
a gyakorlati élet követelményeivel. 

Ezt a célkitűzést az utasí tási rész aztán bő-
séges utalásokkal meg is vi lágí t ja . Ilyen j)éklául, 
amikor az olvasás- és olvasmánytárgyalással 
kapcsolatban rámutat a r ra , hogy használjuk fel 
az^Mkalmas_Jjöny^vet (nem olvasókönyvet), szak-
lapot, folyóiratot stb., mer t ezek olvastatásával 
és megbeszélésével állandó kapcsolatot terem-
tünk az élettel és ezzel kapcsolatban az érdeklő-
dés és nemes szórakozásnak vágya az iskolán 
keresztül a családba, a községbe, a nemzet szé-
lesebb rétegeibe is bevonul. 

Ilyen jelentős ú tmuta tás az, amikor a törté-
nelem tanításával kapcsolatban azt k ívánja , 
hogy a megismertetendő kor gazdasági életének 
és társadalmi berendezkedésének főtpjT'ázokat a 
mozzanatait ismertessük, melyek tanulóink élet-
hivatásával vonatkozásban vannak. Arra gondol 
itt az Utasítás, hogy mikor például Szent István, 
Szent László stb. nagyja inkról beszélünk, ne 
csak a má r amúgyis többször hallott történelmi 
eseményekkel foglalkozzunk, hanem ezek, itt, 
ezen a fokon már csak kiinduló pontjai legyenek 
azoknak az eredményeknek, vonatkozásoknak, 
amelyek kapcsolatba hozhatók növendékeink 
élethivatásával. Enenkező-^sfill^i_^tayábblíégző 
iskola megint isméi !őisk_olává_ YtthkT^jmal ;vi 
unalom veszi áí csöndfi^biiwljQmát^Az i rányí tó 
elv tehát : az alkalomszerűség, gyakorlatiasság. 

Mindennél világosabban kidomborodik a gya-
korlatiasság gondolata a polgári jogok és köte-
lességekről szóló sorokban. Nem tudományt 
akar adni, hanem — ahol csak lehet — felmerültj 
esetekből levonható hasznos és szükséges tudni-
valókat. Külön is hangsúlyozza az alkalmat, 
amely ennél a tárgynál a közösség érzésének 
felkeltésére, a törvény- és tekintélytisztelet meg-
gyökereztetésére nyílik. 

De ugyanezt a gyakorlat i követelményeket 
érvényesítő elgondolást találjuk a földrajz, 
természetismeretek, egészségtan, írás, fogalma-
zás, számolás és mérésről szóló fejezetekben is. 
Nem a tudás maga a cél. hanem a nép művelése 
s ezen á t az ismeretek hasznosítása, A tanítás 
középpontja tehát mindig és mindenütt népünk 
élete és foglalkozása. 
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Az életbeléptető rendelet, a maga gondos 
mindenre kiterjedésében, nem feledkezik meg a 
megvalósítás nehézségeiről sem s azért fontos 
útbaigazítást tartalmaz az osztatlan-vegyes és az 
osztott iskolákban követendő el járásra! "— 

Az Utasítás ínagyrészét a gazdasági ismeretek 
tárgyköre öleli fel. Természetes is ez, mert elemi 
iskoláink nagyobb része falusi iskola, ahol ezek 
a tudnivalók nélkülözhetetlenek. ""Né" gondoljuk 
azonban, hogy ez a rész a városi iskolát nem 
érdekelheti. Az a dús anyag, amelyet a „Gazda-
sági gyakorlati ismeretek" című rósz felölel, mó-
dot nyú j t a tanítónak a r ra is, hogy a városi 
gyermek háza tá ján , kis földecskéjén haszonnal 
űzhető gazdasági i rányú tevékenykedésre kellő 
útmutatást adjon. Szép, okos munka ez,'amelyet 
öröm olvasni. 

Nagy szükségünk volt az Utasításnak erre a 
részére. A közismereti tárgyak tanításával még 
csak meg voltunk a múltban is, de a gazdasági 
résszel bajok voltak a legtöbb helyen. Csodál-
kozni ezen nem is lehet. Hiszen még a „gazda-
sági i rányú továbbképző iskolák" tanítói nagy-
részének sem nyil t a lkalma szaijképaásrgi — 
Miből, mennyit, hogyan? Ezek voltak az egyre 
visszatérő gondok, — ha ugyan a gazdasági 
gyakorlati rész nem sikkadt el teljesen az álta-
lános i rányú továbbképző iskolában. Ez pedig 
nagy ba j lenne, mert az iskolafenntartókban 
amúgyis egyre gyakrabban felszí nrS jut az a 
fore kvesTtiögy "gazdasági ~ti^riTy^T^oiaifegt~áítlt-
l á n o s ~ T r a n y u y a ^ a I a k i ^ 
megtakarí t ják a szakképzettséggé! vagy tan-
felügyelői jogosítvánnyal rendelkező tanítók 
külön díjazását. Nem kétséges, hogy ez az irány-
zat káros és sérelmes, de sok helyen meddő az 

ellene való harc. Még károsabb lenne, ha ezek 
után az általános i rányú továbbképző iskola 
tanításának tengelyében nem a gazdasági gya-
korlati ismeretek állanának. 

Az ú j Tanterv és Utasítások a fiúknak és 
lányoknak, az osztott iskoláknak, osztatlan és 
vegyes iskoláknak külön-külön anyagot tűz ki. 
Az utasí tási részben pedig könnyen érthető mo-
dorban ismerteti a munka lényegét, emeli ki az 
általánosan tapasztalható hibákat és muta t rá a 
legközelebb fekvő szükségletekre? Gondosságában 
annyira megy, hogy a végén felsorolja azokat 
a szakmunkákat is, amelyekből a tanító „a rend-
kívül sokoldalú tájékozottságot, alapos szak-
tudást" merítheti. 

Kívánatos lenne, ha ezeket a szakmunkákat 
minden iskola sürgősen beszerezné. De épp-
annyira kívánatos, sőt egyenesen nélkülözhetet-
len, hogy a tanulóif júság az ú j Tanterv és Uta-
sítás szellemében szerkesztett, igen olcsó tan-
könyvhöz jusson, mert a kevés óraszámú tanítás, 
amelynek rendszeres ismétlődései között — a leg-
többször — egyheti időköz múlik el, al ig nélkü-
lözheti a megrögzítésre, otthoni foglalkozásra 
alkalmas tankönyvet H a ugyanis ezután is a 
mindennapi iskolák megmaradt tankönyveinek 
használata kapcsán fog a tanítás folyni, akkor 
a továbbképzés, a bővítés elérése igen nehezen 
megoldható feladat marad. 

Az Utasítások szövegét mindenütt átszövi a 
nevelési célok előtérbe állítása. Nemcsak általá-
nos utalásokkal, hanem helyükön való rámuta-
tásokkal is. Mindezek birtokában immár nem 
lehet semmi akadálya annak, hogy: „Iskolánk-
ban az együttérzés örömteljes napsugara mele-
gítse át a tanulók szívét." 

A X O L 1 S K D O P O L A Y O B O - H O ^ ^ A L O M 1 J A 1 I 1 1 

F E J L Ő D É I É S E R E D M É K Y £ I 
í r ta : C Z A K Ó ISTVÁN Dr. 

Az immár tíz esztendős olasz Dopolavoro-
n.ozgalom Olaszország mostani nehéz napjai-
ban is változatlan ki tar tással és lendülettel 
teljesíti nemzetnevelő hivatását . Ez a mozga-
lom. amely, nemzetközi viszonylatban e téren 
n int legelső, eredetileg az olasz munkás 
u unka utáni szabad idejének legcélszerűbb 
kihasználását tűzte ki programmjául , az elmúlt 
t 'z esztendő folyamán szinte észrevétlenül az 
egész olasz nép szociális jólétének előmozdítá-
sát, fizikai és szellemi újjáéledését célzó álta-
lános tevékenységgé szélesült. Az Olaszorszá-
got mostanában járó külföldi előtt — s ilyen 
veit a közelmúltban e sorok írója is •— a „Do-
polavoro" már mint az egész olasz népet át-
fogó nemzeti mozgalom jelentkezik és a leg-
utolsó teljes egyesületi év eredményeivel, sok 
szempontból igen figyelemreméltó tevékeny-
ségről tesz bizonyságot. 

Amikor 1925-ben a Dopolavoro-1 megszer-
vezték, a vezető körök előtt kettős cél lebegett. 
Egyrészt biztosítani akar ták , hogy a munkás 
szabadidejében fizikai és szellemi téren ön-

magát művelni képes legyen, másrészt, hogy 
leszoktassák azokról a „banáliák"-ról, ame-
lyekre szabadidejét, egészségét és pénzét eddig 
feláldozta, sokszor emberi méltóságának rová-
sára. E kettős cél elérése érdekében a mozga-
lom irányelveit olyképen ál lapí tot ták meg, 
hogy azok a „Carta del'Lavoro" (az olasz 
munkaalkotmány) korporativ szellemének is hű 
kifejezői legyenek. Mindenekelőtt megteremtet-
ték a teljes társadalmi collaboration amely 
nélkül a vagyonos társadalmi rétegek bár-
mekkora áldozatkészsége is elégtelennek bizo-
nyult volna, de a polgárság bármily eredmé-
nyes munkássága sem biztosította volna a 
cél elérését. De azt is fel ismerte idővel a moz-
galom vezérkara, hogy a nagyrészt vidéki, 
falusi lakosság (munkásrétegek) individuális 
életviszonyainak megjavításához a lélek fel-
üdítésén, a szellemi, erkölcsi művelésén kívül, 
a test fizikai kultusza is elengedhetetlenül 
hozzátartozik, sőt elsősorban a sportok (tö-
megsportok) és a szórakozások (kirándulások) 
s ezek is lehetőleg kollektív keretek (manifesz-
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tációk, ünnepségek, felvonulások stb.) formá-
jában azok a tényezők, amelyek a munkában 
k i fá rad t tömegek erkölcsi és szellemi színvo-
nalának emelését, élet- és gondolkodásmódjá-
nak, szokásainak revideálását a k á r közvetve 
vagy közvetlenül, de legeredményesebben elő-
mozdít ják. Éppen ezért a Dopolavoro tevékeny-
sége ma már elsősorban a tömegsportok és 
szórakozási alkalmak kultuszán nyugszik, 
amely keretnek további kiegészítői a szellemi 
továbbképzés és a szociális segítségnyújtás. 

Ezen, a végeredményben hármas tagozódá-
son épült fel a Dopolavoro szervezete és mun-
kája, amely ma m á r nemcsak Olaszországot, 
de részben az olasz külföldi kul turá l i s expozi-
t ú r ák : a Dante Alighieri Egyesületének révén 
a külföldön élő olaszok támogatására csak-
nem az egész világot behálózza. 

Az Opera Nazionale Dopolavoro (röviden: 
O. N. D.) költségvetése nagyrészéről ma 
már a korporációk minisztériuma gondosko-
dik, illetve a mozgalom kiadásaira szükséges 
fedezetet a pénzügyminisztériummal, a neve-
lésügyi minisztériummal együttesen irányozza 
elő. A Dopclavoro-mozgalom t a g j a i — akik 
önkéntes belépés ú t j á n szerzik meg a sok ked-
vezményre jogosító „tessera"-jukat — évi 5 
líra tagdíjat fizetnek. Harmadik bevételi for-
rása a mozgalomnak: az önkéntes adományok. 
A vállalatok és gazdag magánosok áldozat-
készsége e tekintetben évről-évre egyre impo-
nálóbb kereteket-ölt. 

A népies sportmozgalom nagy lendületet 
nyert azáltal, hogy az immár v i lághí rű római 
Forum Mussolini megteremtésével, egy-egy 
ta r tományi vagy városi Dopolavoro-kerület 
sporttel jesí tményének bemuta tására most már 
a reprezentatív külső keretek is rendelkezésére 
á l lanak. A kisebbméretű sportstadionok is 
szép számmal épülnek, úgy, hogy nincs messze 
az idő, amikor mind a kilenc O. N. D. kerület-
nek (sőt egy-egy nagyobb községi egységnek 
is) meglesz a maga kerületi (községi) Fóruma. 
Felemlítésre érdemes, hogy bár az 0 . N. D. 
sportműködése kifejezetten a tömegsportok 
kultuszán nyugszik, mégis 1926 óta, amióta az 
O. N. D. tényleg működik, Olaszország a ver-
senysportok terén is egyre inkább előretör, 
mert e mozgalom, sporttevékenységének hatá-
saként — amely mint k i fogyhata t lan reser-
voir bocsátja ki szárnyai alól a legkitűnőbb 
versenysportoló anyagot — olyan versenyző-
g á r d á t képes kiáll í tani, amely a világ- és i f jú -
sági olimpiádoken, valamint a nemzetek kö-
zött i atlétikai versenyeken is i m m á r a legelső 
helyek egyikét biz tosí t ja az olasz versenyspor-
tok számára. 

Az 0 . N. D. f izikai nevelési mozgalmának 
főágazata: a kirándulási rész, amely talán még 
<i sporttevékenységnél is fontosabb helyet tölt 
be e szervezet életében. Maga a Duce is ezt az 
ágazatot ta r t ja egyik legfontosabbnak, a kerü-
leti vezetők előtt ismételten kijelentette, hogy 
az „escursionismo" az igazi összekötőkapocs a 
szórakozás után vágyó olasz társadalom egyes 
rétegei között. Ez a mozgalom a hétvégi pihenő-

napok olcsó és látnivalókban gazdag kihasz-
nálásával az olasz nép lüktető életének n a 
valóban egyik legjellegzetesebb és legnépsze-
rűbb megnyilvánulása. A „Federazione Italiana 
deli'Escursionismo" közkedvelt „Treno Popu-
läre" elnevezésű kiránduló vonal ja i ma már 
behálózzák egész Olaszországot és a fekete-
ingesek, az avanguardisták, valamint azok női 
családtagja inak tíz- és százezrei j á r j ák sorra 
Milánótól Palermóig a legszebb olasz városo-
kat, San-Marinot, Ostia és Zára tengerpart-
jait , a római és firenzei múzeumokat, a Litto-
ria, Sabaudia féle ú j telepítéseket, hogy így, 
az utazás gyönyöreit is élvezve, megismerjék 
saját hazájukat s egyúttal önmagukat is mű-
veljék. De éppen ilyen népszerűségnek örvend 
a természeti szépségekről híresebb helyek, 
városok környékének, gazdasági centrumok, 
nagyrészt autobuszon történő meglátogatása 
is, amely éppen úgy, alig kerül valamibe a 
tesserás O. N. D. tagnak, mint a népszerű 
vénátokon való utazás. A hangsúly itt is a 
tömeg utazásokon, tömegkirándulásokon van, 
amint a sportok terén is. 

Az O. N. D. mozgalom fizikai nevelési tevé-
kenysége mindkét ágazatában több mint 8.000. 
illetve 12.000 egyesület közreműködését bizto-
sította. Éppen ez az egyesületi együttműködés 
biztosítja a mozgalomnak azt az átütő erőt, 
amely egyre növekvő közkedveltségében és 
népszerűségében jelentkezik. Az eddig szét-
szórtan, jóformán vegetatív életet élő sport-, 
kiránduló- és túrisztikai egyesületek így egy-
séges szempontok szerint, közös irányítása alá 
kerültek, s ezzel a 43 milliós olasz nép fizikai 
újjáéledése a mozgalom tizedik évében, való-
ban széles keretek között a megvalósulás stá-
diumába jutot t . 

Az O. N D. mozgalom második legfőbb tevé-
kenységi ágazatához tar toznak: a színházak, a 
„Carro di Tespi"-k (vándorszínházak), műked-
velő előadások, mozgóképszínházak, rádió, zene, 
ének- és zenekarok, hangversenyek, gyakorlat i 
szaktanfolyamok és egyéb kulturál is jellegű 
tevékenységek. 

Külön említést érdemel a „Carro di Tespi" 
(Tespi szekere) néven ismert vándorszínházak 
intézménye, amely az O. N. D.-mozgalomnak 
tényleg egyik legértékesebb ha j t ása : két a l f a j a 
van: a lírai és a prózai vándorszínház. Mind-
kettő, ma már 8—10 autóra szerelt önálló dísz-
letekkel, világítási és nézőtéri berendezések-
kel, városról-városra, fa luról - fa lura járva, 
előre kidolgozott rendszeres műsortervek alap-
ján tel jesí t i népművelő tevékenységét. Ezek 
az előadások legnagyobbrészt minden állan i 
illeték alól mentesek. Különösen nagy nép-
szerűségnek örvendenek a „Boccaccio" operette 
és a „Romulus" tragédia előadásai, amelyek 
közül ez utóbbi mindig méltó keretet talál egy-
egy dóm, vagy bazilika közelségében. Éppen 
ilyen közkedvelt az öt munkás színház-tkvsvlat 
is, amely nemcsak színdarab előadások, de 
zongora, hegedű, népdal, tánczene és énekkari 
versenyek sorozatos megrendezésével szintén 
nagymértékben szolgálja a nemzeti népműve-
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lés ügyét. Nagy figyelmet fordít továbbá az 
O. N. D. a népi hagyományok, helyi szokások, 
népviseletek kultuszának ápolására is: e téren 
különösen a műkedvelői előadási versenyek és 
egyes ünnepségek, mint például néhány év 
előtt az olasz trónörököspár eseményszámba 
menő pisai esküvője szolgálnak alkalmul a 
régi népi szokások, táncok és pompás népvise-
letek bemutatására. Umberto trónörökös pisai 
lakodalmának egyik legkiemelkedőbb pont ja 
volt, amikor a király és több külföldi uralkodó, 
valamint az egész királyi család előtt, szinte 
végeláthatatlan sorokban felvonultak a felső-
olaszországi (torinói, milánói, bolognai, velen-
cei és firenzei) dopolavoro-keriiletek festői 
népviseletbe öltözött helyi csoportjai. Mind-
erre hasonló alkalmul szolgálnak az őszi búcsú-
és szüreti ünnepségek, amikor még a nagy-
városok, mint például Nápoly és Palermo 
is napokon át ősi szokásaik és művészi ruha-
viseleteik tradicionális keretében pompáznak. 
De éppen így mindenkinek emlékezetében él 
még a Dopolavoro-énekkarok legutóbbi nagy 
ünnepe i.s, amikor 30.000 énekes és 5000 fúvós-
zenész nagy együttesét maga Mascagni mester 
dirigálta. 

A szellemi nevelési mozgalomnak igen fon-
tos további tényezője a könyvtárügy, helye-
sebben a vándorkönyvtárak hálózata. Míg 
1926-bfn mindössze 80 Dopolavoro-könyvtárnak 
alig 24.(00 köte t je volt, addig 1934-ben 3516 nép-
könyvtár 823.751 kötettel rendelkezett. A könyv-
iárak legtöbbje automobilon szállítható úgy-
nevezett „bibliobus" vándorkönyvtár, amelynek 
rádiós hangszóróval való megjelenése minden 
községben várva-vár t ünnepnap, amely a falu 
ap ra ja -nagy ja számára jó ideig kellemes él-
ményt, sőt eseményt jelent. „Gente Nostra" 
címmel külön képes hetilapja is van a mozga-
lomnak, amely többmilliós példányszámban je-
lenik meg és tagdí j fejében mindenkinek in-
gyenesen já r . 

A szakoktatással és továbbképzéssel foglal-
kozó „manifesztációk" száma 91.922 volt, amely 
tevékenység természetesen még szélesebb kere-
teket nyert a teljesen ingyenes selyemhernyó-, 
házinyúl-, méh- és baromfitenyésztési, vala-
mint egyéb gyakorlati ér tékű háziipari akciók 
által. Éppen így a gyakorlat i jellegű (szinte ki-
zárólag helyszíni bemutatóval kapcsolatos) 
mezőgazdasági továbbképzés, a gazdasági isko-
lákkal szorosan összeműködő szakismeretter-
jesztés, va lamin t az állami erdészeti hatóságok 
(bizottságok) ál ta l megszervezett önkéntes erdő-
sítési akciók szintén jelentős tényezői ennek a 
munkának. 

Látnivaló, hogy az O. N. D.-mozgalom a szel-
lemi nevelés terén a fősúlyt a szórakoztatásra 
és gyakorlati ismeretekre fekteti és lehetőleg 
minél kevesebb tantermi oktatással, de annál 
több aktuális ismerettel igyekszik az érdeklődő 
lakosság i f j abb és idősebb rétegeit a közös 
munka számára megnyerni. 

Az 0 . N. D.-tevékenység harmadik főága-
zata: a szociális segélynyújtás, amely a meg-
előző egészségügyi propagandától kezdve, az 

ingyenes viterbói termálfürdők legmoderneb-
bül berendezett intézményéig a szociális gon-
doskodásnak szinte egész területét felöleli. 
Ingyenes orvosi ambulatóriumok és napi 2 lírá-
ért teljes ellátást nyújtó hegyi és tengeri 
üdülőtelepek állanak az O. N. D. tag ja inak ren-
delkezésére. Az a körülmény, hogy valaki az 
O. N. D. tagja és „tessera"-ját felmutatja, 
Olaszországban már elegendő ahhoz, hogy — 
ha arra csak egy mód is van — bizonyos tekin-
tetben kedvezményes elbánásban részesüljön. 
A vasutakon, villamosokon, hajókon, színhá-
zakban, mozikban, kiállításokon stb. az O. N. D. 
tessera birtokosa rendesen a jegy, illetve a 
belépődíj felét fizeti, az utóbbi helyeket ingyen 
látogathatja. (Az igazolt hadirokkantak élve-
zik a legnagyobb kedvezményt.) A tagok csa-
ládi otthonainak és kertjeinek gondozására 
szintén nagy figyelmet fordít az O. N. D., 
amely D opolav or o-otthon ok, mintaházak és 
kertek berendezésével, a házak balkonjainak 
virágkultuszával igyekszik a falusi földmíves 
és a gyári munkás otthoni, életét is színesebbé, 
kellemesebbé tenni. Littoria és Sabaudia ú j 
városok telepeseit is a Dopolavoro helyi szer-
vezetei helyezték be ú j otthonaikba. A munka-
idő utáni időre évi 2 líráért biztosított munká-
sok felkarolásáról kisebb-nagyobb mértékben 
szintén az 0 . N. D. gondoskodik. Ebben a tevé-
kenységében nagy segítségére van a mozga-
lomnak az a több mint 4000 szociális munkát 
végző egyesület, amely itt is közös irányelvek 
és központi vezetés mellett a bölcsődék, gyer-
mekmenhelyek, napközi otthonok egész háló-
zatával járul hozzá a tagok és családtagjaik 
jólétének emeléséhez. A lakosság szociális fel-
világosítását, illetve segélyezését célzó „mani-
fesztációk" száma a legutolsó év folyamán 
168.474 volt; míg a jogi és szociális tanácsadó-
(segélyző-) irodák 97.370 esetben tudták a hoz-
zájuk forduló felek kéréseit kedvező elintézés-
ben részesíteni. Ugyancsak eredményteljes mű-
ködést fej tet tek ki az O. N. D.-nek csaknem 
minden egyes nagyobb községben feltalálható 
fogyasztási szövetkezetei, ivóesarnokai is, ame-
lyeknek száma 1934. év folyamán a 25.000-et. is 
meghaladta. 

Fontosabb dolog nevelni és erkölcsössé tenni 
az emberiséget, mint törvényeket adni nekik és 
ítélkezni fölötte. (Mirabeau.) 

* 

A rossz emlékezőtehetség előnye, hogy az 
ember ugyanazokat a dolgokat több ízben él-
vezi először. (Nietzsche, Menschliches, Allzu-
menschliches.) 

* 

Az embereket emlékezésre tanítják ahelyett, 
hogy fejlődésre oktatnák. (Wilde, Weisheiten.) 

* 

A tapintat oly ügyesség, mely az embert a 
tehetségnél és tudásnál sokkal jobban átsegíti 
minden nehézségen. (S. Smiles, Der Charakter . 
1871.) 
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„ C S E W D E L E T " A F O G A L M A J K A S - T A M T A S 

S Z O L G Á L A T Á B A N 
í r ta: N É M E T H S Á N D O R 

A fogalmazás taní tásának sikere javarészben 
a tétel helyes megválasztásán fordul meg. 
A tétel megválasztásának helyességét pedig a 
következő két szempont határozza meg: először 
az, liogy a kitűzött tételre vonatkozólag van-e 
elég tar talom a gyermek lelkében: másodszor 
pedig az, hogy a fogalmazás tárgya érdekli-e 
a gyermeket, azaz foglalkoztatja-e lelkét? Ami 
nem érdekel, azzal nem szívesen, vagy egyálta-
lán nem is foglalkozunk. í g y van ezzel a gyer-
mek is. 

A tá rgyra vonatkozó elegendő lelki tar talom 
s az érdekesség azonban nem elég ahhoz, hogy 
a fogalmazás sikerüljön. Nagy szükség van 
annak biztosítására is, hogy a lélek tar ta lma 
könnyen alakuljon át kifejezhető gondolatokká. 
Az a lelkiállapot, amelyben a gondolatok köny-
nyen, minden különösebb erőlködés nélkül ke-
rekednek ki a lélekből, amikor egyik gondolat 
szinte felidézi, megszüli a másikat : az ihlet 
állapota. Ez a lelkiállapot: vagyis az alkotásra 
való készség állapota, tulajdonképen minden 
sikeres alkotáshoz szükséges, de különösen fon-
tos a szellemi munkánál . Ez az a hév, lendület, 
kedv, a léleknek főleg érzelmi alappal bíró, de 
alig elemezhető állapota, mely a munkát köny-
nyűvé teszi azzal, hogy a f igyelmet teljes egé-
szében a tudat világos terébe emelkedő képze-
tekre i rányí t ja , a köztük levő kapcsolatokat 
meglát ta t ja , e meglátásokból gondolatokat for-
mál s a megalkotott gondolat számára a meg-
felelő kifejezést is megtalál ja . 

Az ihlet ál lapotának megteremtése a fogal-
mazás taní tásának fokozatai közül az előkészí-
tés feladata. A tétel helyes megválasztása mel-
lett tehát a helyes előkészítés is, vagyis az 
ihlet megteremtése, más szóval: a kifejezés 
vágyának fölébresztése is döntően szól bele a 
fogalmazás sikerébe. Hiába a jó téma, ha nincs 
„hangulatunk" az íráshoz, a munka nem megy, 
míg ha az a bizonyos „hangulat": az ihlet, 
megjelenik, könnyedén s eredményesen dolgoz-
hatunk. Egészen így van a gyermek is. A gyer-
meklélek ihletének felidézését, tehát a fogal-
mazásra való előkészítését sohase kezdhetjük 
a tétel megnevezésével, hanem olyan hangulat-
keltő beszélgetést kell velük folytatnunk (né-
melykor szemléltetést is végeznünk), amelynek 
csak a végén szűrődik le a fogalmazás tétele. 
IIa például azt akar juk , hogy a gyermekek 
valamely velük történt balesetről fogalmazza-
nak, nem tűzhetjük ki így a feladatot : fogal-
mazzatok valaminő veletek tör tént balesetről; 
ez lesz a címe: Egy kis baleset. Fogja tok hozzá! 
Ehelyet t elmondunk például a magunk gyer-
mekkori életéből valamely apró balesetet s 
u t ána felvet jük a kérdést : — Hát veletek tör-
tént-e valami ilyes baleset? Rögtön jelentkez-
nek a gyerekek s el a k a r j á k mondani ilyetén 
élményeiket, de elmondani legfeljebb annyit 
engedhetünk, hogy mi volt a baleset, például: 

Elvágtam az u j j a m . . . — Beleestem a patak-
b a . . . — Leestem a f á r ó l . . . Csak ezután hív-
h a t j u k fel őket, hogy í r j á k le, hogyan tör tént 
a baleset. 

A népiskolai fogalmazás témaköreit az Uta-
sítás részletesen ismerteti. Az egyes körökön 
belül széles területen mozoghat a tanító lele-
ményessége is a témaválasztásra nézve. 

Az Utas í tás nyolc gondolatkört jelöl meg, 
mint amelyeknek területén legkönnyebben 
megtalálhatók a népiskolai tanulók fogalma-
zási tételei. Ezút ta l a hatodik ponttal kívánunk 
foglalkozni. Ez a pont így szól: „A gyermekek 
örömmel alkotnak képzeletben. Szívesen szövö-
getnek meséket. Ennek a képzeletben való al-
kotási vágynak is ad junk teret a fogalmazás 
tanításában." (Tanterv és Utasí tás 206. lap.) 
A tapasztalat sokszorosan igazolja az Utas í tás 
idézett szavainak igazságát. Az Utasítás 213— 
215. lapjain bővebb magyarázatá t is megtalál-
juk, mit ért az Utasítás a képzeletre való ha-
tás a lapján történő fogalmazáson s megindí t ja 
gondolkozásunkat abban az i rányban, amerre 
a megfelelő tételeket megta lá lha t juk a képze-
leti fogalmazás számára. Az Utasí tás nyomán 
három i rányban kereshetünk tételt. Az egyik 
témakör mesék ki találására ösztönzi a gyer-
meket, tehát egészen a képzelet világába emeli 
a lelkét s alkalmat ad a r r a is, hogy a nép-
meséknek képzeletszülte rendkívüli a l ak ja i t s 
azoknak csodás cselekedeteit von ja bele maga-
szőtte meséjébe. A másik inkább a valósághoz 
kapcsolódik, való szemlélet ind í t ja meg a való-
szerű történet ki találására vezető gondolkodást. 
A harmadik kör a vágyak területe. Az innen 
vett tételek a jövőben végzendő cselekvések 
elképzelésére, a vágyódások, kívánságok el-
mondására indít. Mindegyik területen igen sok 
tétel kínálkozik s tapasztalás szerint élénken 
foglalkoztat ja a gyermekek képzeletét, aminek 
eredményekép igen sikerült kis fogalmazvá-
nyokat tudnak alkotni. 

A képzeletre hatás a lapján való fogalmazás 
számára azonban nemcsak az Utasí tásban em-
lített három területen ta lá lhatunk alkalmas 
tételt. A gyermek képzeletének megmozgatá-
sára nagyon alkalmas az oly tá rgyak csoport-
jának szemléltetése, ahol a tárgyak egymással 
is és egy vagy több személlyel is kapcsolatban 
vannak. A tá rgyak egymáshoz viszonyított 
helyzete ugyanis olyan, hogy látszik r a j t a va-
laki cselekvésének előzménye és a következ-
ményeket is sejteti. A festőművészet csendélet 
névvel illeti az ily tárgycsoportokat. Az el-
nevezés azt jelenti, hogy a tá rgyak a művészi 
megrögzítés pil lanatában nyugalmi helyzetben 
(„csend'-ben) vannak s így l á t j a őket a szem-
lélő is és mégis életet fejeznek ki, mintegy be-
szélnek ar ró l az életről, melynek következ-
ménye lett a tá rgyak nyugalmi helyzete. Ezt 
az életet a képzeletnek kell ki találnia s így lesz 
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a tárgycsoportból csendélet. Például a szobai 
vagy ker t i asztalon: félbenhagyott kézimunka, 
pápaszem meg az újság. Mondjam-e, miről me-
sélnek e t á r g y a k ! A nagymamáról vagy az 
édesanyáról. És mit mesél akkor ez a csend-
élet, ha tán még pipa is van az asztalon! Mit 
mesélnek a gémeskút mellett álló mosóteknő, 
sulykolófa, dézsa, körülöttük tör t cserepek s 
ha az ostorfán nincs veder? Mit regél a fal 
melletti vagy a fa alatt terpeszkedő lócán 
nyugvó tejesbögre s a szakajtóban a szemes 
kukorica? Mit beszél a tanító bácsi asztala, ha 
r a j t a a tanulók füzetei vannak, közülük egy 
nyitva, mellette pirostintás üveghez támasztott 
toll, itatós, esetleg szemüveg hever? Bizony, az 
ily tárgycsoportok lá t tára a képzelet rögtön 
működik s hamar megalkot ja valakinek azt a 
cselekvés-sorozatát, amely megelőzte a tár-
gyaknak a szemlélés idejében fennálló kapcso-
latát és nyugalmi helyzetét. A tárgyakból elő-
áll í tot t csendélet, amelyet a festőművészet is 
szokott ábrázolni, egyéb festmények közül ha-
sonlít az életképhez is, melyen az alakok életé-
nek egyetlen mozzanatát rögzíti meg a művész, 
de ezek az alakok a megrögzített mozzanatot 
megelőzőleg is cselekedtek s azután is fognak 
cselekedni. A festő művészi felfogása éppen 
abban határozódik, eltalálta-e épp azt a moz-
zanatot, amely a képen ábrázolt jelenet előz-
ményeit és következményeit is elképzelhetővé 
teszi. I lyennek kell lennie a csendéletnek is, 
tehát cselekedeteket, életet kell sejtetnie, mert 
ha sejtéseket nem támaszt, vagyis a képzeletet 
nem foglalkoztat ja , akkor voltakép nem „csend-
élet", hanem csak tárgycsoport. Világos tehát, 
hogy a t á rgyaknak nem minden csoport ja 
csendélet is egyúttal . Ezért mondottuk fentebb, 
hogy csendélet csak bizonyos tá rgyaknak egy-
mással és valamely személlyel való kapcsola-
tukból ál lhat elő. 

Csendéletet alkotó tárgycsoportok természe-
tesen a gyermeket is képzelődésre ingerlik, 
ennélfogva alkalmasak arra, hogy népiskolai 
tanulók fogalmazásának tárgyaiul szolgálja-
nak. E r r e vonatkozó kísérleteink, melyekről 
alább beszámolunk, igazolják is, hogy valóban 
táplá l ják a képzeletet s valószerű történetitek 
megalkotására ösztönzik a tanulókat . Egy-egy 
csendélet a t áb lá ra is felvázolható színes kré-
tával, de a ra jz kevésbbc élénk hatású, bár a. 
ra jz mindig érdekli a gyermeket, különösen, ha 
szemelát tára készül. Sokkal közvetlenebb s a 
képzeletre ingerlőbb hatású, ha a gyermek ma-
gukat a t á rgyaka t szemlélheti csendéleti el-
rendezésben. Egy-egy csoportozat annyi ra be-
szédes, hogy csak rá kell nézni s nyomban 
megindul a képzelet munkája és szinte ki-
kívánkozik a szemlélőből mindaz, amit a tár-
gyakkal kapcsolatos előzményekről a képzelet 
megalkot. Ezt a felvont lelkiállapotot kell 
megragadni a fogalmazástanítás érdekében s 
a képzelet a lap ján való fogalmazás szolgála-
tába állítani. A csendéletről való fogalmazás-
hoz előkészítés is al ig kell, egy kis szemlélődés 
a ki tet t tárgyakon pillanatok a la t t gondolato-
kat ébreszt s a kifejezés vágyát is fölkelti. 

Intézetünkben (állami tanítóképző, Budapest) 
az I—II. éves tanítónövendékekkel már a meg-
előző években is készíttettem oly iskolai dol-
gozatokat, melyeknek tétele egy-egy csendélet 
volt. A tétel megragadta a f ia tal lelkeket. Elő-
készítésül csak rámuta t t am a szemük elé tett 
t á rgyakra s azt mondtam: ezeket a t á rgyaka t 
így talál tam a kertben, az udvaron vagy a 
szobában. Nézzük csak, mik ezek? PL: Diák-
sapka . . . könyv, nyi tva a Petőf i : István öcsém-
hez című köl teményénél . . . egy marék v i r á g . . . 
Vájjon kiről és mit mesélnek e t á rgyak? . . . 
A fiúk nézik, nézik a kitett tá rgyakat , egyik 
mosolyog, a másik homlokát ráncolja, a har-
madik füzete fölé hajol és ír. Csend, csak a 
tollak percegnek. J á rok a padok közt, nézem, 
mit írnak. Feketéllenek a címek: Mit mesél a 
kerti p a d . . . Mit csinált Pis ta tegnap délután? 
Meglátogattam Karcsit . — Az én széplelkű ba-
rátom. Diáksapka, könyv s egy marók v i r á g . . . 
Nem is kell valami színes fantázia, hogy a 
valószerű történetek egész sorozatai merülje-
nek föl a tanulók képzeletében. S mivel meg-
szokták, hogy írásban is el lehet mondani, amit 
a látottakról elgondolnak, mernek megnyilat-
kozni, tehát a fogalmazás könnyen megy. 

Intézetünk gyakorló népiskolájában is tet-
tünk kísérletet a csendéleti témákkal. Nagy 
érdeklődéssel fogadták a gyermekek is az ú j 
témát. Mostanában nem kaptak ilyes felada-
tot. Gyakorlóiskolánk régebbi vezetője: Drozdy 
Gyula, lapunk jelenlegi főszerkesztője, fogal-
maztatott ugyan hasonló tételekről, de azok 
nem „csendéletek" voltak. Jól emlékszem pél-
dául a következő tételére: a kort egyik sarká-
ban a föld össze-vissza van tú rva s madártol-
lak vannak széjjelszórva. Ebből alakítot ta ki 
a tételt: Mi történhetett a kertben? A gyerme-
kek élénk képzeletéből igen sikerült kis alko-
tások születtek. I t t a nyomok foglalkoztatták 
a gyermekek képzeletét s a nyomok a lapján 
szőtték a valószerű történetet. Nemrégiben 
csendéletet ál l í tot tunk a gyakorlósok elé. Egy 
kisebb asztalon könyvet, cserkészkalapot he-
lyeztem el, az asztal oldalának pedig egy lepke-
fogót támasztottam. A III—IV. osztályos gye-
rekek érdeklődéssel nézegették a ki te t t tárgya-
kat s mondogat ták: •— Ni, cserkészkalap . . . 
lepkeháló . . . nekem is van . . . könyv . . . Majd 
én szólaltam meg és csak annyit mondtam: 
— Egyszer, mikor a kertben já r tam, a kert i 
asztalon egy cserkészkalapot, egy könyvet s 
egy lepkefogót lát tam. Most ti is lá t já tok eze-
ket. Ki já rha to t t ott a kertben s mit csinál-
hatott? P i l l ana t alatt fölfelé lendülnek az apró 
kezek: — Bácsi, k é r e m . . . — Biztosan egy 
cserkész, ta lán a Laci bá ' . . . (gyakorlóiskolánk 
cserkészapródjainak vezetője a Laci bá' nevű 
tanítónövendék). Lát tam, hogy megindult a 
képzelet munká ja , nem hal lgat tam meg a ki-
csinyeket, hanem utasí tot tam, hogy í r j á k le, 
amit gondolnak e tárgyakról , vagyis amit a 
kerti asztal mesél. 

A fogalmazásra szánt 25 perc elteltével nagy 
érdeklődéssel olvasgattam, mit alkotott a ki-
csinyek képzelete. Egyetlen szó megváltozta-
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tása nélkül, csupán a rendes helyesírással ide-
iktatok néhányat közülök: 

Mit mesél az asztal? Ki járhalott itt? Nem lehetett 
más, mint a Pista. Kiiill a kertbe, megtanulta a lecké-
jét, aztán beszaladt a szobába. Pisla ezt kiáltotta: 
— Anyuka, anyuka, jöj jön, felmondom a leckét! 
A Pista anyukája azt mondta : — Jól van, fiacskáin! 
Most már játszhatsz. Pista erre ugrálni kezdett. Aztán 
kérdezte: —- Hol van a lepkefogóm? — Ott van a 
szekrény mellett. Pista megtalálta a lepkehálót. Aztán 
fogott '20 lepkét, aztán beszaladt a szobába s ezt 
kiáltotta: — Anyuka, anyuka! Fogtam 20 lepkét. 
— Jól van kis fiam, ügyes vagy. Gyere ebédelni. — 
Mikor hazajöt t az apukája, így szólt Pista: — Kézit 
csókolom apuka, 20 lepkét fogtam. Az apuka meg-
csókolta Pistát. (írta: Folyovicb Ilona III. o. tanuló. 
A cserkészkalapnak nem jutott szerep a történetben.) 

Mi történt itt? A kertben egy asztal áll. Az asztal 
elmeséli, hogy mi történt ott. Hallgassátok csak! Béla 
bá' leült. Naplójába jegyezgetett. A háló azért van itt, 
mert lepkéket fogott. Persze, mint cserkészhez illik, 
el is eresztette őket. Aztán elment, biztos dolga volt 
valahol. (Kádár Aba 111. o. t.) 

Mit mesél az asztal1 Egyszer kiment az Imre tanulni 
a kertbe és látta, hogy milyen szép pillangók röpköd-
nek a feje fölött. Azt mond ja magában, majd meg-
tanulom később (a leckét), fölveszem a cserkész-
kalapomat és kihozom a lepkefogómat és megfogom 
a szép pillangókat. Tényleg meg is fogott egypárat, de 
eszébe jutott, hogy még írás is van feladva és úgyis 
kifáradtam és levetette a cserkészkalapját és a hálóját 
letette és bement. így került az asztalra a cserkész-
kalap meg a lepkefogó és az olvasókönyv. (Wirter 
Agnes III. o.) 

Mi történt itt? Az asztalon cserkészkalap, könyv és 
lepkefogó. Mi történt itt? Csak az, hogy az a huncut 
betyár, ezermester Józsi bá ' tanulta a leckét. A kalap-
ját a fejébe nyomva, a balkezében a könyvvel, jobb-
kezében a lepkefogóval néha-néha lecsapva egy lep-
kére járt fel-alá a kertben. De megjött a Pista. Hej, 
hogy csapta le a kalapot meg a könyvet Józsi. 
A lepkefogót odatámasztotta az asztalhoz, rohant be 
Pistához. Tehát most már tudjuk, ini történt itt. 
(Kovarcz Zoltán IV. o. t.) 

Mi történt itt? Laci cserkész lement a kertbe tanulni. 
Ahogy tanul, tanul, egy gyönyörű lepke száll arra. 
Laci felszaladt a lepkefogójáért. Lehozta. A lepke még 
mindig ott volt. Futott a lepke után. Ahogy futott, 
futott, bumszt, elesett. Brü-hü-hü-hü . . . sírt Laci. 
— Látod, Laci, miért nem tanultál?! — szélit az utcá-
ról egy ismerős hang. Ez az egyik bará t ja volt. Laci 
meglátta a barátját. Uccu neki, vesd el magad, Laci 
már az utcán volt. Hogy az utcán már mit csináltak, 
azt én nem tudom. (Horváth István IV. o.) 

Ugyanezt a tételt feladtam gyakorlóisko-
lánk V—VII. osztályos tanulóinak is. Ezekbe 
az osztályokba csak f iúk járnak, szegénysorsú, 
külvárosi gyerekek, akikről bizony lerí, hogy 
odahaza al ig vagy egyál talán nem részesülnek 
sem testi, sem lelki gondozásban. Más-más is-
kolában végezték az alsó négy osztályt, a leg-
több az V. és VI. osztály is, tehát afféle össze-
verbuvált kis társaság. Nem tudni, minő okta-
tásban részesültek a fogalmazásból, legfeljebb 
sejteni lehet itt végzett munkájukból. Arány-
lag gyengébb a fogalmazási készségük, mint 
III—IV. osztályosainknak. Az V—VII. osztá-
lyosoknak egy másik tételt is ki tűztem a már 
említet t mellé: az iskolai asztalon füzetek, pi-
ros t inta , toll, itatós, szemüveg. Szabadon vá-
laszthat tak a két tétel közül. íme, fogalmazvá-
nyaik közül néhány: 

Mit mesél a kerti asztal? Az asztalon nyugszik egy 
olvasókönyv, cserkészkalap és egy lepkeháló. Hallgas-
suk meg, mit mesélnek. A cserkészkalap azt mondja, 
hogy én olyan embernek voltam a fején, aki arra volt 
büszke, hogy cserkész volt a 334-es csapatban, de 
cserkésznek könnyű lenni, csak a parancsot nehéz be-
tartani. A könyv azt mondja, hogy én arra vagyok 
büszke, hogy a magyar haza és költészet van bennem. 
A lepkeháló azt mondja, hogy én irtom azokat a fér-
geket, akik eszik a Iát és a gyümölcsét. (Szitás Gábor 
VII. o. t. Nem látta meg a tárgyak közti kapcsolatot.) 

Mit mesei a Szalatsi/ bácsi asztala1 A Szalatsy bácsi 
asztalán ott feküdt a piros tinta, a szemüveg és az 
irkák. Vájjon mit mesélnek, jól meg kell figyelni. Azt 
lehet gondolni, hogy biztosan az .egyest vagy az ötöst 
írja be a piros tinta. Két irka volt kinyitva, a többi 
be volt csukva. Az egyikből az egyes virított és a szép 
írás. De bizony a másikból az ötös dugta ki a fejét, 
szinte szégyelte magát. (Hercz István VI. o. t.) 

A cserkészkalapból, lepkehálóból meg a 
könyvből alakítot t csendélet megjelent a ta-
nítóképző-intézet I. osztályában is. ö k sem ír-
tak eddig ilyen tételről, épp ezért meglepődve 
fogadták. A népiskolában végzett előkészítés-
sel azonos módon készítettem elő őket is a fo-
galmazásra. Dolgozataik közül három jelleg-
zetesei mutatok itt be. 

Mit mesél a kerti asztal? „Légy résen!" — A vad-
virágos Mátra alján történt. — Kiss Ferkó a nyarat 
nagyszüleinél töltötte. Mint igazi — vérbeli — cser-
kész. cserkész-egyenruháját és egyéb diákfelszerelését 
is magával vitte. 

Egy verőfényes délután a nagyapó könyvtárából ki-
vett könyvvel a hóna alatt és kezében az elmaradha-
tatlan lepkehálóval kivonult a kerti magányba, a mé-
hes mellé. A nagy diófa árnyában álló kerti asztal 
mellé telepedett le. Nagykarimájú cserkészkalapját az 
asztalra tette, a lepkehálót az asztalnak támasztotta és 
elmerült az olvasásban. 

Néhány oldalt olvasott talán, amikor velőtrázó 
kiáltás verte fel a csendet. A kert végében folydogáló 
hegyi patak felől jött a vészes hang. Ferkó kirúgta 
maga alól a széket s lóhalálban futott a patak felé. 
A patak megáradt vizéből két vékony gyermek-
kezecske meredt az ég felé. Ferkó gondolkodás nélkül 
— ruhásán — beugrott a vízbe s néhány pillanat 
múlva partra hozta a kis libapásztor leánykát. 

Bátor viselkedéséért kitüntetésben részesült. De leg 
szebb kitüntetés számára az a tudat, hogy résen volt 
és jó munkát végzett. Tanulhatunk tőle! (Hermándv 
György I. o. t. Édesapja tanító.) 

Mit mesél a kerti asztal? Bagyogóan süt a nyári nap. 
A levegőben virágillat lengedez. A virágok körül tarka 
pillangók, döngicsélő méhecskék szálldosnak. Örül a 
világ. Isten bizonyosan mosolyog az égben. 

Engem is vonzott a természet, a napfény, a virágok, 
a szabad térség, a levegő. Amint így jártam, a kerli 
asztalon megpillantom Pista cserkészkalapját, könvvét 
és lepkefogóiát. Közelebb léptem. A diófa árnyékában 
ott találom Pistát is. Szétvetett kezekkel édesen alszik 
a fűben. Megállok az asztal előtt. Nézem a tárgyakat. 
Mintha megelevenednének. A kalap kezdi a mesét: 
..Hűséggel szolgáltam Pistát a táborban. Hej, hogy élt 
ott Pista! Védtem a nap égető sugaraitól, megvédtem 
az esőtől. Jóban, rosszban el nem hagyott. Milv jó is 
az én kis gazdám, Pista!" Folytatja a könyv: ,.En nem 
dicsekedhetem ily nagyszerű élményekkel, de Pista 
szeret engem. Megtanítom mindenféle szépre, ióra, 
hasznosra. Pista okos fiú, tudja, miért hozott macával. 
Ha elfáradt, elővesz, olvasgat, pihenve tanul. Meg is 
hálálom szeretetét, sok örömet szerzek neki." A lenke-
fogó meg így beszélt: ..Engem már lassan elhagy Pista. 
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de nem búsulok. Kárpótol az a sok kedves óra, amit 
vele töltöttem. Hej, hogy űzte a lepkét erdőn, mezőn 
át, árkon-bokron keresztül! De nem is szabadult meg 
az a lepke, amelyikre Pisla vetette a szemét!" 

Elképzelem Pistát, amint vidáman űzi a tarka pil-
langókat a virágos réten, elképzelem, mint komoly 
fiút, aki kötelességtudóan, félretéve minden játékot, 
szorgalmasan tanul. Végül elképzelem a vidám, dalos-
ajkú cserkészfiút, aki dacolva minden viszontagsággal, 
rendületlenül tör előre az élet útjain az aranyliliom 
oltalma alatt a végcél felé. (Kovács Zoltán I. o. t. 
Édesapja tanító.) 

Mit n.esél a kerti asztal? Egy nyári délután kint 
sétáltam kartünkben. A kert sarkában levő asztal felé 
vettem utamat. Kezemben könyv volt, olvasni akartam. 
Családunk valamennyi tagja a napsugaraktól védett 
asztal körül szokta kipihenni fáradalmait, így számí-
tottam rá, bogy most is lesz valaki az árnyas helyen. 
A bokrok közt beláttam a gyakran felkeresett pihenőre 
s jól számítottam: az asztalon Jancsi öcsém cserkész-
kalapját láttam. Gondolom, biztosan az „Egri csillago-
kat" olvassa. Ez a kedvenc, olvasmánya, vagy tízszer 
elolvasta már. Amint odaérek, a kalapot és a könyvet 
ott találom, de Jancsi öcsémet nem. Erre nem számí-
tottam. Amint jobban körülnézek, a padon egy lepke-
fogóhálót is találok. Mi lörténhetetl itt? Öcsém nem 
szokta dolgait elhagyogatni, kivált ezeket a tárgyakat! 
Kedvenc könyvére úgy vigyázott, mint a szemevilágára, 
a lepkefogó kedves játékszere volt. Valahányszor ki-
rándult a cserkészcsapattal, elmaradhatatlan eszköz 
a lepkefogó volt. A cserkészkalap bizonyára akadálya 
volt az ú j játéknak, azérl hagyta itl. Következteini 
próbálok, mi történhetett. Ebéd után 2 óra tájban 
láttam lejönni a kertbe. Fején a kalap, kezében a 
könyv és a lepkefogó. Bizonyára úgy gondolta, hogy 
kicsit olvas majd a regényből, aztán lepkevadászatra 
indul. Közben valami különös dolognak kellett tör-
ténnie, hogy mindezeket itthagyta. Átkutatom a ker-
tet, de nincs semmi eredménye. Azt gondolom, talán 
játszópajtásai hívták valahova, vagy talán valami 
szerencsétlenség érte és t a l á n . . . Nem! Különféle gon-
dolatok hajszolják egymást agyamban, öcsém általá-

ban nem szeles, kapkodó természetű. Csak ez vígasz-
talt. Ezt megerősítette végül a valóság: Jancsi öcsém 
jött az úton egy kislánnyal. Egymás kezét fogták. 
Világos lett előttem minden. Annyira hatott öcsémre 
a regény bevezető része, hogy egy kislánnyal eljátszot-
ták s most már mint Gergő és kis Vica jöttek vissza. 
(Kosaras Tibor I. o. t. Édesapja tanító.) 

íme, így fest ugyanazon tétel a 8—16 éves 
tanulók kidolgozásában. Értékes tanulsága e 
kísérletnek, liogy ugyanaz a tétel minden fokon 
megmozgatta a tanulók képzeletét, tehát na-
gyon alkalmasak az efféle „csendéletek" a kép-
zeletre hatás a l ap ján való fogalmazás tételéül. 
Az eredmény természetesen a korhoz igazodik: 
a nagyok éret tebb felfogással, fejlettebb ki-
fejezőkészséggel — köztük az egyik (Kosa-
ras T.) a serdülő kor lélektanához is önkény-
telenül adalékot szolgáltatva — írnak, míg a 
kicsinyeknek egyszerű, naiv lelkülete, szűkebb 
korlátok közt csapongó képzelete, vagy tán in-
kább a képzelet alkotásainak kifejezéséhez ke-
vésbbé szokott, bátortalan lelkülete tükröződik 
a kis dolgozatokban. 

Egy bizonyos: minden dolgozat, a legegysze-
rűbb is, a tanulók egyéni alkotása, nem be-
tanult , hallott történetek visszaadása. Márpedig 
a parányi önállóság is többet ér, mint bár-
mennyi utánzás. Az is kétségtelen, hogy a fo-
galmazásnak ez a módja a minden életkorban 
oly nagyfontosságú képzelőerőt nem kis mér-
tékben fejleszti. 

Mint a leendő tanítók taní tója , ajánlom ta-
nító kar társa im figyelmébe a felvetett téma-
kört . Ha úgy nevelik kis taní tványaikat , hogy 
amit egy-egy tételről elgondolnak, azt szabad 
elmondaniok és leírniok is: akkor sok örömük 
lesz a fogalmazás tanításában. 

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

A természet aludni tért 
Írta: HALMOS PÉTER 

Beszéd- és értelemgyakorlat a IV. osztályban. 
Utasí tásunk általános kereteket n y ú j t a be-

széd- és értelemgyakorlat anyagára vonatko-
zólag. Ebben a keretben megtalá l juk az egyes 
beszélgetési egységek anyagát és t a r t a lmi ta-
golását. Kiérezhet jük az Utasításból azt is, 
hogy nem köti meg mereven a tanító kezét az 
anyag kiválasztásában sem. 

A tantervi cél biztosítása érdekében fel-
sorolja azokat a feladatokat, amelyek alkal-
masak ennek a célnak elérésére. Megjelöli a 
séták és kirándulások alkalmával szerzett 
szemléletek, a természet jelenségeinek meg-
figyelését és értékesítését. Bevezeti a gyerme-
ket a természet vizsgálatába s ebben a vizsgá-
lódásban a Teremtő kezének, bölcsességének 
meglátásába, megérzésébe. 

Ennek a tanításnak a keretében a gyermekek 
szemléleteit a r ra akarom felhasználni, hogy a 

gyermek merüljön el a természet szemlélésé-
ben, annak változásában s kutassa az okokat, 
lássa meg a célszerűséget a megfigyel t jelen-
ségeknél. És főleg azt, hogy ez az elmélyedés, 
a vizsgálódásban való elmerülés hozza köze-
lebb az Alkotóhoz, akinek a kezét a természet 
jelenségeiben l á t j a . 

Ezért a kirándulások kapcsán szerzett szem-
léletekre lesz szükségem, a természet képének 
változásaira, amiket az egyes évszakokban 
megfigyelt , de a jelenségek okait nem kuta t ta 
a gyermek. 

Hogy a természet pihenését, alvását, annak 
szükségességét megéreztessem, folytonos szem-
léleteket kellett gyüjtenem, kapcsolatban a 
lombhullással és színesedésével, amire az őszi 
kirándulások bő anyagot szolgáltattak. 

De szeretném megéreztetni főleg azt, hogy 
az ősz, a tél nem a természet múlásának képét 
varázsolja lelkünkbe, hanem a Teremtő bölcs 
elrendezését s ez a látszólagos elmúlás a re-
mény képét fesse meg a gyermek lelkében, 
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amely a tavasz nyílásában, a természet ébre-
désében bontakozik ki. 

Ennek a beszélgetésnek tárgyi anyagát 
Grcguss természetrajzából, alaki részét a ki-
rándulások szemléleteiből gyűj töt tem. 

Tárgyi célom: a kirándulások alkalmával 
szerzett szemléletek, végzett vizsgálódások tu-
datosítása. 

Nevelői (alaki) célom: a Teremtő kezének 
meglátása, bölcsességének megéreztetése s. en-
nek nyomán a gyermek lelkében támadt vallá-
sos érzések elmélyítése. 

GYAKORLATI KIVITEL. 
I. Előkészítés. 

1. Az érdeklődés felkeltése. — Ma fehérbe 
öltözött a természet, — mondom, hogy a gyer-
mekek érdeklődését a havazásra i rányítsam. 
— Igen, Télapó megrázta a szakállát és hullott 
a hó. — Télapó elfoglalta t rónját . — Nézzétek 
a háztetőket, a fákat . — Fehérek, tele vannak 
hóval. — De jó lehet szánkózni, hóembert csi-
nálni. — Igen, — mondom, — jó Isten fehér 
lepedővel terítette le a természetet. — Nézzétek 
a fák koronájá t ! — Nincs levelük, lehullott. 
-— Milyennek lát tátok a kertet? — Ott sincs 
levél a fákon, hóval vannak tele. — És hol van 
a sok zöldség, ami még ősszel ot t volt? 
— Betakarí tot ták. — És a madárdal? — El-
vándoroltak a madarak melegebb vidékre. 
— A cinke itt maradt , — mondják, — szereti 
a hazáját . Vers is van róla. Igen, — mon-
dom, — csendes a park, a keit. Aludni, pihenni 
t é r t a természet. 

2. Cálkitűzés — Beszélgessünk arról, hogyan 
té r t aludni a természet! (Felírom a táblára.) 
I I . Tárgyalás. 

1. A levélhullás. Emlékezzetek vissza, szep-
temberben azt mondtam, hogy figyeljétek a le-
vélhullást. — Igen, mindig több levél volt a 
fák alatt. Először csak kevés, azután mindig 
több. — Miért hullottak le a levelelr? Mikor 
volt a legtöbb levél a fákon? — Nyáron. — Mi-
lyen idő volt akkor? — Meleg. — És ősszel? 
— Hűvösebb volt az idő. — Látjátok, gyerme-
keim, az a kicsi levél megérezte, hogy a na-
pocska már nem síit olyan melegen, mint 
nyáron. Emlékezzetek arra , amikor a cserepes 
muskát l i t jég közé tettük. Mi történt a leve-
lekkel? — Lehullottak. — Váj jon miért? 
— Mert fázott a muskátli , hideg volt a jég kö-
zött. — Igen, lehűlt a föld a cserépben. És 
hogyan érezték ezt meg a levelek? — A lehűlt 
földből a gyökerek ' nem szállították i'igy a 
vizet, mint amikor meleg volt. — És mi tör-
tént volna, ha a levelek a fán maradnak? 
— A levelek elpárologtatnák a vizet. — Mi tör-
ténnék a fával? — Talán elpusztulna, elszá-
radna. — Hogyan védekezik ez ellen a fa? 
— Lehul la t ja a leveleket, hogy ne párolog-
tassák el a vizet. — Kinek a kezét lá t já tok 
ebben a csodálatos munkában? — A jó Isten 
kezét. — Lám, így gondoskodik a Mindenható 
még a fáról is, hogy el ne pusztuljon. (A levé-
lek munkáját , a t a la j lehűlését a IV. osztály-
ban kísérlettel igazoltuk, ezért most csak hi-

vatkozom erre s a tapasztalatokat felújítom, 
mélyítem.) 

2. A fák színpompája. Nemrégiben, amikor 
még nem hullott le a hó, k i rándul tunk a Püs-
pökerdőbe és Kiskútra. Emlékezzetek vissza, 
milyennek lát tátok már messziről az erdőt? 
— Gyönyörű, t a rka volt. — Sok barna, sárga, 
piros levél volt a fákon. —• Olyan volt az erdő, 
mintha kifestették volna. — Mi adta ezt a gyö-
nyörű színpompát? — A levelek különféle 
színe. — Vizsgáljátok még egyszer azokat a 
leveleket, amiket összegyűjtöt tünk! (A táblára 
rajzszögekkel erősítem oda a különféle színű 
levelet s gyermekeim megál lapí t ják a külön-
böző fák levelének színét.) Amikor bemen-
tünk az erdőbe, olyan csendes volt. -- Nem volt 
madárdal , elvándoroltak a madarak. — Csak a 
fészkük maradt ott árván. — Az a lakásuk. 
— Tavasszal megkeresik és szomorkodnak, ha 
leverték a rossz gyermekek. Igen, és örül-
nek, ha épen ta lá l ják . Meg is hálál ják. — Ví-
gan dalolnak és puszt í t ják a kártékony rova-
rokat. — Ne bántsátok a madárfészket! S ha 
láttok ilyen rossz gyermeket, mire figyelmez-
teti tek? — Hogy ne bántsa a szegény madár-
kák fészkét, mer t az a háztik. •— Meg azt is 
megmondjuk, hogy a madár az ember munka-
társa, pusztí t ja a rovarokat. — Igen, csak a 
tuda t lan ember pusz t í t j a el a madárkák fész-
két. 

— Emlékezzetek vissza, milyen kedves volt 
az erdő nyáron! — Madárdalos, víg, hangos. 
— A madarak felvidították az erdőben dolgozó 
embereket. És most? — Csendes, de gyönyörű, 
ta rka . — Igen, gyönyörű színpompát nyújt az 
embernek, — helyezem el az ú j szót a beszélge-
tésbe. — Mivel kárpótol ja a jó Isten a néma 
természetet? Mibe öltöztette a fáka t? — Szín-
pompába. — Lát já tok , gyermekeim, így kárpó-
tolta a Teremtő az embert az e lmaradt madár-
dalért . 

Miért színesedtek meg a levelek? (Részlet-
cél.) — Ki emlékszik arra, amikor a külön-
féle színű leveleket bekentük va j j a l és a napra 
tar to t tuk? — A zöld levélen később, a színes 
levélen hamarább olvadt el a Vaj. — Mi volt 
ennek az oka? A színes levélre jobban sütött 
a napocska. — Keres te a napsugarat . — Igen, 
én úgy érzem, min tha küzdött volna az életért. 
Színével hívogatta a napsugarat, hogy tovább 
élhessen. És amikor már le kell hullaniok, a 
bennük levő táplálékot á tadják a i ügynek, az 
éléskamrának. S amikor tavasszal megcsókolja 
a rügyet a napsugár , ebből ha j t ki a zöld lomb 
és ú j r a élni kezd a fa, felébredt álmából. 

— De azt is lá t tá tok, hogy a lehullott levél 
helyén seb maradt . Hogyan gondoskodott a jó 
Isten, hogy ez a nyi to t t seb ne fagyjon meg, 
ha hideg lesz? Vizsgáljátok meg az ágat, ahol 
a levél volt! — Ott a helye. Ott a seb, de már 
behegedt. — Igen, a Teremtő gondoskodott 
róla, hogy a sebet rögtön zá r j a el egy pici 
réteg, hogy meg ne fagyjon. 

3. A lombhullás haszna. Gondoljátok cl, hogy 
a levelek a fán maradnának s télen havazik. 
A sok hó ránehezednék a vékony ágakra. 
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— Letörnének az ágak. — Sok hó esnék a 
fá ra , így kevesebb lió van az ágakon. Tehát 
miér t jó még, hogy lehullanak a levelek? 
— Megvédik az ágakat, a gal lyakat a letörés-
től, ha sok hó Indiana rá juk . 

— Sok levélen petéket is talál tunk. Mi lenne, 
ha a fán maradnának? — Tavasszal kikelné-
nek és pusztí tanák a fát . — És így? — Lehul-
lanak a levéllel s a hideg tél sok petét el-
pusztít . 

- Mi történik a levelekkel, ha a földre hul-
lanak? Néztünk olyan leveleket is, amelyek 
mélyebben voltak a lehulló lomb alatt. — El-
korhadnak. Összekeverednek a földdel. •— Mi 
lesz belőlük? — Trágya. Megtrágyázzák a föl-
det. — Ezért olyan jó az erdei föld, mert a 
lehulló levelek minden évben megtrágyázzák. 

4. A rovarok, az állatok is aludni térnek. 
Kifüggesztek a táblára egy képet, amely a 
földalatti életet ábrázolja. — A bogarak bebúj-
t ak a földbe. — Azok is alusznak. — A síin is 
alszik a fa tövében. — A denevér is aludni 
tér t . — A békák, kígyók is alusznak. — Azért 
ment el a gólya, mert nincs elesége. — Igen, 
azért. 

I I I . Begyakorlás. 
1. A táblára felír t szempontok szer in! össze-

foglalom a beszélgetés anyagát . A táblán ez a 
vázlat látható: 

Hogyan tért aludni a természet? 
a) A levélhullás szeptembertől az első fagyig. 
b) Miért hullottak le a levelek? 
c) Miért színesedtek meg? 
d) Miért nem fagy meg a seb helye? 
v) Mi kárpótol a madárdalér t? 
f ) Mi haszna a lombhullásnak? 
A kérdéseket azért írom fel, hogy a gyerme-

kek még egyszer átéljék a beszélgetés anyagá t 
s a beszélgetés a lapján maguk keressék a fele-
letet, amivel önmunkásságra serkentem őket. 

2. Megéreztetem, hogy az őszi lombhullás, a 
rovarok, az állatok téli alvása, a madarak el-
vándorlása, nem az elmúlást jelenti, hanem a 
pihenést. Ezért egy előrekészített képet füg-
gesztek ki, amelyen a napocska megcsókolja az 
alvó természetet, felébreszti álmából s a rü-
gyező fák, k ihaj tó levelek, a zöld lombozat, az 
előbúvó rovarsereg hirdeti az életet. 

Adjunk ezért hálát a Teremtőnek, aki ilyen 
bölcsen rendezte be a természetet. 

3. A gyermekek elképzelése szerint lerajzol-
ta tom az alvó természet egyes mozzanatait. 

4. Alkalmilag fogalmazásul használom fel a 
beszélgetés anyagának részleteit. 

Az állam két legelső hivatalnoka: a szülésznő 
és a tanító. (Hugo Viktor.) 

* 

Ha egyedül volnék egy pusztaságban, mely-
től megborzadnék, de egy gyermek volna ve-
lem, akkor elmúlna minden borzadályom és 
erőt találnék, olyan nemes és vidám az élet. 
(Meister Eckhart.) 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Nemzeti Közoktatás. Legutóbbi számának 
vezércikkében hangsúlyozza, hogy a nemzeti 
önérzet és a tanítói önérzet egymásnak éltető 
és erősítő tulajdonsága, egyik a másik nélkül 
nem is fejlődhet. Olvastuk még a lapban 
Herényi Irén, Jovicza J . Sándor, dr. Kósa Fe-
rencné, Jäger Péter , dr. Cser János, Petró 
Ernő, Ekamp Nándor cikkeit s azokon kívül 
sok érdekes megfigyelést és megfontol t bírá-
latot a tanügyi és iskolai élet eseményeiről és 
aktuali tásairól. 

Népnevelés. Decemberi számában a gazda-
sági munkára való nevelésről Angyal Béla, 
„Tekintély és paj táskodás" címen Szalay Géza, 
a gazdasági megerősödésről Katona Géza írt 
tanulmányt s a hivatalos közleményeken, lure-
ken, könyvismertetéseken kívül közli még Varga 
Béla közgyűlési előadását s a vármegye nép-
művelési tevékenységének 1935/36. évi munka-
tervét is és fíátz F r igyes Ottó cikkét a gazda-
sági továbbképző iskoláról, melyhez tananyag-
beosztási mintát is készített. 

Anya- és csecsemővédelem. A magyar gyer-
mekvédelmi sajtó kitűnő havi folyóiratának 
novemberi száma közli dr. Szénásy József 
pompás tanulmányát , melyet ő hozzászólásnak 
mond, a Magyar Egészséghétről s annak a be-
számolónak egy részletét, melyet dr. Huszár 
Antal, a kiváló gyermekorvos a brüsz-
szeli gyermekvédelmi kongresszus elé terjesz-
tett. a Gyermekvédelmi Szövetség orvosi mun-
kálatairól. A csecsemő- és gyermekvédelmi 
anaemiákról dr. Iványi István írt a füzetbe 
ta r ta lmas és kimerítő tanulmányt s lelkes kor-
és helyrajzot dr. K. Tüdős Ilona a tanyai nők 
egészségvédelme érdekében. A füzetben jelen-
nek meg az Országos Stefánia Szövetség hiva-
talos közleményei s Keller La jos oiszágos 
ügyvezető-igazgató fontos értesítései is a gyer-
mekvédelem és annak szervezetei életéből, 
melyről a mostani számban is sok érdek-ís ki-
mutatást találunk. 

Ifjúsági Vezető. November havi füzetében 
Novágh Gyula a népművelés világkongresszu-
sát ismertet i s különösen kiemeli Fernand 
Charliernek a közkönyvtárak szerepéről s Ro-
bert B. Hydennek a szabadtéri angol szórako-
zásokról ír t munkájá t . Bészletesen ismerteti a 
lap a szabadegyetem 1935/36. tanévének meg-
nyitó ünnepségét s közli Liber E n d r e alpolgár-
mesternek az ünnepségen mondott beszédét, to-
vábbá melegen mél ta t ja a fővárosi leventék 
versenyeredményeit. 

Magyar Iparosnevelés. A novemberi szám 
vezércikke úgy foglalkozik azzal a könyvvel, 
melyet Szendy Károly, a főváros ú j polgár-
mestere a fővárosi tanoncoktatás fejlődéséről 
kiadott, mint kul turál is eseménnyel, melyet ér-
deme szerint meg is becsül és nagy reményeket 
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fűz a polgármester szelleméhez és terveihez. 
Majd sürgeti a lap a földrajz élénkebb tanítá-
sát. Beszámol az ipariskolai tanszemélyzet vá-
lasztmányi üléséről. Dr . Kása Ferencné szép 
eikkben tárgyal ja a leány-iparostanoncok vé-
delmét, mely sok fontos szempontból kívána-
tos. Több rokontárgyú cikk, élénk hír és iro-
dalmi rovatán kívül bizonyára érdeklődést fog 
kelteni a pécsi tantestület állásfoglalása az 
országos egyesület egysége mellett, melyet 
külön cikk fejteget. 

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi 
Közlöny november havi száma Sikláky István 
gondos szerkesztésében gazdag tar ta lommal je-
lent meg. Első helyen közli a tanáregyesület 
elnökének: illyefalvi Rákosi Zoltánnak elnöki 
megnyitóbeszédét, melyet az érdemes elnök az 
egyesület november 3-i közgyűlésén tar tot t s 
amelyben Liszt Ferenc halhatatlan emlékének 
is áldoz. Havas I s tván tízévi igazgatói tevé-
kenységéről most kiadott emlékiratait Vavri-
necz Béla dr. mé l t a t j a nagyon melegen, Liszt 
Ferencről pedig Tiboldi József zenetanár és 
költő írt szép cikket. A füzet még több tanul-
mányt közöl a pedagógiai élet aktuali tásairól , 
bőven tá rgya l ja az egyesületi élet eseményeit 
s hír t ad a körök élénk munkálkodásáról. 

Német tanügyi lapokból. 

A jellemnevelés és az iskola 
A fenti cím ala t t a „Schweizerische Lehre-

zeitung" decemberi számában Hermann Hugi 
(Grenchen, Svájc) tollából hosszabb tanulmány 
jelent meg, amelynek tanulságos fejtegetéseit 
és megállapításait az alábbiakban ismer te t jük: 

A jellem tudvalevően nemcsak az öröklésnek 
és a nevelésnek, hanem a környezetnek, a tár-
sadalmi viszonyoknak és a legkülönbözőbb vé-
letleneknek a következménye. Ha az iskolai 
oktatás során számon akar juk t a r t an i minden 
egyes tanuló sajátosságait , elsősorban arra kell 
törekednünk, hogy megismerjük a f ia tal lel-
kekre ható nyilt és re j te t t erőket és mérlegel-
jük ezeknek a szerepét a gyermeki lélek fejlő-
désében. Ezután megkíséreljük a tanulókat ki-
puhatolt tulajdonságaik szerint osztályozni, a 
hasonló természetűeket típuscsoportokba so-
rozva, hogy így az egyéni teimészetűeket a 
többiektől elválaszthassuk. 

Ázok között a gyermekek közölt, akik először 
kerülnek iskolába, mind já r t az iskolaév elején 
észreveszünk olyanokat, akik szemmelláthatóan 
nehezen illeszkednek bele az ú j közösségbe. Ha 
ezeknek családi helyzete után érdeklődünk, ki-
derül, hogy többen közülük szüleik egyetlen 
gyermekei, tehát egykék. Az ilyen gyermekek 
többnyire sok gondot adnak a taní tónak, mert 
vagy betegek, gyöngécskék, vagy pedig fárad-
ságukba kerül bizonyos rendhez szokni és nem 
jelenteni kivételt. Az egykéknél legtöbbször 
hiányzik a szorgalom és a ki tar tás, a teljesít-
ményeik pedig eltérő értékűek. Természetesen 
vannak közöttük tehetségesek és tanulékonyak, 
de kevés kivétellel mindannyian önzők. Talán 
a tanítónak itt-ott tesznek kisebb önkéntes szol-

gálatokat, de a tanulótársaiknak csak nagyri t -
kán. Ezért az egykét többnyire nem kedvelik 
a társai ; beárul ják, üldözik vagy a társaságuk-
ból kirekesztik. 

Hogyan bán junk az ilyen gyermekekkel, 
hogy őket önzésükből k iemel jük és szolgálat-
készségre nevel jük? Mindenekelőtt nem szabad 
a szülők h ibá jába esnünk; sőt ellenkezőleg: vi-
lágosan tudomásukra kell hoznunk, hogy ők 
sem többet, sem kevesebbet nem számítanak, 
mint a többiek. Hívjuk fel az ilyen gyermek 
figyelmét önzetlen társaikra és igyekezzünk őt 
is látszólag önkéntes szolgálatokra késztetni. 
Keressünk az egyke számára barátokat és le-
hetőleg ültessük valamelyik jól nevelt, szolgá-
latkész társa mellé. Kívánatos az ilyen gyer-
mekek szüleivel gyakran beszélgetni a gyermek 
viselkedéséről. 

Az egykének feltűnő ellentéte a többgyerme-
kes családból származó gyermek. Ez többnyire 
szerény, sőt sokszor, túlságosan is szerény. Az 
iskolában nem sokat végez, úgy, hogy otthon 
szorgalmasan kell neki segíteni. Az ilyen gyer-
meket társai szeretik, ő maga pedig hálás min-
den jó szóért. 

A tanulók között ta lálunk olyan t ípusokat , 
amelyeknek érzéki tevékenysége erősen a kör-
nyezetükben történő eseményekre irányul , s 
ta lálunk olyan természeteket, amelyek inkább 
befelé tekintenek és szabad folyást engednek 
képzelőerejiiknek. Az előbbiek kitűnnek nagy 
valóságérzékükkel, többnyire jó látásuk és hal-
lásuk van. Szorosan ahhoz t a r t j ák magukat , 
ami megfogható közelségben van; feltűnő sok 
a megfigyelésük, ismernek minden utcát, min-
den házat és ismerik embertársaik gyöngéit is. 
Az osztályban ők a hangadók és sok vidám 
dolgot tudnak elbeszélni. Jobb számolók, mint 
feladatírók, bá r néha a feladatok megoldásában 
is jó tel jesí tményt nyú j t anak . Folyékonyan 
beszélnek és ál talában nem tartoznak a gyenge 
tanulók közé. 

Különleges t ípust alkotnak a tulajdonképeni 
utcagyerekek, akik minden szabad idejüket az 
utcán töltik és gyakran az egész környék ré-
mei. A szülők előtt hírhedtek, mert a gyerme-
keiket rosszra tanít ják, du rva módon felvilá-
gosít ják. Nem szívesen mennek az iskolába és 
nem nagyon tanulékonyak, viszont egyik-má-
sik annál több készséget muta t az olyan köny-
nyebb munkához, amivel keresni lehet. 

Nagyon fontos, hogy a taní tó az ilyen kifelé 
irányuló természeteket idejekorán fel ismerje 
és rövid gyeplőre fogja. Meg kell kísérelnünk 
megértetni velük, hogy magasabb, nemesebb 
dolgok is vannak, mint azok, amelyek az ő köz-
vetlen tapasztalatkörébe esnek, s hogy egyálta-
lában nem kell olyan n a g y . é r t é k e t tulajdoní-
taniok a külsőségeknek, egy-egy jó t réfának, 
vagy a gyors, olcsó sikernek. Az ilyen gyerme-
keket meggondolásra késztetni és érdeklődésü-
ket sa já t belső életükre i rányí tani leginkább 
jó könyvekkel lehet. De, sajnos, nagyon nehéz 
őket olvasásra bírni, mert a külvilág túlon-túl 
foglalkoztatja az érzékeiket. Mégis többnyire 
befolyásolják őket az élénk iitleírások és ka-
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landos történetek s ezeknek megkedveltetése 
után lassankint a jobb olvasmányokra is r á 
lehet terelni az érdeklődésüket. 

Még nehezebb, keményebb diót jelentenek az 
iskolában a befelé forduló természetek, az ál-
modozók, akik begubóznak, ha a tanítás valami 
szárazabb kérdést érint. I lyenkor az arcuk me-
rev lesz, a tekintetük kifejezéstelen. Ha hir te-
len kérdést intézünk hozzájuk, összerezzennek, 
e lpirulnak és nem tudnak magukon segíteni. 
Az ilyen gyermekeknél mindent el kell követ-
nünk, hogy a f igyelmüket önmaguktól és 
álomalakjaiktól elfordítsuk. Minthogy nagy 
érzékük van a humorhoz, t ré fás szóval köny-
nyebb őket a valósághoz visszavezetni, mint 
komoly figyelmeztetéssel. Ha a kellő alkalmak-
kor ismételten sikerül őket t réfás, vidám szó-
val kiemelni álomvilágukból, a legkészsége-
sebb, legszorgalmasabb, tanulókká válhatnak. 
Alkalomadtán ér tésükre kell adni, hogy a lé-
nyüket megér t jük ; a dicsérettel és elismeréssel 
nem szabad velük szemben takarékoskodnunk, 
s gyakran kell a lkalmat adnunk nekik arra , 
hogy a tudásukat kimutathassák. Az ilyen 
gyermekeknél csodálatosan fejlet t a képzelő-
erő és a gondolatok szárnyalása, úgyannyira , 
hogy sokszor maga a tanító sem tudja követni. 
A befelé forduló természetűek többnyire szen-
vedélyes olvasók és gyakran nyúlnak olyan 
könyvek után, amelyek nem felelnek .meg az 
ű koruknak. 

H a a jellemtípusok kutatását más szempont-
ból fo lyta t juk, észreveszünk egyrészt koraérett, 
másrészt fejlődésben elmaradt gyermekeket. 
Határozott különbséget kell tennünk az olyan 
tanulók között, akik a korukhoz képest kissé 
visszamaradtak, de nagy fejlődőképességgel ren-
delkeznek, s az olyanok között, akik a fejlődé-
sükben megelőzték életkorukat. Kétségtelen, 
hogy az előbbiek az értékesebbek és különleges 
bánásmódot, meg kíméletet érdemelnek. A 
koraérettek természetesen ál talában ügyeseb-
bek, mint amazok; szépen írnak, jól számolnak, 
a fogalmazásban is nagyobb készséget muta t -
nak, mihelyt azonban valami olyan kérdésről 
van szó, ami nem tartozik a rendes feladat-
körbe, már nein tudnak a tanítóval lépést tar-
tani és nem vesznek élénken részt a közös mun-
kában. 

A továbbiakban a szerző már a középfokú 
iskolák tanulóira vonatkoztat ja megállapítá-
sait és a puber tás korának jellembeli meg-
nyilatkozásairól, valamint az ilyen korban levő 
tanulókkal való bánásmódról beszél. Végül a 
szerző sa já t tanítói gyakorlatának tapasztala-
tai a lapján bemutat különleges, egyéni jel lemű 
gyermekeket, akiket nem lehet egyik előbb em-
lített jellemtípusba sem besorozni. 

Minthogy mindig gyermekek közt éltem, to-
vább maradtam fiatal. (Gr. v. Platen-Haller-
mund, Die verhängnisvolle Gabel. 1826.) 

* 

A tanító erényei közül légértékesebb a szere-
tet és a vidám kedély. (J. M. Sailer, Schriften.) 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Tobisch Irén: Csodagyöngy és más mesék. 
(A Szent Is tván Társula t kiadása, Budapest.) 

Az írónő ihletett tolla alól kikerült gyermek-
mesekönyv joggal viseli a „Csodagyöngy" cí-
met, mert gyöngy, színes, drága igazgyöngy, 
minden egyes történet és mese, amely ebben a 
könyvben felsorakozik. Aranykoronás király-
kisasszony, peikálszoknyás kis dinnyecsősz, ál-
ruhás madári jesztő megható története, a Fur-
fangos csacsi hamisságai, a mulatságos öt kis 
kutya: Csárdás, Bundás, Pa j tás , Pompás, Faló-
Kondás és a többi mese, megannyi remekbe írt 
életízű történet a gyermeklélek mély ismere-
téről tanúskodik. 

Egy nagyon tehetséges asszonyi lélek gazdag-
l í rá ja á rad szét ebben a könyvben és vetít i ki 
magából képzeletének dús színeit. Finomsága 
mellett erős megjelenítőképessége életet, önt 
soraiba és a mesék birodalmának sok csodája 
épp olyan hihetővé válik, mint igazi történetei. 

A mesék kis hősei áraszt ják magukból a jót, 
a kedveset, szívükből a családszeretet szelíd 
fénye sugárzik. A vidáman kacagó, néhol köny-
nyesen megható történetek legfőbb ékessége a 
meglepően szép nyelvezet. Reméljük, hogy a 
gyermekolvasók sokat fognak meríteni ebből 
a mesekönyvből, amely a szórakoztatás mellett 
az áldott magyar nyelv szépségeit is k i t á r j a 
elébük. A szép kiáll í tású könyv művészi ké-
peit H. Belat ini Braun N. rajzolta. 

Harsányi István dr.: A hazugság mint neve-
lési probléma. Sárospatak, 1935. 140 lap. 

„Szülőknek, nevelőknek, őszinte szolgálni-
akarással." így dedikálta a szerző munkájá t , 
mely a jellemnevelés egyik legfontosabb kér-
dését, mondhatni : annak tengelyét m u t a t j a be 
pedagógus rendszerességgel. Minden tudós-
nagyképűség nélkül, egyszerű, világos, nyilt és 
közvetlen hangon, tehát a tárgyhoz illően tá r ja 
fel a hazugság lélektani és társadalmi indíté-
kait, a hazugságról nyilvánvaló nézeteket, a 
hazugság lélekromboló hatását s ezek után a 
nevelő hivatását , fe ladatai t a hazugság elleni 
küzdelemben. Világosságot akar gyú j t an i egy 
nagyon bonyolult és ősidők óta agyonmorali-
zált t á rgy körül s ezt a tanulók vallomásaival, 
igen gazdag tesztanyagnak megszólaltatásával 
teszi. Nem kevesebb, mint harminc motívumot 
kutat fel, míg be j á r j a velünk a hazugságok 
gazdag forrásvidékét. A gyakoriak mind 
színrekerültek, azok, amelyek ismerete nélkül 
szülő, nevelő nem lá that tisztán s nem támasz-
kodhatik biztos helyzetismeretre. Enélkiil pe-
dig meddő a harc a hazugság ellen. A követ-
kezetes és szigorú büntetés sokszor helyénvaló 
fegyver, de nem elegendő, nein is mindig célra-
vezető. Fontosabb a megelőző nevelőtevékeny-
ség és a mégis jelentkező hazugságnak hozzá-
értő ráhatássa l való megsemmisítése. A neve-
lőnek készülnie kell e küzdelemre. Jól meg-
alapozott világnézet, elvi felfegyverzettség, 
szeretet, türelem, tapintat , önuralom az ered-
ményes harc feltételei. Az a meggyőződésünk, 
hogy Harsány i okos könyve sokat használhat 



52 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 69. ÉVF. 

a nevelői lelkület kialakításában, tehát nyere-
sége pedagógiai i rodalmunknak. 

Dr. Szabó János: „A mai Amerika." (Szent 
Is tván-Társulat kiadása.) 

Szeretem Amerikát . A vadnyugat mérhetet-
len preri jei t , a napsütéses Kaliforniát , a vad-
regényes Kolorádót, a tengernyi nagy tavakat, 
az ölökké mosolygó Flor idát .Szeretem a tükör-
sima amerikai u takat , a mozgalmas városokat, 
az ór iás gyártelepeket és bányákat. Szeretem a 
felhők arcolokat, a lüktető, gyors életet, a pá-
la t lan demokráciát és szabadságot. Ezekkel a 
sorokkal vezeti be a húsz évig Amerikában lel-
készkedett dr. Szabó János a mai Amerikáról, 
annak sok erényéről és bűnéről szóló beszámo-
lóját. Könyvének minden sora azt mutat ja , 
hogy valóban szereti ezt a földet, de arról is 
tanúbizonyságot tesz, hogy a gazdag Ameriká-
ban mégis legjobban szereti a szegény ameri-
kai magyarságot.. Ügy érezzük, hogy sok mon-
danivalója között a legnagyobb siílyt maga is 
a r ra helyezi, amit könyvének függelékében az 
amerikai magyarokról ír. 

A Szent Imre jubi leumra hazajöt t Szabó Já -
nos és mozifelvételeket készített Magyarország-
ról. Még itthon fel tet te magában, hogy bemu-
ta t j a ezeket az amerikai magyarságnak, hadd 
lássák testvéreink, hogy Magyarország még 
nem veszett el, a magyar nép még tud bízni 
és remélni s odahaza az elvesztett háború és 
az igazságtalan béke után nem az elejtett fegy-
ver t keresik, hanem a békét, a testvéri meg-
értést és Szent I s tván nyomdokain akarnak 
haladni a boldogabb jövő felé. Nem kis feladat 
volt a háromezermérföldnyi körutazásra vál-
lalkozni, naponkint előadásokat ta r tan i , éjjel-
nappal autóban ü ln i s esőben, hóban, sárban, 
ködben utazni, de mindezekért bőségesen kár-
pótolta az, amit litközben látott és tapasztalt . 

Tretonból indult ú tnak és so r r a j á r t a a nyu-
gatamer ikai magyar telepeket Johnstownban, 
Pi t tsburgban, Clevelandban, Toledóban, Chica-
góban, Detroitban, hogy megismertesse ide-
genbe szakadt véreinkkel az óhazát és erősítse 
szívükben magyarságunk szeretetét. Hőskölte-
ménybe illik, amit Szabó Jánostól hallunk vé-
reink szenvedéseiről, szenvedéseik közepette is 
töret len akaratáról, áldozatkészségéről, amely-
lyel nemcsak fizikai létük fenntartását , hanem 
szellemi és erkölcsi boldogulásukat is biztosí-
tani tud ják . Legjobban azonban annak örü-
lünk, amikor Szabó Jánostól azt hal l juk, hogy 
az amerikai magyarság nagy tömege szívvel-
lélekkel ma is magyarnak vall ja magát s oly 
nagy bennük a m a g y a r nemzeti öntudat, a faj i 
érzés, a honi nyelv szeretete, hogy egyelőre szó 
sem lehet rohamos beolvadásukról, elamerikaia-
sodásukról. A szép számban levő magyar temp-
lomok és iskolák összetart ják és egyúttal oda-
kötik őket hazájukhoz. 

A könyv többi része az amerikai életről, an-
nak nagyvonalúságáról , fény- és árnyoldalai-
ról, kiváló erényeiről ós sötét bűneiről nyú j t 
a közvetlen tapasztalat és átélés a lapján érde-
kes és értékes tájékoztatást . 

Lambrecht Kálmán: „Az ősvilág! élet." 
(Franklin-Társulat kiadása.) 

Lambrecht Kálmán legújabb könyvében az 
ősélettudomány fejlődésének történetét a d j a s 
ezzel párhuzamosan az Élet történetén is végig-
vezeti az olvasót. Leszáll a tudomány oliinpusi 
magasságából, hogy népszerű nyelven, élveze-
tes formában tájékoztassa a laikus olvasót ar-
ról a száz- és százmillió években számított idő-
rengetegről, amely Földünk élete mögött van 
és amely az ősvilágok ködéből elvezet nap-
jainkig. 

Sorban bontakoznak ki szemeink előtt az első 
életnyomok, a földtörténeti ókor, középkor és 
ú jkor változatos életmegnyilvánulásai, kőbe-
zárt nyomai, maradványai . I t t valóban a kövek 
beszélnek. Elbeszélik milyen volt az ősvilág 
képe abban az időben, amikor a különböző 
kövédermedt rétegek leülepedtek. Hogyan él-
tek, harcoltak a létért, küzdöttek az e lmúlás 
ellen a tengerekben, tavakban, l agúnákban 
nyüzsgő ősrovarok, őshüllők. 

Ismerteti Lambrecht Ká lmán a kövületvadá-
szoknak nevezett őséletbúvárok munkásságát 
és tudományos eredményeit, akik megtaní t ják 
az emberiséget a fejlődésnek azokra a törvé-
nyeire, amelyeket tisztán élettudományi vizs-
gálatok a lap ján sohasem ismerhettünk volna 
meg. Valamennyit a föld méhébe iparkodó ér-
deklődés; az ősvilágok t i tka i után való sóvár-
gás serkentette munkára . Ennek engedett 
Cuvier, amikor föltárta a Montmartre-pincébe 
temetett csontok ezreit, ez vezette Richard 
Owent az újzélandi madáróriások tanulmányo-
zásában, ez haj tot ta H e r m a n n von Meyert, 
hogy megismerje a germán triász őskétéltűit. 
Ezért vadászott kövületek után Zittel a Liba-
nonban, ezért áldozták fel életüket névtelen 
szibériai mammutvadászok, Marsh és Cope is 
ugyanezért vezették eszeveszett haj tóvadásza-
taikat a Vadnyugaton és Kowalewsky t ragiku-
mát is a paleontológia teljesítette ki, éppúgy, 
mint a magyar Nopcsa Ferenc báróét. Dollo is 
ezért fáradt annyi t a bernissart i szénbánya ős-
gyíkjaival, Abel ezért viaskodott az antwerpeni 
öböl bálnáival, a Földközi-tenger szirénáival s 
a repülő halakkal . Osborn is ezért szegődött a 
Mennydörgés lovainak nyomába. Ezért sietett 
Stensiö a Spitzbergák őshalainak lelőhelyére. 
Ebben a kövületvadászatban rejlik a peleonto-
lógiai ku ta tás ingere, költészete, magasabb-
rendű tudományos értéke. 

Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. 
A csángómagyarok imiltja és jelene. Hatvan-
nyolc csángómagyar népdal. Második kiadás. 
Cluj-Kolozsvár, 1934. Gloria könyvnyomdai mű-
intézet. / 

Az ősmagyar emlékek által megszentelt Etel-
közben, a P r ú t és a Szeret folyók mentén, ma is 
jelentős magyarság lakik. Eredetüket illetőleg 
az a vélemény, hogy ezek a testvéreink az ott-
maradt honfoglaló magyarság leszármazottai s 
később megmagyarosodott kunok és odaköltözött 
székelyek szaporították soraikat . Számukat ille-
tőleg nagyjából megegyező vélemények ismere-
tesek. Györ f fy István 80.000 lélekre, vitéz Nagy 
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Iván Az öt világi-ász magyarságáról szóló füze-
tében pedig 110—115.000 főre beesüli őkel. Leg-
újabb ismertetőjük pedig, Domokos Pál Péter 
tanítóképző intézeti tanár, 90.000-re teszi az itt-
lakó magyarság lélekszámát. Domokos Pál Péter 
tanulmányutat tett mostanában messzire sza-
kadt testvéreink között s ú t jának eredményéről 
érdekes könyvben számol be. Történeti vissza-
pillantásából lát juk, hogy magukrahagyot t vé-
reinknek mennyi üldözésben, elnyomatásban s a 
hazai magyarság részéről mennyi nemtörődöm-
ségben volt századokon át részük. Ezeknek a 
róni. kat. hitvallású., jámborérzésű embereknek 
sohasem sikerült az a vágyuk, hogy nyelvüket 
beszélő pap3k intézték volna lelki gondozásukat. 
Komor képet fest a helyzetről a XVI I I . század 
végén Zöld Péter lelkész az erdélyi püspökhöz 
intézett beszámolójában. „Az olasz atyák — í r j a 
a jelentés — a nyelvek nemtudása miatt nem 
képesek őket a hi t elemeibe oktatni, mert sokan 
közülük 6, 7, 8 vagy 9 évi időtartamot ott van-
nak és mégis egyetlen oktatást vagy beszédet 
sem tar tanak a néphez, megelégedvén a szent-
mise elvégzésével." Pe t rás Ince klézsei lelkész 
(1813—1886) volt az egyetlen olyan vérükből való 
p p, aki magyarságukban erősítette őket. A mai 
kép komorságát egy egyszerű léleknek a könyv-
ben olvasható levele festi a maga megdöbbentő 
valóságában. ,,A csángó fiúnak, ki papságot ta-
nalt (így!) Jassiban, nem volt szabad beszélni, 
í rni vagy olvasni semmit magyarul , hogy a fiú 
sok csúfolá« miat t önmaga meggyűlölte az ő 
édes magyar nyelvének szólását." Szinte csodá-
latos, hogy ilyen körülmények között a szerző 
még tiszta magyar lakosságú falut is talált, 
mégpedig Gáiceana politikai községben. Unguri 
nevű falut. Egy ottani ember önérzetesen mondta 
a szerzőnek: „Mii jobb magyarok yagyunk, mint 
magik." S valóban a község lakosságának név-
sorából látjuk, hogy Bogdán Márton, Istók 
György, f o d o r Péter, Biró György, Bácsi And-
rás s hasonló nevűek vannak közöttük. A szerző 
ú t ja folyamán nagy együttérzéssel, odaadással 
tanulmányozta a csángók életmódját, szokásait, 
a népművészetet, a népnyelvhagyományokat e 
a dalköltészetet. Érdekes lapjai a könyvnek, ahol 
Szabó Ferenc, jómódú galbeni gazda, teljes rész-
letességében elmondja a leánykéréssel és a lako-
dalommal kapcsolatos szokásokat. A moldvai 
magyarság egyes pontokon állhatatos öntudattal 
őrzi nemzeti jellegét. Pedig az egyházi vezetés 
mindent megtesz a magyar szó s ezzel a magyar 
népiség pusztítására. Forrófalva színtiszta ma-
gyar falu papja például száműzte a templomból 
az ősi nyelvet. A fiatal párokat csak akkor ad ja 
össze, ha a katekizmust románul is tudják, 
A jelenlegi klézsei pap, a nemesemlékű Pe t rá s 
Ince utóda, csángó eredetű ugyan, de alig né-
hány köszönés és üdvözlő szólás: az egész ma-
gyar tudománya. (Isten fizessze! Minderekké 
ámen!) Az író egyetlen magyar nyelven tudó 
plébánosra talált ú t ján , a buteai lelkészre. Ennek 
az elrománosodott községnek lakói azonban már 
nem tudnak magyarul . De a kormányhatalom 
nemcsak a magyar nyelvet, magyar szokásokat, 
hanem egyáltalán a magyar emlékeket is igyek-

szik irtani. Unguri falu templomának főoltárán 
Szent Is tván vér tanú képét lehet látni, a kórus-
ban elhelyezett régi oltárkép azonban Szent Ist-
ván királyunkat ábrázolja. A kötet végén közölt 
népballadák és népdalok nemcsak a nép költői 
és zenei őstehetségéről, hanem a csángó nyelv-
járásról is tájékoztatnak bennünket. Nyelvészeti 
tanulmányok nélkül ezt a beszédet már nem 
lehet teljesen megérteni. A szerző Galbenben 
beszélt egy asszonnyal, aki elmondotta, „oláhul 
nem tud és tizeszen nem ilt". A könyv ezt a 
magyarázatot a d j a : „Vonaton nem ült." Tizesz 
ugyanis tüzes, vagyis „gőzös1'. Ugyanennek az 
asszonynak szájából egy dalt hallott a szerző, 
amely ekkép fejeződik be: 

Veressz keramida, az ien puha párnám, 
Sz az apró haleckák az ien háló társzóm, 
Sz e veressz hangyeckák lesznek megevejim, 
Sz az iégi madárkák elénekelejim. 

Köznyelvre á t í rva: 
Veres tégla az én puha párnám 
S az apró halacskák az én hálótársam, 
S a veres hangyácskák lesznek megevőim, 
S az égi madárkák elént kelőim. (Vagyis elsiratóim.) 

A szerző szeretné könyvével a moldvai csángókra 
terelni az itthoniak figyelmét. Ügy érezzük, cél-
ját már eddig is elérte. A tanítóság is könnyen 
hozzájuthat a műhöz: megtalálja az úgynevezett 
pedagógiai szemináriumi könyvtárakban, d. sz. 

Kék a búzavirág. Kádas György huszonkét 
válogatott nótája fekszik előttünk. A népies dal-
irodalomnak nótás szívből fakadt virágai ezek, 
amelyek közül a „Fehérselyem csipkésszélű" szö-
vegű nóta máris közkedvelt és közismert. De van 
ott még egy csomó, amelyet hamarosan dalolni 
fognak. December 17-én már a rádióból is hal-
lottunk belőlük néhányat igaz élvezettel. A 
Rózsavölgyi és Társa cég ízléses kiadásában 
megjelent füzet ára 3 P. 

Dr. Kun Andor: Tudod-e mit köszönhet a 
világ a magyarságnak? Kiadta „A magyarok 
világkongresszusának állandó szervezeti iro-
dája". (Budapest, V, Géza-u. 4.) 1935, 80 lap. 

Eredeti ötletnek, mi több: szerencsés gondo-
latnak talpraesett megvalósítását tar talmazza 
ez a kisded füzet, amelyen lehetetlen mély 
meghatottság és jogos nemzeti önérzet nélkül 
végigmenni. E könyvecske célja — úgymond—, 
hogy büszke okulásul szolgáljon a külföld ma-
gyarságának, főként pedig az idegenben szüle-
tett és nevelődő második nemzedéknek. Evég-
ből csak azokat a történelmi és kul turá l is ese-
ményeket sorolja fel, amelyekkel a magyarság 
a külföld há lá já t érdemelte ki és csak azokat 
a magyar kiválóságokat említi meg, akik a 
nagyvilág elismerését vívták ki . . . S valóban 
a szerző a szebbnél szebb, érdekesnél érdeke-
sebb adatoknak ha ta lmas tömegét zúdít ja az 
olvasóra, akinek nemzeti önérzete lapról-lapra 
erősebben bontakozik ki, hogy a végéhez érve, 
fenntar tás nélkül tegye magáévá a szerzőnek 
zárószavalt: „Hisszük, hogy minden magyar , 
legyen az öreg vagy fiatal , éljen akár a csonka 
hazában, akár a vi lág bármely t á ján , cizzal az 
érzéssel teszi le ezt a könyvecskét: büszke va-
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gyok ar ra , hogy abból a magyarságból szár-
mazom, amelynek f iai az emberiségnek ilyen 
nagy szolgálatokat tettek." Bár ez az írás nem 
céhbeli pedagógus tollából került ki, mélyre-
ható pedagógiai jelentősége van: elnyűtt ha-
gyományos hazafias szólamok helyett meg-
győző tényekkel, tettekkel: megannyi súlyos 
érvvel éleszti a jó értelemben vett nacionaliz-
must, a Klebelsberg-féle neonáci onalizmusi, 
amelyre a serdülő i f j ú s á g manapság jobban 
rászorult, mint valaha. Végül külön tá rgy i fel-
világosító fejezetekben teszi szóvá hazánk sze-
repét a világháborúban és a sorsdöntő Tria-
nont. Őszinte köszönet és hála illeti az önzetlen 
szerzőt, aki hosszú évek fáradságos és lelki-
ismeretes munkájáva l hozta létre a magyar 
f a j alkotóképességének és hívatottságának a 
késői nemzedékek okulására és buzdítására 
szolgáló sokrétű gyönyörű gyűjteményét , amely 
a jövőbe vetett bizalom dolgában méltó p á r j a 
nemzeti Credónknak és minden magyar ember-
kezébe való. Örömünk telik benne, hogy ilyen 
írás magyar nyelven megjelent és a magyarok 
világkongresszusa állandó szervezetének áldo-
zatkészségéből vagy 40.000 példányban az ame-
rikai magyar iskoláknak és olvasóköröknek 
megküldetett, (le örömünket csak fokozná, ha 
a szellem fegyvereire támaszkodó „Tudod-e mit 
köszönhet a világ a magyarságnak?" idegen 
nyelveken is megjelenne és ezzel a tények ha-
talmával világosítaná fel a sajnos, velünk 
szemben még jórészt elfogult külföldet. k f . 

Három magyar könyv Abesszíniáról. Deme-
ter Géza, Kalandos utazás Abesszíniában (Tol-
nai Vi láglapjának kiadása). — Henry de Mon-
freid, Rejtelmes Abesszínia. Fordí to t ta Wies-
ner Ju l i ska (Dante-kiadás). — E. H. Sehrenzel, 
Abesszínia, A f r i k a Kánaánja . Fordí to t ta Kő-
szegi Imre (Athenaeum). 

Hirtelenül minden európai embernek, ki a 
műveltség sorsa i r án t érdeklődik, félév óta ked-
velt és sürgős olvasmányává váltak az újsá-
goknak á rada t tá nőtt cikkei Abesszíniáról, az 
egyetlen független af r ikai országról. És szíve-
sen vesszük a hí res af r ikai császárságról gyors 
egymásutánban megjelenő ú j -könyveket is, 
melyeket egyrészt a közönség érdeklődése, más-
részt a kiadók áldozatkészsége, de üzleti számí-
tása is kiváltott azokból a nem csekélyszámú 
tudós utazókból és kereskedelmi szellemű vál-
lalkozókból, akik az utóbbi évtizedekben Abesz-
színiát ú j r a fölfedezték a világ számára. A ré-
gibb nemzedékek csak misztikus, legendás, 
meseszerű vi lágnak ismerték ezt a legrégibb, 
szinte bibliai színvonalon álló keresztény orszá-
got, melyet inkább Habes néven emlegettünk 
félszázaddal ezelőtt. S a misztikus félhomály 
meg is felelt az abesszíniai politika és népjel-
leg régi hagyományainak. Mióta azcnban euró-
pai nevelésben részesült, modern gondolkodású 
mai császár jának óhajtása szerint Abesszínia 
voltaképeni ősi karaktere mellett is teljesjogú 
t a g j a lett a Népszövetségnek, ennek következ-
ményeként az angol, francia és olasz gyarmat-
polit ika ú jabb törekvéseivel párhuzamban, 
Abesszíniát, illetően a régi misztikát a megis-
merés vágya vá l to t ta föl az egész vi lág mű-
velt jeinek lelkében s az érdekes ország kedvelt 
t á rgy lett az európai népek történelmi, föld-
rajzi , néprajzi, politikai irodalmában. Angol, 
olasz, francia, német művek egész sora jött ide-
tartozó földrajzi, politikai, gazdasági, technikai 
kérdések nagy komplexumának földolgozásá-
val. 

A magyar olvasóközönség s köztük a művelt 
magya r tanító sem maradhat tájékozatlan e 
kérdésekben és kiadóink versenyre kelve jelen-
tet ik meg az ebből a tárgykörből való könyve-
ket. A legutóbb ismertetett Norden-féle köny-
vön kívül még három e tárgyú magyar mű, egy 
eredeti és két fordítás, jelent meg- az olvasó-
közönség tá jékozta tása céljából. 

Megjelenésük sorrendjében az első Demeter 
Gézának, egy volt magyar katonatisztnek „Ka-
landos utazás Abesszíniában" c. ú t i ra jza volt, 
ki vadászati célokból tartózkodott hosszabb 
ideig a kele taf r ika i császárság területén s 
részt vett egy tudós német tanárnak és utazó-
nak, Grühlnek expedíciójában is. Az Abesszi-
niáról magyaru l megjelent könyvek közül 
amellett, hogy magyar szerző eredeti műve, 
mindenesetre ez a legelevenebb előadású, mert 
a szerző sa já t egészen fr iss és személyes élmé-
nyeit, végigélt ka landja i t beszéli el szinte iij-
ságírói elevenséggel és közvetlenséggel, úgy 
azonban, hogy — ha nem rendszeresen is —, de 
mégis sokat megtudunk a mai politikai érdek-
lődésnek közzéppontjában álló a f r ika i ország-

Ősi vártán. Agyagfalvi Hegyi I s tván azok 
közé az ú j magyar költők közé sorolható, akik 
összekapcsolják a magyar költészet háború 
előtti korát a háború utánival . Szívcsen ismer-
jük el, hogy ősi erkölcseinkről ú j hangon, de 
régi magyar becsülettel énekel, mégpedig erő-
teljes költői vénával, szépen és újszerű formák-
ban. Most megjelent Ősi vártán c ímű verses-
könyvét hat ciklusra osztotta. Az első ciklus: 
Magyar sors, csupa keserű panasz, amit ebbe 
a zord kitörésbe foglal: Minden idegen itt, 
csupán a sóhajtás — magyar! A Duna is csak 
vendég; bölcsője, s í r j a — nem magyar ! A má-
sodik ciklus: A csonka kéz, családi életének 
örömeiről és fá jdalmairól zeng, főkép legkisebb 
öccsét sirat ja, mély és megható versekben. 
A harmadik ciklus: Az elátkozott ember, bár 
versei művészi kidolgozásúak, misztikus ho-
mály hatását teszi és némikép eltér a kötet 
nyilt magyar szellemétől. A negyedik ciklus: 
Babilon menekültje, hangulatos költői válto-
zatok, melyek többnyire a Balaton bűbájos 
szépségeiben termettek, mikor a nagyvárosból 
hozzámenekül. Az ötödik ciklus: Lucifer le-
borul, a Hit diadala a kétkedő lelken. Elbúcsú-
zik a költő az i f j úko r könnyelműségeitől és 
vakmerőségeitől, melyekből mélységes hite ki-
ábrándí t ja és k i ragadja . A hatodik ciklusban 
nagyon kedves és meleg dalszövegek vannak, 
amikhez a költő f ia : i f j . Agyagfalvi Hegyi 
Is tván. Murgács Kálmán, Dezső Kázmér kom-
ponált szép melódiát. A kötet általában méltó 
a szerző költői múl t jához és költészetéhez. 
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ról. Demeter könyve se tudományos, se politi-
kai, se irodalmi értékére nézve nem hasonlít-
ható azoknak a jeles külföldi munkáknak egyi-
kéhez sem, melyek a legutóbbi félév a la t t meg-
jelenve, teljesen korszerűen és valósággal ana-
li t ikusan fe j t ik ki az Abesszíniára vonatkozó 
összes ismereteket, olvasmányként azonban 
rendkívül érdekes és alkalmas arra, hogy a mé-
lyebb tanulmányozás érdemességére fö lh ív ja az 
olvasó figyelmét. 

Nem kevésbbé érdekes olvasnivaló a mai vi-
lágpolit ikai aktuali tás révén ú j r a híressé vált 
a f r ika i országról a f rancia Henry de Monfreid 
„Rejtelmes Abesszínia" c. könyve, melyet ma-
g y a r r a Wiesner Jul iska fordított . Monfreid 
mint vállalkozó s amellett ú jságíró is, 24 éven 
át tartózkodott Abesszíniában s talán még ma 
is ott él. Éppen azért pompásan ismeri ezt az 
ősparadicsomi állapotban élő legendás orszá-
got. Egy fiatal barát já t , k i ú j jövevény, ka-
lauzolja abesszíniai tartózkodása alat t . Ebbe 
a formába önti sokévi megfigyeléseinek, gazdag 
tapaszta la ta inak elbeszélését. Könyvét közvet 
lenül az olasz-abesszíniai bonyodalmak meg-
indulása előtt ír ta. Történetek, esetek, adomák 
ismertető adatok egész sorozatát, embereknek 
egész seregét vonul ta t ja el előttünk, hogy eze-
ken át megismerhesse az európai olvasó a 
miénktől teljesen eliitő országnak, egy egészen 
más vi lágnak képét. A sokat emlegetett s 
Abesszínia császárának és az uralkodó amhar 
népfa jnak annyiszor szemére vetett rabszolga-
ság- gazdasági és lélektani magyarázatá t is 
megtalá l juk a f rancia szerző könyvében. 

Ki tűnő néplélektani t anu lmány ez olyan nép-
ről, mely ősidőktől fogva keresztény ugyan, de 
mely fölött az idő mégis mintegy a biblia ótes-
tamentomi szakaszában megállott. Mikor a 
f ranc ia szerző bizonyos mértékig rokonszenves-
nek tüntet i föl e primitív keletafr ikai országot 
s vad és zabolátlan népét, nem idealizálja őket, 
nem is fog pár to t sem mellettük, sem ellenük, 
de megmuta t ja , hogy jó és rossz tulajdonságaik-
ban mennyire mások, mint az európai embe-
rek s hogy csakis annak lehet megértenie őket, 
aki hosszas tapasztalatok s a velük való 
együttélés nyomán beleilleszkedik gondolkodá-
suk módjába. Az adomák, jellemképek köze-
pette, melyek érdekesen sorakoznak föl Mon-
freid könyvében, természetszerűen fölmerülnek 
az olasz, angol és f ranc ia gyarmat i polit ika 
kérdései. S ezek adnak aktual i tás t a könyvnek, 
mert taglalásukból kitűnik, hogy Európa nem-
csak az éghaj la t i szélsőségek, a ta la j és a ter-
mészet vadságai miatt áll szemben nehézségek-
kel e földön, hanem népének sajátos lelki vi-
lága miatt is. Monfreid könyve amilyen érde-
kes és szórakoztató, olyan tanulságos is. 

Legjelesebb az Abesszíniáról szóló magya r 
könyvek között E. H. Schrenzel német í rónak 
Kőszegi Imre fordításában megjelent műve, 
melynek címe „Abesszínia, Af r ika Kánaán ja" . 
A könyv szerzője mint tudós utazó 4 évet töl-
tött Abesszíniában. Igen. tárgyi lagosan nézi az 
egész vitás kérdést, mely ma ezzel a keletafr i -
kai császársággal kapcsolatban Európát iz-

ga t ja . Ö nem is politikai, hanem emberi és mű-
vészi oldaláról tekinti a problémát. Érdekes 
fejezeteinek hosszú sora mu ta t j a be könyvé-
ben a riégus birodalmának különleges voltát , 
ősi és ú jabb történetének egyes képeit, az or-
szág földrajzi helyzetét, a fővárost és a távol 
tar tományokat , éghaj la t i csodáit, népeit és val-
lásukat, pr imit ív állami berendezését, nem 
rendszeres és mégis félelmes hadiszervezetét, 
fejletlen, de sokat ígérő gazdasági életét, a sö-
tét és szomorú rabszolgakereskedés mai álla-
potát. 

Mindezen könyvek jelentősek reánk nézve s 
értékes módon gazdagí t ják ismereteinket. Szol-
gál ják s elősegítik érdeklődésünk i rányí tását 
és kielégítését, mert olvasásuk után jobban 
megér t jük azt, hogy az európai népek jövője 
és sorsa mennyire összefüggésben áll ilyen tá-
voli, egzotikus népeknek életével is, mennyire 
egységes szervezet az egész világ gazdasági és 
politikai élete s egy kicsit a magunk sorsa is 
milyen sajátságos módon forog kockán még 
Abesszíniában is. 

Az említett könyvek közül egyiknek vagy 
másiknak előadását melegen a ján l juk a műve-
lődni vágyó magyar tanítóknak. 

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 június—szeptember. 

Vezetőhelyen közlik azt a klasszikus ünnepi 
beszédet, amelyet Spranger ta r to t t május 19-én 
Berlinben, Humboldt Vilmos halálának száza-
dik évfordulója alkalmából. A nagy tudós a 
következő kérdésekre igyekszik választ adni: 
Mit jelent nekünk ma H. V.! Elmúlt időknek 
társát? Érdekes emberi egyéniséget? Elmerül t 
napoknak ál lamférf iá t? Avagy azért világít 
számunkra képe, mert a berlini egyetemet meg-
alapította, a nyelv f i lozófiájának ú t ja i t szabta? 
Számunkra, fo ly ta t j a a szerző, mindennél töb-
bet jelent: természetének minden korláta elle-
nére jelképe ő a kutató német léleknek. — Ser-
gius Hessen p rágai német egyetemi tanár „Er-
kölcsi nevelés" című előadása következik, ame-
lyet a Krakkóban 1934-ben megtar tot t erkölcsi 
nevelésügyi kongresszuson mutatot t be. Sze-
rinte az erkölcsi nevelés nem külön ága a mű-
velődésnek, amely a többiek mellé lenne sora-
koztatható, hanem minden igazi művelődésnek 
formája , amely nem szavak és rábeszélés út-
ján érvényesíthető, hanem csakis cselekvéssel, 
tettekkel. A hagyományos prédikálás, morali-
zálás ennek ellenkezője. Sőt, hogy az ember 
valóban erkölcsös legyen, nem is szabad a r ra 
gondolnia, hogy cselekvésének célja az erköl-
csiség. Gyakorlati szempontból itt hárem egy-
másra következő réteget lehet megkülönböz-
tetni, amelyek csak fogalmilag választhatók el, 
de a valóságban egymással összefüggnek, még 
pedig az élettanit, a társadalmit és a kul turá-
list (tudomány, művészet, jog, nyelv, gazdaság). 
Ez utóbbinál kapcsolódik a nevelésbe a szemé-
lyiség. á i n az említett három réteg nem meríti 
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ki a nevelés összfogalmát: ehhez tartozik még 
az igazi nevelői személyiség, amelyen nem ért-
j ük a ma homloktérben levő politikai vezetőt, 
hanem azt a képességet, amely fel tárni képes a 
növendékek lelkét és életrekelti valamennyi 
belső erőit. 

Az erkölcsiség célja „anyagilag" egybevág 
az igazság és szépség céljaival, de ezzel szem-
ben önállóan a r r a irányul, hogy az emberi vi-
lágot a személyek vagy szellemek közösséggé 
a lakí tsa és ezzel az egész világot megszemélye-
sítse és szellemileg áthassa. — Rendkívül érde-
kes H. Kisslingnék terjedelmes és alapos ta-
nulmánya a public school-oknak szerepéről az 
angol regényekben. Ezeknek a több évszázados 
múl t r a visszatekintő, internátussal ellátott ma-
gánközépiskoláknak döntő jelentőség ju t az 
angol értelmiségnek s főleg a vezető osztályok-
nak erkölcsi és politikai nevelésében, kialakí-
tásában. Nem csoda tehát, ha a szépirodalom-
ban is igen sűrűn szerepelnek. Alig akad neves 
író, aki nem foglalkozott volna velük többnyire 
elismeréssel, hódolattal és csak kivételesen s 
enyhén krit ikailag. Szerzőnk főleg a tanuló és 
tanító, a növendék és nevelő ama viszonyát 
domborí t ja ki élesen, amely esetben a közös-
ségi életen és munkálkodáson alapuló intézmé-
nyekben uralkodik. Folyton összehasonlítja a 
rokon német iskolákkal és k imuta t j a amazok-
nak a hagyományokban és faj i jel legben rej lő 
felsőbbségét, amelyet fenntar tás nélkül, sőt 
csodálattal elismer. — A júniusi számban két 
tanulságos rövidéi b közlemény foglalkozik 
kr i t ikai lag Hermann Lietz-eel: Alfred Andree-
sennek Lietzről írt é letrajzával és Tannasch-
nak ,,Die Tragik im Wirken von IL Lietz" című 
munkájával . — A szeptemberi számban „A já-
téknak ú j elmélete" címmel Spranger behatóan 
mél ta t j a a neves groningeni fiziológusnak, 
Buytendijknák német nyelven megjelent mun-
ká já t : „A játéknak lényege és értelme" (1933), 
amelynek alcíme „Az embereknek és az álla-
toknak játéka, mint az életösztönök megjelenítő 
formája ." Groos-szal szemben, aki szerint mind-
egyik életfontos ösztönnek megvan játékbeli 
kifejező formája , Buytendi jk ősösztönökre nyúl 
vissza, amelyek különleges ösztönökben tovább-
élnek és specifikus alkalmazásokban nyilatkoz-
nak meg. A groningeni szerző, mondja Spran-
ger, a játék filozófiájához „előjátékot" írt, 
amely motívumokban gazdag ugyan, de az 
utolsó szó még h á t r a van. Külön elismeri az 
állatok és a gyermekek já tékai t szemléltető 
képeknek mesteri kiválogatását. — A követ-
kező cikk „Gazdaság mint felelősséggel teljes 
természetalakítás" szerzője jeligéül St i f ternek 
e mélyértelmű mondását bocsátja előre: „Jó 
lenne, ha mindenki tudná, hogy a tá rgyak (dol-
gok) mit követelnek és ha mindannyian azt ten-
nék, amit a tárgyak követelnek: mert akkor 
teljesítenék Isten akaratát ." Magának a szerző-
nek alapgondolatát ez fejezi ki: „Az ember a r r a 
van hivatva, hogy ne csak Istennek és fele-
bará t jának szolgáljon, hanem a földnek is: sőt, 
éppen ezzel tesz eleget a felebaráti szeretetnek 
és Isten szolgálatának. Ebben rejlik napja ink 

követelése." Az e cikkhez fűzött hozzászólás 
bőven részletezi a természetvédelem jogosult-
ságát és a taní tónak ezirányú hivatottságát . — 
Mindegyik füzetben H. Wenke folytatólagosan 
számol be a német iskolaügyre vonatkozó leg-
ú jabb rendeletekről és intézkedésekről. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Gallértartógomb. 
Igen olcsó és prakt ikus gallértartógombot 

tetszésszerinti cipőgombból. (Lásd ábrát.) 

Nemzetközi kongresszus a családi nevelés 
érdekében. 

Az ötödik kongresszus, amelyet Brüsszel-
ben tar tot tak, a családi nevelésnek szinte vala-
mennyi kérdését felölelte. Elvi jelentőségénél 
fogva közöljük a következő határozat i javasla-
tot: „A nevelés művészetére háru l az a feladat, 
hogy az egyént kezdettől fogva és mindenkori 
értelmi fejlettségének megfelelően ne az egyé-
niség érdekében, hanem a közösség tagjaként 
és tá rgyi feladatok szolgálatában kiképezze és 
a r r a szoktassa, hogy én-jét a tá rgy követelmé-
nyeinek, főleg pedig közössége szükségleteinek 
és akara tának alárendelje. A nevelésnek kez-
dettől fogva a népközösség szolgálatában kell 
ál lnia és az egyént önmagával szemben szigorú-
ságra nevelnie. Minden pedagógia, amely az 
egyénnek sa já t akara tá t (Eigenwillen) előmoz-
dí t ja és túlsók já tékkal és az egyesre való te-
kintettel az egyént elpuhítja, elutasítandó." Mi 
ebben túlzásba vitt, szélsőséges ellenhatást lá-
tunk azzal a pedagógiai elvvel szemben, amely 
az egyén szabad érvényesülésének jogát hang-
súlyozza. Szerintünk a két elvi i rányt nem sza-
bad merő ellentétként beállítani, mert harmo-
nikus egyesítésük igenis lehetséges és — szük-
séges. Mert ne feledjük: Az egyén nevelésében 
az állam céljait kell szem előtt tartani, ámde 
az cgi'én örök. az állam változó. 
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Ceruzakörző. 
Abban az esetben, ha körzőre van szükségünk 

és véletlenül nincs kéznél, segíthetünk magun-
kon, ha egy kis drót áll a rendelkezésünkre. 
A drótnak erősnek és lehetőleg olyan hosszú-
nak kell lennie, mint amilyen hosszú a ceruza. 

A drótot az ábra szerint c savar juk a ceruzán 
s az alsó részét lereszeljük vagy lesimítjuk. 
A drótot a rajzolandó körök rádiusztávolsá-
gá ra ha j l í t juk be. 

Le nem csavarodó gombolyag. 
Hajl í t sunk meg egy darab drótot s erősítsük 

az orsóba. A drót két vége erősen szorítsa az 
orsót, akkor hurok ja nem fogja engedni, hogy 

gurulhasson. Ha a cérna végét áthúzzuk a hur -
kon, a fonal sohasem fog összekuszálódni. 
(Lásd ábra.) 

Virágzó ágak. 
Kjora tavasszal, mikor má r rügyeznek a fák, 

de a virágzás még messze van, egy kis ügyes-
séggel kedves meglepetést szerezhetünk. Egy 
nagyobb dobozt megtöltünk vizes homokkal s 
a rügyező ágakat beleszúrva, az udvar leg-

melegebb részére helyezzük. A rügyek hamaro-
san megdagadnak s virágzani kezdenek. Ekkor 
egy kisebb doboz homokba helyezzük a virágzó 
ágakat, amelyek a szobában napokig frissen 
maradnak. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A Társaság 
Komis Gyula ál lamti tkár , a kiváló tudós elnök-
lésével december 21-én tar tot ta meg rendes fel-
olvasóülését, amely alkalommal elsőnek Halasy-
Nagy József egyet. ny. r. tanár olvasta fel „We-
szely Ödön emlékezete" című tanulmányát . En-
nek első felében részletesen ós érdekesen raj -
zolja meg Weszely életének változatos és kiilső 
megnyilatkozásaiban eredményes folyását az 
iskolázáson kezdve a budapesti egyetemi kated-
ráig. Eközben végigvezet főiskolai tanulmá-
nyain, a székesfővárosi polgári és reáliskolá-
ban végzett tanári, ma jd igazgatói és főigaz-
gatói állásában végzett működésén. Méltán 
emeli ki a fővárosi pedagógiai szeminárium 
megalakítása és vezetése körül szerzett érde-
meit. Időrendben ismertet i termékeny irodalmi 
tevékenységét: sok tekintetben út törő tan-
könyveit és neveléstudományi munkái t , ame-
lyek közül „A modern nevelés ú t j a i n " címűt 
t a r t j a legértékesebbnek. Az emlékbeszéd máso-
dik részében a f ranc iákra emlékeztető klasszi-
kus módon az emberismeretnek tel jes készsé-
gével és a karakterológiának f inom eszközei-
vel elemezi — bár sok szeretettel, de elfogulat-
lanul — Weszelyt mint pedagógust és embert, 
miközben rámutat a r r a a bizonyos benső tra-
gikus meghasonulásra, amely akaratbel i fo-
gyatkozásából kifolyóan mindvégig kísérte. 

Utána Madzsar I m r e dr. nyug. főigazgató 
„Az úgynevezett olvasási fokozatok" címen 
népiskolai olvasástanításunknak azzal az eljá-
rásával foglalkozott, amely betű-, szótag-, majd 
szóképekről való olvasással, mint előkészítő 
lépésekkel kívánja a folyékony olvasást, mint 
végcélt elérni. Az utóbbit azonban á t nem hi-
dalható szakadék válasz t ja el e műveletektől. 
Ezeket ugyanis a kisebb-nagyobb egységeknek 
egymás mellé helyezése, vagyis részekből való 
összerakás jellemzi, míg a természetes beszéd 
és olvasás úgy jön létre, mint ahogy a szobrász 
alakot formál, tudniill ik az egésztől, az el-

Lapunk mai számához csekklapot mellékeltünk. Kérjük előfizes 
tőinket, fő leg az i sko lák t. Igazgatóságát, i l letve G o n d n o k s á g á t , szívess 
kedjenek előf izetésüket megújítani, hogy lapunkat az új évben i s zavars 
talanul k ü l d h e s s ü k b. címükre. Egyben kérjük az i skolák előfizetési 
hátralékának mielőbbi szíves kiegyenlítését is. 

A c s e k k s z e l v é n y e n 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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nagyolt összképtől a részletek felé haladó foko-
zatos kifejlesztéssel, kidolgozással. A gyakor-
lott olvasó hangos olvasása csak a végered-
mény, a fejben való, legtöbbször ráeszmélés 
nélküli találgatások i t t sem hiányzanak, bár 
rendkívül megrövidülnek és meggyorsulnak. 
Az olvasás lélektanából az következik, hogy a 
taní tásban az előkészítő ta lálgatást mennél 
jobban a fejbeli müvelet színvonalára kell szo-
r í tanunk s a tulajdonképeni, azaz hangos olva-
sásnak kezdettől fogva csupán folyékony, ter-
mészetes hanghordozású fo rmájá t szabad meg-
engednünk. 

Mindkét tar talmas előadást nagy tetszéssel 
fogadta a hallgatóság, amelynek soraiban We-
szelynek egykori megértő pár t fogója és mun-
katársa, Bárczy Is tván dr. nyug. igazságügy-
miniszter is helyetfoglalt . 

Csanádmegye Központi Járásköre december lió 5-én 
tartotta őszi gyűlését Makón. Jelen voltak a felekezetek 
reprezentánsai, a gondnokság, a hatóságok, az orvosi 
kar képviselői, Jung Miklós kir. tanfelügyelő, tanügyi 
titkár, Balthazár Mátyás népm. titkár és még igen so-
kan, mintegy százhetvenen tanítók, tanárok, óvónők és 
tanügybarátok. A gyűlést Kőszeghi Márton járásköri 
elnök nyitotta meg. Gyakorlati tanítást mutatott be 
Szirbik Sándor állami segédtanító, majd Kőszeghi 
Márton elnök tartott értekezést a házifeladatokról, 
melynek során felszólalt dr. Diósszilágyi Sámuel köz-
kórházi főorvos is. Felszólalásában úgy a test, mint a 
lélek fejlődésének gátlását látja a házifeladatok alkal-
mazásában. 

H Í R E K 

Tasnádi Nagy András ál lamtitkárt 
választották a budapesti református 

egyházmegye új gondnokává 
A budapesti Református Egyházmegye ed-

digi gondnoka, id. Némethy Káro ly dr. nyug. 
ál lamtitkár, v. b. t. t., felsőházi tag megrongált 
egészségi állapotára hivatkozva, leköszönt 
tisztségéről. Az egyházmegye októberi közgyű-
lése elrendelte a választást az ú j egyházmegyei 
gondnokra. A fővárosi re formátus gyülekeze-
tek részéről beérkezett szavazatok felbontása 
után Szabó Imre esperes hirdette ki az ered-
ményt. Az egyházközségi presbitériumnak tel-
jes egyöntetűséggel, mind a negyvennégy sza-
vazattal a fasori főgondnokot: Tasnádi Nagy 
András dr. vallás- és közoktatásügyi államtit-
kár t tisztelték meg bizalmukkal. Tasnádi Nagy 
Andrásban rendkívüli képességű, kipróbált és 
szokatlan népszerűségnek örvendő férf iú kerül 
a magyar református egyház egyik legfonto-
sabb világi pozíciójába. A választás csakugyan 
osztatlan örömet és megnyugvást keltett min-
denütt. 

Az államtitkár-gondnok 1924-ben kapcsoló-
dott bele a re formátus egyházi életbe, ekkor 
lett a józsefvárosi egyházrész presbitere s a 
pesti egyházmegye világi tanácsbírája . A fa-
sori — Vilma királynő-úti — gyülekezet 1930-
bí'n választotta gondnokává, 1932-ben pedig fő-

gondnokává; egyidejűleg tanácsbíró a buda-
pesti x-eformátus egyházmegyéén. 1933 óta az 
Országos Bethlen Gábor Szövetség elnöke. Tas-
nádi-Nagy András beiktatása előreláthatólag 
j a n u á r első felében lesz. 

A lengyel sajtó Magyarországról. A lengyel 
újságírók magyarországi utazásával kapcsolat-
ban a lengyel sajtóban több érdekes és fel-
tűnést keltő cikk jelent meg Magyarországról. 
Codzienni, az llustroivanj Kurier főszerkesz-
tője, Gelzinski, a lengyel i í jságíróegyesület el-
nöke hossztí cikkben számolnak be budapesti 
emlékeikről és részletesen ismertetik Hóman 
Bálint kultuszminiszter nagy történelmi mun-
kásságát . Az Express Poranny cikksorozatot 
közöl Szyruczak Waclaw tollából a budapest i 
élményekről. A Czas című lapban Romer Ádám 
„Gyászbaborult ország" címmel hosszú cikkben 
ismerteti Magyarország szépségeit és a m a g y a r 
revízió gondolatát. Cikkét azzal fejezi be, hogy 
Magyarország kiállta a másfél évszázados tö-
rök jármot és fel támadt; a magyarok meg van-
nak győződve róla, hogy a jelenlegi rémes 
álom is elmúlik. 

A milanói magyar iskola karácsonyi ünne-
pélye. Az immár második éve működő milanói 
magyar iskola az ottani Balilla-szervezet szín-
háztermében rendezte idei karácsonyi ünnepé-
lyét. A meleg, családias hangula tú összejövete-
len megjelent báró Abele Egon milanói ma-
gya r főkonzul vezetésével a milanói magyar-
ság úgyszólván teljes számban, azonkívül kép-
viselte magát a milanói Balilla-szervezet veze-
tősége is. Az ünnepélyt Mezey Emil kormány-
főtanácsosnak, a milanói magya r iskola lelkes 
megalapí tójának és elnökének beszéde vezette 
be, melyben a jászolban született isteni Meg-
váltó szeretetére rámutatva, hangsúlyozta en-
nek a hazától távol, de testvéri környezetben a 
Krisztusi szeretet szellemében működő intézet 
nemes és jelentős misszióját; majd üdvözölte a 
megjelent olasz vendégeket is, akik a szent 
karácsony ünnepének meleg hangulatában osz-
toztak itt a magyar szülőkkel és gyermekekkel. 
Ezután az iskola növendékeinek, apra ja-nagy-
jának szavalatai következtek, magyar- és olasz-
nyelvű vallásos és hazafias költemények. Fel-
tűnést keltett egyik-másik olasz anyanyelvű 
tanulónak kifogástalan m a g y a r előadása, ame-
lyet rövid idő alatt saját í tot t el. A szavallatok 
végeztével a magyar kolónia és az olasz balilla 
vezetősége részéről adományozott a jándékok 
kiosztása következett. A szép ünnepély, amely-
nek sikeres rendezéséért Klimkóné Szabó F r ida 
igazgatónő megérdemelt lelkes tapsokat ara-
tott, a Himnusz és a Giovinezza eléneklésével 
ér t véget. Műsoron kívül azután a Hungár ia -
fi lm bemutatását élvezte a nagyszámban meg-
jelent közönség. 

A Közművelődési Rádió Előadássorozat januári mű-
sora. Minden vasárnap délután órakor Budapest 
I. állomásán a következő előadások hallhatók: január 
5-én dr. Lepold Antal kanonok az Árpádok esztergomi 
palotáját ismerteti, melynek románstílű termeit most 
ásták ki az évszázadok óta elborító földréteg alól. 
E palota részben már Szent István alatt is meg volt, 
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de további nagyarányú kiépítése a későbbi királyok, 
főleg III. Béla nevéhez fűződik. A királyok székhelye 
volt egészen IV. Béláig, ekkor ment át a prímások tulaj-
donába. A török idők viszontagságai között temették 
be a folytonos harcok miatt elhagyott palotát, hogy 
felette ágyúütegeknek adjanak helyet. Az 1934. évben 
megindult ásatások a magyar mult egyik legrégibb 
emlékét tár ják napvilágra. — Január 12-én dr. Hankó 
Béla egyetemi tanár a cimeresszarvú magyar marha 
eredetéről tart előadást. Ezek a gyönyörű, nagy, fehér 
állatok húzták már a honfoglaló magyarok szekereit 
és ezek gulyái lepték el az Alföld tágas legelőit. Az ős-
tulok leszármazottjai és azokból szelídítették a magya-
rok ezt a nemes fajtát. Nyugat-Európában ezidőben 
már a piros-tarka marhák a honosak, de mikor az 
európai piacokon megjelent a magyar marha, annak 
értékesebb voltát mindenütt elismerték. Így lett közép-
kori és részben az újkori gazdasági jólétünk alapja a 
marhakivitel. Nem istállózták a magyar marhát, rideg 
módon tenyésztették, télen-nyáron kint volt a legelön. 
Ezért olyan edzett, hogy nem ütött bele soha a marha-
vész, a tuberkulózis és a legtávolabbi piacokra is 
állapotveszteség nélkül elment a maga lábán. A rétek 
felszántása, az istállózás bevezetése és tejgazdaságra 
való áttérés után ez a nemes fa j ta annyira vissza-
szorult, hogy Csonka-Magyarország területén ma csu-
pán 216 ezer van belőle. — Január 19-én dr. Ravasz 
László püspök fog az erdélyi magyar irodalom hivatá-
sáról beszélni. Az irodalomnak kettős szerepe van: 
egyrészt kifejezni a nemzet életet, érvényesíteni a benne 
élő szellemet, másrészt törekedni ezt a nemzeti jelleget 
az emberiség nagy közösségével, a közös nagy eszmék-
kel, érzésekkel kapcsolatba hozni. E szempontból vizs-
gálva az erdélyi magyar irodalmat, megnyugvással lát-
juk a kedvező eredményt, mert egész sorát mutathatja 
fel oly műveknek, melyeket valóban a magyar élet, a 
nemzeti szellem ihletett, de amellett nemcsak magya-
rok, hanem általánosan emberiek is. — Közeledvén az 
iskolák félévi értesítőosztása, január 26-án „A szülők 
és a félévi bizonyítvány" című előadásában dr. Bognár 
Cecil egyet. c. rk. tanár fog szólni a szülőkhöz, kiknek 
ma sokkal fontosabb az iskolai bizonyítvány, mint 
régebben, mert nehezebb az élet és a gyermek tanul-
mányaiért hozott áldozat, valamint az elhelyezkedés is 
körülményesebb lett. Sokszor azonban helytelenül ma-
gyarázzák az iskolai bizonyítványt, nagyobb jelentő-
séget tulajdonítanak a papírnak, a r a j t a levő szám-
jegyeknek, mint az amögött levő tudásnak. Egy-egy 
kikönyörgött jobb osztályzattól a gyermek nem fog 
többet tudni, sőt ártani fog neki. Az iskolának komoly 
kiválogatást keli végeznie úgy a kiváló tanulók, mint 
a társadalom érdekében. Hiszen oly sokan tódulnak 
ma az iskolába, olyan elemek is, melyek azelőtt nem 
iskoláztak ennyit. Azután kötelesség épp a bizonyít-
vánnyal is figyelmeztetni úgy a tanulót, mint a szülőt 
a nehézségekre, a mulasztásokra. Sokat emlegetik az 
iskolai túlterhelést, mint a gyenge bizonyítvány okát, 
pedig a legtöbb esetben a sok magánórában, mellék-
tárgyban, tehát iskolánkívüli túlterhelésben kellene 
keresni az okot. De azért nem tragédia a rossz bizo-
nyítvány, hanem a mulasztások helyrehozatalának kö-
telezettségét jelenti. Nem szabad szárnyát szegni a 
rossz tanulónak a- túlzott büntetéssel, hanem inkább 
önbizalmat kell önteni belé, hogy kiköszörülhesse a 
csorbát. 

Pályadíjnyertes tanítók. A „Nótavilág" című lap zene-
pályázatán hallgató szövegek megzenésítésével, vala-
mint sajátszerzeménvü dalszövegeikkel Jánszky Elemér 
ref. tanító, Hídvégi Gábor ref. tanító Békés és eber-
hárdi Patkó Olivér községi tanító Okány díszoklevelet 
nyertek. 

Az Országos Gárdonyi Társaság ülése. Az Országos 
Gárdonyi Társaság most tartotta meg december havi 

felolvasó üléséi Simon Lajos elnöklete alatt a Pátria 
Magyar Írók Klubjában. Az elnök megnyitójában az 
új magyar írói szemléletről és felfogásról beszélt. 
Dr. Koncz Dezső Gárdonyi Gézáról olvasott fel karco-
latokat, Arató Béla humoros elbeszélést olvasott fel. 
Bagdy István, Simon Lajos és dr. Fitos Vilmos verseik-
ből adlak elő. Majd Takács István énekművész dr. 
Kárpát Zoltán zongorakísérete mellett Bagdy István 
verseire írt dalokat énekelt kiváló hangkészséggel. 

Helyesbítés. A Néptanítók Lapja és Népművelési 
Tájékoztató 1935. évi 24. számának 908. lapján meg-
jelent 12. sz. műkedvelői színműpóljegvzékben a követ-
kező helyesbítések eszközlendők: 
Fülöp Tivadar: Lilecska. Bp. Eggenberger. 
vitéz Pölöskei János: A pipacskisasszony. (II. kiadás) 

Kispest, Szerző. 
— — A pünkösdi menyasszonyok. (II. kiadás.) Kis-

pest, Szerző. 
(Az előadási jogra vonatkozó tájékozódás végett az 

alábbiakat közöljük a 63.598'1932. VIII. f. VKM. sz. 
rendele téből . . . stb.) 

Halálozás. Maliska Károly jászárokszállási állami 
iskolai igazgató életének 47. évében, kötelességteljesítés 
közben, december hó 16-án hirtelen elhúnyt. A meg-
boldogult földi maradványait december hó 18-án he-
lyezték örök nyugalomra a jászárokszállási róm. kat. 
temetőben. — Szilágyi Tamás nyűg. áll. el. iskolai 
igazgató 1935. évi december hó 21-én 04 éves korában 
Tarcalon rövid szenvedés után meghalt. A megboldo-
gult nyugalombavonulása alkalmából buzgó munkás-
ságáért miniszteri elismerésben részesült. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Köszönetnyilvánítás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Debrecen szabad kir. város közönségének azért 
a határozatáért , amellyel a siketnémák debre-
ceni ál lamilag segélyezett intézete részére a 
város 1935. évi háztartási költségvetésében 
1933-36 pengőt irányozott elő és azt az intézet-
nek kiutal ta t ta elismerését és köszönetét nyil-
vánította. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Drozdy Gyida: Beszámoló az 1935. év kulturális esemé-
nyeiről. — Komis Gyula: A család és a gyermek. — 
Ruszthy-Rusztek Károly: A körzeti iskolafelügyelők uta-
sításáról. — Dr. Boldis Dezső: Tanterv és utasítások az 
általános továbbképző népiskolák számára. — Dr. Czakó 
István: Az olasz Dopolavoro-mozgalom újabb fejlődése és 
eredményei. —- Német Sándor: A „Csendélet" a fogalma-
zás-tanítás szolgálatában. — Gyakorlati pedagógia. Hal-
mos Péter: A természet aludni tér. — Hazai és külföldi 
tanügyi lapokból. — Tudomány, irodalom, művészet. — 
Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. 
— 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. MATÉ KÁROLY. 
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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. 

SZENDRÖ róm. kat . egyházközsége halálozás folytán 
helyettes kántortanítói állásra a tanév végéig pályázatot 
hirdet. Javadalma havi 50 P, természetbeni lakás kerttel 
és stóla. Határidő: megjelenéstől 25 nap. Választás az 
előírt hármas jelölés alapján. Utiköltségmegtérítés nincs. 
Az a pályázó, akinek érdekében bárki részéről is akár 
élőszóval, akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből 
kizáratik. Nyugdíjas és kisegítő tanerők előnyben. A sza-
bályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeges, megcím-
zett borítékkal, Plébáíiia, Szendrő (Borsod vm.), külden-
dők. (2) 

PUSZTADOBOS (Szabolcs vm.) róm. kat. egyházköz-
sége nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra helyettes minőségben tanév végéig pályázatot hir-
det. Javadalom: két szoba, konyha, melléképületek: 
12 kat. hold szántó, 1 hold kert, 6 m tűzifa, párbér, 27 
értékegységben. Többi államsegély. Kötelesség díjlevél 
szerint. Pályázati határ idő hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Az a pályázó, akinek érdekében bárki 
részéről is akár élőszóval, akár írásban közbenjárás tör-
ténik, a jelölésből kizáratik. Válaszbélyeg melléklendő. 
Plébániahivatal, Pusztadobos. Pos ta : Nyírmada. (3.) 

ALSÓNÁNA (Tolna m.) ev. egyházközsége a törvé-
nyes rendelkezések figyelembevételével, a megüresedett 
kántortanítói állásra helyettes minőségben pályázatot hir-
det. Javadalom: lakás, 43 értékegység, havi 6 P 80 fill, 
készpénz, a többi államsegély. Kötelesség a tanítói és 
kántori teendőkön kívül a belmissziói munkában való se-
gédkezés. Német nyelv tudása szükséges. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Bemutatkozás esetén költségmegtérítés 
nincs. A válaszbélveggel ellátott kérvények az ev. lel-
készi hivatalhoz küldendők. (5.) 

SZIHALOM rk. egyházközsége halálozás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra helyettes minőségben szep-
tember l- ig pályázatot hirdet. A betöltés hármas jelölés 
által történik. Fizetése az egyházközségtől havi 100 pengő 
és a stóla. Kellően felszerelt s válaszbélyeggel ellátott 
kérvények január 10-ig adandók be a szihalomi rk. plé-
bániahivatalhoz. (8.) 

Hegedő, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt » 
magyar 
gyárban 
Kaphatók 
Rcssfcfr« la. 

Kitűnt»!»« t rtlig istiat államaiban! 
Művésziesen javít! 
Legjobb húrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A Z S & S Z S S Z 
B u d a p e s t V I I I , KákAczI-nt 71. 

Ái j*fTt«k Ingyen. Tanerőknek 10*/, engedm. v. fut. 

N e m k e l l h o z z á s z e m e s k á v é , sem 
c i k ó r i a . 1 / 8 k g 3 0 f i l lé r . 

TISZASüLY róm. kat. egyházközségi tanácsa az el-
halálozás folytán megüresedett I I . számú tanítói állásra 
tanév végéig helyettes minőségben pályázatot hirdet 
VKM. 69.030—1934. VI. >z. rendelet és egyházhatósági 
hármas jelölés alapján. Kántori oklevéllel bírók előnyben. 
Kötelessége kántortanító helyettesítése, többi díjlevélben. 
Javadalom 12% helyi járulék, évi 144 P, többi állam-
segély. Pályázati idő a lap megjelenésétől három hét. 
Az a pályázó, akinek érdekében bárki részéről, akár írás-
ban, akár élőszóval közbenjárás történik, a jelölésből ki-
záratik. Kérvények "Rk. Egvházközségi Elnök, Tiszasülv, 
küldendők. (7.) ' v 

Olvaíóink Heveimébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG N Í L K O L 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 , E n s é b e t ' k ö r ú t egy. 

KŰNHEGYES róm. kat. egyházközség tanácsa lemon-
dás folytán megüresedett taní tói állásra május 31-ig he-
lyettes minőségben pályázatot hirdet a VKM. 69.030— 
1934. VI. sz. rendelet és hármas egyházközségi jelölés 
alapján. Javadalom 10% helyi járulék, a többi állam-
segély. Kötelességek díjlevélben. Pályázati idő e lap meg-
jelenésétől három hét. Az a pályázó, akinek érdekében 
bárki részéről élőszóval vagy írásban közbenjárás törté-
nik, a jelölésből kizáratik. Kérvények Plébániára, Kún-
hegyes. (9.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

J E L I G É S leveleket csak megfelelő bélyeg melléklése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

BUDAPESTRŐL Pestkörnyékre, vagy nagyobb j i d é k i 
városba cserélne református tanító. Válaszokat „Előnyös" 
jeligére a kiadóba kérek. (509.) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, P IANINÓT, HARM6-
NIUMOT legolcsóbban, garantál tan, Budapest VI I I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 
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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 Zenemúveszeti Főiskola szállítója. 

Kérje l egújabb 3 2 . sz . ár jegyzékemet . 

ELADÓ: Néptanítók Lapja 1923-tól 193l-ig. 9 kötet 
teljes évfolyam. Dr. Thóbiás Gyula, Encs. (10.) 

KÄDAS GYÖRGY: Kék a búzavirág, 22 dalos album, 
3 P. Megrendelhető szerzőnél: Kisújszállás. Csekkszám: 
4186. (1.) ! 

HELYETTESÍTÉST vállalna róm. kat. tanítónő, jeles 
oklevéllel. Leveleket „Bárhova" jeligére, kiadóhivatalba. 
(4.) 

CSERE. Rk. kántortanító, filiából, igen jó, nyugodt 
helyről, cserélne, lehetőleg állami osztálytanítóval. Külö-
nösen nősnek igen jó, mert. felesége postamester lehet, 
Négy szoba, nagy gyümölcsös, méhészet, mellékes. „Csak 
most" jeligére kiadóhivatalba. (6.) 

HARMŐNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

BETÜSZARMAZTATÄS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

SZŐLÖOLTVANYOK beszerezhetők Veszelovszky taní-
tónál, Abasáron. (548.) 

Tiboldi József müvei: A szavalókérusok szervezésének 
és tanításának módszere. Gyakorlati példákkal. — Sza-
valókérusok gyűjteménye. (Vezérkönyv.) I—II. füzet 
hazafias, III. vegyes, IV—V. vallásos tárgyú, nagyhatású 
költemények, előadási utasítással ellátva. — Dalos zseb-
könvy, (101 dal) a legszebb magyar népdalok, hazafias 
dalok és indulók gyüjtménye iskolák, cserkészek és leven-
ték használatára. — Két- és háromszólamú hazafias 
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 pongő. Megrendelhető a szer-
zőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11 és min-
den könyvkereskedésben.-

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútorsgyára, Budapest VI, Dévényi-út 20s22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

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

Angster József és Fia 
orgona: és harmÓBÍumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtaiósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények 1 

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

Fonios 
értesítés 1 

A m. kir. vallás? és közoktatásügyi 
miniszter úr 7000/1935. ein. számú 
rendelete értelmében é l e tbe l épe t t 

Utasítás 
a körzeti iskolafelügyelők és 
a kir. tanfelügyelői hivatalok 
iskolalátogató tagjai részére 

megjelent. 

» 

Ara egészvászon-
kötésben 70fillér 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII , Múzeumskörút 6. 
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k ö z i s m e r t l e g j o b b ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház - , d a l á r d á k - , i sko lák - é s k ü l ö n ö s e n 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 Margitshídfötől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. 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 . 

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 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
müorgonaápf tö 
R á k o s p a l o t a , P á z m á n y - ú t 7 2 . 

Ú J O R G O N Á T 
átép í tés t , h o m l o k z a t i s ípokat , 
m i n d e n n e m ű jav í tás t a ieg-
m é r s é k e l t e b b á ron vál la l 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlohelye 
L U K Á C S BÚTÖH Ü Z L E T E 

Szolid árak. ]ó 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 

G e r s t e n e n g s t József 
o r g o n a é p í t ő 

Budapest VI, L5portársu. 14/b. 
Telefonhtvó: 16—8—40. 

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. 

MARXésMEREI 
TANSZERGYÁRA 

BUDAPEST VI BULCSÚ UTCA 7. 
TELEFON : 93-3-86. 

ALAPÍTVA 1900-BAN. 120 SZAKMUNKÁS 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
CTDH/ACCCD BUDAPEST II. KERÜLET 
OlUlYHOOtn LÁNCHlD-UTCA5.SZÁM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

FONTOS ÉRTESÍTÉS! 
A m. kir. vallás= és közoktatásügyi minisz= 
ter ú r 6345/1935. ein. számú rendeletével 

előírt 

Tanterv 
és utasítások az 

általános tovább-
képző népiskola 

számára 
m e g j e l e n t . 

Ára 80 f i l l é r . 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
B u d a p e s t V I I I , M ú z e u m - k ö r ú t 6 . s z á m . 

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 

Budapest , IV . Kossu th Lajos-u. 18. 

23.256. — 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 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest, V., Hold-utca i6. (Magyar T 7 I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
^ királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 26:8:18. VII I . ker., Múzeum-körűt 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. 

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

820—4—106/1930. 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 címére 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 
160 P, */, oldal 85 P. lU oldal 50 P, 
1ls oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

H Ó M A N B Í L I H í T Ö T V E N É V E S 
Ötven é v ! . . . Nagy idő egy ember életé-

ben. Tartalmát és értékét a végzett munka 
minősége és mennyisége adja. S most, mikor 
a félszázados évforduló határkövénél meg-
állunk és visszatekin-
tünk kultuszminisz-
terünk életére, a sza-
kadatlan munkásság-
nak olyan sorozatát 
látjuk, amely minő-
ségileg is, mennyisé-
gileg is kulturális 
életünk fejlődésének 
legfényesebb lapjain 
foglal helyet. Hóman 
Bálint neve ott él 
minden magyar em-
ber lelkében, akinek 
a szellemiekhez csak 
némi köze is van. Ez 
a név jelenti a nem-
zetéit fáradhatatla-
nul dolgozó s örök 
értékeket alkotó tu-
dóst és kultúrpoliti-
kust, jelenti nemzeti 
célkitűzéseinket, vá-
gyainkat, törekvé-
seinket, jelenti a kul-
túránkban rejlő értéket, erőt és akaratot. 

A nemzet kultúráját irányító miniszteri 
székbe onnan jött, ahol a letűnt idők emlé-
keit gyiijtik, őrizgetik. A Gondviselés meg-
áldotta őt azzal a ritka képességgel, amely 
a mély gondolkozókat a tudományok fáklya-

fényével kalauzolja abban a sűrűségben, 
amelyet elmúlt évszázadok, évezredek köde 
takar el elölünk. Hóman Bálint éltető leve-
gőt, napfényt varázsolt oda, ahol a multak 

borongó árnyai le-
begnek. És ebből a 
történelmi rengeteg-
ből évszázadok össze-
torlódó kincseit bá-
nyászta ki, hogy 
elénk tár ja a magyar 
nemzetet a maga igaz 
valójában. Nem csu-
pán a fénylő és 
dicsőséges nemzetet, 
mely vitézeivel vilá-
gok élén halad, ha-
nem az élő, a szen-
vedő, a küzdő, az 
élet jogát követelő, 
ezt a jogot kiharcoló, 
elbukó és feltámadó 
nemzetet, mégpedig 
politikai, társadal-
mi, gazdasági, alkot-
mány- és közigazga-
tási, nemzetiségi, te-
lepülési, nyelvi ösz-
szefüggéseivel, tarto-

zékaival. S mindezt a nemzet számára oku-
lásul, tanulásul, a nemzetét rajongásig sze-
rető tudós ember és jövőbelátó politikus 
mélységes meglátásaival. Az ilyen elmélyülő, 
irányító és sikerekben gazdag munkásság 
után szinte természetes, hogy a tudós törté-

M I I ÉfUTÜR 
SZEGED. 

FOLYÓIRATOK 
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nész nemzeti kultúránk őre és irányítója lett. 
S ha Hóman Bálint költségvetési és be-

nyújtott törvényjavaslataival kapcsolatos 
beszédeit nézzük, írásait, megnyilatkozásait 
olvassuk, büszkeséggel tölt el bennünket, a 
kultúra munkásait az a tudat, hogy az egész 
nemzet, politikai pártállásra való tekintet 
nélkül, megérzi, értékeli és helyesli a széles-
látókörű államférfiú bölcsen mérlegelő, nem-
zeterősítő, országépítő, a szebb és jobb jövőt 
alapozó felbecsülhetetlen horderejű elgondo-
lásait, munkásságát, alkotásait. Alkotásai 
közül különösen a tanügyigazgatásról szóló 
1935. évi VI. t.-cikk az, amely Hóman Bálint 
nevét közoktatásügyünk történetének kő-
lapjába vési. A tudós kultúrpolitikus éles 
szeme meglátta azt, hogy Eötvös halhatat-
lan alkotása óta a tanügyigazgatást olyan 
szálak szőtték keresztül-kasul, amelyek már 
közoktatásunk egységét, tehát az egységes 
nemzetnevelést veszélyeztették. És meglátta 
a mai kor egymással szembenálló világszem-
léleteinek harcát, azok zűrzavarát, amelyek-
nek súlyos következményeitől féltette nem-
zetét. Az 1935. évi Yl . t.-c.-ben megjelölte az 
utat, amelyen az egységes nemzeti világ-
szemlélet kialakulása felé az iskolának s 
ezen át a nemzetnek haladnia kell, hogy 
ebből a világszerte dúló harcból győzelme-
sen kerülhessen ki. 

Kultuszminiszterünk jól tudja, hogy a 
nemzetek egymásközti versenyében és a ba-
rátság megerősítésében, mélyítésében a kul-
turális kapcsolatoknak döntő szerepe van. 
Gondoljunk csak ausztriai, németországi, 
olaszországi és lengyelországi útjaira s ezek-
kel az országokkal kötött kulturális egyez-
mények megkötésére!... Ahol csak járt, min-
denütt a legnagyobb megértéssel és szeretet-
tel fogadták s ünnepelték nemcsak mint 
kultúrpolitikust, mint tudóst, hanem mint 
embert is, aki közvetlen, vonzó, igaz érzése-
ket tükröző egyéniségével sok őszinte bará-
tot szerzett hazánknak és önmagának. 

Bármennyire lapozunk is vissza a magyar 
nevelés- és oktatásügy történetében, alig ta-
lálunk még valakit, aki a tanítói hivatás 
fontosságáról s magáról a tanítóról olyan 
felemelően nyilatkozott volna, mint Hóman 
Bálint. — ,.A néptanítóval együtt szerepelni 

az egyetemi tanárnak is büszkesége lehet, 
ha a néptanító teljesíti kötelességétu, — 
mondotta a többek között, a tanügyigazga-
tásról szóló törvényjavaslat parlamenti tár-
gyalása közben. És Hóman Bálintnál az 
ilyen kijelentések sohasem olyan közhelyek, 
amelyeket a szónok akkor használ, mikor az 
a beszéd keretébe beillik, de gyakorlatilag 
abból semmi következtetést le nem von. 
Nála minden kiejtett szónak, minden el-
hangzott kijelentésnek aranyfedezete van. 
Tudja és átérzi, hogy a nemzet sorsa, a haza 
boldogabb jövője nagyrészben a tanítóság 
kezébe van letéve. Hogy a tanító munkáját 
mennyire értékeli, azt a cselekedetek egész 
sorozatával bizonyítja. Mindnyájan tudjuk, 
érezzük, hogy Hóman Bálint a tanító-
ság erkölcsi súlyát, hivatali és társadalmi 
tekintélyét és megbecsülését eddig még soha 
nem tapasztalt mértékben emelte. A többek 
között törvénybe iktatta, hogy a tanügyi 
státus 15%-a népiskolai tanítókból és polgári 
iskolai tanárokból vétessék. Sohasem remélt 
mértékben teljesítette a tanítóságnak azt az 
évtizedes óhaját, hogy a népiskola felügye-
lete a népiskola munkásaira, a tanítóságra 
bízassék s 320 tanítót bízott meg a népiskolai 
felügyelet ellátásával. De nemcsak erkölcsi, 
hanem az anyagi téren is megtesz mindent, 
amit a tanítóságért a nehéz viszonyok között 
tehet. Mikor a kultuszminiszteri széket el-
foglalta, a terményjárandóságos tanítóság a 
legnagyobb nehézségekkel küzdött. Hóman 
Bálint kultuszminiszter ezt az áthidalhatat-
lannak látszó kérdést megoldotta s ezzel a 
tanítóság tekintélyes részét megérdemelt 
javadalmához juttatta. 

Az ötvenéves évfordulón a magyar tanító-
ság is azok közé a sokak közé tartozik, akik 
mély hódolattal, a legmélyebb hálával, tisz-
telettel, szeretettel és ragaszkodással köszön-
tik Hóman Bálint kultuszminisztert. A má-
sodik fél évszázad küszöbén adjunk hálát 
a Mindenhatónak, hogy nemzetünknek ily 
nagy értéket adott s kérjük Öt, hogy még 
igen-igen sokáig éltesse. Adjon neki egész-
séget és erőt ahhoz, hogy nemzeti kultúrán-
kat, a mi legszilárdabb bástyánkat, őrtor-
nyunkat még sokáig építgethesse a szebb és 
boldogabb jövő számára. 
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A K Ö T E L E Z Ő T Á Z L A T K É S Z Í T É I 
í r t a : D R O Z D Y GYULA 

A körzeti iskolafelügyelők számára kiadott 
Utasításban foglalt rendelkezéseket a tanítóság 
a legnagyobb megértéssel fogadta. Egyedül a 
kötelező vázlatkészítés az, ami itt-ott bizonyta-
lanságot, mondjuk: elégedetlenséget okozott. És 
ez érthető is, mert az Utasításnak ez a rendelke-
zése látszólag munkatöbbletet jelent. Mindazok, 
akik ismerik a tanítók iskolai és iskolánkívüli 
munkaterületét, belátják, hogy azokra újabb ter-
het róni szinte lehetetlenség, mert fáradt, mun-
kától agyoncsigázott lélekkel 60—70, sokszor még 
ennél is több gyermeket napi 5—6 órában nyu-
godtan, derülten, alaki, tárgyi és módszertani 
szempontból kifogástalanul nevelni, tanítani na-
gyon, de nagyon nehéz feladat. H a valami, ak-
kor elsősorban a nevelve-tanítás az, ami mindig 
nyugodt, friss és munkavágytól telt lelkiállapo-
tot kíván. Fárad t testtel, fáradt lélekkel kifogás-
talanul nevelni, taní tani nem lehet. A fáradt s 
ennek következtében nyomottkedélyű tanító osz-
tályában sohasem lesz meg az az élénk érdeklő-
dés, önkéntelen figyelem és fr iss munkakedv, 
ami az igazi tanításnak elengedhetetlen feltétele. 
Igaz, hogy ezzel szemben ott a hivatásérzet, hi-
vatásszeretet, ami a fáradságnak legjobb ellen-
szere. Ez ugyan felemeli és odaadó munkára 
készteti a roskadozó testet, lelket, de ez sem ha-
tártalan, mert hiszen a tanító is ember, akinek 
testi és szellemi erői végesek. 

Mindezekkel kultuszminiszterünk nagyon is 
tisztában volt akkor, mikor az Utasítást kiadta. 
Éppen ezért a kötelező vázlatkészítéssel nem is 
kívánt újabb munkát róni a tanítóságra. Annyit 
azonban feltételezhetett és feltételezhet most is, 
hogy lelkiismeretes tanító a taní tásra való elő-
készülés nélkül nem ment és ezután sem fog 
menni iskolába. Tehát a tanító előkészült ezelőtt 
is, elő fog készülni ezután is. A látszólagos 
munkatöbblet az Utasí tás szerint csupán annyi, 
hogy ezentúl előkészüléséről rövid, vázlatszerű 
feljegyzéseket kell készítenie. 

Hogy miért csak látszólagos' ez a munkatöbb-
let, azzal tisztában leszünk, ha a tanításokra való 
előkészülés szükségességét és módjá t kissé bon-
colgatjuk. 

Annyi bizonyos, hogy előkészülés, tervezés nél-
kül senki komoly, értékes munkát nem végezhet. 
Különösen nem végezhet a tanító, akinek bonta-
kozó lelkekkel van dolga s aki rendszertelen, ide-
odakapkodó, bizonytalan, ötletességeken alapuló, 
tárgyi és pedagógiai készültséget nélkülöző mun-
kájával egész nemzedékeknek ár that . I t t még a 
meglevő- gyakorlatra is csak annyiban lehet hi-
vatkozni, hogy az megkönnyítheti és meg is 
könnyíti az előkészülést és a keresztülvitelt, de 
a tökéletes munkát nem biztosíthatja, mert a 
gyakorlatba is vegyülhettek olyan elemek, ame-
lyek tévesek, bizonytalanok lehetnek s az újabb 
pedagógiai kutatások eredményeivel, megállapí-
tásaival és célkitűzéseivel nem egyeznek meg. 
Az a tanító, aki az ő gyakorlatának mindenható-
ságára hivatkozik s azzal megelégszik, egész 
életén át egyhelyben fog taposni. Igaz, hogy 

azok a gyermekek, akiket tanít, minden évben 
mások és mások lesznek, tehát számukra az 
anyag és az átadási e l já rás mindig i i j lesz, de 
a tanítójuk lelke, gondolkozása konzerválódik, 
gyepesedik és lassan-lassan megkövesedik. Tőle 
haladhatnak a szaktudományok, haladhat az 
ezekből táplálkozó és hozzájuk alkalmazkodó 
pedagógia, megváltozhatik a környezet, sőt az 
egész világ, ő még ma is azt és úgy tan í t ja , amit 
és ahogyan tíz-húsz év előtt tanította. Az ilyen 
tanító önmaga gyakorlatának rabja. Nem moz-
dul se előre, se hátra. S ha a tanító nem moz-
dul, nem mozdul az a generáció sem, amelyet 
hivatva van nevelni, tanítani. Az élet pedig ha-
lad, fejlődik, ú j és ú j helyzeteket állít. Az élet 
nem nézi az iskolát. Az iskolának kell néznie az 
életet, hogy neveltjei hozzá alkalmazkodni, érté-
keit kiválogatni és ezekért benne küzdeni, értük 
dolgozni tud janak . A taní tási gyakorlat tehát 
nem lehfet megkövesedett valami. A gyakorlatba 
mindig ú j abb és újabb, f r i ss és éltető elemeknek 
kell vegyülnie mind tárgyi , mind pedig peda-
gógiai szempontból. S vá j jon akad-e olyan tanító, 
aki önmagáról azt merné állítani, hogy ő min-
den előkészület nélkül is bele tudja vinni taní-
tásaiba az újabb, frissebb tárgyi, nevelői, didak-
tikai és methodikai mozzanatokat1?... Nem tehe-
tek róla, de én ebben kételkedem. 

Erre azt mondhatnók, hogy ott a tanítói lele-
ményesség, a tanításnak erőt, értéket adó, 
éppen azért nélkülözhetetlen tanítói invenció, 
aminek az adott helyzettel kapcsolatban ön-
magától kell jönnie. Ez igaz. De az is igaz, 
hogy ha a k á r tárgyi, a k á r pedagógiai szem-
pontból bizonytalanság, határozat lanság van a 
lelkemben, akkor hiába van föltaláló, kigon-
doló, képzelő tehetségem, leleményességem, 
mert nincs amihez kapcsol jam vagy ha van is 
valamicske, az olyan szűk keretek közé szorít, 
hogy nincs alkalmam kellően kiaknázni azt, 
ami egyébként lelki adottságom, tulajdonsá-
gom. A bizonytalanság, a határozatlanság pedig 
elnyom minden invenciót. Aztán meg a tanítói 
invenciót nemcsak taní tás közben kell értéke-
sítenünk, h a n e m már az előkészülés közben is 
munkába kell állítanunk lelkünknek ezt a ve-
lünk született adottságát vagy szerzett tulaj-
donságát. Mint az anyag kiszemelése, mint 
pedig a taní tásnak felépítése közben bőséges 
teret kap a leleményesség, a képzelő, a kigon-
doló tehetség, ami nem zá r j a ki azt, hogy ta-
nítás közben lelkünknek ez a tulajdonsága ne 
álljon előtérben. Mindezekből tehát az követ-
kezik, hogy sem a gyakorlat , sem pedig a 
tanítói invenció nem mentesítheti a taní tót a 
tanításra való előkészüléstől. 

Nem hiszem, hegy gyakor i volna, de elkép-
zelhető olyan taní tó is, aki minden előkészülés 
nélkül megy be osztályába, megnézi az óra-
rendjét, a he lyi tanmenetét s nyomban taní tani 
kezd pl. a Cserhát-, Mátra- és Biikk vidékéről. 
Kérem azokat, akik ezt az írásomat olvassák, 
vázolják le hazánknak ezt a vidékét emlékezet-
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bői. Húzzák meg hozzávetőleges pontossággal 
a t r ianoni határt , azután a folyókat! — Ra j -
zolják a folyók közé a hegyek vonulásának irá-
nyát! — Jelöljék ineg a három legmagasabb 
hegycsúcs helyét s í r j ák oda, hogy hány méter 
magasak azok! — Jelöljék meg azt a folyóvöl-
gyet, amely legmélyebben nyiil be a hegyek 
közé! — Karikával jelöljék meg Drégelypalánk 
Balassagyarmat, Salgótar ján, Gyöngyös, Eger, 
Miskolc, Diósgyőr, Ózd és Aggtelek helyét! -— 
Kérem, most vegyék elő kézitérképüket s váz-
la t ra jzukat hasonlítsák azzal össze! 

Ez az egyszerű kísérlet mindenkit meggyőz-
het arról, hogy h iába volt a tanítóképzőben a 
földrajzból jelesünk, hiába taní tot tuk ezt a vi-
déket iskolánkban esetleg tíz éven át, mégis, 
itt-ott, hibázunk. Néni azért, min tha nem tud-
nók a földrajzot, hanem azért, mert ez a kép, 
különösen annak részletei, m á r elhomályosul-
tak lelkünkben s ha azok felúj í tásáról a taní-
tás előtt nem gondoskodunk, könnyen abba a 
helyzetbe ju thatunk, hogy taní tás közben a 
gyermekek előtt kell a térképet nézegetnünk 
s arról másolnunk a vázlatot. A gyermek pedig 
csakhamar észreveszi tanítója határozatlansá-
gát, bizonytalanságát. Hogy ennek aztán mi a 
következménye, a r r a ezen a helyen rámuta t -
nunk felesleges. Ez a példa pedig a tárgyi elő-
készületeknek csak parányi része volt. Hol van 
még a többi anyag, amit az érdekesség, a hasz-
nosság és eszméltetés elvei a lapján nyuj tanunk 
kell. És hol van a képek szemléletetése, a taní-
tás pedagógiai felépítése, amit ex abrupto 
tökéletesen elvégezni még a leggyakorlottabb 
tanítónak is nagyon, de nagyon nehéz fe ladat 
volna. 

És így vagyunk a beszéd- és értelemgyakor-
latok, az olvasmány- és költeménytárgyalás, a 
helyesírás és nyelvi magyarázatok, a történe-
lem, a természettudományi tá rgyak meg a 
többi tantárggyal is. Lehetetlenség azt kívánni, 
hogy a tanító lelkében minden tantárgy taní-
tási egységének anyaga kifogástalanul nyom-
ban felszínre kerül jön s pedagógiai felépítése 
rögtönözve is tökéletes legyen. Tárgyi és peda-
gógiai bizonytalanság jellemzi annak a tanító-
nak munkáját , aki rögtönözve akar tanítani . 
Ennek pedig a gyermek, az iskola, a nemzet 
népnevelése vall ja kárát. Hogy ez meg ne tör-
ténhessék, ezért k í v á n j a az Utasítás a taní tásra 
való előkészülést s a vázlatkészítést. Az Utasí-
tásban a hangsúly nem a vázlaton, hanem a 
kötelező előkészülésen van. 

Az előkészülésnek tehát a célja az, liogv amit 
taní tanunk kell, mielőtt tanítanánk, élménnyé 
alakuljon lelkünkben, mert csak azt t udha t juk 
kifogástalanul á tnyúj tan i gyermekeinknek, 
amit gondolkozásunkon, érzésünkön átszűrtünk, 
ami tárgyi és pedagógiai szempontból tisztán 
és világosan ól lelkünkben. H a a tárgyi ismere-
tebet és pedagógiai eljárásokat tanítás köz-
ben kotorásszuk elő emlékezetünkből, nemcsak 
munkánkat nehezítjük, hanem az eredményt is 
a legnagyobb mértékben veszélyeztetjük. 

Még a leglelkiismeretesebb tanító is lehetet t 
már abban a helyzetben, hogy valami ok miat t 

nem készülhetett taní tásai ra . Ekkor tapasztal-
hatta, hogy mennyivel fárasztóbb, nehezebb a 
munkája, mint akkor, mikor előkészült a taní-
tásokra. Az előkészülés tehát a tanító munka-
könnyítését ís jelenti. S mert a jól sikerűit 
munka ú j a b b és ú jabb sikerek elérésére kész-
tet, a t an í t á s ra való előkészülés a munkakedv 
fokozásának egyik elengedhetetlen feltétele. 

A fentiek alapján szögezzük le tehát azt, 
hogy eredményesen taní tani csak előkészülés 
alapján lehet. 

Mcst pedig tér jünk á t a vázlatkészítésre, 
amelynek kötelező elrendelésében némelyek va-
lami nagy munkatöbbletet látnak. 

Vegyük először a körzeti iskolafelügyelők 
számára kiadott Utasítás megjelenése óta fel-
színre kerü l t s mindenesetre jóindulatból, jó-
szándékból elhangzott véleményeket, eseteket, 
kívánalmakat, rendelkezéseket. 

Vannak, akik azt hiszik, hogy minden taní-
tási egységre a tanítónak részletes tanítási váz-
latot kell készítenie, ami nemcsak vázlatnak, 
hanem kidolgozott taní tás i tervezetnek is be-
illik. Mondjuk, hogy i lyen vázlat a szokásos 
pepitafüzet egy oldalára terjed. Ha a tanító 
osztatlan iskolában napi öt órát tanít, az annyit 
jelent, hogy egyik napról a másikra legalább 
öt oldalt kell írnia. Ha a tanító részben osztott 
vagy osztatlan iskolában tanít, ahol félórás 
órarend van, akkor már tíz oldalra terjed az 
írásbeli munkája. Nem! Ez t kívánni: lehetet-
lenség! Az ilyen részletes vázlatkészítés nem-
csak fárasz tó lenne, hanem a tulajdonképeni 
előkészülés, tehát a lényeg rovására is esne, 
mert hiszen az napi 2—3 órai, némelyeknél 
ennél is több írásbeli munkát jelentene. Ha 
most má r a tanító a továbbképző iskolával 
együtt napi 5—6 órát taní t , három órán át váz-
latot ír, az már napi 8—9 órai nagyon erős szel-
lemi munka, de mondjuk, hogy még elbírható. 
Igen, de a vázlatot csak olvasgatással, rajzol-
gatással, szemléltető eszközök, kísérletek ké-
szítésével, anyaggyűjtéssel kapcsolatban készít-
het, amire a leíráson kívül , legalább napi 1 órát 
kell szánnia. Ez már 9—10 órai munka. Bármi-
lyen osztottságú iskola tanítójának legalább 
napi 1 órá t kell számítanunk a gyermekek füze-
teinek átnézésére, ezzel a napi munka 10—11 
órára emelkedik. Ha ehhez hozzávesszük azt, 
hogy igen sok tanító egyben kántor is s hegy 
úgyszólván valamennyi résztvesz az iskolán kí-
vüli népművelésben, a különböző i f júság i egye-
sületek munkáiban, akkor napi m u n k á j a 15—16 
órára szaporodik. Nem! Ennyi munká t nem 
kívánhat és nem is k íván a körzeti iskolafel-
ügyelők számára kiadot t Utasítás-nák sem a 
betűje, sem a szelleme. 

Ne fe ledjük azonban, hogy ez a számítás az 
osztatlan és a 2—3 tanerős részben osztott iskola 
tanítóira vonatkozik. A teljesen osztott isko-
lák tanítói, különösen azok, akik az alsóbb osz-
tályokban tanítanak, összehasonlíthatatlanul 
kedvezőbb helyzetben vannak. Nemcsak azért, 
mert ezeknél az iskolán kívüli munka meg-
oszlik, hanem azért is, mer t az I. osztály taní-
tója, a h i t tan t leszámítva, csak heti 19, a II. 



52 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
69. ÉVF. 

osztály taní tója het i 21, a I I I . osztály vezetője 
heti 23 a IV. osztályé pedig het i 25 órát taní t . 
Csupán az V—VI. osztály tan í tó ja foglalkozik 
közvetlenül heti 28—28 órában. S minél keve-
sebb óraszáma van a tanítónak, annál kevesebb 
vázlatot kell leírnia. Még ebben az esetben is 
annyi munkát róna a részletes, oldalakra ter jedő 
vázlatkészítés a tanítóra, hogy a tulajdonképeni 
előkészülésre nem jutna ideje s így a hosszadal-
mas irogatás itt is a lényeg rovására esne. 

A másik eset az, hogy némely iskola igazga-
tója, egész bizonyosan jó szándékból, elrendelte 
azt, hogy minden tan tá rgy vázlatát kiilön-
füzetbe í r ják a tanítók. Eszerint az intézkedés 
ezerint az I. osztály taní tójának 8, a II . osztály 
taní tójának 10, a I I I . osztályénak 11, a IV. 
osztály vezetőjének 12, az V—VI. osztály taní-
tó jának 15 füzetre lenne szüksége. Ha eszerint 
az osztatlan vagy részben osztott iskola taní-
tója minden tantárgyhoz minden osztályban 
külön füzetet használ, egész szekrényre való 
„füzet tára" lesz s egyhavi fizetése aligha lesz 
elég a füzetekre meg a r ra a 3—4 kézitáskára, 
amelyekben a vázlatfüzeteket haza, meg az 
iskolába hordja. 

Ezek az intézkedések is jószándékból, de túl-
zott buzgalomból erednek, mert a vázlatoknak 
elkészítési módjá t a papiros, füzet a lak já t a 
körzeti felügyelők szániára kiadott Utasítás 
egyedül a taní tóra bízza, tehát minden tanító 
szabadon vá lasz tha t ja meg azt az alakot, amely-
ben vázlatait í rn i fogja, tehát füzetek beszer-
zését elrendelni senkinek sincs joga. De nem 
lehet senkinek kifogása az ellen, ha a tanító-
testület tag ja i megállapodnak abban, hogy 
iskolájukban egyenlő füzetet és alakot használ-
nak. Az Utasí tás azonban annyi ra szabadkezet 
ad a tanítónak, hogy még ezt a kölcsönös meg-
állapodást sem említi. 

A körzeti iskolafel ügyelők számára kiadott 
Utasítás megjelenése óta egész sereg terv jelent 
meg olyan nyomtatványok kiadására, amelyek 
a vázlatkészítéssel vannak kapcsolatban. Ha ezek 
közül csak egy is napvilágot látna s használatba 
vétetne, megmérhetetlenül sokat ár tana a taní tói 
egyéniségek kialakulásának, a tanítói tovább-
képzésnek, önállóságnak, mert ezek a nyomtat-
ványok sablonizálnák, megkötnék, megmerevíte-
nék a tanító pedagógiai gondolkozását. Ezek 
használata mellett másolássá, rovatok kitölté-
sévé alacsonyulna a vázlatkészítés. Itt nem a 
taní tásra való előkészülésen, hanem a rovatok 
kitöltésén vagy az adott sablonok átalakításán 
volna a hangsúly. Ez pedig nagyon, de nagyon 
ellenkeznék Tantervi Utasításainkban lefektetett 
célkitűzésekkel és pedagógiai elvekkel. 

(Úgy tudom, hogy ezeknek a veszedelmes kísér-
leteknek kultuszminiszterünk máris véget vetett, 
mert a kir. tanfelügyelőkhöz és a körzeti iskola-
felügyelőkhöz intézett rendeletében eltiltotta 
mindennemű vázlatkészítéssel kapcsolatos nyom-
tatványnak használatát s egyben erre s lapunk 
következő számaiban megjelenő tájékoztató cik-
kekre hívta fel a kir. Tanfelügyelőségek és kör-
zeti iskolalátogatók szíves figyelmét.) 

Nem tehetek róla, de én ezeknek a különös ese-

teknek is örülök. Tudom, hogy valamennyinek 
a rúgója az ügyszeretet, a buzgalom, a segíteni 
akarás, a jószándék. I lyesmi csak akkor szokott 
előfordulni, ha valami nagyon felkeltette az ér-
deklődést, a tenni, dolgozni akarást . A célokon 
túllőni is a jószándékú, alapos munká t végezni 
akaró emberek szoktak. Az ilyen túlzások hamar 
elsirpulnak, a munka a megszabott mederbe ke-
rül és nyugodtan, de határozottan folyik a nem-
zetépítés, a nemzeterősítés felé. 

Fogjunk is ehhez a tisztázáshoz először is itt 
a vázlatkészítés területén! 

Először is tévedés volna azt hinni, hogy a kör-
zeti iskolafelügyelők számára kiadott Utasítás 
9. §-ának negyedik bekezdésében felsorolt tan-
tárgyak tanítási egységeiből minden órára külön 
részletes vázlatot kell készíteni. Vegyük csak 
sorra a felsorolt tantárgyakat s nézzük meg azok 
természetét didaktikai, methodikai és vázlat-
készítési szempontból! 

1. A beszéd- és értelemgyakorlatok. Ennek a 
tantárgynak természete azt kívánja, hogy min-
den egyes tanítási egységről, tehát minden órára 
kell vázlatot készíteni. Ez tehát a teljesen osztott 
iskola I. osztályában heti 4, a négytanerős rész-
ben osztott iskolában heti 3, a három- és kéttan-
erős részben osztott, valamint az osztatlan isko-
lában heti 2 vázlatot jelent. A teljesen osztott 
iskola I I . osztályának heti 3, a részben osztott és 
osztatlan iskolákban pedig heti 2 vázlatot kell 
ebből a tantárgyból a tanítónak készítenie. Az 
osztott iskola III . osztályában heti 3, a részben 
osztott és osztatlan iskolában pedig het i 2 vázla-
tot készít a tanító. A IV. osztályban minden 
iskolatípusban hetenként csak 2 vázlatra lesz 
szükség. 

2. Olvasmány és olvasmánytárgyalás. I t t már 
egészen más a helyzet. Teljesen felesleges munka 
volna például az, ha az I. osztályban valamennyi 
betű megismertetésének módjáról külön vázla-
tot készítenénk, mert hiszen a nyomtatott kis a 
betűt ugyanazon menet szerint ismertet jük, mint 
az i, u, n, k és a többi nyomtatott kisbetűt. I t t 
a tanítás menetének leírása állandóan ismét-
lődnék, az egyes vázlatokban csak a betűk lenné-
nek mások. Ezt pedig igazán felesleges volna le-
írni, mert hiszen a helyes módszer szerint már 
a negyedik, ötödik betűnél maga a gyermek is 
tudja a menetet. Az egész olvasás-írás tanítása 
közben hat-hét olyan részletesen kidolgozott váz-
latra lesz szükség, amiből a tanító módszere vi-
lágosan megállapítható. Ezek az egységek pél-
dául a következők: 1. Az egyjegyű nyomtatott 
kisbetűk ismertetése. 2. A hangok összekapcso-
lása. 3. Az írott egyjegyű kisbetűk ismertetése 
és Íratása. 4. A betűk összekapcsolása. 5. A két-
jegyű kisbetűk ismertetése és íratása. 6. A nyom-
tatott nagybetűk ismertetése. 7. Az írott nagy-
betűk ismertetése. — Több részletes vázlat nem is 
kell. Elég, ha vázlatfüzetünkbe odaír juk, hogy 
„Lásd ezt és ezt a vázlatot". Legfeljebb a szó-
magyarázathoz szükséges szemléltető eszközöket 
vagy a helyesírásra vonatkozó egy-kétszavas tá-
jékoztatót í r j uk utána. Aztán ott vannak a gya-
korlásra szánt órák. Ezekhez csak nem kell rész-
letes vázlat, mert hiszen az óra legnagyobb része 
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azzal telik el, hogy a gyengén olvasó vagy író 
gyermekeket vezetgetjük a gyakorlásban. Mikor 
ilyen óránk van, elég, ha odaírjuk, hogy: „Gya-
korlás", amit egyébként a Haladási Naplóba is 
beírunk. Az I. osztályban vázlatok írása csak 
az év végefelé a kis olvasmányokkal kapcsolat-
ban állandósul azért, mert minden olvasmány és 
versecske külön-külön előkészületet kíván. 

A II—VI. osztályban az olvasmány- és költe-
ménytárgyalásokból sem kell minden olvasási 
órára külön vázlatot készítenünk, niert hiszen 
nem tárgyalunk minden órán más és más olvas-
mányt , költeményt. Annak az olvasmánynak 
vagy költeménynek, amelyet először tárgyalunk, 
elkészítjük a vázlatát. H a azon az órán nem fe-
jeztük be a tárgyalást , a következő órára m á r 
csak azt í r junk vázlatfüzetünkbe, amiből kitűnik, 
hogy hol folyta t juk a tárgyalást. A tárgyalás 
mozzanatait felesleges volna ismét leírnunk, 
mert hiszen már előzőleg elkészítettük és leírtuk 
tervünket. A gyakorlási órára sem kell külön 
vázlat. Elég, ha néhány szóval azt í r juk vázlat-
füzetünkbe, hogy mely szempont szerint gyako-
roltatunk. Például: Párbeszédes alakban való 
olvasás. Hangsúlyos olvasás. A gyengébben ol-
vasók olvasási készségének fejlesztése. Stb. 

í g y vázlatfüzetünkben nem anny i vázlat lesz, 
ahány olvasási óra van az egész év folyamán, 
hanem annyi, ahány olvasmányt egész éven át 
tárgyaltunk. 

3. Fogalmazás. I t t meg a Tantervi Utasítás 
világosan megszabja, hogy kéthetenként kell 
egy-egy fogalmazványt letisztáztatnunk, tehát 
kéthetenként kell egy-egy vázlatot készítenünk. 
A közbeeső órákat a tartalmi, sti láris és helyes-
írási szempontból való javítás foglal ja el, amely-
nek menetét igazán felesleges volna leírnunk, de 
meg — mert feltétlenül az adottságokhoz kapcso-
lódnak — lehetetlen is volna vázlatba foglal-
nunk. Fogalmazásból tehát egy-egy osztályban 
évenként legfeljebb 18 vázlatot kell írnunk. 

4. Helyesírás és nyelvi magyarázatok. Ennek 
a tantárgynak minden egyes taní tás i egysége 
alapos előkészületet, tehát vázlatkészítést is kí-
ván. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden 
egyes helyesírás és nyelvi magyarázat i órára 
részletes vázlat kerül füzetünkbe, mert hiszen az 
órák egyrészét itt is a nyelvi jelenségek, helyes-
írási esetek begyakorlása foglalja el. Elég, ha a 
tollbamondás, másolás, emlékezetből való í ra tás 
menetét év elején egy vázlatba foglaljuk, amely-
ből kitűnik módszeres hozzáértésünk. 

5. Számolás-mérés. Ennek a tantárgynak kere-
tében azokról a taní tás i egységekről kell vázlatot 
készítenünk, amelyeknek keretében a számolási 
és mérési műveleteket és ezeknek egyes eseteit 
szemléltetjük. Pé ldául az írásbeli szorzásról 
külön-külön vázlatot kell készítenünk, ha azok-
ról az egységekről, amelyekben egyessel szoroz-
ta tunk egyest, tízest, százast úgy, hogy az egye-
sek szorzata nem tesz ki tizest, a tízesek szor-
zata százast, a százasok szorzata ezrest. Vázla-
tot kell készítenünk arról, mikor az egyesek 
szorzata tizest, a tízeseké a százast, a százasoké 
ezrest tesz ki. Stb. Rövid vázlatot kell készíte-

nünk azokról a tárgykörökről, amelyeken a mű-
veleteket gyakoroltatjuk. A példák megoldatásá-
nak módját azonban elég, ha első vázlatunk-
ban rögzí t jük meg, mert hiszen a többi taní tás-
nál ugyanaz lesz a menet. Nem kell vázlatot 
í rnunk azokra az órákra, amelyeken tiszta 
számokkal gyakoi 'ol tat juk az egyes művelete-
ket. Tehát az órák tekintélyes részére itt sern 
kell vázlat. 
6. Földrajz; történelem; polgári jogok és köte-

lességek; természeti, gazdasági és háztartási 
ismeretek; természettan és vegytan; egészség-
tan. Minthogy ezeknek a tan tárgyaknak olyan 
a természetük, hogy úgyszólván minden taní-
tási egység ú j ismeretek nyúj tásáva l jár , min-
den egyes ó rá ra vázlatot kell készítenünk. 
Csupán ott lesz felesleges a vázlatírás, ahol 
gyakorlásról, összefoglalásról, kirándulásról, 
szemléletgyüjtésről van szó. 

7. Rajz. Minthogy a vonalvezetési gyakorla-
tok a szemlélet utáni ra jzolás és a díszítő ter-
vezgetés menete minden egyes egységnél 
ugyanaz, felesleges volna minden órára külön 
vázlatot í rnunk. Elég, ha vázlatfüzetünkben meg-
rögzítjük a különböző gyakorlatnemek és egy-
egy ra jzóra menetét. 

8. Ének. I t t is a rajzhoz hasonló e l já rás t 
követhetjük. Vázlatfüzetünkben az első tanítá-
sokkal kapcsolatban rögzítsük meg, miként 
j á r j unk el a hallás- és hangjegy utáni ének-
taní tásnál s miként i smer te t jük meg az egyes 
hanglépcsőket s akkor elég, ha a későbbi taní-
tásoknál néhány szóval ezekre hivatkozunk. 

9. Kézimunka. Minthogy ennek a tantárgy-
nak tanítási egységeit is igen sok esetben 
azonos menettel dolgozzuk fel, elég, ha a taní-
tások menetét az első vázlatokban tün te t jük fel 
úgy, hogy azok a papiros, az agyag és a külön-
féle anyagokból készítendő tárgyak készítési 
módja k i tűnjék . Később elég, ha a tan í tásnak 
az általános menettől esetleg eltérő mozzana-
taira muta tunk rá néhány szóval. 

10. Testgyakorlás. Tantervi Utasításunk rész-
letesen foglalkozik a testnevelési órák mód-
szeres felépítésével s azokra vonatkozóan min-
den iskolatípusra, óratervet is nyúj t . Habá r 
azokban az óratervekben feltüntetett gyakor-
latnemeknek minden egyes mozzanatát minden 
órán nem végezzük, hanem belőlük a célnak 
megfelelően válogathatunk, mégis felesleges 
volna minden óra óra tervét vázlatfüzetünkbe 
beírnunk. Elég, ha a lőgyakorlatot kissé rész-
letesen, a köréje csoportosuló bevezető, levezető 
mozzanatokat általánosságban jelöljük meg. 

Bár a körzeti iskolafelügyelők számára ki-
adott Utasítás is hangoztat ja , hogy a vázlat 
„lehető rövid, de szabatos legyen", az esetleges 
túlkövetelések elkerülése végett ezt i t t is han-
goztatjuk. A gondolatot nem rőffel mérjük. 
A vázlatnak nem a terjedelme, hanem a mi-
lyensége szabja meg az értékét. Elég néhány 
kifejező, találó szó, rövidke mondat, amelyek-
ből a tanítás egyes mozzanatainak tartalmára, 
a vázlat, a felépítésből pedig pedagógiai készült-
ségre következtethetünk. 
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H a ezek alapján végiggondoljuk a kötelező 
vázlat készítés elrendeléséből reánk háramló 
munkát, azt lát juk, hogy itt nem „vázlatgyár"-
ról, a vázlatok ezreiről van szó, hanem a taní-
tásra való előkészítés biztosításáról, ami nélkül 
olyan rendszeres, eredményes munka el sem 
képzelhető, amilyent a nemzet érdeke a nép-
iskolától megkíván. 

Előzőleg azt mondottuk, hogy ez a munka-
többlet csak látszólagos. Miért1?.. . Azért, mert 
a vázlat olyan eszköz a tanító kezében, amely 
megkönnyíti munkájá t s a ráfordí tot t fárad-
ságot sokszorosan visszatéríti . Vegyük csak 
azt, hog>T előző nap órarendem és helyi tan-
menetem szerint elkészülök a taní tásokra s er-
ről rövid feljegyzéseket, vázlatot készítek. Az 
előző napi képzetek, képzetcsoportok, ismeretek 
háttérbe szorulnak, elhomályosodnak lelkem-
ben, de nyomban fe lú ju lnak, ha taní tás előtt 
feljegyzéseimen, vázlatomon végigfutok. Fris-
sen, rendszeresen jelenik meg lelkemben az 
anyag és az átadási mód, tehát könnyebben dol-
gozom. Ezért látszólagos munkatöbblet tehát a 
vázlatkészítés. 

Van az Utasításnak egy pontja, amely azt 
mondja, hogy: „A rendszeresen kidolgozott váz-
lat éveken át felhasználható, minden ú jabb le-
másolási kötelezettség nélkül, de csak abban az 
esetben, ha azt a tanító gyakorlat közben szer-
zett tapasztalataival, ú jabb adatokkal kiegé-
szíti, időről-időre bővíti, állandóan helyesbíti". 
Tapasztalatból mondhatom, hogy ezzel az en-
gedménnyel kevés tanító fog élni. Ahogyan én 
ismerem a magyar tanítóságot, az egy év múlva 
egy-egy taní tás i egységgel kapcsolatban annyi 
ú ja t , jobbat talál, hogy nem fog megelégedni 
előző évi munkájával . Er rő l eszembe ju t egy 

diákkori esetem. Egyik tanárom kezébe kerül t 
egy dolgozatom, amit ú j ságba szántam. Mikor 
elolvasta, ezt mondta: Jó, jó, de ajánlok vala-
mit, f iam! Tedd a szekrény tetejére, hagyd ott 
egy évig, aztán vedd elő és olvasd el! Ügy is 
tudom, hogy akkor már magad dobod a papír -
kosárba. — És igaza volt annak a tanárom-
nak, mert azóta sokszor, de sokszor éreztem, 
hogy most másként csinálnám azt, amit egy-két 
év előtt jónak, helyesnek tar tot tam. És így le-
szünk a vázlatokkal is annyian. Dolgozunk, 
fejlődünk, lelkünket ú jabb és újabb gondolatok 
i rányí t ják , a lakí t ják s mindig fr iss és ú j alko-
tásra vágyunk. Régi alkotásainkon sokszor 
mosolygunk. Azokban m á r csak az emlék 
kedves. 

Bizonyára vannak sokan, akik vázlatkészí-
tés közben csak a kir. tanfelügyelőre, a körzeti 
iskolafelügyelőre gondolnak s azt aka r j ák , 
hogy a vázlat annak tessék. Ez baj, mert a váz-
latot nem a kir. tanfelügyelőnek s a körzeti 
iskolafelügyelőnek, hanem önmagamnak csiná-
lom. Nem ők, hanem én fogok szerinte taní tani . 
Ök csak sejthetik belőle a tar ta lmat , én pedig 
tudom. S ha taní tás közben eltérek a vázlattól, 
az nem baj . Az lenne baj, ha mereven ragasz-
kodnék hozzá s az lenne a központ, nem pedig 
a gyermek. Ne féljünk attól, hogy az iskolafel-
ügyelők ezt hibául róják. Ismerik ők a taní tó 
munkájá t , mer t hiszen maguk is tanítók, aztán 
meg a mi legjobb felügyelőnk a lelkiismerettől 
szabályozott pedagógiai készültségünk. 

Tudom, hogy az előkészülés és a vázlatkészí-
tés módjáról szeretnének még egyet-mást ol-
vasni kar társa im. Erről ma jd a következő 
számban. 

AZ ERKÖLCSI H4LA1ÚÜ A TANÍTÁSBAN 
í r ta: V A R G A BÉLA 

Feljegyzéseim vannak, melyek a gyermek 
erkölcsi érzésének spontán megnyilatkozásai s 
ezek azt a látszatot keltik, hogy van haladás a 
gyermek erkölcsi világában. De hogy azok mily 
fokban és mennyiségben vannak meg, tudato-
sak-e vagy nem, találunk-e nála olyanfokú hala-
dást az erkölcsi érzések terén, mint ahogy az a 
tudásnál emberelmei méréssel megállapítható, 
arról feljegyzéseim nem voltak, csak itt-ott látott 
s hallott tapasztalataim. 

Éppen azért önként adódott az a gondolatom, 
váj jon az ú j tanterv elmenyitogató, ötletes és ú j 
gyermektípusokat varázsló módszerének van-e 
hatása a gyermek erkölcsi érzésének a fejlődé-
sére, tapasztalható-e hatás a gyermeki jellem ki-
alakulására és megerősödésére s e jeliemi ki-
alakultságában tapasztalható-e tudatosság. Miért 
is elhatároztam, hogy megvizsgálom IV. osztá-
lyos tanulóimat s följegyzéseket teszek arról, 
hogy mit tapasztalunk akkor, „ha egy irodalmi 
alkotás erkölcsi értékébe bele akarunk hatolni". 
Eljárásom rövid és egyszerű volt: a gyermekek 
megfigyelésére pár erkölcsnevelő olvasmányt vá-
lasztottam ki. A tar talmi tárgyalást hosszas elő-

készítés nem előzte meg, nehogy a beszélgetés a 
gyermeklélek spontán megnyilatkozását be-
folyásolja. Felhívtam a gyermekek figyelmét a 
szép olvasmányra s az irodalmi alkotást igye-
keztem szuggesztív melegséggel felolvasni. De 
már a megbeszélnivalókat a részenkénti olvas-
tatásnál beszéltük meg. 

Tárgyal tuk Mikszáth Kálmánnak „Madár-
fészek" című ismert költői szépségű olvasmá-
nyát. Az olvasás alatt éreztem, hogy a tanulók 
előtt egyre jobban elevenedik, színesedik a tör-
ténet. Lá t j ák a kérgeskezű, mogorvalelkű embe-
rek kétségbeesését, amikor a nagy teher alatt 
kettétörik szekerük tengelye és megremeg a lel-
kük, amikor lát ják, hogy az ú j tengelyszerzós a 
kivágásra ítélt ny í r fán fészkelő ártatlan madár -
fiókák életébe kerül, de boldogan simul ki arcuk, 
amikor az ember vasmarka elernyed a madárka 
kérő, esdeklő hangjá ra s nem vágja ki a látó-
határ egyetlen husángját , hanem maga viszi 
szekerét tovább a kátyús úton. •— Ja j , de t-zép! — 
tört ki az olvasás végén valamennyi. Nem is 
szóltak hozzá, pár pillanatig én sem zavar tam 
őket, látszott ra j tuk, hogy még egyszer átélik a 
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megható eseményt. Még csak a r r a sem kértek, 
amit ilyenkor szoktak, hogy: taní tó bácsi kérem, 
játsszuk e l . . . Lelkük fogva volt. Ott élt, ott volt 
mind a hatvannégy fiú és leány a történet szín-
helyén. Magukról persze egyáltalában nem szól-
tak, magukkal vonatkozásba nem hozták a me-
sét. De nem is vár tam. A mese annyira egyszerű 
és természetes, hogy a gyermek magára, a maga 
ilyszerű élményeire nem gondol, nem is gondol-
ha t rá, mert az emberekkel együtt ő maga is 
cselekvője a mesének s amikor az emberekről 
beszél, tulajdonképen magáról beszél. De meg 
voltam elégedve a reflexiókkal, éreztem, hogy a 
magot jól elkészített talajba vethetem. Hossza-
san nem részletezem tárgyalásaimat, a gyermek-
lélek rezonálása érdekesebb, hadd ír jak ar ró l 
többet. 

— No és miért í r t nekünk Mikszáth ilyen szép 
történeteket? — indítom meg a beszélgetést. 
— Hogy tanul junk mi is abból. — Mit! — Sze-
re tni a madárkákat . — De ti nem szeretitek. 
— Én igen, én is, én is — licitálnak a gyerekek. 
— Pedig én hal lot tam közületek valakiről rosz-
szat is. Nem mondom el, mert mindig f á j a lel-
kem, ha rágondolok. — Tanító bácsi kérem, én 
szeretem a madara t , amit mondani akarok, az 
meg is történt — szól bele vígasztalólag H. Ti-
bor. — No, mondd hát, fiam. — A nyáron négy 
madárfiókát szedett ki Karcsi egy fészekből. 
Szép tollasodok voltak már. Letette őket egy fa-
tönkre és szedte a kavicsokat a földről, hogy 
megdobálja szegényeket. De addig könyörögtem 
neki, hogy végre nekem adta őket. Hazavittem, 
felneveltem a kicsinyeket s csak édesanyám ké-
résére bocsátottam azokat szabadon. — Látod, 
kisfiam — mondám —, te is úgy cselekedtél, 
mint a két szekeres bácsi, megsajnáltad a fióká-
kat ós megmentetted őket, jó szíved van! (Gyer-
meklátogatásaim alkalmával magam is meg-
győződtem róla, hogy Tibor csakugyan madár -
kedvelő gyerek, mer t sok-sok kedves madara van 
s kiváló szeretettel gondozza őket.) 

Csak az első élményelmondásra, csak az első 
példára akad nehezen vállalkozó, de azután itt 
is megered a gyermekszáj, min t a lavina. Élmé-
nyeket sebtiben mondanak el, de annyit, hogy 
győzzük hallgatni. — Egy kis kutyát aka r t a 
szomszéd bácsi a Dunába dobni — meséli B. 
Laci. — Aranyos kis bundáskutya volt. Nagyon 
megsajnáltam, elkértem a bácsitól és hazavittem. 
Most már másféléves nagy ku tya lett a Buksi-
ból. Az az a kutya , amelyik a tanító bácsit is 
m a j d megfogta, amikor nálunk volt. D. Gergőák-
nél, még Kecskeméten, négy kis fecske esett le 
a gádorba. Kettőt felraktunk — mondja szomor-
kás hangon — egy másik fecskemadárnak, kettő 
pedig meghalt közülök. — S amint kedves köz-
vetlenséggel elmesélte a temetési előkészületeket, 
meg-megcsillogott a szeme, megcsuklott a h a n g j a 
s vele az osztályom is elszomorodott. A kisf iú 
meséje olyan megható volt, hogy felhasználtam, 
mint eső után megpuhul t földet a kertész s csak 
annyi t mondtam: — Látom, hogy ti mind jó-
szívű gyerekek vagytok, szeressétek a madara t 
és védjétek őket a rosezszívű emberektől. 

Tárgyaltuk azután Szegedy IIa: „A kis hős" 

című meséjét, melyben gyerekjáték közben va-
laki beveri Anna néni ab laká t Berci vállalja a 
vádat ós kártérí tésre is kötelezi magát, csakhogy 
Anna néni meg ne szomorítsa betegen fekvő 
édesanyját. •— Szegény Berci! — mondom, hogy 
hősi elhatározására i rányí tsam figyelmüket. — 
Nagyon szerethette édesanyját . — Szép volt 
Bercitől, hogy ezt az áldozatot meghozta anyjáér t 
— mondják a gyerekek. — Én a mult héten — 
szólal meg hátul Eádi Sár i — három napig nem 
voltam az iskolában, mert beteg anyámat ápol-
tam. — Mindennap reggel hatkor már a nyom-
dában vagyok, hogy anyukám helyett kihord-
jam a lapot — jelenti büszkén az egyik fiú. — 
Nagyon szép tőletek, kíméljétek anyukátokat, 
mert addig lehettek boldogok, míg anynikátokat 
szerethetitek. Bizony, gyerekek, hős volt a kis 
Berci — irányítom tovább a beszélgetést —, mert 
a más bűnét magára vállalta, mint ahogy hős v 
volt az a jó testvér, kinek kis öccse kidöntötte 
az asztalterítőre a tintásüveget s ugyancsak szó 
nélkül tűrte, hogy megszidják érte. — Tanító 
bácsi kérem, azt én is megtettem — pattan fel 
Sz. Jánosi —, hogy az utcánkban lakó Pista 
helyett megcsináltattam eltörött szánkóját. Sírt-
rítt, hogy nem mer hazamenni, mert megverik s 
én megvigasztaltam. Elmentem vele, magamra 
vállaltam a kár t és örültem vele együtt, hogy 
nem verték meg. — Boldog vagyok, Jancsi fiam, 
hogy ilyen nemes szíved van. Az az öröm, ami 
a jócselekedet nyomában lelkedben támad, az az 
igazi jutalom. — És Berci munkához látott. 
Fúr t , faragott , fáradt napestig. Lemondott a 
játékról, a paj tásairól és mindenről. Hiába hív-
ták, csalogatták a barátai , igazi hős volt. — 
Tanító bácsi kérem — vág szavamba Cs. Sanyi —, 
velem is megtörtént, hogy vizet hordtam anyu-
kámnak a kertbe s a gyerekek hiába csábítgat-
tak, nem mentem közéjük. — No és bántott na-
gyon, hogy nem mehettél játszani? — Nem, ta-
nító bácsi kérem, inkább örültem, hogy segíthet-
tem anyukámnak. — Látod, Sanyikám, ez az 
örömérzés fog sarkalni téged máskor is a jóra. 
•— Én lemondtam a mindennapi uzsonna-narancs-
ról, amikor anyukám kijelentette, hogy elvettek 
apukám fizetéséből. — De nyafogtál érte, Gergő 
fiam. — Nem, tanító bácsi, én sohasem kérek 
azóta narancsot. — Egyszer panaszkodott az 
I. Tóni, hogy ma még nem evett, egy darab 
kenyér volt csak az ebédje — csuklik el B. Laci 
hangja — s akkor bevittem mihozzánk és a va-
csorámat neki adtam. Azóta is sokszor meg-
vendégelem, örülünk mindig, mikor eszik. — 
A vöröskeresztesek meg a cserkészek sok-sok 
megható esetet tudtak elmondani, a tehetőseb-
bek állandóan hozzák filléreiket a reászorultak 
részére, melyek mindegyike arról tanúskodik, 
hogy apró-cseprő élvezetekről és előnyökről le 
tudnak mondani, csakhogy éhező-fázó társaik 
nyomorát enyhítsék. Megbeszéltük még az igazi 
tettesnek: Gabinak az eljárását. — Ravasz volt, 
eltagadta, hogy ő a bűnös, hagyta szenvedni sze-
gény Bercit — mondogatják. — Tehát szerinte-
tek Gabi kárörvendő, rossz gyerek volt. — Igen! 
— Én pedig úgy tudom, hogy megvallotta bűnét, 
tehát megtért. — Igen, de már későn. — Az igaz, 
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(le jobb későn, mint soha. A jó Isten is jobban 
örül egy megtért bűnösnek, semmint kilencven-
kilenc igaznak. — Azután még Anna néni jósága 
volt hátra . — Megdicsérte Bercit édesanyja előtt, 
visszaadta pénzét Bercinek és megbocsátott Ga-

.binak. — Bizony inkább maga fizetett rá az 
ablakra, semhogy bármelyiket is büntetéssel sú j -
totta volna. Megbocsátott nekik, mer t vallásos 
asszony volt. Nem hiába kéri mindennapi imá-
jában a jó Istent, „hogy bocsásd meg a mi vét-
keinket", mert tudja , hogy csak úgy kapja meg 
a bűnbocsánatot, ha „mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek". Ti is cselekedjetek úgy, 
mint Anna néni, bocsássatok meg egymásnak, 
legyetek egymás i ránt türelmesek. 

Beszélgettünk még a boldog családi élet leg-
főbb mozgató erényéről: a munkaszeretetről s 
közben elmélyítésül Reviczky Gyula: „Jelszó" 
című versét olvastam fel. Az amúgyis nehéz-
vorsezetű költeményt egyszeri olvasásra meg-
értették és a tetszés mora j a kísérte utolsó sorai-
mat. Másodszori olvasáskor, melyet már a jobb 
olvasók végeznek, kezdődik az olvasottak értel-
mezése s mint akik megszokták, a beszélgetés 
nagy versenyzések között indul meg. „Munkára 
fel, versenyre fel Magyarhon i f j a i " — olvassák 

-az első verssorokat. — Igen, a magyaroka t figyel-
mezteti a költő, hogy dolgozzanak — szól bele 
H. öcsi. — „Amit m a végezhettek el, Kár el-
halasztani." — Azt úgy is mondják, tanító bácsi 
kérem, hogy amit m a megtehetsz, ne halaszd 
holnapra — folytat ja Varga Sanyi. Igaz, hogy 
magukról nem beszélnek, de a fenti feleletből is 
azt látom, hogy magukat is benne érzik a ma-
gyarhon i f j a i között. Mégis megkérdezem őket: 
— Kinek és miért í r t a ezt a verset a költői — 
Nekünk, magyaroknak, hogy bennünket a mun-
kára serkentsen. — „A perc, ha tűnt , meg nem 
kerül Annak, ki ácsorog", folyta t juk az olvasást. 
— Aki nem dolgozik, annak elveszett az egész 
nap ja —- mondják. — Bizony, gyerekek, az el-
vesztegelt időt hiába v á r j u k vissza, de nem jön 
vissza a munkával eltöltött idő sem — adom fel 
az ú j problémát. — Nem baj, tanító bácsi kérem, 
amikor már megvan a haszna, elmehet — oldja 
meg nagy derűt keltve jobbkezem: Sz. Jancsi. 
— Ügy van, fiam, ha minden órának leszakasz-
tod virágát , életed örömteli és hasznos lesz. 
A következő sorokat sem vezetem be, szájukba 
adnám a szót, azért csak olvassák tovább: „S el-
söpri, aki véle nem tud lépést tar tani ." — El-
söpri a lusta embert — szólnak hozzá többen. 
— Ügy-úgy, elsöpri az idő azt, aki vele nem tart, 
mint a gyorsvonat elsöpri azt, aki indulás után 
vagy útközben akar felugrani rá. Elsöpörte azt 
a munkást is a gyárigazgató, aki későn járt a 
munkára, meg Bagi bácsit is — folyta t ja J . 
Ferkó —, aki sokszor részegen jelent meg a gép 
mellett. — „Dicsőn végezni: r a j t a tok Múlik e 
nem másokon Mit boldogult apáitok Megkezdtek 
egykoron." — Mindenkinek magának kell a mun-
ká já t elvégezni. — Helyes, ez is benne van, de 
mindegy-e, akárhogy végzem is azt el? — Nem, 
dicsőn kell elvégezni. — No, csak olvassátok el, 
milyen munkáról van szó? — Amit apáink el-
kezdtek. — Például mit? — Én úgy értem, tanító 

bácsi kérem, hogy az én apám asztalos s ha én 
is az leszek, nekem is dicsőn kell folytatni — s 
még többen mondanak ehhez hasonló értelme-
zést. — Igen, úgy van, de vá j jon apáink nem 
hagytak reánk más kötelességet, mint a napi 
munkát, ők másér t nem dolgoztak, mint a napi 
kenyérért? — De igen, dolgoztak a családjukért 
is. — Ügy van, fiam, nemcsak az éhenhalástól 
óvták meg a családjukat, hanem a rossztól is, 
dolgoztak a család becsületéért, tiszta szívéért, 
vallásos lelkéért, meg a hazáért is. — Taní tó 
bácsi kérem — mondja P. Laci —, talán azt 
akarta mondani a költő, hogy Szent I s tván is 
dicsőn végezte azt el, amit ap j a megkezdett, meg 
Nagy Lajos, meg Mátyás király is — folytatgat-
ják többen. — Ügy van, úgy értette a költő és 
minket is a r r a int, hogy óv juk meg mindazt, 
amit őseink reánk hagytak, dolgozzunk hazán-
kért, nemzetünkért magyar szívvel, magyaros 
kitartással. 

Az itt bemutatot t irodalmi alkotások tá rgya-
lása közben tett megfigyeléseim után ar ra a ta-
pasztalatra jöttem, hogy sok okos és szemfüles 
gyerek — úgy, mint azt az értelmi nevelés esetei-
ben lát juk — azonnal beleszól az erkölcsi vonat-
kozású beszélgetésekbe, azt is tapasztaljuk, hogy 
pár nehezebb költői kifejezést kivéve, nemcsak 
szószerint megért i a költőt, hanem a szóban levő 
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Ujlaky István téglási tanító táblarajza. 
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erkölcsi erényekre találóan mond élményt. Ezek-
nek a gyermekeknek a tudatában ott él jó-
cselekedetüknek az emléke és ha a költő előhívta 
azokat s a gyermekszív reagált a költő által 
megpengetett érzelemre, akkor az értelem ki-
billenti az emlékeket a tudat alól. Akiknek me-
leg, fogékony érzelmeikre jó memóriájuk azon-
nal reagál : a jószívű és jóeszű gyerekekre min-
dig számíthatunk. A tanulóknak egy nagy szá-
zaléka azonban — amint azt az elvontabb ter-
mészetű ismeretközléseknél is lá t juk — a költői 
művek tárgyalásakor ,,az ott írottaknál tovább 
nem megy". De természetes is. Elvont dolgokról 
lévén szó, meg aztán a szív bi l lentyűhúrjain át 
pendül meg az értelem is, tehát ott, ahol a szív 
keményebb s a memória gyengébb, ott több ki-
segítő kérdéssel sikerül csak eltisztogatni az iit-
ból a gátlást okozó akadályokat. H a azonban el-
ta lá l juk a hangot, melyre rezonál a gyermek-
agy, megtalálja a maga rég bemohosodott élmé-
nyét. Míg aztán azokat, kiknek élményeik nin-
csenek, vagy lelki emóció nélkül cselekedtek, 
hiába nógat juk a kapcsolásra — nem reagálhat-
nak rá. Ezek sem írhatók mindig a gyermekek 
erkölcsi érzésének a rovására. Sok gátló körül-
mény homályosíthatja el a szív fellobbanó mécs-
világát , sőt: a fellobbanás ereje elnyomhat ott 
szunnyadó parazsat is. Az emberi elme és lélek 
a pillanat hatása alat t áll. A szép vers, a szép 
festmény megigéz bennünket s pillanatokra meg-
á l l í t ja a további lelki működést. Hogy szem-
lencsénk és fülkagylónk előtt lepergő hangos-
filmből mi vetődik érzékeny lemezünkre s abból 
is melyik hagy nyomot a szív és agy ákom-
bákommal teleírt felületén, az sem mindig tő-
lünk függ s így történhetik az meg, hogy né-
melyik ember nem lá t j a meg a fától az erdőt, 
másik a kirakat kellős közepén ékeskedő kará-
csonyfát nein veszi észre, mert a sarokba húzta 
szemét egy kis pöttön a ranyha jú baba. A költő 
szándékát is megért jük, de gondolatainak gaz-
dagsága, költői szárnyalása kötve ta r t ja egész 
valónkat. Nem is volna jó, ha nem így volna. 
Enélkiil nem volna átérzés, beleélődés, jócsele-
kedet. A költemény is azért íródott és mi is azt 
akar tuk elérni. S hála Istennek, a szépolvasással 
el is é r jük azt. A gyermek nézi, egész lelkével 
figyeli az eseményt, lát ja azt és gyönyörködik 
benne akkor is, mikor mi már azt akarjuk, hogy 
kapcsolja ki magát annak hatása alól és magá-
ról beszéljen. A felnőtt is így van. Nem ura ön-
magának, a költővel bekötött szemmel megy egy 
ú j világba s az olvasottakat magára nem vonat-
koztat ja . Miért éppen a gyermektől feltételez-
nénk nagyobb értelmi és érzelmi fegyelmet. 

A gyermeknek vannak élményei. 9—10—11 
éves korban a természeti történéseknek a leg-
apróbb részleteit is megfigyeli s azokat alkalom-
adtán fel is használja cselekvései számára. Er-
kölcsi szempontból is az aktív korba lép, melyet 
i rányí tan i és fejleszteni a nevelés feladata. Hogy 
ez milyen módon, milyen nevelési eszközök fel-
használásával történhetik, a r ra nézve a Tantervi 
Utas í tás ad kimerítő jótanácsokat. A népiskola 
„a gyermeket oly zsenge és fogékony korban 
kapja , hogy nevelő munkássága itt a legfogana-

tosabb lehet" — mondja az Utasítás —, tehát itt 
kell az erkölcs erényeit szemléletessé tenni, át-
éreztetni, a gyermek lelkében gyakran megjele-
níteni, erénybázisokat építeni a gyermekszívben, 
szóval tudatosítani mindazt, amit eddig utánzás-
ból, pi l lanatnyi hangulatból, öntudat alatti in-
dító okokból cselekedett, azt a lelkébe beléplán-
tált boldog érzések szent vágyai irányítsák, hogy 
a jót a jócselekedettel járó jóérzésért tegye. 
iA jócselekedettel járó jóérzést nem elég egyszer 
átéreztetni vele, nem elég egyszer beszélni róla. 
Mint az ismeretek elsaját í tását begyakorlások, 
gyakori ismétlések által biztosítjuk, úgy az er-
kölcsösségben való haladás nyi lvántartása min-
dennapi feladatunk legyen. A begyakorlás, a 
gyakori számonkérés legyen az ébrentartója ós 
lendítőkereke a gyermek amúgyis a hangulat 
szerint csapongó akaraterejének. Az ismeretek 
számonkérhetők, a nevelés mikéntje nem ellen-
őrizhető. Aki ismeri neveltjeit, az sem tar t ja 
nyilván, hogy kit milyen mértékben tudott egy 
erkölcsi érzés, egy erkölcsi jó számára meg-
nyerni. De naponként vagy szabad időnkben 
beszélgetni róla, minden alkalmas időt kihasz-
nálni a jócselekvések gyakorlására, — szuggesz-
tív erejű hatással volna a gyermekre. 

Én úgy érzem azonban, hogy az ú j Tanterv 
már magábanvéve is erősen nevelőhatású. Tes-
sék csak megfigyelni, mennyi az önérzetes, de 
nem önhitt, mennyi a maga erejében bízó és 
nem fennhéjázó gyermek, akik a „maguk lábán 
járnak". Maguk terveznek, kísérleteznek, figyel-
getnek. Tanítójukkal elbeszélgetnek, társaikkal 
vitát folytatnak. Szavuk elöntő tényező. Figyel-
jük csak meg, hogyan ügyesednek, önállósodnak, 
öntudatuk hogyan erősödik. Föltehető tehát, 
hogy önbizalmuk, akaraterejük, önérzetük er-
kölcsi tekintetben is haladást mutatnak. De azt 
is lá t juk, hogy az ú j tanterv a családi nevelést 
is kezdi átalakítani, illetőleg a családi nevelést 
is a taní tó kezdi i rányí tani a gyermeken keresz-
tül. Otthoni munkájának, melynek nem az úgy-
nevezett házilecke: az írás, olvasás, meg itt-ott 
egy-egy történeti lecke ad életet, hanem az a sok 
más, a gyermek felcsigázott érdeklődését fog-
lalkoztató valami, amit otthoni kísérletezésnek, 
megfigyelésnek nevezünk, tehát az otthoni be-
szélgetések, az otthoni előkészületek, melyekbe 
akarat lanul vagy akarva a szülő is belesodródik, 
adnak tar ta lmat és i rányí tás t a gyermek erkölcsi 
érzésének. Az ú j tanterv csodálatos erejét éppen 
abban lá t juk, hogy a nevelés az oktatással úgy 
egybe van forrva, hogy erkölcsi oktatást szolgál 
minden tantárgy, hogy az oktatást át- meg át-
szövik az erkölcsi vonatkozások úgy, hogyha el-
fogadnék azt a megállapítást, hogy az erkölcsi 
oktatásban nincs haladás, — nem volna haladás 
az értelmi oktatás terén sem. A kettőnek katonás 
lépésekben egymáö mellett s együtt kell haladnia 
s nem egymást követve. S erről gondoskodik az 
ú j tanterv ideális tan í tó ja , aki nagy tudásával, 
sokoldalúságával eszményi magaslatra jutott a 
gyermek szemében s ezt kihasználva, igyekszik 
mindkét szempontból mágneses erejét érvénye-
síteni. Türelmes, nagy szeretettel ápolja a neve-
lés legfőbb segédeszközét: a szeretetet, melynek 
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ápolására nyomorgó szegénységünk apró-cseprő 
alkalmai sok-sok tápat adnak s a nélkülözések és 
a fá jda lmak megérzésére, az öröm és a jóság 

szemléltetésére naponként van alkalmunk. Ezek 
mind-mind azt monda t ják velünk, hogy van, 
kell lenni haladásnak az erkölcsi taní tásban. 

AZ IÜKOLÁXKÍVtLI NÉPMŰVELÉS STATISZ-
TIKAI EREDMÉIYEI AZ 1934-35 . ÉVBEN 

(Tudnivalók: Az egészségügyi tanfolyamok, 
valamint a jellemképző tanfolyamok egy része 
külön nincsen feltüntetve, mivel ezek a nép-
művelési és közműveltségi tanfolyamok kere-
tében tartat tak.) 

Az összes népművelési egységek száma 367.165 
(az előző évben: 291.832, tehát emelkedés: 25-8%.) 

Ez a szám az alábbi tevékenységek között 
oszlik meg: 

pest székesfőváros 7 tanfolyamot rendezett. 
Egy tanfolyamot népművelési vezetők, 2 tan-
folyamot a játszótéri vezetők részére, egyet 
a munkásnő t an fo lyam vezetői és előadói és 
egyet a népművelési előadók részére. Fe jé r 
vármegye 2 tanfolyamot rendezett, egyet a 
tanítók, egyet a székesfehérvári tanítóképző-
intézet IV. és V. éves növendékei részére. Vas 
vármegye egy tanfolyamot a tanítók és tanító-

Népművelési és közműveltségi e lőadások 
Műsoros délutánok, esték, alkalmi ünnepségek 
Műkedvelői e lőadások 
Népművelési hangversenyek 
Gyermekek részére szórakozta tások, mesedélut. 
Tanu lmány i k i rándu lások 
A rád ió népművelési jellegű előadásai 

Száma 
Anal fabé ta - tanfo lyam 350 
Alapismeret ter jesztő t anfo lyam 375 
Népműveltségi és közműveltségi t an fo lyam . . 259 
Művészeti és kedélyképző t an fo lyam 430 

•Jellemképző t an fo lyam 38 
Nőnevelési és női jel lemképző t a n f o l y a m . . . . 663 
Gazdasági és ház i ipar i t anfo lyam S37 
Szabadegyetemi t an fo lyam 40 

Összesen . . 2.992 

Óraszám 

107.873 
37.661 

9.210 
985 

32.283 
3.229 
7.574 

28.009 
24.664 
11.925 
22.968 

1.660 
40.984 
37.404 

736 

Hallgatók 
6.539 
9.860 

10.093 
13.394 

1.061 
17.174 
24.875 

3.651 

1933-34 bea 
óraszám 
104.919 

20.536 
8.294 
1.007 

24.333 
3.314 
6.012 

14.774 
20.477 
10.279 
15.136 

29.116 
32.548 

1.087 
367.105 86.647 291.832 

Az ország 3400 községe és az ezekhez tartozó 
tanya i központok közül az 1934/35. tanévben 
217 helyen nem volt rendszeres népművelés. 
Az előző évben ez a szám 313 volt s így a nép-
művelésben résztvevő községek száma S6-tal, 
vagyis 30%-kai emelkedett. 

Az iskolánkívüli népművelés előadóinak 
száma 26.941 (az előző évi szám: 25.577, tehát 
emelkedés 5-3%.) 

A népművelési előadók foglalkozás szerint 
a következőképen oszlottak meg: 

1934—35 1933-34 
katol ikus lelkész 2.257 
pro tes táns lelkész 1.286 
tan í tó 12.198 
t a n á r 2.091 
jegyző 1.952 
emberorvos 2.141 
ál latorvos 515 
ügyvéd 277 
mérnök 216 
bí ró 81 
közigazgatási tisztviselő 743 
fö ldbi r tokos 224 
gazdatiszt 521 
iparos 100 
kereskedő 75 
egyéb 2-264_ 

Összesen: 26.941 

1.993 
1.265 

11.329 
2.109 
1.851 
2.182 

524 
281 
216 

91 
706 
250 
499 
129 

74 
2.078 

25~577 

Népművelési előadók részére az 1934/35. tan-
évben összesen 24 (előző évi szám 14) előadó-
képző tanfolyamot rendeztek. Ezek köziil Buda-

nők, Szabolcs vármegye 10 tanfolyamot a taní-
tók számára. B a r a n y a vármegye egy karnagy-
képzőtanfolyamot, Zala, Somogy és Veszprém 
vármegye közösen egy tanfolyamot a népmű-
velési előadók, Zala vármegye egy tanfolya-
mot a zalaegereszegi tanítóképző-intézeti nö-
vendékek részére. Egész éven át t a r tó népmű-
velési előadóképző tanfolyam volt Szegeden a 
kir. kath. tanítóképző intézet V. éves tanító-
növendékei részére. 

A népkönyvtárak száma az 1934/35. év végén 
volt 1625 (az előző évi szám 1604, t ehá t az emel-
kedés 21.) 

A könyvtárak megoszlása: 
Nagy könyvtá r 146 (előző tanévben 116) 
Közép könyvtár 180 (előző tanévben 180) 
Kis könyv tá r 979 (előző tanévben 960) 
Tanya i könyvtár 311 (előző tanévben 309) 
Vegyesnyelvű könyvtár . . . . 9 (előző tanévben 9) 

ös szesen : 1.625 1.604 
A Magyar Népművelés Könyvei sorozatban 

eddig megjelent művek száma 13 mű 18 kötet-
ben. 

A népkönyvtárak összes könyveinek száma 
408.616. (Előző évi szám: 339.895, t ehá t emelke-
dés 20-2%.) 

A népkönyvtárak olvasóinak száma: 260.159. 
(Előző évi szám: 228.946 tehát emelkedés 13-6%.) 

A könyvtárakból az olvasók által 1934/35-ben 
kivi t t könyvek száma: 747.101. (Előző évi szám: 
692.176, tehát emelkedés 7%.) 
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A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
diapozitív kölcsönzőjéből 2850 sorozat köl-
csönöztek ki a népművelési előadók. (Az előző 
évi kölcsönzési szám: 1985, tehát az emelkedés 
43-5%.) Az év folyamán háromféle ú j diapozi-
tív sorozat szereztetett be. 

A törvényhatósági iskolánkívüli népműve-
lési bizottságok diapozitív kölcsönzőiben 1232 
üveg diapozitív képsorozat és 956 film-diapozi-
t ív sorozat volt. 

A naptárkiadóknak összesen 50 nap tá r i cikk 
bocsáttatott rendelkezésükre s a cikkeket 12 
naptárkiadó vette igénybe. 

A magya r zene felkarolására indí tot t akció 
keretében az 1934/35. tanév fo lyamán újabb 
intézkedés nemt történt . 

A törvényhatósági iskolánkívüli népműve-

lési bizottságok tevékenysége keretében rend-
szeresen használt vetítőgépek száma 1933/34-ben 
1603. (1931. évi ada t 1176, emelkedés 427, azaz 
36%.) Közrádió készülék 833. (1931. évi adat 737, 
emelkedés 96, azaz 13%.) Gramofonkészülék 
351. (1931. évi ada t 205, emelkedés 146, azaz 71%.) 
Kul túrház (kultúrterem) 2.626. (1931. évi ada t 
550, emelkedés 2076, azaz 377%.) 

(Ezek az adatok nem évenként, hanem 
nagyobb időközökben gyűj te tnek össze.) 

1934/35. évi országos arányszám: 42-25%. 
1933/34. évi országos arányszám: 33-58%, 

ami annyit jelent, hogy az ország lakosai közül 
minden 1000 lélekre 1933/34-ben 33-58 népműve-
lési egység, 1934135-ben pedig 42-25 népművelési 
egység esett. 

COÍEQEETETÉS 
Irta: BARTH A LAJOS 

Tél felé, amikor reggelre a dértől megőszülnek a fák 
s a vigasztalan szürke ég alatt károgó var jak csapata 
búsong — tán a nyári szép napok elmúlása felett —, 
szinte valószínűtlennek tetszik, amint az ember a dér-
iitötte bokrok köziil hal l ja a kis cinegék tavasziasan 
friss cincegését. 

— Cin . . . citty! . . . itt vagyunk . . . ennénk! 
Szegénykék igen éhesek lehetnek, mer t ugyancsak 

ugrálnak a bokrok ágai között, keresgélve, ha akadna-e 
még valami ottfelejtődött lárva vagy pete az éhes 
cinegegyomor számára? 

Itt az ideje, hogy a jószívű ember segítségére siessen 
e kedves és hasznos madárkáknak. 

Egy kevés napraforgómag, tökmag, naponként egy 
markocskával, meg aztán néha-néha egy kis faggyú 
(ami itt-ott csak levágódik a húsról) és a kis cinegék-
nek minden földi boldogságuk megvan. 

Fontos azonban, hogy a nekik szánt magvakat oly-
módon tegyük ki, hogy az igen gyakran odaszemtelen-
kedő verebek el ne ellessék előlük. 

Madárkedvelő ember ezekről sem szokott megfeled-
kezni és be is érhetnék a számukra kidobott konyha-
hulladékkal, — dehát „szemtelennek" áll a világ s ha 
az ember el akarná riasztani őket a cinkéknek szánt 
eleségről, hamarabb a cinkék ijednének meg s ha egy-
szer megijesztettük, nehezen megy a visszacsalogatásuk. 

Pár év előtt egy zimankós téli napon jelentkezett 
udvaromon először az éhes cinegecsalád. 

Igen. megörültem nekik s hamarosan összeállítottam 
egy kis etetőt és felszereltem az ablak előtti almafára. 
Tettem rá napraforgómagot bőven s izgalommal les-
tem, hogy mikor merészkednek rá a vendégek? Hát 
jöttek volna is, de míg nagyóvatosan kerülgették a 
kívánatos csemegét, addig a szemfüles verebek csapa-
tostul szálltak az etetőre s pár perc múlva az eleség-
nek már csak hűlt helye maradt. 

Négyszer, ötször megismételtem az „asztalterítést", 
gondolván, hogy végre csak jóllaknak a verebek és 
majd csak átengedik a „teret" a cinegéknek. Tévedtem. 

A verebek hízlak, hogy majdnem kipattantak a bő-
rükből, de a szegény cinegék még délután is éhesen 
csitíyegtek szerteszét a szomszédos fák ágain. 

— Hogyan segítsek ra j tuk? — tűnődtem már kissé 
bosszúsan a sok sikertelen próbálkozás miatt, amikor 
eszembe jutott valami régenlátott kép, amelyen egy 
cinege volt ábrázolva, amint egy madzagon lógó fél 
dión függeszkedik. 

— Hopp! Megvan! Gyerünk csak a kamrába diót 
keresnil 

Amint a kamrában dió után kutattam, valami sarok-
ból a kezembe akadt három darab fából való „porcel-
lánpipa", melyek valamikor valamely tűzoltó tánc-
mulatságon tombolanyereménytárgyakként szerepeltek. 

Amint kicsavartam egyik pipának a felső részét, az 
is éppen dióformájú volt. 

— Hátha ezeknek is lehetne hasznát venni? — gon-
doltam. — Ha a cinege a felakasztott fél dió belét ki 
tudja szedni, miért ne tudná kiszedni a napraforgó-
magot a felaggatott pipákból? Lássuk csak! . . . 

Hamarosan egy-egy kis lyukat fúrtam a fapipák 
oldalára s azokon vékony zsineget keresztülfűzve, a 
pipákat (akárcsak a karácsonyfára a diót) felaggattam 
az almafa ágaira cs jól megtömködtem valamennyit 
napraforgómaggal. 

Aztán bementem, az ablakon keresztül figyelni a 
történendőket. 

Alig telt el néhány perc, már ott függött egy cinege 
az egyik pipán. Utána a m á s i k . . . a h a r m a d i k . . . Hű! 
Micsoda forgalom kerekedett egyszerre a pipáim körül! 

Egyre hintáztak ra j tuk a cinegék, amíg csak egy 
szem napraforgómag akadt bennük. 

E nap óta a verebek — minthogy röptükből a vé-
kony faágon lengő etetőre rászállni nem elég ügyesek 
— csak távoli szemlélői a cinkék ebédjének s legfel-
jebb csak úgy juthatnak egy-két napraforgómaghoz, 
ha a cinegék a pipákból véletlenül kiverik. 

Később, mikor a cinegék már jól rászoktak a pipa-
etetőkre, hogy a pipák újratöltéséért ne legyek kény-
telen mindig lemenni az udvarra: vékony hajlós fa 
ágakat szegeztem az ablak külső oldalfájára és azokra 
aggattam a pipákat. Azóta a szobám ablakából kényel-
mesen gyönyörködhetem a cinegék kedves tornász-
mutatványaiban. 

Ennél kedvesebb, olcsóbb és hasznosabb mulatsága 
aligha akadhat télen az állatkedvelő embernek. 

Különösen falusi és tanyai tanítótestvéreimnek a ján-
lom szíves figyelmükbe a cinegék ilymódon való eteté-
sét, annál is inkább, mert száinbavehető fáradságba és 
pénzbe nem kerül, ellenben igen sok gyönyörűséget ad 
és amellett hasznos is. 

A cinegék etetésével és megtelepítésével járó foglal-
kozás igen alkalmas arra, hogy a falusi és tanyai gyer-
mekek lelkében felébressze a természet szépségei iránti 
fogékonyságot s ezáltal egy szebblelkületű generációt 
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fejlesszen, melynek szíve az önzetlen természetszeretet 
számára is megnyílik. A cinegeetetés, gondozás tehát 
mint nevelőeszköz is kiváló. 

fis olyan kevésbe, mondhatnám semmibe sem kerül! 
Csupán egy kis természetszeretet kell hozzá. 

Falun vagy tanyán pár liter napraforgómag — ha 
éppen ingyen nem kerülne — pár fillérért könnyen be-
szerezhető. (Kenyérmorzsával ne etessünk, mert az a 
nyirkos téli időben megsavanyodik és bélhurutot okoz, 
ami a madárkák életébe is kerülhet.) 

Az etetést különösen olyan napokon végezzük gon-
dosan, amikor az ólmoseső a fák ágait vékony jég-
kéreggél vonja be és így a cinegéket minden táplálék-
tól elzárja. Ha az ember ilyenkor az etetésükről nem 
gondoskodnék, 2—3 nap alatt az egész cinegeállomány 
elpusztulhat. 

Az etető készítéséhez välami kis játékbögre vagy 
nyakatlan tintásüveg mindig akad a háznál. Ezeket 
35—40 cm-nyi hosszúságú vékony zsinegre kötve, a fa 
vékony, lehajló ágaira felaggatjuk és kész a lengő etető. 

Puhafából a gyermekek is készíthetnek kézimunka-
érákon kis fapoharakat, amik e célra igen alkalmasak. 

Ha a tanterem ablaka csendes udvarra vagy kertre 
nyílik, célszerű arra is felszerelni egy-két lengő fa-
poharat, a fentebb leírt módon. 

A gyermekeknek hihetetlen örömet okoz a cinegék 
ír egjelenése. Vetélkedve hordják nekik az ennivalót és 
megtanulnak önzetlen gyönyörűséget lelni e hasznos és 
kedves madárkák látásában. Kézimunkaórákon szíve-
sen készítenek számukra fészekodúkat is. 

A fészekodú méreteinek megadásánál különös gon-
dunk legyen arra, hogy a röplyuk átmérője 28—30 
milliméternél nagyobb ne legyen, mert különben a 
veréb kiveri belőle a cinegét. 

Adjuk meg az utasítást arra is, hogy miként helyez-
zék el a fészekodút a veréb és macska elleni védeke-
zés szempontjából. (Bokrok közé, csak 1—1'/4 m ma-
gasra és tövises ágakkal jól körülvéve.) 

Mint az eddigiekből látható, a cinegék célszerű ete-
tése és megtelepítése megvalósítható anélkül, hogy 
komolyabb fáradságba vagy költségbe kerülne. 

Ha a cinegeetetésre naponta egy-két percnyi időt 
szánva, példát adunk e hasznos madarak védelmére 
és ezáltal elősegítjük elszaporodásukat, nemzetgazda-
sági téren is hasznos tevékenységet fejtünk ki, mely-
nek jelentősége a terjedő hazai gyümölcstermelés biz-
tosítása szempontjából egyre nő. 

Sokrates mondta engedetlen szolgájának: Ha 
nem volnék ingerült állapotban, kénytelen len-
nék téged megbüntetni. (B. Königstädter, Le-
bensweisheit.) 

* 

Laboriosae iuventutis studia stmt senectutis 
otia. — A dolgos ifjúság szorgalma a legkelle-
mesebb emléke a pihenő öregségnek. (E. Mar-
galits, Flori legium proverbioruni.) 

* 

A francia egyetemek eddig csak az intelli-
gencia fejlődésével foglalkoztak. A jövő nem 
azoké a népeké, akiknél az intelligencia a leg-
magasabb fokon fog állni, hanem akinek a jel-
leme a legerősebb lesz. (Le Bon G., Új idők 
pszichológiája.) 

* 

Az emberiséget javítja, ki az ifjúságot javítja. 
tLeibniz.) 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

A magyar dal külföldi értékelése 
írta: J A N K O V I C H FERENC 

Ha a mai magyar szellemi életből kiemeljük 
annak egy részét: a zenét s kérdezzük, hogyan 
i9 áll a magyarság a m a g y a r zenével, azt kell 
látnunk, hogy zenei ízlésünk szinte pártütően 
megoszló: egységes magyar zenei ízlésünk nincs. 
Az a tény pedig, hogy a magyar dalt maga a 
magyar közönség is többféleképen értelmezi, arra 
vall, hogy olyan értelemben vett nemzeti jellegű 
zenei ízlésünk, mint aminő megvan a németeknek, 
f ranciáknak vagy olaszoknak, még nem fejlődött 
ki. Ez pedig nem a véletlenen múlott vagy leg-
alábbis ma már nem azon múlik. A magyarság 
dalkinesének legszebb darabja i (számszerint kb. 
8000) Bartók, Kodály és Vikár Béla fáradozásá-
nak eredményeként már lejegyezve s nagyobb-
részt lemezen állnak s belőlük művészi feldolgo-
zásokban számos kiadvány jelent m á r meg.1 

És ha országos zenei és daloséletünk annyira 
más, mondhatnók idegen zenei világban alakult 
s fejlődött ki, ma már, a magyar zene kibonta-
kozásának és európai szárnycsapásának korában, 
semmi sem ta r t j a vissza, hogy e változott körül-
ményekhez képest maga is á t ne alakuljon. Vagy 
ha az átalakulás nem is megy olyan hirtelen 
— ú j zenei ízlést oktrojálni nem lehet —, leg-
alább az ú j magyar zenei ízlés fejlődési lehető-
sége elől — ú j darabok megismerésétől, kipróbá-
lásától és megértésétől — el ne zárkózzék. 

Mert, mielőtt a magyar dal külföldi értékelé-
sére térhetnénk, lássuk csak, hogyan is állunk 
mi itthon a magyar dallal1? Mai dalízlésünk 
középpontjában — a jazz és operett félhalott 
szülötteiről nem is beszélve — bizony nagyobb-
részt oly dalok állnak, amelyeket csak mű-
magyarnak, vagy legjobb akarattal újmagyar-
nak nevezhetnénk. Nehéz is volna ezekre oly 
példát találni, amit ne ismerne mindenki. Előb-
bire korszerű példaként kínálkozik a fü lünk hal-
latára született s kimúlt „Kicsi fehér meszelt 
szoba"' című műmagyar divatdal, melynek szen-
timentális szövegi részében a „búbos kemencés", 
„tulipántos ládás" magyar máz a legszélesebb 
rétegekben vitte lépre a közönséget: hisz minden 
megvan benne, ami a népiesből romantikusan 
tetszetős, zenei része is a szöveghez h íven: szen-
timentális, •— cigányzene, amit zongorán szerez-
tek. Utóbbira például hozhatnánk fel akármelyik 
cigányok által játszott népies műdalt, amit vi-
déki kocsmákban vagy házibálokon szoktak éne-
kelni, amikor a magyar ú r már „régimódra" és 
stílszerűen mulat. 

Az igazi magyar dalra pedig — éppen fordi tva 
— nehéz volna oly példát találni, amit az olvasó 
magyarok kivétel nélkül ismernének. Mert az 
igazi magyar dalt ma még, sajnos, csak azok 
éneklik, akik őrzik is. Bartók parasztdaloknak 
nevezi ezeket a dalokat. 

1 L. Bartók Béla: A magyar népdal — Kótapéldák. — 
Bp., 1924; Kodály Zoltán: 15 magyar parasztdal, Ma-
gyar népzene (Sorozatok), Gyermekkarok 13 kórusa, 
150 erdélyi népdal, Nagyszalonta népdalkincse; Molnár 
Imre—Lajtha László: Játékország. 1929 stb. 
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A magyar dalnak ilyetén állása mellett annak 
helyes külföldi értékeléséhez sem fűzhetünk va-
lami vérmes reményeket. Ha külfölditől magyar 
zeneismeretei iránt érdeklődünk, három ismerős 
szó csendül a fü lünkbe: „Liszt", „cigány" és a 
„csárdás". Ez a há rom — előttük persze többé-
kevésbbé homályos — fogalom alkotja azt a ke-
vés ismeretet, amely a magyar zenéről és dalról 
a külföld átlag-tudatában él. Persze a Magyar 
rapszódiák szerzőjét melyik külföldi ne ismerné? 
Bizonyos mértékben éppen a világhírében álló 
Liszt hí ras könyvének (Les Bohémiens et de leur 
musique en Hongrief tulajdonítható, hogy a 
külföld szemében a magyar zene a cigányzené-
vel azonosult. A külföldjáró híres magyar cigá-
nyok, mint Bigó Jancsi, P a t i k á r u s Ferkó, P a -
rázs Miska, Munczy Lajos, Balog Poldi, Horváth 
Laci stb. mind nagyban hozzájárultak, hogy a 
legízesebb exotikus zenei csemege a külföldön 
még ma is a cigánynóta. Egy 1933-ban, a párizsi 
Salle-Pleyel-ben rendezett hangversenyen, amely-
nek műsora egy Liszt-számból, egy jónevű ma-
gya r operaházi énekesnő Bartók- és Kodály-
számaiból és egy magya r cigánybanda csárdásai-
ból tevődött ki, a legnagyobb sikert persze a 
cigánybanda ara t ta . Cigányaink nemzetközi si-
kere egyébként köztudomású. Bármerre menjünk, 
az északi államokban Finnországban, Észtország-
ban, Svédországban, vagy nyugaton Német-
országban, Angliában, Franciaországban, vagy 
délen Olaszországban, Görögországban, sőt akár 
Amerikában éppen olyan ismertek és szívesen 
hallottak, mint Közép-Európában, de magyar-
ságukban éppen olyan félreismertek is. Mert azt, 
hogy a cigányzene a magyar zenének csak egy 
aránylag újabbkori és efemér virágzása, ami t 
egy zeneileg hibás ízlésű nemzedék tett a ma-
gáévá, hogy a cigányok a m a g u k esupalélek-
csupaszív áradozásában feloldják, elhigítják és 
kicserélik egy eredeti magyar dallam lelkét, rit-
musá t és ornamentikáját ; hogy fából-vaskarikát 
gyártanak, amidőn a keleties hangnemű, tipikus 
strófaszerkezetű és homofon természetű magyar 
dallamokat nyugat i hangnemekben ellirizálva és 
többszólamú hangszereléssel a d j á k vissza; s vé-
gül azt, hogy a m a g y a r dal legmagyarabb sa já t -
sága, a pentatonika iránt a cigányzenének ér-
zéke nincs, a külföldi közönség ma még nem 
tudha t ja . 

Az 1933. év tavaszán Dél-Franciaországban 
rendezett Nemzetek Ünnepével (Féte des Na-
tions) kapcsolatban egy nizzai ú j s á g a cigányok-
ról így ír: „Korunkban a m a g y a r népdal (?) 
legnépszerűbb terjesztői a cigányok. De csak a 
X V I I . század óta játszanak, mint zenészek. Bé-
gebben tévesen azt hitték, hogy a cigányok a 
szerzői azoknak a daloknak, amiket játszanak, 
következőleg zenéjük nem magyar , hanem ci-
gány. Ma már bebizonyosult, hogy répertoire-
jukban semmi specifikusan cigány nem talál-
ható. Csupán temperamentummal, érzelgősség-
gel tele előadásmódjukkal já ru l tak hozzá ahhoz, 
hogy megszerettessék a magyar zenét, jóllehet 

2 A cigányokról és azoknak zenéjéről Magyarorszá-
gon. 1859, magy. 1861. 

túlzott és szélsőséges ornamentikájuk néha ke-
véssé előnyös. Zenekaruk, amelynek lelke a prím-
hegedű, vonósötösből áll, kiegészítve egy klari-
néttal és egy cimbalommal."3 

Ez a kis referáda jellemzően muta t ja , milyen 
felületesen ismerik külföldön a magyar zenét s 
hogy a cigányokat még ma is a „magyar nép-
dal" terjesztőinek tar t ják. Köztudomású, hogy 
a daloknak, amiket a cigányok játszani szoktak, 
a szerzői leginkább cigányprímások és műdal-
szerzők és hogy répertoire-jukban semmi speci-
fikusan cigány ne volna, éppen olyan túlzás, 
mintha azt mondanók, hogy ezekhez a magyar 
modorban készült cigánynótákhoz a magyar ze-
nének semmi köze. Az említett cikkben kissé fel-
jebb ezt olvashat juk: „A dalok végtelen egysze-
rűséggel, nagyon sajátos formában fejezik ki a, 
nép érzéseit és gondolatait, szertelen tempera-
mentumát, kedélyhangulatának gyors változásait. 
A magyar népdal megőrizte ősi sajátságait s ép-
pen ezzel a különlegességével vonja magára a 
külföld figyelmét. A magyar zeneszerzők mindig 
a népzene végtelen gazdagságából merítettek, de 
a külföldi zeneszerzők, mint Brahms, Berlioz, 
Debussy szintén szereztek zeneműveket magyar 
módra." A magyar zeneszerzőkre való hivatko-
zás, a Brahms Magyar táncaira, Berlioz Rákóczi-
indulójára való utalás nyilvánvalóvá teszi, ho-
gyan értelmezi a nizzai ú jságí ró a magyar nép-
zenét. Mert a külföldi zeneszerzők műveiben, 
mint Liszt Magyar rapszódiáiban, Brahms Ma-
gyar táncaiban felhasznált dallamok legnagyobb 
része népies műzene, aminek a tiszta magyar 
zenéhez, vagy Kodály és Bartók szavával: pa-
rasztzenéhez vajmi kevés köze van. A népies 
műzene oly szerzők alkotása, „akik bizonyos 
zenei műveltséget sajátí tottak el és műveikben 
hazájuk parasztzenéjének egynémely sajá tságát 
a magasabb műzenéből kölcsönzött sablonokkal 
keverik".4 Akár f a j m a g y a r nótaköltők, akár 
zenei tehetségükben szabad folyást nyert akkli-
inatizálódott cigányok legyenek ezek a szerzők, 
művük még akkor sem nevezhető a szó szűkebb 
értelmében magyar zenének (dalnak), ha azt, 
akár hatás, akár nyílt átvétel fo rmájában a 
magyar nép befogadta. Ez utóbbit pedig, ha már 
erre kerül a sor, a nép éppen úgy megformálja , 
a maga szájához és hangnemvilágához alakítja, 
mint az eredeti népi darabot a cigány. (Ide-
vonatkozólag elég csak összevetnünk például az 
„Esik eső, szép csendesen esik" című magyar 
dalt Bartók tiszta népi feldolgozásában és a 
kávéházi cigány felfogásában.) Végeredmény-
ben tehát a cigány éppen úgy áll a népivel, mint 
a nép a cigánydarabokkal: két különböző és 
össze nem téveszthető ízlés áll egymással szem-
ben 9 lehet-e kétségünk abban; melyik a magya-
rabb? 

A magya r dal és a magyar cigánynóta viszo-
nyára a svéd Ch. Pierre Backman jegyzi meg 
találóan, hogy a magyar népzenében „a magyar 
cigányzene olyan tényező lett, amellyel számolni 
kell az ország zenei életében. Nyilvánvalókig a 

3 L. Le Petit Ni?ois, 1933 március 24, 9. 1 
* L. Bartók: A magyar népdal. Bp., 1924, V. 1. 
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magyar cigányzene erős hatást fogadott be a 
magyar népzene részéről, mint ahogy ezt is meg-
termékenyítette a cigányok sajátos ri tmikája, 
modulációja".5 Backman már az európai hatást 
is ügyesebb szemmel nézi, amikor azt a magyar 
cigányzenére korlátozza, nem cserélvén össze ez 
utóbbit a szorosabb értelemben vett magyar ze-
nével: „Még az európai zenére is megvolt a ma-
gyar cigányzene jelentősége, Haydn szívesen 
hallgatta, éppúgy, mint Gluck. Schubert ismerte 
a cigány melódiákat, melyeknek egyes töredékeit 
meg is találhatjuk műveiben s egyebek közt 
Beethovennél nem egy visszhangját találhatjuk 
a magyar cigányzenének."6 

A magyar cigányzenével együtt te r jedt el és 
ugyancsak európai népszerűségnek örvend a 
csárdás. Ennek népszerűsítésében a cigányokon 
kívül minden bizonnyal volt némi része az euró-
pai karr ier t fulott Kálmán-operettnek, a Csárdás-
királynőnek is, amely Svédországban a Bajadér-
ral együtt még ma is nagyon népszerű és éven-
ként többször is műsorra kerül, éppúgy a Lehár 
darabjai is (Víg özvegy, Cigány szerelem, Luxem-
burg g ró f j a stb.). Bár a magyar operettnek a 
szorosabb értelemben vett magyar zenéhez (dal-
hoz) alig van köze, azért nem csekély mértékben 
járul t hozzá az általános európai magyar gon-
dolat terjesztéséhez. Hogy könnyed és hajlékony 
műzenéjével korszerű ízlést elégít ki. azt mi sem 
muta t j a jobban, mint hogy világhírre emelke-
dett s világsikere szinte egyedülálló. S ha mi 
magyarok nem tudnók, hogy a magyar operett-
zene az igazi és egészségében viruló magyar ze-
nének — mondjuk — mostohatestvére, még büsz-
kék lehetnénk rá, hogy az európai és világsláger-
nperettek góca Strauss városából a másik nagy 
Dunavárosba: fővárosunkba került át. Minden-
esetre kissé messzemenő és merész a következte-
tés, midőn Backman a magyar operettről így í r : 
„Az az ú j hang, ami a simulékony valcerokba, 
vidám dalokba, szentimentális énekekbe bele-
került, éppen a magyar népzene hangja , amely 
ilyen módon alkalmat nyert arra, hogy az euró-
pai zenére befolyást gyakoroljon."7 

Az európai csárdásláz legtüzesebb fokára a 
finneknél emelkedett, ahol számtalan olyan „ma-
gyar" csárdás forog használatban finn testvé-
reink között, amit még a legbuzgóbb magyar 
cigányprímás sem ismerne el magyarnak. A csár-
dások, a kuruenóták és az ezekhez fűzött roman-
tikus képzetek világában álmodoznak a finnek 
messzireszakadt rokonaikról, a magyar puszták 
menyecske- és kardforgató népéről, akikkel töb-
bet foglalkoznak, mint bármelyik közös roko-
nunkkal. Abba persze, hogy a finnek a „Csak 
egy kis lány van a világon" című dalt eredeti 
finn dalnak tar t ják, észt testvéreink pedig a 
„Bitka búza, ritka árpa" kezdetűt eredeti orosz-
nak, bele kell nyugodnunk. A cigánynóta nagy 
népszerűsége dacára is az igazi magyar dal lété-

s L. Ch. P. Backmann—B. Leffler: Ungern i kultur 
och história (Magyarország művelődésben és történe-
lemben), P. A. Norstedt et Söners Förlag. Stockholm, 
1924, 119—120. 1. 

6 U. o. 122. lap. 
7 U. o. 

vei s lényegével a finnség szellemi rétege tisztá-
ban van. Évenként legalább két magyar hang-
versenyt rendeznek Helsinkiben s ilyenkor Bar-
tók és Kodály művei s feldolgozásai sem hiányoz-
nak a műsorról. Bartók és Kodály ú j utat törő 
művéről, gyűjtéseiről s harcairól részletes tudo-
másuk van s a magyar zene ú j egetvívó forra-
dalmáról nagy megértéssel írnak. Bartók a 
„munka óriása", „a magyar Sibelius", „csodála-
tos ember" — í r j a Viiinö Päsola, a helsinki-i 
h í res magyarbará t karmester. „Európai zseni", 
aki a magyar népies dallamok „sajátságos vará-
zsát" őrzi művészetében, egyéniségébe olvasztotta 
a magyar népdalt, „a néplélek buja anyagát".8 

Nemkülönb elismeréssel írnak Kodályról, a Hár i 
J á n o s és a Psa lmus Hungaricus világhírű szer-
zőjéről, kinek géniuszában Bar tók európaiságá-
val szemben a kiegyensúlyozott magyarságot, a 
harmónia szintézisét hangsvilyozzák. 

Mindaz azonban, amit a magyar dalról ilyen 
szép tájékozottsággal tudnak és megállapítanak, 
csak elmélet marad az elmélkedőkkel, amelynek 
az általános (átlag!) zenei g y a k o r l a t — akár, 
mint nálunk — épp az ellenkezőjét muta t ja . 
A Rokonnépi Szövetség 1931 júniusában Helsin-
kiben rendezett IV. kultúrkongresszusának vissz-
hangjaképen Mar t t i Korpilahti , jónevű finn ze-
nész és énekpedagógus „A pusztáról és öböl 
mögül" címen dalgyűjteményt adott ki, melynek 
anyagát magyar és észt népdalok képezik9 s 
amely művet iskolai használatra államilag is 
bevezették. A szerző valami német gyűjtemény-
ből vette át és fordította le magyar anyagát . 
A gyűj temény 22 „magyar népdala" közül 3 az 
elfogadhatóan magyar , alig egy-kettő az elfogad-
hatóan cigány, a többi még műdalnak is elron-
tott, vagy magyarságában kétségbevonható, nem 
is beszélve a felismerhetetlenségig eltorzult szö-
vegekről. 

Általános európai tünet a helyesen értelmezett 
magyar dalnak csupán elméleti — gyakran még 
így is hézagos — ismerete. Bartók és Kodály 
külföldi hangversenyein kívül némileg talán a 
Gyöngyösbokréta bizonyságtevő ú t j a is hozzá-
járul t , hogy egyes országokban mégis a magyar 
dalnak s zenének líj képe kezd kialakulni. H a 
Európa föntiekkel ellenkező pólusát ; Olaszorszá-
got nézzük, amely kiforrott zenei ízlésében s mű-
veltségében az európai zene egyik jellegzetes, 
kialakult formájá t képviseli, azt látjuk, hogy az 
olaszok szeretik a magyarságban és annak zené-
jében a keletet hangsúlyozni a nyugattal szem-
ben. Az a sajtóvisszhang, amely a Gyöngyös-
bokréta táncoló, daloló magyar ja i t fogadta s 
különösen az. amely a legigazibb magyar gyön-
gyösbokrétát: Kodály Székelyfonóját kísérte, 
a r r a vall, hogy Olaszország azoknak az európai 
kul túr tá jaknak egyike, ahol a magyar eredetiség 

8 L. Väinö Päsola: Kapcsolataim a magyar dalszer-
zőkkel .— A Heimoliitto (Rokonnépi szövetség) IV. finn-
ugor kultúrkongresszus alkalmával megjelent hasonló 
című kiadványában. Helsinki, 1931, 102. lap. 

9 M. Korpilahti: Pustalta ja lahden takaa, — Negy-
ven népdal Magyarországból és Észtországból iskolák 
és dalbarátok számára. Helsinki, 1931. 
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és tehetség leghamarabb megértésre talál. Emel-
lett él és kiadósabb múl t jának megfelelőleg álta-
lános népszerűségnek örvend a cigánymuzsika 
is, amelyhez az élénken működő olasz fantázia 
a puszta, gémeskút, csárda és a búsuló betyár 
romant ikus képzeteit szereti fűzni. 

Végeredményben: általános érvényű konklú-
ziónk csak az lehet, hogy a magyar dal értéke-
lése külföldön még a kialakulás nagyon kezdő 
s tádiumában van, minek főoka, hogy a magyar 
dal sokhelyütt még bemutatkozásra vár. Az az 
önzetlen propaganda, amelyet a modern magyar 
művészek egyéni vállalkozása próbálgat és foly-
tat a külföld zenei életében, még indulásnak is 

kevé«: pár cikk az európai saj tó malmában, pár 
hangversenyóra az európai évek elseprő zajlásá-
ban. De mégis harc, amely megtámasztásra vár, 
kezdet, amely felkarolásra érdemes, mert fel-
karolása nemzeti érdek. A második lépés azon-
ban nem előzheti meg az elsőt. Voltaképen ho-
gyan kívánhatnók a külföldtől a magyar dal 
helyes ismeretét, amikor hazai ízlésünk sem ju-
tott még el a magya r dal ősi fogalmához'? 
Igaz, hogy az iskolánkívüli népművelés révén is 
a széles néprétegek között ez a helyzet mái-
javulóban van. (Gramofonlemezek, hangverse-
nyek, nótaesték, ének- és zenétanfolyamok, nép-
művelési énekkarok.) 

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

A Cserhát-, a Mátra- és a Bükk-hegység 
vidéke* 

Hazánknak ezzel a vidékével három tanítási 
egység keretében foglalkozom. Az elsőben a 
a vidék határait , felszínét, hegyeit, völgyeit, 
folyóit, éghajlatát , terményeit és lakosait is-
merte tem meg. A másodikban a vidék városai-
ról, nagyobb helységeiről nyúj tok képet a gyer-
mekeknek. A harmadik órát összefoglalásra és 
a vidék vármegyéinek ismertetésére szánom. 

Ennek a taní tásnak központjában, mint szem-
léltető eszköz, Magyarország hegy- és vízrajzi 
térképe fog állani, emellett azonban hasznos szol-
gálatot tehet Magyarország domború térképe 
és a homokasztal is. A szemléltető képeket 
hegységek szerint csoportosítva állí tom a 
gyermekek elé. 

Taní tás közben a r r a törekszem, hogy az érde-
kasség, eszméltetés és hasznosság elveinek ki-
aknázása mellett, a vidéket gyermekeimmel 
nccsak megismertessem, hanem meg is szeret-
tessem. 

T E R V E Z E T . 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődés felkeltése. — Eddig csonka-
hazánknak erről a sík vidékéről tanultunk, — 
mondom s a térképen a Nagy-Al földet muta-
tom. — Most hazánknak más vidékét fogjátok 
megismerni. Ezek a képek arról a vidékről va-
lók, — szólok a csoportosított képekre mu-
ta tva . Ezeket a gyermekek nézegetik, feliratai-
kat olvasgatják. — Milyen magas hegyek! — 
Szép vidék lehet! — Lilafüred is nagyon szép. 
— Az a Biikk-hegységben van, — mondják a 
Li lafüredet ábrázoló kép alapján. — I t t van ez 
a vidék, ni! — muta tom a térképen. — Bizony 
«zép vidék ez, gyerekek. — Szeretnétek meg-
ic merni1? 

b) Célkitűzés. — Gondolatban j á r j u k be azért, 
hogy csonkahazánknak ezt a megmaradt he-
gyes, szép tá ja i t is megismerhessétek. 
Tárgyalás. 

a) A Cserhát-, Mátra- és a Bükk-hegység 

* Mi'tatvány I rozdy Gyulának sajtó alatt levő föld-
rajzi vezérkönyvéből. 

vidékének határai. — Nézzük meg előbb a tér-
képen azt, hogy melyek a ha tá ra i ! — Kezdjük 
itt nyugaton ennél a kis fclyócskánál, — mu-
tatom a térképen. — Ez az Ipoly folyó, — ol-
vassák a térképről. — Hej, de sóhajtozik most 
ez a kicsi folyócska, amelyik alig 10—15 méter 
széles és vize oly sekély, hogy több helyen 
úszás nélkül át lábolhatunk r a j t a . A csehek 
mégis azt fogták r á Trianonban, mikor hazán-
kat szétdarabolták, hegy nagy folyó s hajók 
j á rnak ra j ta . Jól tudták ők, hogy azon még 
t u t a j sem úszhat le. Csak azért mondták, 
hogy elhitessék, hogy jó lesz határfolyónak. 
Nem tudom mit gondolhatott magában ez a 
szegény Ipoly, mikor a cseh csendőrök meg-
jelentek a par t j án s az átkelni akaró magya-
rokat visszakergették. P a r t j á n sok olyan 
község van, melyeknek határa a folyó túlsó 
részén terül el. Oda csak nehezen és szigorú 
ellenőrzés mellett engedik át a csehek a ma-
gyarokat azért, hogy földjeiket megmunkál-
hassák. 

— Haladja tok végig az Ipolynak azon a sza-
kaszán, amelyik a trianoni ha t á r ! — It t fenn 
északon már nem a folyók mellett húzták meg 
a csehek a ha tá r t . Megmondták, hogy ettől 
eddig s Trianonban azok, akik országunk sorsa 
felett döntöttek, mindent jóváhagytak, pedig 
nem is ismerték hazánkat. í gy született meg 
ennek a vidéknek is trianoni ha t á r a a Bodrogig, 
— mondom és a térképen szemléltetem. — I t t 
egy darabon a Bodrog, aztán egy kis darabon 
a Tisza a vidék ha tá ra . Aztán meg erre délen 
az Alföld, itt meg Vácnál kisdaraben a Duna, 
— mondom és mutatom. 

— Mondjátok el most égtájak szerint ennek 
a vidéknek a ha t á r a i t ! — Nyuga ton és észak-
nyugaton az Ipoly, amely egyben trianoni ha-
tá r ; északon és északkeleten csak a trianoni 
ha t á r ; keleten a Bodrog és a Tisza; délen az 
Alföld széle s egy kis darabon a Duna, — fog-
la l ják össze a maguk módján, a térképen mu-
ta tva a gyermekek. 

— Rajzol juk le ennek a vidéknek a termé-
szetes és mesterséges határai t ! — szólok. (Én 
a nagytáblára, vagy nagyobb csomagolópapi-
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rosra, a gyermekek pedig vázlatpapirosra raj-
zolnak.) — I t t a Duna , — mondom s a Dunát 
a váci kanyarulatnál kissé délre is lerajzolom. 
— Rajzoljátok le ti is! — Az Ipoly így kanyaro-
dik, ni! — mutatom a térképen. — Ezt is le-
rajzolom. — Rajzol já tok le ti is! — Most meg-
nézem a tr ianoni ha t á r kanyargását , aztán le-
rajzolom. — Rajzol já tok le ti is! — Iderajzo-
lom a Bodrogot s kis darabon a Tiszát! — Raj-
zoljátok ti is! — Délen az Alföld széle a vidék 
határa . Ezt nem kell lerajzolnunk, — szólok, 
aztán a gyermekek r a j zá t ellenőrzöm, javítom. 
(Igen helyes eljárás az, ha a gyermekeket 
rászoktatom arra, hogy egymás vázlatrajzát 
nézzék meg s azon az esetleges hibákat javít-
sák. Ezel alkalmat adok nekik arra, hogy 
egymáson szeretettel, megértéssel segítsenek, 
ami a közösségre való nevelésnek igen jó esz-
köze.) 

b) Vizei. — Néhány vizét már felrajzoltuk 
ennek a vidéknek. Melyek azok? •— Hanem 
még több folyóvize is van. — Nézzétek meg 
csak a térképet! — késztetem a gyermekeket 
a térkép szemléltetésére, mire elolvassák a 
folyók neveit, folyásuk irányát megfigyelik. 
(Ez az önálló megfigyelés azonban nem elég 
tiszta, határozott, éppen azért közösen is néze-
getjük a folyókat s ennek alapján rajzoljuk 
be vázlatunkba.) — Vegyük sorra ezeket a 
folyókat! — Kezdjük i t t nyugaton! — Ez a 
Galga. — Erről m á r tanultunk. Ennek az 
eredete és az északi szakasza van ezen a 
vidéken. — Nagyon kis patak. Milyen széles 
lehet? — Sok helyen nem szélesebb mint ez a 
tanterem. — Mely i rányban folyik ezen a vi-
déken? — Délkelet felé. —Ez a kis patakocska 
innen a hegyek közül siet le ide az Alföldre. 
Mert hegyek között születik, bizonyára nagyon 
kíváncsi a sík vidékre. Alighogy a sík-
ságra ér, találkozik egy nálánál valamics-
kével nagyobb folyóval. — A Zagyvával, — 
mondják. — Nézzétek csak meg, hogy liol is 
ered ez a Zagyva!1? — I t t fenn a hegyek között 
a t r ianoni határnál . — A Karanes-hegynél, — 
olvassák a térképről a gyermekek. —• Onnan. 
És ezen a vidéken mely irányban folyik? 
— Északról dél felé egy kis kanyarulat ta l . — 
Itt jön a Galga, itt meg a Zagyva. Mikor kiér-
nek a síkságra, összeölelkeznek s úgy mennek 
tovább. — Rajzol juk le ezt a két folyócskát! 
— mondom, lerajzolom, a gyermekek figyelik, 
aztán ők is rajzol ják. 

— Hanem itt kelet felé ismét van egy fo-
lyócska. Nézzétek meg, honnan jön, merre fo-
lyik, hová megy s kérdezzétek meg, hogy mi 
a neve. — Ez itt a cseh megszállott területen 
ered. I t t a Karancs-hegynél lépi át a trianoni 
határ t . Egy kicsit délkeleti i rányban folyik és 
a sík vidéken ez is a Zagyvába ömlik úgy, 
mint a Galga. Ez a Tarna folyó. — Kérdezzé-
tek meg azt a Zagyvát, hogy hová viszi a Gal-
gát és a Tárnát . — Ide a Tiszába!-—A Zagyva 
itt Szolnoknál ömlik a Tiszába, — mondják és 
muta t j ák a gyermekek. — Nézzétek meg a 
Tarna folyásának i rányát , aztán rajzoljuk bele 

»FOLIOLBATOI? 

ezt is vázlatra jzunkba! — mondom és leraj-
zoljuk. 

— Vájjon van-e még folyóvize ennek a vi-
déknek? — I t t az a kis Eger. — Ez is a hegyek 
közül jön és a Tiszába ömlik. — Jó, hogy ez 
a kisgyermek nem fél ott hegyek között egye-
dül. Bátor gyermek lehet! — Rajzol juk le ezt 
is! — Még több folyó van ott. — I t t van a Sajó. 
Ez is cseh megszállott területen ered. Mikor 
Csonkamagyarországba lép, délkelet felé fo-
lyik. — I t t a Bodva patakot veszi fel. — A 
Sajóba folyik a Hernád is. — Ezen a vidéken 
nem egészen délre, hanem kissé délkelet felé 
ta r t , — mondják a gyermekek a térkép alapján, 
most már önállóbban. (Törekedjünk arra, hogy 
a gyermekek minél többször önállóan nézeget-
hessék a térképet és számoljanak be szemle-
leteikről. Az önálló szemlélődésre és be-
számolásra különösen akkor nyílik alkalom, 
mikor már megérzik a tanítás közben követett 
szempontokat. Ilyenkor vonuljunk háttérbe s 
éreztessük meg velük, hogy örülünk szabad 
megnyilatkozásuknak.) — Rajzol juk le a Sa-
jót is a Bodvával meg a Hernáddal ! — A 
Bodrogot meg a Tiszát má r lerajzoltuk. Több 
folyó nincs ezen a vidéken.— Még több is kel-
lene!?— mondom. Hasonlítsátok össze a Nagy-
Alföldet, meg ezt a vidéket! — Ezen a vidéken 
sűrűbben vannak a folyók, mint az Alföldön, 
— ál lapí t ják meg a gyermekek. 

Részletösszefoglalás. — Pa l i a nagytérképen, 
Anti az én vázlatrajzomon muta t ja , ti pedig 
a magatok vázlatra jzán mutassátok azokat a 
folyókat, amelyeknek a nevét ma jd Géza 
mondja . 

c) A vidék hegyei, síkságai. (Minthogy ennek 
a vidéknek hegységeit a folyóvizek határozot-
tan tagolják, nem lesz nehéz a hegységek irá-
nyát és terjedelmét megfigyeltetnünk s azokat 
a folyóvizek közeibe belerajzoltatnunk.) — 
Nézzük meg a térképen, aztán ra jzol juk le 
vázla t ra jzunkba ennek a vidéknek a hegysé-
geit! — tűzöm ki a részletcélt. — Kezdjük itt 
az Ipolynál. — Ott van a Börzsönyi hegység — 
mondják. — Ha jól megnézitek a térképet, a neve 
mellett valamit találtok, — késztetem alapos 
szemléletre a gyermekeket. — Ott van a Csóvá-
nyos. Az a hegy, amely 939 m magas — olvassák 
a gyermekek a térképről. (Ha van községünkben 
vagy környékünkön hegy, akkor ennek a ma-
gasságát veszem alapul s azt összehasonlítta-
tom a Csóványossal. Pl.: A Jánoshegy 529 m. 
A Csóványos majdnem mégegyszer olyan ma-
gas. Hanem mit csináljunk az alföldi gyerme-
kekkel, akik hegyet még sohasem láttak?... 
Igaz, hogy 900—1000 m magasságot nem képzel-
tethetünk el a torony magasságának alapul-
vételével. Itt tehát nem tehetünk mást, mint 
azt, hogy hosszúságot jelölünk meg. Ebben az 
esetben pl. 1 km távolságot s ezt felállítva kép-
zeltetjük el. Igaz, hogy ez nem lesz hű, mert 
hiszen a tengerszín feletti magasság van a tér-
képen feltiinteteve, de az nem baj, hiszen tel-
jesen híven úgy sem tudjuk elképzeltetni a 
nem szemléltethető magasságokat.) 

— Gyönyörű vidék ez! A Börzsönyi-hegyek 

lós. 
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tölgyes-bükkös erdőkkel vannak borítva. A sűrű 
erdőben szarvasok, vaddisznók, őzek tanyáznak, 
A budapestiek szívesen rándulnak ki ide a 
Börzsönyi-hegyek közé. Vájjon merre mehet-
nek I — Hány km-t utazhatnak? — Megéri a 
fáradságot , mert h a felmennek ide a Csóvá-
nyos tetejére, pá ra t l an szép vidék tá ru l eléjük. 
— Mit láthatnak nyuga t felé? — És dél, észak, 
kelet felé? — késztetem a gyermekeket arra, 
logy a térkép alapján a valóságot elképzel-
jék. Minthogy ez az elképzelés ezen a fokon 
még nem lehet valami hű, tiszta és világos, 
a gyermekek beszámolása után ezt kiegészí-
tem s ezzel képzelőtehetségüket fejlesztem. 
Í g y : — Nyugat felé, lenn a völgyben kanya-
rog az Ipoly. Csendesen, bánatosan. Mintha 
érezné, hogy őt a magyar folyót a csehek 
ha t á rnak számítják. Ez f á j neki! Jobb pa r t j án 
is, bal par t ján is apró falvak látszanak. Temp-
lomuk harangjának hangja felhallatszik a Csó-
ványos tetejére. A harangszó bús, szomorú. 
Mintha benne volna a kicsi fa lvak népének 
minden fájdalma. Az Ipolyon túl sík vidék. 
Népe, földje, fája, levegője mind-mind magyar 
s most mégis csehek parancsolnak ctt. Dél felé 
a hatalmas Duna gyönyörű völgyben folydo-
gál lassan, méltóságosan, nagy kanyarulat ta l . 
Az erdőkoszorúzta hegyek nézegetik magukat 
s ima tükrében. Észak felé lankás domboldalak 
között ismét az Ipo ly folyót l á t juk . Azon túl, 
cseh megszállt területen, erdős hegyek kékle-
nek s csak néznek, néznek a Csóványos felé 
vágyódva, sóvárogva. Kelet felé erdőkoszc-
rúz ta hegyláncok. Azokon túl dombos vidék 
látszik zöldelő rétekkel, diísan te rmő szántókkal. 

— A kiránduló sokáig nézné ezt a saép vidéket, 
hanem egyszerre mellette megcsörren az erdő. 
Odatekint s egy meglepett őzikét lát. De csak 
egy pillanatra, mert a megijedt állat hirtelen 
eltűnik az erdő sűrű bozótjai között. 

— Jelöljük meg vázlatunkban a Börzsönyi-
hegyek helyét vas tag barna vonallal, a Csó-
ványos helyét pedig kereszttel. 

— H a kelet felé haladunk ismét több hegy-
láncból alakult hegységet látunk. — Az a Cser-
hát-hegység, olvassák a térképről. — Ebben 
alacsonyabb hegyek vannak, mint a Bör-
zsönyi-hegyekben, — mondják a gyerme-
kek a térképszemléiét a lapján. — Ennek 
a nyúlványai húzódnak le az Alföldre. Ide, 
ni, a Galga- és a Tápió-patak völgyébe, — 
muta tom. — A Cserhát legmagasabb csúcsa a 
Karancs. Ez 727 m magas. Alacsonyabb, mint 
a Csóványos. — Éppen a trianoni határon van. 
I t t ered a Zagyva, — olvassák a térképről a 
gyermekek. — I t t a Duna kanyaru la táná l is 
van valami hegy. A Nagyszál. — Ez 657 méter 
magas. — Majdnem 300 méterrel alacsonyabb, 
mint a Csóványos, — mondják a térképet né-
zegetve és számítgatva a gyermekek. — Ez a 
Nagyszál-hegy figyelmezteti itt a Dunát vala-
mire. Vájjon mire figyelmeztetheti? — kérde-
zem s a gyermekek találgat ják. — Lehet, hogy 
a r r a is, amit ti mondotok, de én úgy tudom, 
hogy másra is figyelmezteti. —• Mely irányban 
folyik itt a Duna? — mutatem folyásának ke-

leti i rányát . — Kelet felé. — I t t van a mi gyö-
nyörű Budapestünk s itt a szép Alföldünk. 
Ezeket még nem lát ta a Duna. — Akkor a r ra 
figyelmezteti a Nagyszál, hogy nézze meg 
Budapestet és az Alföldet, — mondják moso-
lyogva a gyermekek. — És a D u n a szót fogad? 
— Szót, mert hirtelen délre kanyarodik és Bu-
dapest meg a Nagy-Alföld felé folyik. — Pe-
dig folyhatot t volna tovább keletre is. — Nem, 
mert a Nagyszál ú t j á t állja. Az téríti délre a 
Duna folyását, — veszik észre a földrajzi tényt 
a gyermekek. 

— Váj jon hasonlít-e a Cserhát vidéke a mi 
vidékünkhöz? — kérdezem, melyre vidéken-
ként más és más feleletet kapok. — Meny-
nyiben hasonlít és mennyiben különbözik? — 
Itt a Cserhát-hegységben alacsonyabb hegyek, 
dombok és sík térségek váltakoznak egymás-
sal. Búza-, rozs- és árpatermő vidék. Erre a 
déli domboldalakon szőlők díszlenek. A maga-
sabb hegyeken cser- és bükkerdők vannak. A 
lakosok a fiatal cserfa héját lehántják, a bőr-
gyáraknak eladják s ott a bőr kikészítésére 
(cserzésre) használják. Errefe lé sok a kopár, 
szakadékos hegy, amelyeken juhaklokat látunk, 
ami azt muta t j a , hogy ezen a vidéken juh-
tenyésztéssel is foglalkozik a lakosság. — A 
Cserhát északi részében, itt a Karancsnál , kő-
szénbányák vannak. I t t van egy falragasz. — 
„Salgótarjáni szén, salgótarjáni brikett, salgó-
tarjáni kályha", — olvassák a gyermekek. — 
Azon a vidéken van Salgótarján, ctt lehetnek 
a szénbányák. — Vasgyár is lehet ott, ha vas-
kályhát csinálnak — mondják. Nemcsak Salgó-
tar jánban, hanem itt az egész környéken van-
nak szénbányák. Ez a kőszén, ez a „tojásszén" is 
onnan való. Miért mondem, hogy „tojásszén"? 
— Mert ez a brikett magyar neve. — Hogyan 
készülhet ez? — kérdezem. A gyermekek el-
mondják elgondolásukat, amelyet, ha kell, he-
lyesbítek úgy, hogy a kőszénport kátránnyal 
keverik és formákba saj tol ják. — A Cserhát-
hegység gerinceit is ra jzol juk be vázlatraj-
zunkba! — Jelöl jük meg a Karáncs és a Nagy-
szál helyét kereszttel. 

— A Zagyva melyik pa r t j án húzódnak a 
Cserháthoz tartozó hegyek? — A jobb par t ján . 
— Nézzétek meg a bal pa r t j á t ! — Az is he-
gyes. — Ott van a Mátra-hegység. — Ezek ma-
gasabbak, mint a Cserhát hegyei. — A Bör-
zsönyi-hegyeknél is magasabbak. — A Mátrá-
ban a legmagasabb hegy: a Kékes. Ez 1011 m 
magas, —• olvassák önállóan a térképről a 
gyermekek. — Ez Csonka-Magyarország leg-
magasabb hegycsúcsa. A tetején ez a kilátó 
van, — szemléltetem. Nemcsak Budapestről, 
hanem az egész országból, télen, nyáron sokan 
rándulnak fel ide a Kékesre, ahová nemcsak 
gyalog, hanem a szerpentin utakon gépkocsin 
is fel lehet menni. (A hegyes vidéken levő is-
kolákban valószínű, hogy már a III. osztály-
ban ser került a szerpetín-út magyarázatára. 
Ott, ahol nem volt még róla szó, rajz segítségé-
vel nagy arázzuk meg annak előnyeit.) 

— X Kékesre érdemesebb gyalog felmenni, 
mint gépkocsin, inert útközben is sokat láthat 
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az ember. Innen Mát ra fü redrő l vezet fel az út, 
— szemléltetem Mát ra fü red néhány képét. — 
Ennek a kis üdülőtelepnek remek villái úgy 
mosolyognak a zöld fák közül, mintha tündér-
lakok lennének. Innen jól gondozott út vezet 
be a gyönyörű, szépséges erdőbe fel a Kékesre. 
A lombok sűrű sá t ra i a la t t össze-vissza kúsz-
nak, futnak, kapaszkodnak a növények. A tisz-
tásokon kék, sárga, lila erdei virágok nyílnak, 
illatoznak. A virágokat égszínkék pici lepkék 
szálldossák körül, mint valami tündérkisasszo-
nyok. Itt-ott kisszárnyú, nagytestű, lomha-
röptű, bársonyszárnyú fekete-piros lepkék 
szálldosnak. Madárdaltól hangos az erdő. A 
levegő üde, illatos. Szóval gyönyörűséges az út 
egészen fel a Kékes csúcsáig, ahol ez a szálló 
v á r j a a vendégeket, — mutatom a „Kékes-
szálló" képét. 

— Aki felmegy a Kékes csúcsára, az már fel-
kapaszkodik a 21 méter magas „Mátra-kilá-
tóra" is. És nem is bán ja meg, mert a kilátó-
ról olyan gyönyörű lá tvány tárul eléjük, ami-
lyent még álmodni sem mertek volna. Körös-
körül hullámos erdőkkel borított hegyhátak, 
közöttük rejtelmes völgyekkel. Dél felé a vég-
telen síkság, a Nagy-Alföld. Itt-ott tornyok, 
házak. De milyen kicsinyek! Olyanok, mintha 
apró dobozokból r ak ták volna össze a falut , a 
várost. Távolabb már csak a tornyokat látni 
s körülötte szürkészöld lombsátort. Csak a 
közülük fel-felcsillanó fehérség muta t ja , hogy 
házak is rejtőznek alat tuk. Ott egy fehéren 
kanyargó országút, melyen valami kocsi halad. 
H a l a d ! . . . Mozgását csak sejteni, de a távol-
ból látni nem lehet. Nyuga t ra , keletre, északra, 
mindenfelé hegyek, egybeolvadó erdőségekkel. 
It t-ott a hegycsúcsokon, hegyoldalakon egy-egy 
várrom alig kivehető körvonalai. És felettünk 
a tiszta égbolt, amelynek központjában mi 
állunk. — I t t vannak a képek a Kékesről, a 
vele szomszédos Galya-tetőről, meg azokról a 
tájakról , amelyeket a Kékesről látunk, — mon-
dom s a rendelkezésünkre álló képeket közösen 
nézegetjük, megbeszéljük. (Ha az elképzelt et ést 
célzó hangulatos elbeszélésembe itt-ott érintem 
a képek tartalmát, ezeket a gyermekek már 
tudatosabban nézik s a valóság elképzelése 
sokkal hívebben jelenik meg lelkükben.) 

—• Hanem itt is lá tha t já tok a mi Mátránkat, 
— mondom s aztán eléjük állítom Magyar-
ország címerét. — Ez a jobboldali alacsonyabb 
zöld halom a Mátra. A középső, az a kettős-
keresztes, a Tátra . Az erre északra van, — 
mutatom a térképen. — Tiszta időben a Kékes-
ről is lá that juk. A balszélső a Fátra . Az itt van. 
— mutatom. — Ezen a kettőn, a legmagasabba-
kon most idegenek já rnak . Mikor a Tá t ra felé 
tekintenek a kirándulók, leveszik a kalapjukat , 
felsóhajtanak s meghatot tan éneklik, hogy: Hi-
szek egy Istenben!... És imájukat viszi a 
szellő le az Alföldre s fel a kéklő hegyek közé. 

I t t a Mátra déli, alacsonyabb oldalán szőlők, 
gyümölcsösök. Ezeken a dombokon és a közöttük 
elterülő lapályokon búza, rozs, árpa, kukorica 
terem. Váj jon mi hasznát veheti az erdőnek itt 
a lakosság? 

— Melyik két folyó között van a Mátra-hegy-
ség? — Rajzol juk be vázla tunkba! — Jelöl jük 
meg kereszttel a Kékes helyét is! 

— A Mátrától keletre, a Tarna és a Sajó 
között is magas hegyek emelkednek. — Ez a 
Bükk-hegység. — Ebben ered az Eger patak. 
— Ennek a Bálványos a legmagasabb csúcsa. 
— Ez 957 m magas, — mondják térképszemlé-
let a lapján a gyermekek. •— A Bükk-hegység 
méltó a nevéhez, mert rengeteg bükkös erdők 
borí t ják ezeket a hegyeket. A bükkösöket több 
helyen fe lvá l t ja a tölgy- ós fenyőerdő. Ezek-
ben az erdőségekben sok őz, szarvas, vaddisznó 
s más kisebb vad tanyázik. 

— A Bükk-hegységnek gyönyörű t á j a i van-
nak s több helyen szép nyaraló- és üdüló 
helyek létesültek. Ezek közül legszebb ez, — 
mondom s a l i l lafüredi képcsoportot szemlélte-
tem. A szemléltetéssel kapcsolatos beszélgetés-
ben ez az anyag kerülhet felszínre: A Szinva 
és a Garadna patakok völgyében fekszik. Eb-
ben a völgyben van a kristálytiszta vizű 
Hámori-tó. A völgyet három oldalról hegyek 
zár ják körül. Ezeket a hegyeket gyönyörű ár-
nyas erdők borítják. Az erdőkben gondozott 
utakon sétálhatunk. Ez a gyönyörű szálloda 
dél felé néz a nyitott völgybe. A képről azt is 
lá that juk, hogy északról, nyugatról és keletről 
veszik körül a völgyet és a benne levő gyö-
nyörű szállót a hegyek. Ez azért jó, mer t ezek 
a hegyek felfogják a szeleket, viharokat. Ez 
a szálloda háromemeletes, Mátyás király ko-
r á ra emlékeztető, minden kényelemmel beren-
dezett hata lmas épület. Ablakaiból, erkélyei-
ről a Hámori-tó kék vizére, az üde erdőkkel 
borított hegyoldalakra és a dél felé nyitott, 
kétoldalt erdős hegyektől zárt völgybe látni. 
A szálloda alatt függőkertek vannak, ahonnan 
szép cseppkőbarlangba mehetünk be. Az üdülő-
telep gondozott park ja iban sétálhatnak, pihen-
hetnek a nyárelők. Megnézhetik a Szeleta-bar-
langot, amelyben valamikor még ősember la-
kott. Bemehetnek a nagyobb „Szent István"- és 
„Anna"-cseppkőbarlangokba s megcsodálhat-
ják azok földalatti szépségeit. Van itt sok-sok 
természeti szépség és ózondús levegő. Nem csoda, 
hogy Lil lafüredet igen sok vendég lá togat ja . 

A Bükk-hegység erdeiből sok fát termel a 
lakosság, a föld belsejéből pedig vasércet bá-
nyásznak. —• I t t a völgyekben, meg itt a Sajón 
túl, a Bodva patak és a Hernád folyó között 
elterülő dombos, lapályos vidéken — szemlél-
tetem, — búzát, rozsot, árpát , kukoricát, bur-
gonyát termő földek vannak. 

Bajzol juk le vázla t ra jzunkba a Biikk-
hegységet! — Jelöl jük meg kereszttel a Bál-
vány-hegy helyét! 

- Ennek a vidéknek a Hernád, a Bodrog és 
a Tisza folyók közötti részén is van egy hegy-
ség, — késztetem a gyermekeket a térkép néze-
getésére. — Az Eperjes—Tokaji-hegység. — Ez 
erre észak felé húzódik cseh elszakított terü-
letre. — Ennek egyik kisebb szakasza a Hegy-
alja. — I t t is van egy kis különálló hegy a 
Tisza kanyarulatánál . Ennek a neve: Tokaji-
hegy. — mondják. — Ttt nincsenek olyan 
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magas hegycsúcsok, mint a Bükkben, vagy 
a Mátrában. — Az Eperjes—Tokaji-hegy-
ségnek magasabb hegyeit erdőség borítja. I t t 
a déli része, a Hegyal ja , azonban szőlővel van 
beültetve. A hegyal ja i boroknak hírük van az 
egész világon. A lakosoknak nagy része itt 
szőlőtermeléssel foglalkozik. — Még híresebb 
ennek a különálló Tokaji-hegynek a bora itt, 
ni! — mutatom. A tokaj i bor még a külföldi 
uralkodók asztalára is rákerül . Emlegetik is 
az egész világon! 

— Hanem nézzük csak a Tokaji-hegy fekvé-
sét, környékét! — aknázom ki az eszméltetésre 
alkalmas anyagot. — Erre folyik a Tisza. 
I t t a Tokaj i-hegyuél nagyot kanyarodik. 
Miért kanyarodhat ik? — Kikerül i a Tokaj i -
hegyet. — Azért. A szőlő szereti a napos hegy-
oldalt. Ott jól beérik és édes bor lesz belőle. 
Vá j jon a Tokaji-hegynek melyik oldalán 
teremhetnek azok a híres borok? — A délin, 
mer t azt éri legjobban a nap. — Igazatok van! 
Dél felől, itt az Alföld felől semmi sincs, ami 
fe l ta r taná a napsugara t . A hegynek még ke-
leti és nyugati oldalán is van szőlő s még az 
is beérik. Hanem olyan édes bort lehet-e abból 
a szőlőből sajtolni, mint a déli oldal szőlőjé-
ből? — Abból má r nem lesz olyan jó bor, mert 
a keleti oldalt csak délelőtt, a nyugati t pedig 
csak délután éri a napsugár. Reggel és alko-
nya t felé pedig már nem süt melegen a nap. 
— És mi lehet a hegy északi oldalán? — Ott 
már talán nem is érik meg a szőlő. — Csak 
alig-alig s a belőle készített bor is savanyú. 
Ezért van az, hogy a Tokaji-hegy északi olda-
lán már főleg erdőségek vannak. — H a a 
Tokaji-hegyen vehetnél szőlőt, melyik oldalán 
vennél? — Miért? 

— Rajzoljuk le az Eperjes—Tokaji-hegység-
nek csonkahazánk területére eső részét! — 
Rajzol juk le a Hegyal já t ! — Rajzoljuk le a 
Tokaji-hegyet is! 

d) A vidék völgyei. (Minthogy ennek a vidék-
nek tagoltsága igen alkalmas annak észrevéte-
tésére, hogy az Alföld a folyók mentén miként 
nyomul be a hegyek közé, azért a vidék folyó-
völgyeivel s azok földrajzi jelentőségével a 
tanításnak külön mozzanatában foglalkozom, 
mégpedig lehetőleg domború térkép segítségé-
vel.) — Érdekes az a hegyes vidék itt a Nagy-
Alföld szélén! Mintha a hegyek le akarnának 
vonulni az Alföldre, az Alföld meg feltörek-
szik a hegyvidékre. Melyik hegység az, amely 
legmélyebben küldi le dombjai t az Alföldre? 
— A Cserhát. Ez mélyen behúzódik a Duna— 
Tisza közére. — De a síkság meg a r ra törekszik, 
hogy a hegyek közé nyomuljon. Menjünk csak 
i t t a Tápió völgyén felfelé! — mondom. — I t t 
a dombok között a Tápió völgye kiszélesedik. 
— Nézzétek meg most a Galga patakot! — An-
nak a völgye is kiszélesedik a dombok között. 
— És a Zagyváé? — Az is kiszélesedik egy 
darabon. — Most meg menjetek az Ipolyhoz, 
haladjatok felfelé a folyásán s közben figyel-
jétek meg a völgyét! — A síkság itt is á t tör a 
hegyek között és i t t északon kiszélesedik. — 
Nézzétek meg a Sajó, a Hernád s a Bodva 

völgyét. — I t t is úgy van. A sík vidék fel-
húzódik egészen a trianoni határ ig, egy helyen 
még azon is túl, egészen a magas hegyekig. 

— I t t a hegyek között is vannak falvak, vá-
rosok. H a azok lakosai gyalog, szekéren, gép-
kocsin le akarnak jönni ide az Alföldre, hol 
haladhatnak könnyebben? Talán keresztül-
kasul a hegyeken? — Nem, hanem erre a folyó-
völgyeken. E r re könnyebben jöhetnek, mert 
nem ál l ja ú t j uka t a hegy. — Már régen sem 
szerettek az emberek a nagy erdőségek között 
felmászni a hegyekre s onnan leereszkedni, 
hanem már akkor is a folyóvölgyeket keres-
ték. És ha az alföldi emberek erre a hegyes 
vidékre akar tak jönni? — Azok is a folyóvöl-
gyeket keresték s azon mentek felfelé a he-
gyek közé. S váj jon hol keletkezhettek itt a 
hegyes vidéken az országutak? — A folyóvöl-
gyekben. — Hanem a hegyvidéki emberek is 
gondolhattak valamit, mikor letelepedtek. — 
Azt, hogy a folyóvölgyekben építkezzenek, 
mert ott könnyebben közlekedhetnek. — Iga-
zatok van! Nagyobb községek a hegyes vidéken, 
a folyóvölgyekben keletkeztek. A kis fa lvak 
elhúzódtak ide a hegyek közé, a völgyekbe is, 
de ezek nem fejlődtek nagyobb helységekké. 
Hanem a mi édes hazánk földjére mindig 
vágyott az ellenség. Váj jon ha az ellen-
ség fel aka r t vonulni innen az Alföldről a 
hegyes vidékre, melyik u ta t választot ta! — 
A folyóvölgyeket. — Igen ám, de ezt a magya-
rok is tud ták! Hol ál lhat ták ú t juka t? — A 
folyóvölgyekben. — Ott. Mégpedig lehetőleg 
mindjá r t i t t a folyóvölgyek elején, nehogy bel-
jebb vonuljon az ellenség. — Mik épülhettek 
akkor itt a folyóvölgyekben? — Várak. — 
Azok. Romja ik most is megvannak s a dicső 
múltról beszélnek. I t t ezekben a völgyekben 
van Nógrád, Szécsén, Fülek, Eger, Diósgyőr, 
Ónod vára . Ezek mind, mind azt muta t ják , 
hogy valamikor a völgyeken haladó ellenséget 
vár tak. 

— Hanem nézzétek meg ezen a térképen a 
vidék vasútvonalait! — Figyeljétek meg, hogy 
merre haladnak azok, — mondom s a gyerme-
kek a vasútvonalak mentén haladva, megálla-
pí t ják, hogy a vasútvonalak legtöbbje is a 
folyóvölgyek mentén halad a hegyek közé. Az-
tán azt vétetem észre, hogy a nagyobb közsé-
gek is a hegyes és a sík vidékek találkozásá-
nál épültek. 

e) A vidék éghajlata és terményei. A tanítás-
nak ebben a mozzanatában a következő anyag 
kerül felszínre: A hegyek között a nyár nem 
olyan meleg, mint az Alföldön. Eső is több 
esik. A tél azonban sokkal hosszabb, azért itt 
valamivel később is érik a gabona, később is 
kezdődik a mezei munka, mint az Alföldön. 

A hegyvidék déli lábánál, az enyhe lejtőkön 
ugyanazokat a növényeket termesztik, mint az 
Alföldön, azért, mert a sík- és a dombos vidék 
éghaj la ta között alig van valami különbség. 
Az Alföld szélén is, meg beljebb a hegyek kö-
zötti völgyekben is búza, rozs, árpa, kukorica, 
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cukorrépa, dohány, gyümölcs terem. Az Al-
földre néző hegylejtők szőlővel vannak beül-
tetve azért, mert ezt a részt jobban éri a nap, 
mint a hegyek többi oldalát. A déli részeken 
ki tűnő dinnye terem. Az Alföldön kevés az 
erdő, de annál több van ezen a vidéken. A ma-
gasabb hegyek oldalát mindenüt t tölgy- és 
bükkerdők fedik. A hegyek szenet és vasércet 
rejtenek belsejükben. 

f) A vidék lakossága. A taní tásnak ebben a 
mozzanatában a falvakat , a lakosok foglalko-
zását, szokásait és viseletét ábrázoló képek 
segítségével, ezt az anyagot dolgozzuk fel: A 
vidék népe: magyar . A Mátra-, Cserhát-hegy-
ség és az Ipoly vidékén palócok laknak, akik 
az almát aumának, a jót jaunak, a diót gyiá-
nak, a patikát patyikának mondják és késvei 
szelik a kenyeret. (A palócok házát, viseletét, 
szórakozását, foglalkozását szemléltető képek.) 
A vidéknek az Alfölddel találkozó részén, 
Mezőkövesden matyók laknak, akiknek asszo-
nyai, leányai gyönyörű kézimunkát készítenek. 
(Szemléltetés.) A lakosok foglalkozása túl-
nyomó részben földmívelés, állattenyésztés, 
Sokan az erdőkben- favágással keresik kenye-
rüket . A hegyek között bányák, gyártelepek 
vannak, i t t sok a bányász és gyá r i munkás. 

Begyakorlás. 
a) Összefoglalás. — Hazánknak mely vidéké-

ről tanul tunk? — Merre van ez tőlünk? — 
Hogyan nevezhetjük ezt a vidéket azért, mert 
a Cserhát-, Mátra- és a Bükk-hegység itt terül 
el? — Melyek ennek a vidéknek a határai? — 
Melyek a folyói? — Ezek közül melyik folyik 
a Dunába? — Melyik folyó gyíij t i össze a 
többi folyó vizét? — Mely hegységek terülnek 
el ezen a vidéken? — Melyek ezeknek a leg-
magasabb csúcsaik? —• Mondd el róluk azt, 
amit tudsz! — A vidéknek melyik szép t á j á t 
szeretnéd látni? — Mit tudsz a folyóvölgyek-
ről? — Milyen ennek a vidéknek az éghajlata? 
— Mivel vannak a hegyek bor í tva? — Mi te-
rem a völgyekben, a dombos, lapályos vidéken? 
— Hol terem a legjobb szőlő? —• Hol saj tol ják 
a leghíresebb bort? — Mit tudsz a vidék lako-
sairól? 

b) A tájékozódás gyakorlása. Az egyik gyer-
mek a nagytérképen, a másik a nagyvázlatraj-
zon, a többi pedig kézitérképén, esetleg vázlat-
ra jzán muta t j a azt, amit az egyik gyermek 
kérdez. A térképen való tájékozódásukat ellen-
őrzöm, ha kell szemléleteket ismételtetek s 
magam is kérdezek. 

c) Vázlatrajzolás. — Rajzol tassuk először tér-
képszemlélet alapján, aztán emlékezetből mi-
nél többször a vidék folyóit, hegységeit és 
jelöltessük meg hegycsúcsait. 

d) Földrajzi nevek Íratása. A gyermekek ír-
ják le vázlatuk szélére a megismertetet t folyók 
és hegyek nevét! 

e) Kézimunka. A domborútérkép alapján ala-
kíttassuk a vidéket először a homokasztalon, 
aztán agyaglapon. 

f) Feladat. — Nézegessétek odahaza (esetleg 
az iskolában csendes foglalkozásul) a térképet 

s í r já tok le azoknak a nagyobb községeknek 
és városoknak a nevét, amelyek ezen a vi-
déken vannak. A „Jelmagyarázat" a lap ján 
azt is ál lapítsátok meg, hogy körülbelül hány 
lakosa lehet az egyes községeknek. — Készít-
setek olyan útitervet a menetrendből, amely-
nek a lap ján be já rha t juk ezt a vidéket! (Ezt a 
feladatot a következő tanításban felhasználom.) 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból 

A jövő útjain. November—decemberi jubilá-
ris száma bevezetőül közli Imre Sándor lelkes 
szózatát, m a j d Adolph Ferr iernek, az Üj neve-
lés v i lágl igá ja megalapítójának a szerkesztők-
höz intézett elismerő levelét, melyben a kitűnő 
pedagógus tudományos emlékeit ú j í t j a fel. 
Ransehburg Pá l szép cikket ír t az ú j pszicholó-
giákról és a jövő neveléstudományról, Hra-
bovszkyné Révész Margit a magyar gyógy-
pedagógia tíz esztendejének eseményeiről és 
eredményeiről, Máday Is tván az individuál-
pszichclóg'ia haladásáról, Lévyné F. K a t a 
Pszichoanalízis a pedagógiában című cikkét, 
továbbá Schnell János főorvos nyilatkozatát 
ismerteti a folyóirat. Domokos Lászlóné az Új 
iskola szellemi útvonaláról, Nemesné Müller 
Márta a Családi iskola második évtizedéről ír, 
liurchard Bélaváry Erzsébet pedig a Montes-
scri-iskola vázlatos történetét ismerteti . Érde-
kes a Vajkai Jú l ia Éva beszélgetése s Drozdy 
Gyula, a Néptanítók L a p j a felelős főszerkesz-
tőjének a népiskola fejlődéséről í r t szakvéle-
ménye. Stolmár László a székesfővárosi iskolák-
ról, Szenes Adolf pedig a polgári iskolai refor-
mokról, Nánay Béla az i rányító polgári isko-
lákról ír, Nagy Miklós a középiskolákról, Hor-
váth Káro ly az agrárnevelésről. Fel tűnő Kor-
nis Gyula egyetemi rektor pompás megszóla-
lása az egyetem és a munkaiskolái gondolat 
kapcsolatáról, mely szinte e lő fu tá r ja az ú j 
aktív iskolának. í r t ak még ebbe a számba 
Loczka Ala jos a népszövetségi eszméről, Pász-
tor József az újabb pedagógiai irodalomról, 
Nyireő Éva a pedagógiai könyvtár és tanszer-
múzeum utolsó tíz esztendejéről, Kmetykó J á -
nos az elemi iskolai testnevelésről. Nánay 
Gyiüa kimerí tő tanulmányban ismerteti a ma-
gyar pedagógiai életet, mely hazánk ú j hatá-
rain túl folyik s folyton ingerli a magyar lel-
keket. Az iskolánkívüli népművelésről Novágh 
Gyula, az iskolánkívüli zenei népművelésről, 
Pataky Mária , a női népművelési munkáról 
Tanay Magda írt cikket. Szép és tanulságos 
Baloghy Máriának a női szociális tevékenység-
ről és h ivatásáról írt cikke. 

Ifjúsági Vezető. Decemberi számában Novágh 
Gyula fo ly ta t j a a népművelés világkongresszu-
sáról szóló tanulmányát , melyben különösen 
érdekes az, amit a rádióról elmond. Kállay 
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Is tván a nemzeti á l lamformáról szóló tanulmá-
nyát folytat ja , Scholtz Brúnó pedig a levente-
intézményről értekezik. A folyóiratnak kisebb 
közleményei is érdekesek és összhangzóan ad-
nak kifejezést a fo lyóira t szellemének. 

Dunántúli Tanítók Lapja. Legutóbbi számá-
ban „A nemzetnevelés ú t j a " című vezércikkét 
Barabás András ír ta. Belső vezércikkében érde-
kes javaslatot tesz; azt, hogy a honvédelmi mi-
nisztérium példájára a népnevelés érdekében a 
kultuszminisztérium pedagógus apostolokat 
küldjön szét s erre a h ivatásra mindjár t a j á n l j a 
is a legalkalmasabb és legkiválóbb pedagógu-
sokat: Padányi F r a n k Antal t és Drozdy Gyu-
lát. A lapban még Némethy Miklós ismerteti 
Göcsej népéletét, Kónya Ferenc a jáki templom 
egyik érdekes mondájá t , Polányi István Nyu-
gatmagyarország, Finta Sándor pedig jegyze-
tekben a szombathelyi egyházmegye történetét. 
Foglalkozik a lap a szavalókórus betanításával, 
bő tudósítást közöl a tanítóegyesületi életről és 
a szombathelyi tanítóválasztásról és íme, az 
ember c. cikkében felháborí tó esetet közöl az 
iskolai élet egyik mozzanatáról. 

Irodalomtörténet. Nemcsak irodalomtörténeti, 
de egyszersmind kr i t ika i és esztétikai folyó-
irat , mely évenként négy füzetben jelenik meg 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadásá-
ban és Baros Gyula szerkesztésében. Az előkelő 
folyóiratot irodalmunk nagy tudósa, Pintér 
Jenő alapította, i l letve indította meg. Ez évi 
j anuá r i kettős számában Kerecsényi Dezső ír 
tanulmányt* Dudith Andrásról, Tolnai Vilmos 
pedig Arany János Rákóczi verseiről. Tartal-
mas cikket írt még ebbe a számba Szivák Fe-
renc, Timár Kálmán, Szinyei Ferenc és Hel-
meczi István, mind a négyen érdekes irodalom-
történeti emlékeket elevenítve fel. Nagyon sok 
értékes könyvbírálat is van a füzetben, továbbá 
folyóirataink szemléje s a Figyelő rovatban az 
i rodalmi jelentőségű események lelkiismeretes 
feljegyzése. 

Külföldi tanügyi lapokból. 

J. Ramsay Mac Donald szózata az angol 
tanulóif júsághoz 

A volt angol miniszterelnök a Junior Teachers 
World and Schoolmisters című pedagógiai 
folyóirat karácsonyi számában közvetlenhangú 
lelkes szózatot intéz az angol tanulóif júsághoz. 
A mélyértelmű sorokban annyi egyetemes ér-
tékű igazság van, hogy érdemesnek t a r t j uk azo-
kat szószerint közölni: 

— Kedves F ia ta l Bará ta im! Bár sohasem 
találkoztunk, mégis úgy érzem, hogy e pilla-
natban együtt vagyunk s eszembe ju tnak régi 
iskolatársaim, amikor a mi világunk még f ia ta l 
volt s az élet ú t j a i ny i tva álltak előttünk. 

Mikor a képviselőház első padsorában ülök 
— különösen ha a tá rgya lás unalmas —, egy-
egy félórára szívesen engedem szabadjára gon-
dolataimat, hogy visszarepüljenek abba a bol-
dog időbe, amit messze Észak-Skóciában egy 
kis vidéki iskolában töltöttem. 

Sokan éltünk akkor szörnyű nehéz anyagi 
viszonyok között, de azért sohasem savanyod-
tunk el és nem engedtük, hogy keserű életviszo-
nyaink elrontsák a sportra, já tékra szánt ked-
ves órákat. Mindnyájan éreztük, hogy tanítónk, 
a mi legjobb barátunk s ez az érzés az iskolát 
kellemes, boldog hellyé varázsolta. Tanítónk 
minden taní tását érdekessé tette és belénk ne-
velte azt a tudatot, hogy erősen kell dolgozni 
szüleinkért, akik annyi áldozatot hoztak éret-
tünk. 

Gyakran találkozom most a világ minden 
részében volt iskolatársaimmal s mondhatom 
nektek, hogy ezek a találkozások életem leg-
boldogabb pillanatai. Bármilyen téren műkö-
dünk is és bármilyen nehéznek is ta lá l juk az 
életet, ötpercnyi beszélgetés a rég elmúlt iskola-
éveinkről, ismét f iatal lá tesz. 

Ne felejtsétek el, hogy az iskola csak előkészí-
tője az életnek. Nehéz vi lágba kerültök, készül-
jetek erre jól fel már az iskolában. Ne köves-
setek el nemtelenséget; ne csináljatok értékte-
len dolgot; ne legyetek kellemetlenek és máso-
kat megszólok; de legyetek életerős, egészséges 
gondolkozású if jak, akik ki tar tóan dolgoznak 
úgy a tanteremben, mint a játszótereken egy-
arán t s élénken érdeklődnek mind az iskola, 
mind a környezetük iránt, legyen az erdő, mező 
vagy utca. 

Ápoljátok az igazi vallásos szellemet és a 
mások i ránt i tiszteletet s legyetek meggyőződve 
arról, hogy a nemes jellem többet ér minden 
vagyonnál. Gyakoroljátok magatokat abban, 
hogy a munka megszokássá váljék s ha ez meg-
van, minden egyéb magától adódik. Van feje-
tek, töltsetek bele tudományt . A jellemet, azt 
a nemes dolgot, ami megszerzi nektek az élet-
ben embertársaitok bizalmát és megbecsülését, 
az iskolában szerzitek meg. Nélküle nem sokat 
értek el a világban, vele a legszerényebb 
munka is becsületes munkává lesz és életeteket 
hasznossá és boldoggá teszi. 

Amire a mai időknek legnagyobb szüksége 
van; az életerős, derék, kötelességtudó i f júság. 

Minden jót mindnyája toknak! 
(Junior Teachers World and Schoolmisters.) 

Angol-ainerikai tanügyi lapokból. 

A balog gyermek helyzete a jobbkezes 
világban 

Dr. W. B. Wolfe, a newyorki „Insti tute of 
Advanced Education" t anára a New-yorkban 
megjelenő „The Modern Psychologist" c. folyó-
iratban í r j a : 

A balkezes gyermeknek szünetlen erőlködése, 
hogy alkalmazkodjék jobbkezes környezetéhez, 
gyakran zavarba ejti őt és csekélyebb értékű 
tel jesí tményekre vezeti, úgyhogy más gyerme-
kekkel szemben, kik természetes módon jobb 
kezüket használják, a gyámoltalanság, zavaro-
dottság és bárgyúság lá tszatát kelti. A balog-
gyermek nem érti sa já t nehézségeit; csak azt 
lá t ja , hogy a cipőjének befűzése, a labdadobás 
vagy az írás és olvasás nem sikerül úgy, mint 
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a, többi gyermeknek. Gyakori sikertelenségei a 
balkezes gyermekben növekvő csekélyebi) ér-
tékűség érzetét keltik föl és csakhamar irtózik 
attól, hogy jobbkezes gyermekekkel versenyre 
keljen. Dőre balítéletek gyakran további el-
bátortalanodását okozzák. Korholják a gyer-
meket gyámoltalansága miatt . Vannak anyák, 
kik gyermekeik balog voltát szinte személyes 
szégyenként fogják föl és nagy fáradsággal 
mindent megkísérelnek, hogy leküzdjék a gyer-
mek balkezes tevékenységét, melyet csupán 
rossz szokásnak tekintenek. Ilymódon a bátor-
ta lanság és zavarodottság valóságos öröksége a 
balkezes gyermekeknek. 

A modern anyának ismernie kellene gyer-
meke balkezességének pszichológiai jelentősé-
gét. Ha sikerül neki gyermeke életében ideje-
korán megállapítani a balkezességet, akkor 
nemcsak sok veszedelmet és nehézséget hárít 
el a balkezes gyermek útjából, mely reá a jobb-
kezes környezetben vár, hanem már kezdettől 
fogva oly utakra i r ány í tha t j a a gyermeket, 
melyeken természetes kiegyenlítődés következ-
hetik be. Körülbelül minden harmadik gyerek 
balognak születik, de csak minden huszadik 
felnőtt marad egész életén át balkezes. A ba-
lognak születettek nagy többsége gyermekkora 
folyamán több-kevesebb sikerrel „megtérít-
hető" jobb kezének használatára. Minden két-
kezes, vagyis aki mindkét kezét egyformán 
használja, eredetileg balognak született és a 
mindkét kéz használatában való ügyesség az 
a tulajdonképeni eszményi állapot, melyre min-
den balog gyermeket ránevelni kellene. 

Az anya már a bölcsőben fölismerheti gyer-
meke balog- voltát. A balog gyermek balkézzel 
kezd a tárgyak után nyúlkálni mindaddig, míg 
el nem fogadta t juk vele az ellenkezőt. A tár-
gyaka t és az élelmet szája bal felébe dug-
dossa, csörgőjét balkezével rázza különösebb 
kedvvel és első járási gyakorlatainál rendesen 
először a bal lábát r ak j a előre, valamint a lab-
dát is rendesen a bal kezével próbálja kidobni 
és a járás tanulásnál balra-előre mozog. 

Dr. Adler Alfréd és munkatársa i bebizonyí-
tották, hogy a jobbkezes ügyesség paradoxona 
gyak ran csak a balognak született egyén cse-
kélyebb értékű jobb keze szívós gyakorlásának 
eredménye. Az az elmélet, hogy a született bal-
kezes viszonylagos fogyatékosságát mozgal-
mas gyakorlás út ján helyes aktivitássá tud ja 
átvál toztatni , egy egyszerű biológiai törvényen 
alapszik. A természet ha j lamos arra, hogy bi-
zonyos hiányokat nagy bőkezűséggel más téren 
pótoljon és egyenlítsen ki. A történelem számos 
ember példáját ismeri, akik valamilyen testi 
fogyatékosságukat ak t ívummá változtatták. 
Byron lábának bénaságát azzal egyenlítette ki, 
hogy kitűnő úszóvá és lovassá lett. Beethoven, 
aki már i f júkorában süket volt, a zeneművé-
szet mesterévé lett. 

Ha egy balog gyermek a reménytelenségig 
ügyetlen férfivá fejlődik, olyanná, aki még egy 
szöget sem tud beverni a falba anélkül, hogy 
az u j já t meg ne sértené, vagy olyan ügyetlen 
leánnyá, aki nem képes egy gombot jól fel-

varrni , vagy ha a balog- gyermek valamilyen 
szociális érzék h iányára valló tevékenységben 
talál ja a maga kiegyenlítődését, akkor rende-
sen a szülőkben vagy a tanítókban van a hiba. 
Ha a szülők vagy tanítók a balog gyermeket 
gyámoltalansága miat t korholják, ezzel a lap já t 
vetik meg benne a csekélyebb értékűség érzé-
sének, melynek gyógyítása, mikor a gyermek 
felnőtt, talán már csak hosszadalmas kezelés 
út ján lehetséges. 

Nincs különbség a balkezes és jobbkezes gyer-
mek mental i tása között. A balkezesek kiegyen-
lítettségének vagy ki nem egyenlítettségének 
különböző fokai abból a különböző gyakorlás-
ból és segítségből erednek, melyben részesül-
tek. A nehézkes, kevésbbé kiegyenlí tet t bal-
kezes azért gyakran alig képes alkalmazkodni 
és a r ány lag ostoba, míg jól kiegyensúlyozott, 
ügyes balogok gyakran a vezető egyéniségek 
sorában állanak és gyakran kitűnnek lelkese-
désre való képességükkel, erélyükkel és szociá-
lis alkalmazkodásukkal . A balkezesség csak 
akkor fogyatékosság, ha a gyermeknek nem 
adtak alkalmat arra , hogy gyakorlás ú t j án ki-
egyenlítse. Helyes vezetés mellett a balkezes-
ség rendkívül értékes személyiségi akt ívummá 
válhatik. 

A néphit azt t a r t j a , hogy ár ta lmas dolog a 
balog gyermeket jobb kezének használatára 
szorítani. Legtöbb esetben ez éppen olyan ál-



52 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 69. ÉVF. 

okoskodás mint az a hit, hogy a balkezes da-
dogni kezd, ha „át tér í t ik" jobbkezessé. Csak 
hibás kiképzés adhat rossz eredményeket. Min-
den balog gyermeket kétkezessé kellene ne-
velni és természetesen a r r a kellene bátorí tani 
őket, hogy mindenféle kézügyességben képez-
zék ki magukat. Soha még balog gyermek nem 
károsult meg azzal, ha alkalmas gyakorlás út-
ján mindkét kezét használni tudta. 

The Modern Psychologist (New-York). 

Francia tanügyi lapokból 

A gyermekek hiányos táplálkozásának 
kérdése a Nemzetközi Munkaügyi 

Iroda tárgysorozatán 
A Nemzetek Szövetségének egyik szerve gya-

nánt működő Nemzetközi Munkaügyi I roda 
1935 június hó 18-án Genfben megtar tot t köz-
gyűlésén a ki nem elégítő táplálkozással fog-
lalkozott, mely jelenség — a gazdasági válság 
következtében — számos országban felütötte a 
fejét . A kérdést Sir Frederick Stewart, az 
ausztráliai kormány képviselője, volt kereske-
delmi miniszter ismertet te nagy hozzáértéssel. 

Üj-Zéland kormányának képviselője, Ada 
Paterson kisasszony melegen támogat ta auszt-
ráliai kollegáját, noha ez az ügy Űj-Zélandot 
közvetlenül nem érinti , mert az ő boldog hazá-
jában mintegy húsz év óta pontos méréseket 
végeznek a gyermekek testi fejlődéséről s ezek 
egyre örvendetesebb megállapításokra vezet-
nek, amelyek egyedül a táplálkozás állandó ja-
vulásának tulajdoní thatók. Ugyancsak a táp-
lálkozás kielégítő vol tának javára írható az a 
körülmény is, hogy az é le t ta r tamra s a halá-
lozási a rányszámra vonatkozó statisztikai ada-
tok Üj-Zélandban a legkedvezőbbek az egész 
világon. 

Ez alkalommal Paterson kisasszony sorra 
vizsgálta az egyes élelmiszerek táplálóértékét 
is. „Emlékeztetek a r r a — mondá —, hogy a táp-
lálkozáshoz szükséges proteinek (fehérjék) egy-
harmadának állati eredetű élelmicikkekből kell 
állania, mint: tej , va j , saj t , hús, tojás, hal." Ám 
mindenekfölött a t e j táplálóértékét magasz-
ta l ta Űj-Zéland kiküldötte. „Nem habozom ki-
jelenteni, hogy a táplálkozásban a tejnek kell 
a legelső helyet elfoglalnia, mert a benne fog-
lalt fehérjék, v i taminok és ásványi sók alap-
ján a tej egyenesen nélkülözhetetlen a szerve-
zetnek s erősíti a test ellenállását is a beteg-
ségekkel szemben. Űj-Zélandban annyira akar-
j ák fokozni a tejfogyasztást , hegy naponta fél-
liter te j jusson belőle mindenkire. Ugyanerre 
törekszenek az Egyesül t Államokban és Ka-
nadában is." 

Nagy jelentőséget tu la jdoní t Paterson kis-
asszony a te j termékeknek is: a vajnak, ame-
lyet — gazdag v i taminta r ta lma miat t — sem-
milyen más zsiradék nem képes pótolni; a sa j t -
nak, amely rendkívül hasznos fehérjéket tar-
talmaz. A cukor, kenyér, zsír, margar in ugyan 
szintén csi l lapít ja az éhséget, de a higiénia 

szempontjából mégsem kielégítő, — legalább i s 
Űj-Zéland küldött jének véleménye szerint. 

Az Egyesült Államokat Grace Abbott kis-
asszony képviselte, aki azzal a szomorú meg-
állapítással kezdte előadását, hogy míg a nagy 
válság előtt csak minden hetedik óvodás- vagy 
iskolásgyermeken lehetett a hiányos táplálko-
zást megállapítani, addig 1932-ben már minden 
ötödiken. „Sokan vannak még, kivál t vidéki vá-
rosokban, akik a helyes és kielégítő táplálko-
zást a fényűzés egyik nemének tar t ják ." Abbott 
kiasszony felfogása szerint a jó táplálkozásnak 
az a legnagyobb akadálya, hogy a nagy töme-
gek nem képesek jövedelmüket helyesen be-
osztani és felhasználni. A munkás t még ki kell 
oktatni, hogy béréből mire mennyi telik. Ezzel 
karöl tve a munkabér vásár lóerejét is meg le-
hetne állapítani. 

Gautier, Franciaország képviselőjének véle-
ménye szerint a hiányos táplálkozás a világ-
krízisnek a következménye, emez pedig a me-
zőgazdaság válságából keletkezett, amely utób-
binak viszont nem annyira a túltermelés, ha-
nem inkább az elégtelen fogyasztás az oka. 

Mind e hozzászólások u tán a Nemzetközi 
Munkaügyi I roda egyhangúan elfogadta S i r 
F r . Stetcart javasla tá t , hogy a hiányos táplál-
kozás ügyében — a Nemzetek Szövetsége egész-
ségügyi szolgálatának és a római Nemzetközi 
Mezőgazdasági Intézetnek közrévonásával — 
nemzetközi értekezletet tar t . Ennek rendezését 
a végrehajtó-bizottságra bízták. 

# 

Paterson kisasszonynak a t e j táplálóértékét 
magasztaló nyi la tkozatára a következő meg-
jegyzést kell tennünk: Raoul Lecoq „Les ali-
ments et la vie" (Az élelmiszerek és az élet) 
című könyvében a legelsőrendű tudósok (tehát 
nem a természetes életmódot hirdető apostolok) 
véleménye pontosan megjelöli, hogy miből áll-
jon a gyermek tápláléka. A szakértők megálla-
pí tása szerint a tejet mindig higítva kell nekik 
adni s annak mennyiségét a hetedik életévtől 
kezdve napi egynegyed l i te r re kell csökken-
teni. Viszont számos felnőttre nézve egyenesen 
ár ta lmas a tejfogyasztás. Legyünk tehát résen! 

Et től a futólagos megjegyzéstől eltekintve, 
örömmel vá r j uk mindazokat a rendszabályo-
kat, amelyeknek révén végét vetik majd a 
hiányosan táplált gyermekek világszégyenének. 
Pour l'Ére nouvelle (Paris), 

1935 novemberi szám. 
Dr. Adolphe Ferriére. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Madarász István dr.: Életproblémák 
A mai világnak melyik embere mondhat ja azt, 

hogy nincsenek életproblémái? Az egész embe-
riséget izgalomban tartó vilógkrízisek, a tech-
nika s/inte érthetetlenül csodálatos vívmányai , 
a mindinkább előtérbe tóduló jobb- és baloldali 
eszmeái amlatok, éppúgy, mint az egyes kisebb 



52 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
69. ÉVF. 

társadalmi alakulatok vajúdása mind-mind 
gondolkodóba ejtik az egyes embereket és 
megzavarják még a legcsendesebb falusi lég-
körben élőket is. 

Problémák vetődnek fel, amelyeket egyéni 
erőinkkel megfejteni va jmi nehéz. Mindenki 
keres valakit, keres valamit, hogy az élet küz-
delmei között vergődő lelke megtalálhassa azt 
az utat, amelyen haladva, biztosabb léptekkel 
mehessen előre végső életcélja felé. 

Ez a valaki u táni vágy pedig mindenkiben 
mindenkor csak egy lehet, a természetes isten-
vágy, amelyet ha megtalálunk, az élet legnehe-
zebb gondjai könnyűvé válnak. E r r e az ú t ra 
muta t rá dr. Madarász Is tván prelátus, kultusz-
miniszteri osztályfőnök „Életproblémák" című 
könyvsorozatának most megjelent I I I . köte-
tében. 

Dr. Madarász Is tván azonban nemcsak a 
maga vi lágfelfogását k ívánja olvasóival meg-
ismertetni, hanem a legmodernebb kutatások 
eredményeit, a világ nagyja inak véleményeit 
is elmondja, mégpedig a leglelkiismeretesebb 
gondossággal és művészi egybeállítással. 

Minket az őszinte tisztelet és komoly nagyra-
becsülés fűz dr. Madarász Istvánhoz, aki la-
punkon át má r évek óta ünnepi gondolatokat 
és érzéseket ébreszt a magyar tanítóság lelké-
ben. Mi, akik ismerjük az ő nemes egyéniségét, 
kristálytisztán ragyogó gondolatvilágai, éppen 
azért a legteljesebb bizalommal a j án l juk olva-
sóink figyelmébe „Életproblémák" című mun-
ká jának most megjelent III-ik kötetét. Hívő 
lélekkel ál l í t juk, hogy mindenki, de különösen 
minden népnevelő tanító megtalá l ja ebben a 
könyvben a helyes ú t r a vezető gondolatot és 
eszmét, amely lelkivilágát a mai nehéz idők-
ben kielégíti, egyensúlyozza s megnyugta t ja . 
Vezérlő kalauz dr. Madarász I s tván minden 
írása önmagunkkal, embertársainkkal és Isten-
nel való kibéküléshez, a nyugodt, boldog, 
Istenben hívő és őt szerető élethez. 

(A I I I . kötet, mely az előzők nélkül is önálló 
egész, 116 lap. Ára: 2 P. Kapható a Szent Ist-
ván-Társulatnál ós a szerzőnél.) Dr. I. 1. 

Kosáryné Kéz Lola: Földrepottyant két ma-
nócska. (A Szent Is tván-Társulat kiadása.) 

A neves írónő bájos mesekönyvében az erdő 
zsongó mélyébe vezeti a gyermekeket. Sürgő-
forgó színes élet zajlik a meseerdő aranysugaras 
zöldbársony mohás mélyén az ezervirágú nyír fa-
tisztáson. Apró kis manócskák virágszirom-
ruhában bújócskáznak, bukfenceznek, kacagnak. 
Felhővonaton jönnek a kis manók Tündér-
országból a Tavasszal együtt a földre le erdőt, 
mezőt felékesíteni. 

Szorgos munkával öltöztetik díszbe a kis ma-
nók a fákat, virágokat, bogarakat, pillangókat. 
Sok színes szivárványos selymet szabnak, kis 
festékes vödröket cipelnek, mert a katicabogár 
piros-fekete r u h á j á t is ők festik, de még a nagy-
fejű gomba ködmönét is ők készítik. Nyár végé-
vel Ösz anyó veszi át a mesterséget és mikor a 
fák aranybarna meg bíborlila ruhá t öltenek és 
hűvö9re fordulnak az éjjelek, eljön a felhővonat 
és egy-kettőre visszaviszi a manócskákat Tün-

dérhonba. Az egyik kis manó elalszik, lekési a 
vonatot és i t tmarad a földön és a télbehajló 
erdőben megkezdődik a kis törpe földi élete. 
A kedves mesekönyv erről a kalandos fordula-
tos törpeéletről szól és felsorakoztatja a kis Tör-
pike barátait , nagyfülű Nyuszi nagyapót, Ba-
goly asszonyságot, két hűséges, bajban is össze-
tartó törpe barát já t , ellenségeit, a farkasokat és 
a toprongyos Görényt. 

Annyi kedves ötlet szívből fakadó szeretettel 
megírva melegíti át a kis olvasók szívét, hogy 
bizonyára kedves paj tásuk és sokban követendő 
példájuk lesz a lovagias, nemesszívű, családjáért 
áldozatkész Törpike. A sok tarka erdei nép élete 
felé napsugaras nyárban, fehérbundás télen egy-
forma érdeklődéssel tekint az ámuló gyermek-
szem. Lélekben együtt dolgozhatnak Törpikével, 
aki Nyuszi nagyapónak ú j otthont teremt a sa-
játmaga által keresett békalencse pénzből. 

Meleg szívvel együtt örülhetnek a barátságos 
ú j otthon építésének és a jó példa láttán a gyer-
meki lelkekben kinyílik a hálavirág a szülői sze-
retet és az otthon melege felé. A szép virág, hí-
mes meseszövés gyönyörködteti a gyermekeket 
és erősíti bennük az összetartó szeretetet. A har-
matos, erdei levegőt árasztó mesék nemes cél-
jukat el fogják érni a gyermeklelkek termékeny 
talajában. A bájos könyvtábla és a szövegközti 
szép képek H. Belatini Braun N. művészetét di-
csérik. 

Méreyné Juhász Margit: „Meotiszi ének". Tör-
téneti regény a VI. századból. Csikós Tóth 
András eredeti rajzaival. (Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda kiadása.) 

Meotiszba, az Azóvi-tenger menti közös hún-
magyar őshazába száll a képzelet szárnyán Mé-
reyné Juhász Margit, hogy élvezetes és fordula-
tos elbeszélés keretében megismertesse az olvasó-
val a legendás őshazát, lakóinak életét, foglal-
kozását, szokásait, színpompás ünnepségeit és 
szertartásait. 

A történeti regény meseszövése elejétől végig 
érdekes, izgalmas, drámaivá azonban igazán ak-
kor válik, amikor a két fejedelem-testvér, Ogurda 
és Mogyeri akaratlan szembefordulása a rokon-
törzsek szétválásához vezet. Ogurdát rabul ejti 
az aranyos Bizánc, megszédíti a sima, de az önző 
egyéni érdeken kívül mást nem ismerő, lelkiisme-
retlen bizánci diplomácia. Egyenes, őszinte jel-
leme feltételezni sem engedi, hogy a Krisztus-
követő Just inianos császárban álnokság lakha-
tik s előtte nincs barát vagy testvér, csak a sa j á t 
hatalma szent. Ogurda elvállalja Bosporos váro-
sának császári helytartóságát, amely lépését 
törzse a verség megtagadásának tekinti. Ogurda 
orgyilkos kezétől hal meg, a húnok törzse pedig 
meghasonlik egymással. Egyik része visszafordul 
kelet felé, ahol pár évszázad múlva az Ázsiából 
rátörő barbárok elsöprik a föld színéről, a másik 
része Mogyeri vezetése alatt nyugatnak fordul, 
megy előre Attila régi birodalmát, a Duna-
mentét birtokba venni s a nép, mely vissza nem 
fordult, ma is él. 

A „Meotiszi ének" a Könyvbarátok kis könyvei 
sorozatnak tizenkettedik kötete. Bolti ára 3 80 P. 
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A. Balogh Pál: „Múzsa a hullámhosszon'. 
Dr. Németh Antal előszavával. (Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda kiadása.) 

Balogh Pál könyve valóban aktuális és a kö-
zönség legszélesebb köreit érdeklő kérdéssel, a 
rádióval, a rádióművészettel foglalkozik. Ki fe j t i 
a szerző könyvében, hogy míg az elmúlt évezre-
dek művészete a technika eszközeit gyarapította, 
a film és rádió feltalásával megfordult a helyzet, 
a két technikai találmány a művészet ú j formáit 
alakította ki. Különösen a rádió megjelenése 
jelent sokat az írónak, aki művészi meglátásait 
és mondanivalóit tágabb területen tudja kinyilat-
koztatni. sokat jelent a mérnöknek, aki a fino-
man precizírozott gépi szerkezeteket a művészet 
szolgálatába á l l í tha t ja és végül sokat jelent a 
rendezőnek, aki találékonyságával e kettőt mű-
vészi összhangba hozhatja. 

Élvezetesen ismerteti a szerző, hogy meddig 
tartot t a filmdráma és a rádiódráma párhuzamos 
út ja , hol tértek el ezek egymástól és hol keresz-
tezték egymást, mi a hangjáték és rádiójáték 
között a különbség és miért értelmezik sokszor 
helytelenül a hangjáték fogalmát, lényegét, mik 
a rádióművészet t ág lehetőségei, a rádiószínész 
és rádiórendező feladatai . 

Ötleteseu mutat rá a szerző a zenének a rádió-
drámában betöltött szerepére, továbbá arra, mi-
ként lehetne a fényhatást zenével helyettesíteni. 
Végül bemutat ja a külföldi rádiók rendezési 
módszereit, kiemelve különösen az angolokét, 
amely a legérdekesebb, legbonyolultabb, de egy-
ben valódi technikai bravúrral oldja meg nehéz 
feladatát. 

A könyv második részében példaképen hang-
játékokat közöl. Dr. Németh Anta l rendezésében 
„Az ember t ragédiá jáéból kapunk részletet, a 
rádióra alkalmazott londoni színt, továbbá Csa-
nády György, vitéz Somogyváry Gyula, Kil ián 
Zoltán ós Val Gielgud egy-egy teljes hangjáté-
kát. Utóbbi szerzője a londoni rádió igazgatója, 
aki az elmúlt ősszel a londoni rádió számára ren-
dezte a budapesti helyszíni közvetítéseket. 

A könyv egyaránt hasznos és érdekes olvas-
mány rendezőnek, színésznek, de a művelt rádió-
hallgatónak is. mert sok érdekes kulisszatitkot 
árul el a rádió rejtelmes világából. A 150 lap 
terjedelmű könyv ára '280 P. 

Magyarosan. (1935. 9—10. sz.) 
A Magyarosan nyelvművelő folyóirat legutóbbi 

számában Vásárhelyi Gergely fo lyta t ja A ma-
gyar nyelv küzdelmes sorsa Erdélyben című 
cikksorozatát. Az ú j hatalmi rendszer nemcsak 
erdélyi testvéreink nyelvéi-zekét, hanem magát 
a magya r nyelvet is erősen támadja . Csak arra 
kell gondolnunk, hogy a m a g y a r gyermekek 
70%-a román tanítási nyelvű állami elemi isko-
lába kénytelen járni . A nemzeti nevelésre is 
súlyos hatással van az a körülmény, hogy a föld-
rajzot, végig mindenfokú iskolában, románul kell 
tanulni. Most növekvő ottani i f j ú ságunk a hely-
neveket már magyar nyelven nem ismeri. 
Vigasztaló mozzanat mégis, hogy az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület ott is megindította a miénk-
hez hasonló nyelvvédő mozgalmat még 1927-ben. 
Megjegyezhetjük, hogy ez épp a kellő pillanat-

ban történt, mert hiszen ilyen magyar beszédet 
is hallani a legifjabb nemzedéktől: „Elvittem a 
procsesz verbált a rendőrségre, ahol előbb a re-
gisztratúránál iktattam, majd átadtam a komi-
szárnak, aki azonban nem tehetett semmit ós az 
aktát doszárba helyezte . . ." A kisebb közlemé-
nyekben biztató jelenségekkel találkozunk. A 
nyelvvédelem szolgálatába állott az orvosi iro-
dalom s a testedzés is. Kiss Erzsébet Az iskola 
és a magyartalanságok című cikkében azt hang-
súlyozza, hogy a nyelvvédelemnek nemzeti szem-
pontból nagyjelentőségű munkájában nem lehet 
csupán az iskolára támaszkodnia. Minden társa-
dalmi réteg és intézmény szívós munká já ra van 
szükség. Igen tanulságos az apró cikkek között 
Csengery János figyelmeztetése: Ügyel jünk az 
igekötőkre címen. Egy cikkíró így fogalmazta 
meg mondanivalóját : „Herder megjövendölte, 
hogy száz esztendő múlva a magyar nyelv a 
holt nyelvek lomtárába kerül." Ámde az igekötős 
megjövendölte azt jelenti, hogy Herder jóslata 
valóban el is következett. Márpedig az író bizo-
nyára csak azt akarta közölni, hogy Herder — 
elég kíméletlen hangon — azt jövendölte, hogy 
a magyar nyelv életét veszedelem fenyegeti. 
A Magyarosan mind hatásosabb munká ja most 
már négy fáradságos esztendő eredményeire te-
kinthet vissza. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Dr. Wilhelm Iírix: Der Lehrer im Dienste 
der Volkstnmspflege (A tanító a népiség ápo-
lásának szolgálatában). Langensalza, 1934. Pädag. 
Mag. 1404. szám, 47 lap. 

Ez a kisded munka a tanító szempontjából 
szolgálja a népművelést. Célját közelebbről al-
címe jelzi; „Az alkalmazott népismeret nevelő 
értékéről a falusi iskola gyakorlatának ta lajáról 
tekintve." Bevezetőleg a szerző a népismeret 
(Volkskunde) fogalmát tisztázza: míg régebben 
főleg a hagyományokra támaszkodott és azok-
nak gyűj tésére szorítkozott, ma az egész nevelési 
folyamatot átható, a népben rejlő valamennyi 
erőt felölelő központi tudománnyá, összpontosító 
elvvé lett. Ennek biztató, de egyúttal elengedhe-
tetlen feltétele, kiinduló pont ja a tanító hivatá-
sának kezdetéhez kapcsolódó, majd folyton bő-
vülő élmények. Ezeket és a belőlük származó 
lehetőségeket, kínálkozó alkalmakat í r j a le ez-
után a szerző derűvel átszőtt színes előadásban 
saját élete folyásának során. Eközben az ügy-
buzgó, iskolán belül és kívül testtel-lélekkel 
hivatásának élő tanító elé t á r j a folyton bővülő 
körökben azokat a tevékenységeket, amelyeket 
a nép és a népművelés érdekében kife j thet : 
tanácsadás és támogatás gyakorlati kérdésekben, 
iskolai és népünnepélyek s testnevelő versenyek 
(ének, zene), helyi krónika, család- és tájnyelv-
kutatás, régiségek gyűj tése a tanulók közre-
működésével a helyi múzeum számára stb., stb. 
Szóval az iskola t á r j a ki kapuit a környezet 
minden megnyilatkozása számára és viszont a 
maga részéről legyen ezekre buzdító, fejlesztő, 
elevenítő hatással. Ezzel az iskola a községben 
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a mi iskolánk tiszteletbeli elnevezésére fog szert 
tenni. Külön zárófejezet az előadott követelmé-
nyekből a tanítóképzésre háruló feladatokkal 
foglalkozik: sürgeti a többoldalii gyakorlat i kép-
zést és a továbbképzés érdekében nagy fontossá-
got tulajdonít az utazásoknak. A jegyzetekkel 
tarkított gazdag irodalmi rovat hat lapra terjed. 

Fritz Walter: I)ie Zeitung als Lehrmittel 
(Az ú j ság mint taneszköz). 1933, 148 lap. 

A müncheni egyetem bölcsészeti ka ra részé-
ről doktori disszertáció gyanánt elfogadott ta-
nulmány, amelynek szerzője történeti egymás-
utánban t á r j a elénk az újságolvasásnak ügyét 
a németországi iskolákban: a XVII . században 
(Comenius, Chr. Weise, Stieler), a X V I I I . szá-
zadban (Francke és a f i lantropisták) és a XIX . 
században (főleg Gaudig); végül a mai állapo-
tokat ismerteti. Mindvégig felsorolja az isko-
lai újságolvasás mellett és ellene felhangzott 
érveket, anélkül azonban, hogy önmaga állást 
foglalna, ámbár helyesen utal iá, hogy az újí-
tások hívei rendszerint nagyobb számban és 
hangosabban jelentkeznék, mint az ellenfelek, 
akik többnyire hallgatásba merülnek. Noha 
dolgozata mint bőséges anyaggyüj temény így 
is értékes, az utóbb említett kri t ikai szempont-
mik a következőkben igyekszünk eleget tenni. 
Az újságoknak értékesítése a tanításban egyéb-
i ránt nálunk sem megy újdonságszámba. Már 
a Ratio Educationis a középiskola tá rgya i közé 
sorozta (Collegium Novorum), majd a X I X . 
század elején Genersich J . tan terv javas la tában 
a politikai-irodalmi-művészeti t á rgyakkal fog-
lalkozó újságolvasó-órával találkozunk; a bu-
dapesti polgári iskolai t anár i kör pedig 1928-
ban mozgalmat indított „űjságolvastatási órák" 
meghonosítása érdekében. A sajtó mint nyom-
tatot t nagyhatalom mostanában is mind erő-
sebben döngeti az iskola kapuit és bebocsátást 
kér, jóllehet egyébként hadilábon áll vele és 
nem igen igyekszik a tanítók, tanárok érdekeit, 
tekintélyét a közzel szemben megvédeni. Bár-
mennyire értékeljük is az úgynevezett „élet-
közelséget", a jelennel való összefüggéseket, 
amelyet manapság az iskolával kapcsolatban 
világszerte hangoztatnak, mégis óvnunk kell e 
téren is a szélsőségektől, szertelenségektől, 
amelyek már-már háttérbe szorít ják az időtől 
független eszmények szolgálatában álló másik 
(erkölcs-pedagógiai) áramlatot . Aki alaposan 
végiggondolja az újságok olvastatását a gya-
korlatban, az iskolában, az szemben ta lá l ja 
magát személyi és tárgyi nehézségekkel. Hisz 
maga a szerző kénytelen elismerni, „hogy csak 
az a tanító lesz képes az újságot taneszközként 
termékenyítőén értékesíteni, aki pedagógiai rá-
termettséggel és természetes tapinta t ta l ren-
delkezik, aki a legnagyobb pár ta t lanságra tö-
rekszik és haj landó nagy nmnkamegterhelés 
mellett rendkívüli felelősséget magára vállalni" 
(146—47. 1.). Németországban a taní tóságnak 
erre a célra való kiképzése érdekében külön 
tanfolyamokat szerveztek. Nem kevésbbé sú-
lyosak a tá rgyi nehézségek: váj jon a tanulók 
eddigi megterhelése mellett szükség van-e 
újabb tan tá rgyra , taneszközre? Ajánlatos-e a 

Ujlaky István téglási tanító táblarajza. 

koncentráció rovására a számos tan tá rgy és 
külső benyomások okozta szórakozottságot még 
jobban fokozni? Az iskola feladata-e a tanuló-
i f júságot felvilágosítani arról, hogy minden 
líjság alapjában véve üzleti vállalkozás, amely 
politikai pártok szolgálatában áll? stb. Ezzel 
szemben nem elleneznők, hogy alkalmilag a 
tanító, t anár ne tehessen szóvá egy-egy poli-
t ikamentes, ismeretterjesztő cikket, de az ú j -
ságolvasás mint olyan maradjon a szülői ház 
keretében és az iskolánkívüli népművelés szol-
gálatában. Más szóval: mindent a maga helyén 
és idejében. 

La Formation professionnelle du personnel 
enscignant primaire (A néptanítóság hivatás-
beli kiképzése). B u r e a u International d'Éduca-
tion Genéve. 1935, 402 lap. A Bureau kiadvá-
nyainak 42. száma. 

A tanítóképzés vi tás kérdése világszerte 
napirenden van. Már ez okból is elismeréssel 
fogadjuk ezt a vaskos kötetet, amely a köz-
oktatásügyi minisztériumok adatai a lapján 62 
ál lamnak tanítóképzését ismertetvén, az össze-
hasonlító nemzetközi oktatásügyi irodalomnak 
értékes gyarapodását jelenti. A minisztériu-
mokhoz intézett számos és részletes kérdés kö-
zül a fontosabbak a következők: Milyen inté-
zetben (közép- vagy főiskolai jellegű) folyik a 
tanítóképzés? A jelöltek felvételének feltételei 
(életkor, testi, szellemi, erkölcsi, pedagógiai 
követelmények). Egyidejűleg vagy külön folyik 
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az általános és a szakképzés ( tantárgyak fel-
sorolása)? Egyenlő kiképzésben részesítendők-e 
tanítók és tanítónők, a városi és fa lusi tanítók, 
az alsó és a felső tagozat tanerői? stb. A 35— 
400. lapon nagyjában azonos szempontok (a kér-
dések) szerint közölt hivatalos anyagot a kötet 
szerkesztője ugyanilyen sorrendben áttekint-
hetően és tanulságosan dolgozza fel egy jelen-
tésben, amelyet megvi ta tás céljából az idei 
genfi nemzetközi t anügyi kongresszus elé ter-
jesztettek. Ezek a tárgyalások a hozott hatá-
rozatokkal együtt egy kiegészítő 2. kötetben 
fognak megjelenni. Az említett jelentés meg-
ál lapí t ja , hogy a tanítóképzés terén minden 
vonatkozásban rendkívül nagy a változatosság. 
A szervezet számos elágazással két főirányt 
tüntet fel: a) a középiskolák színtáján mozgó 
tanítóképző-intézetek és b) a főiskolai jellegű 
pedagógiai akadémiák, intézetek és fakul tások. 
A falusi és a városi tanítók képzése nagyjában 
egyforma. Igen jó áttekintést ad a 13—16. la-
pon közölt táblázat, amely az államok betűren-
des sorában tünteti fel a képző nevét (jellegét), 
a felvételi kort, az előtanulmányokat és az év-
folyamok számát. A kiadványnak értékét, hasz-
nálhatóságát fokozzák a tantárgyak arányát 
országonként szemléltető óratervek, amelyeket 
helyenként tömör tan te rv i kimutatások egészí-
tenek ki (pl. a 61. 1. Ausztria, a 149. 1. az ame-
r ikai Ha r r i s Teachers College). A hazánkra 
vonatkozó fejezet (190—95. 1.) tömör előadásban 
h ű képet ad a magyar tanítóképzésnek mai 
állapotáról és a továbbképzés keretében meg-
emlékezik a szünidei tanfolyamokról, a fővá-
rosi pedagógiai szemináriumról és a Néptaní-
tók Lapjáró l is. 

Ez a kötet megbízható forrásmű és a maga 
nemében páratlan segédeszköz mindazok szá-
mára, akik a mai tanítóképzést világszerte 
megismerni óhaj t ják . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Német vélemény a magyarországi kisebbségi 
tanítási nyelvű népiskolák ügyében kiadott új 

kormányrendeletről. 
A német kormány félhivatalosa, a Deutsche 

Diplomatisch-Politische Korrespondenz, többek 
között ezeket í r j a : Az ú j szabályzat kitűnik az-
zal a rokonszenvesen ható törekvésével, amely 
számolni kíván a kisebbségnek az életre való jo-
gával és lehetővé k íván ja tenni hagyományos 
kul túr javainak ápolását. Olyan időben, amikor 
a kisbbségeknek é le tút já t többnyire megnehezí-
tik, kétszeresen kell örülni (doppelt begrüsst) és 
feljegyezni azokat az intézkedéseket, amelyek 
idegen népcsoportok szükségleteivel szemben be-
látást és megértést tanúsítanak. Az egynémely 
államban ma uralkodó kisebbségi gyakorlat és 
az írott ós nem írott jog ellenére gyakran alkal-
mazott elnyomó és háttérbe szorító módszerek 
nemcsak az ország belsejében idéznek fel kedve-
zőtlen feszültségeket, hanem szükségszerűen a 
nemzetközi kapcsolatokat is károsítják, mert az 

ilyen elnyomási politika visszahatásai nem ma-
radhatnak el ott, ahol természetadta kapcsolat 
áll fenn az elnyoifíott népiséggel. Ha mindenütt 
megfontolnák, hogy egy törvénytisztelő (loyale) 
kisebbségi politika lényeges eszköz jó nemzet-
közi viszonyok kialakulására és a népekben a 
bizalom légkörében való közeledésére, akkor már 
ezzel az összetűzéseknek sok anyagá t kiküszöböl-
ték volna a világból. Ez a tény nem utolsósorban 
arra buzdíthatná mindazokat az államokat, ame-
lyéire idegen népiségek vannak bízva, hogy sa-
ját jól felfogott érdekükben ugyanilyen módon 
állítsák helyre a nemzetközi megértés hídját, 
amire elsősorban éppen ők is lennének hivatva. 
És ebből a szempontból a magyar rendeletet 
Németországban is üdvözlik. 

Az „új nevelés" történetéhez. 
G. Lombardo-Radice tollából mostanában 

..Pedagógia di Apostoli e di Operai" címmel 
egy munka jelent meg, amely egy Pestalozzi-
tanulmányon kívül a .következő értekezéseket 
tar ta lmazza: Emerson mint az ú j nevelés pró-
fé tá ja . Angelo P a t r i és Giovanni Cena (1870— 
1917) pedagógiai munkásságáról . Jelentés a 
svájci Tessin kanton iskoláiban végzett látoga-
tásról. 

Nemzeti gyermekcsere. 
A német birodalmi közoktatásügyi miniszter 

egy rendeletében hangsúlyozza a belföldi gyer-
mekcsere fontosságát, amely a szünidőkben 
megvalósítva, lehetővé tenné, hogy a különböző 
tar tományok lakossága közelebbről megismer-
hesse egymást. Ugyanennek a célnak szolgála-
tában állnak a belföldi utazások, amelyeknek 
már gyakorlati szempontból meg kellene előz-
niök a külföldre való utazásokat. 

Svájc. 
A genfi kanton közoktatásügyi tanítósága 

hivatalos értesítőjének 1934 decemberi számá-
ban behatóan foglalkozik a népiskolai írás-
taní tásnak bevezetett re formjával , amely a 
gyermeklélektannak következő két alapelvén 
épül fel: 1. Az í rás taní tás ne szorítkozzék me-
rőben a technikai készség elsaját í tására, ha-
nem tegye lehetővé a kifejezésnek líj módjá t 
is, a gondolatnak szemléltetését különleges r a j z 
ú t j án , vagyis legyen globális. 2. Minthogy a 
gyermekeknek test i és szellemi képességei bi-
zonyos r i tmusban fejlődnek, az írást is csak a 
6. életévtől kezdve lehet tel jesen elsajátítani. 
Fokozatosan kell tehát e l járni és a legegysze-
rűbb alakokon kezdve, az összetettek és nehe-
zebbek felé haladni . 

Érettségi nélkül német egyetemen. 
A birodalmi közoktatásügyi miniszter a né-

met főiskolai diákság hivatalos képviseletének 
kérésére megengedte, hogy egyelőre 20 mun-
kásnak tehetséges f ia érettségi nélkül látogat-
hassa a heidelbergi egyetem előadásait. Az il-
lető i f j aknak e r re való előkészítését a Deutsche 
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Studentenschaft az egyetemi tanárokkal kar-
öltve végzi. Kellő siker mellett a 2. félév után 
rendes hallgatókká léphetnek elő. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Az Egyetemes Tanítószövetség rendkívüli 
gyűlése. A Magyar Tanítóegyesületek Egyete-
mes Szövetségének tanácsa december hó 28-án 
rendkívüli gyűlést t a r to t t Berkényi Károly el-
nök vezetésével Budapesten, a Taní tók Ferenc 
József Háza dísztermében. Á termet zsúfolásig 
megtöltő többszáz képviseleti tagon kívül ott 
volt Édes Béla, a Tanárok Háza igazgatója, az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület , Rákosy 
Zoltán elnök és Kiss Béla főtitkár, az Országos 
Polgári Iskolai Tanáregyesület , dr . Szekeres 
László főti tkár, a Faluszövetség, Balla Endre 
elnök, az Állami Tanítók és óvónők Országos 
Egyesülete, Csontay Győző tanügyi titkár, a 
Kir. Tanfelügyelők Országos Egyesülete kép-
viseletében. A Katol ikus Tanítóegyesületek Or-
szágos Szövetségét Bajnok Géza, az ORTE-t 
Ormos Lajos, az Orsz. Evangélikus Tanítóegye-
sületet Somogyi Béla, a Görög Ka t . Tanítók 
Egyesületét Reskó J ános képviselte a gyűlésen. 

Berkényi Károly gondolatokban gazdag meg-
nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a tanító 
lelkét égő mécseshez lehet hasonlítani, amely 
az ég felé lobog s onnan kér segítséget felelős-
ségteljes, nehéz munkájához. A taní tó ismeri 
legjobban a falu ba ja i t . A nélkülözések közt 
élő föld népének a taní tó a legjobb barátja, 
támasza, tanácsadója és vezetője. Ezt, a ma kü-
lönösen jelentős missziós tevékenységet a ta-
nító csak akkor fo ly ta tha t j a sikeresen, ha a 
betlehemi kisded jászolához megy erőt merí-
teni s ha a taní tótársadalom minden tagjá t a 
kar társ i szeretet és együttérzés köti össze. 
Megemlékezett a Pázmány-egyetem jubileumá-
ról. Nemcsak hódolattal áll a tanítóság az egye-
tem kapujában, hanem kopogtat is azon, mert 
komoly szükségét érzi a magasabb, főiskolai 
jellegű tanítóképzésnek. Méltatta Liszt Ferenc 
alkotásának nagy nemzeti jelentőségót, majd 
meleg szavakkal üdvözölte a megjelent vendé-
geket, köztük a Nemzeti Újság és az Új 
Magyarság munkatársai t . 

Édes Jenő, a középiskolai tanárság, Rákosy 
Zoltán, a polgári iskolai tanárok, dr. Szekeres 
László, a Faluszövetség nevében köszöntötte 
igen hatásos felszólalás keretében a tanítói 
nagygyűlést . 

Sugár Béla főt i tkár ter jesztet te azután elő az 
ú j vezetőség működésének első félévéről szóló, 
nagy gonddal összeállított jelentését, melyben 
beszámolt a nagyszabású szervező munkáról és 
az eddig elért eredményekről. Érdekes törté-
nelmi r a j zá t adta a régebbi tanítói mozgalmak-
nak. Kimutat ta , hogy a magyar taní tók első 
országos megmozdulása összeesett a nemzeti 
szuverenitás kiharcolásának nagy dátumával, 
1848-al. Az Egyetemes Tanítószövetség bölcsője 
tehát a nemzet szabadságharca volt. A magyar 

tanítók mozgalmai sohasem tévedtek a kar i ön-
célúság útvesztőibe. A mult ú tmuta tása i alap-
j án az elnökség ú j munkatervet dolgozott ki s 
elhatározta, hogy védekező és részletmegoldá-
sokra törekvő mozgalom helyett aktív, építő-
irányú és az egész nemzet életét érintő akciót 
indít. A kitűzött i rány legfontosabb állomásai: 
egy táborba tömöríteni a jelleg szerint szét-
tagolt magyar tanítóságot és megteremteni az 
új magyar szellemiséget, az igazi nemzeti világ-
nézetet. Közös szellemi frontot kell alkotni az 
ország egyéb értelmiségi csoportjaival, amelyek 
a nép, a falu kulturális felemelésén dolgoznak. 
A tanítót föl kell emelni a magyar értelmiség 
első vonalába, hogy százszázalékosan képzett és 
európai legyen. A főt i tkár bejelentette, hogy a 
magyar taní tóság és közvélemény elismeréssel 
fogadta az Egyetemes Tanítószövetség munka-
tervét. Az elnökség felhívta az ország tanítósá-
gát, hogy kezdjék meg mindenütt a szociográfiai 
felvételek készítését, Az egységes e l járás bizto-
sí tása végett közrebocsátotta a nemzettanulmá-
nyozás Útmuta tó já t s a mozgalom i rányí tásá ra 
Földes Ferenc központi előadót kérte fel. A 
Magyar Tanítók Szabadegyeteme Budapesten 
jan. 10-én megkezdi működését Péterhídi József 
igazgató vezetésével. A tavaszi hónapokban Deb-
recenben, Szegeden, Szombathelyen és Pécsett 
szintén felál l í t ják a tanítók Szabadegyetemét. 
Az elnökség felhívást intézett a tagegyesületek 
elnökeihez, hogy í r j ák össze a kiváló képességű, 
alkotó szellemű tanítókat. A tehetséges taní-
tókból a közel jövőben megalakí t ják a Magyar 
Tanítók Munkaközösségét s a legnevesebb taní-
tók bevonásával a munkaközösség csúcsszerve-
zetét: a Magyar Nevelési Akadémiát. Ennek a 
fe ladatnak a végreha j tásá ra Ekamp Nándor al-
elnököt kérte meg az elnökség. Kialakulóban 
van a magyar tanítók barátainak a köre is. A 
magyarutca i szövetségházban j anuá r 1-én meg-
nyílik a központi olvasókör Kerék Pé t e r t i t ká r 
vezetésével. 

Az általános helyesléssel fogadott fő t i tkár i 
beszámolóhoz Tális Béla, Rédey Gyula, Rátho-
nyi Lajos, Zeke Gábor és Farkas I s tván szóltak 
hozzá. Majd Berkényi Károly elnök bejelentette, 
hogy a Katolikus Tanítószövetség tel jes erejé-
vel támogat ja a Szövetség munká já t . A refor-
mátus s görög katolikus tanítóegyesület és az 
ú jonnan alakult Községi Tanítók Orsz. Egyesü-
letének elnöke szintén bejelentette csatlakozá-
sát az Egyetemes Tanítószövetséghez. 

Péterhídi József igazgató beszámolt a Ma-
gyar Tanítók Szabadegyeteme szervezési mun-
kálatairól. A tudósok, publicisták, szakemberek 
önzetlenül, a legnagyobb készséggel vál lal ták 
az előadások tartását , mert átérezték, hogy a 
tanítóság szellemi felemelkedése az egész nem-
zet részére értéket fog jelenteni. A Szabadegye-
tem három hónapig tar t s az előadásokat 
könyvalakban is közreadja az elnökség. 

A nagy tapssal kísért előadás u tán Földes 
Ferenc, a nemzettanulmányozás központi elő-
adója körvonalazta a falu- és városkutató moz-
galom iskolai és népművelési céljait és szem-
pontjait. Csak egységes, központilag i rányí to t t 
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el já rássa l segíthetünk a magyar vidék pataló-
gikus helyzetén. Minden reményünk megvan 
a r ra , hogy a taní tók alapcs, céltudatos falu-
kuta tó és segítő akciója nagy eredményekkel 
fog zárulni a nemzet javára . A gyűlés hossza-
san éljenezte az előadót. 

Moldoványi Gábor alelnök nagy érdeklődés 
mellett beszámolt a népoktatási kar anyagi 
helyzetéről. Bejelentette, hogy az Egyetemes 
Tanítószövetség elnöksége új vágányokra kí-
vánja állítani a tanítók életkörülményeinek 
megjavítására irányuló küzdelmeket. Négy 
pontban foglalta össze a tanítóság sérelmeit és 
kívánságait , végül határozat i javaslatot terjesz-
tet t elő, amelyet a nagygyűlés egyhangúan el-
fogadott . 

Ekamp Nándor alelnök az országos bizottsá-
gok megalakításának szükségességére és műkö-
dési i rányára muta to t t rá közfigyelmet keltő 
előadói készséggel. A szövetségtanács meleg 
együttérzéssel tet te magáévá az agilis és nép-
szerű előadó javas la ta i t . A gyűlés 20—20 tagot 
választott az országos jellegű pedagógiai, ta-
nyai, külügyi, anyag i és propaganda, irodalmi 
és művészeti, végül a nyugdí jas tanítók bizott-
ságába. 

A szövetségtanács gyűlése, mint a magyar 
tanítói kar minden rétegének első nagy testvéri 
találkozója, Berkényi Károly elnök emelkedett-
hangú zárószavaival ért véget. 

Az Eötvös-Alap választmányi gyűlése. A Ma-
gyarországi Tanítók Eötvös-Alapja a szokásos 
karácsonyheti választmányi gyűlését nagy-
számú fővárosi és vidéki tag érdeklődése mel-
let t tar tot ta székházának tanácstermében. 

Az ülésen Rákos Is tván kir. tanácsos elnö-
költ. Bevezető beszédében foglalkozott a foly-
tonosan nehezbiilő viszonyok miat t az Eötvös-
Alap elé tornyosuló feladatokkal s a tanítósá-
got az egyesület és intézményeinek, nevezete-
sen a Kalász- és a Biztosítási Osztály fokozott 
támogatására serkentette. 

Háros Antal fő t i tká r jelentéséből megnyug-
vással fogadta a választmány, hogy az elnök-
ség a Tanítók Házaiban gondozott tanítógyer-
mekek szüleinek megsegítése érdekében e l já r t 
s hogy a támogatás mértékének megállapítá-
sáva l foglalkozik a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium, örömmel vette tudomá-
sul, hogy az Eötvös-Alap ügye i ránt újabban, 
különösen a f i a ta labb tanítónemzedék részéről, 
élénkebb érdeklődés mutatkozik, amit 176 ú j 
tag belépése igazol. Foglalkozott a választmány 
az értéküket vesztett alapítványok összevoná-
sának és kiegészítésének ügyével s elhatározta, 
hogjT az alapí tványtevő jogi személyeket, saját , 
jól felfogott érdekükben újabb áldozathozatalra 
sa rka l j a . A tagok s ezek özvegyeinek, á rvá inak 
rendkívüli segély címén ju t ta to t t 1640 pengő 
kiadását jóváhagyta . Végül örömmel értesült, 
hogy az évtizedek óta hagyományként megtar-
to t t s február 2-ra tervezett Eötvös-emlékünnep 
szónokául Kosztolányi Dezső írót s az alkalmi 
költemény megí rásá ra pedig Sugár Béla iskola-
felügyelőt s ikerül t megnyerni. 

Gergely Is tván számtartó az Eötvös-Alap va-
gyoni helyzetéről számolt be. Az egyesület va-
gyona 361.845 pengőt képvisel. Ebből készpénz 
34.035 pengő, ér tékpapír 85.1C8 pengő, a többi az 
ingatlanok értéke. A három ház fenntar tására 
és ta tarozására a különböző alapokból 22.738 
pengőt fordított az egyesület. 

A Házakról adott jelentések során Péterhídi 
József igazgató beszámolt arról, hogy a buda-
pesti Tanítók Ferenc József Házában az elmúlt 
nyáron vendégként 1157 tag 5996 napot időzött 
Említésreméltó sikere volt a székesfőváros 
nevezetességeinek megismerését célzó tanul-
mányi kirándulásoknak, melyeken három cso-
portban 201 tanító vet t részt. A sikeren felbuz-
dulva, e tanulmányi kirándulásokat a jövő 
nyáron megismétli, hogy a vidéki tanítóságnak 
teherviselőképességéhez mért összeg ellenében, 
módjában legyen hazánk fővárosában tíz napot 
olcsón és hasznosan eltölteni. Jóváhagyólag 
tudomásul vette a választmány, hogy az inté-
zet mosóüzemét az elnökség korszerűen átala-
kí t ta t ta . Az intézet bennlakó i f jú ságának maga-
ta r tása úgy magaviselet, mint pedig tanul-
mányi szempontból kifogástalan. 

A Pé t e r fy Sándox Leányotthonról és a keszt-
helyi Bákos István In te rná tus és Üdülőház éle-
téről Gergely I s tván számolt be. Az előbbiben 
30, az utóbbiban 40 tanítógyermek nyer kedvez-
ményes ellátást és gondos felügyeletet. Tudo-
másul vette a választmány, hogy a keszthelyi 
ház udvarán egészségügyi okokból kényszerült 
mély kú t fú rás befejeződött s 162 méter mély-
ségből bőséges mennyiségben feltörő 14 fokos, 
tiszta vízzel táplá lható most az i f júsági és 
vendégszobákban felszerelt vízvezeték. A vá-
lasztmány elhatározta, hogy Gergely Istvánnak 
az Eötvös-Alap felvirágoztatása és a keszthelyi 
ház gondozása liörül kifej te t t rendkívüli , érde-
mes munká jának méltánylásaképen, a keszt-
helyi mély kutat Gergely István kútjának ne-
vezi el. 

Végül Csontai Győző, a Biztosítási Osztály 
ügyvezetője, az Eötvös-Alapnak másfél év előtt 
felállított ez ú jabb intézménye működéséről 
számolt be. Az eddig beérkezett biztosítások 
összege 240 ezer pengő, ami igazolja ez ú j ön-
segélyző ágazat életrevalóságát. A másfél év 
alat t több esetben, a családfő szomorú elhalálo-
zásával há t ramarad t özvegyek és árvák hálá-
val emlékeztek meg az Eötvös-Alap előrelátá-
sáról, mely módot adott, hogy a fé r j , illetőleg 
apa bizonyos mértékben gendoskodhassék jövő-
jükről. Ez önsegélyző ágazat fejlődésével köl-
csönosztály felál l í tásának a te rve nyer meg-
valósulást s különös rokonszenvvel találkozik 
ma jd a tanítóság sorában az ú jabban beveze-
tet t gyermekbiztosítási tagozat, melynek az a 
célja, hogy a gyermek 18 éves korában főiskolai 
tanulmányai során, vagy önállósítása alkalmá-
val nagyobb tőke bir tokába jusson, amennyi-
ben pedig a gondoskodó előbb elhalna, akkor 
a gyermek 6 éves korától a biztosítási díj fize-
tésének kötelezettsége nélkül tandíjsegélyben 
részesüljön, míg 18 éves korában a biztosított 
tőkét ki nem szolgáltatják. 
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Az iskola szerepe a kiskorúak bűnözésének 
megelőzése körül 

— Dr. Mario di Rorai cikkének kivonata. — Megjelent az olasz „I Dirilti della Scuola" című folyóiratban. 

Ma már azt mondhatjuk, hogy a modern 
államokban a kiskorúak hatodik életévüktől 
kezdve az iskola elenőrzése a la t t állanak. Ezen 
a réven az iskola igen jelentős állami és szo-
ciális tényező is lett. A taní tás és nevelés 
mellett ma már az iskolának figyelemmel kell 
lenni a növendékek szervezetében vagy lelki 
életében mutatkozó fogyatékosságokra is. I t t 
az tán az iskolaorvosra vár fontos feladat, amely 
egyre szélesebb körre terjed ki. Míg azelőtt az 
iskolaorvos teendője csak a fertőző betegségek 
elleni óvintézkedésekre szorítkozott, t. i. hogy 
elejét vegye annak, hogy az iskola ú t j án a 
já rványok ter jedjenek, ma sokkal bonyolultabb 
az iskolaorvos szerepe. Ma ugyanis neki ala-
posan meg kell vizsgálnia a növendékek szer-
vezetét, az esetleg mutatkozó bajok (tuberku-
lózis, adenoidi smus, fogszuvasodás, trachoma, 
vérszegénység, ál talános testi gyengeség stb.) 
gyógyítása céljából, közölnie kell azonkívül a 
legfontosabb egészségügyi szabályokat, meg 
kell figyelnie azokat a gyermekeket, akik fogya-
tékos vagy rendellenes szellemi képességeiknél 
fogva a megfelelő gyógypedagógiai intézetbe, 
vagy a gyengeelméjűek iskolájába utalandók. 

De ennél tovább is kell mennünk. Meg kell 
győznünk a taní tói kart arról, hogy figyelen> 
mel kell kísérni a tanulók apró cselekedeteit 
is, amelyek esetleg jelentékteleneknek tűnhet-
nek fel az oktató előtt, holott a „kriminológus" 
orvos szakavatott szeme már észreveheti ezek-
ben a bűnöző ha j l am különféle megnyilvánu-
lásait . Szükséges tehát, hogy az iskola — főkép 
az alsóbb osztályokban — vegye figyelembe az 
embrionális formában jelentkező tüneteket, 
minők az apró lopások, fokozott ingerlékeny-
ség, csökönyös vágy másoknak fá jda lmat 
okozni, különös ellenszegülés a fegyelmmel 
szemben, csavargásra , szemérmetlen beszédre, 
színlelésre, korai, rendellenes érzékiségre való 
ha j lam. Ily esetekben aztán a megfigyelésnek 
ki kell terjeszkednie a tanuló családi környe-
zetére is. 

I t t tehát igen fontos szerep ju t a megfigye-
léseknek és közléseknek. Kezdődő, még csírá-
jukban jelentkező megnyilatkozásokkal van 
dolgunk, egy t rag ikus induló kép vázlatával, 
amely holnap ta lán már sokkal sötétebb színe-
ket tüntethet fel, ha idejében nem veszik elejét 
a bajoknak. 

E problémák megoldásához Rómában legelő-
ször Sante De Sanctis, a nemrég elhúnyt kiváló 
orvosprofesszor fogott céltudatosan és intéz-
ményesen. Nemrég pedig Di Tullio római egye-
temi orvostanár kezdeményezésére az Országos 
Anya- és Csecsemővédő-Intézménnyel (Opera 
Nazionale per la Materni tá ed Infanzia) kar-
öltve már javí tó pedagógiai orvosi tanácsadó 
szerv (Consultorio di medicina pedagogica 
emendativa) is létesült az elhagyott, rossz ú t ra 

tévedt, bűnöző kiskorúak megfigyelésére szol-
gáló Központ (Centro) mellett. E Tanácsadó 
Szerv működése abban áll, hogy a hét bizo-
nyos, megállapított reggeli óráiban az odakí-
sért gyermeket alapos vizsgálatnak vetik alá 
az észlelt, illetve panaszolt tünetek alapján. 

A családi környezetre, a megelőző jelensé-
gekre kiterjeszkedő kutatások a legapróléko-
sabb részletekig, a leglelkiismeretesebben foly-
nak le. A szükséghez képest indokolt gyógy-
el járás megindul és lehetőség szerint gyógy-
szereket is d í j ta lanul osztanak ki. Különös 
esetekben a gyermeket rövidebb vagy hosszabb 
időre a megfigyelő Központban helyezik el, és 
amennyiben célszerűnek mutatkozik, azután 
vagy visszajut ta t ják családja körébe (de ott is 
tovább figyelemmel kísérve), vagy egy meg-
felelő intézetbe osztják be. Azon esetben pedig, 
ha az derül ki, hogy a családi környezet nem 
megfelelő vagy nagymértékben terhelt, a Kis-
korúak Bíróságának azt javasol ják, hogy intéz-
kedés történjék a gyermeknek a züllött szülők 
fennhatósága alól való elvonása érdekében. 

Az egyik iskolaorvosra itt az a feladat van 
bízva, hogy mintegy öszekötő kapocs legyen 
az Iskola és a Központ között. Össze kell gyűj -
tenie a megvizsgálandó gyermekre vonatkozó 
szükséges adatokat a tanító és az illetékes iskola 
orvosának jelentése a lapján; gondoskodik to-
vábbá arról, hogy az illető tanuló a nyilvános 
rendelőbe kísértessék, közli úgy a családdal, 
mint az iskolával rendelkezéseit. 

Di Tullio professzor különösen az „iskolai 
felügyelőnők" figyelmét h ív ta fel az általa 
megszervezett intézményre, kiemelve éppen 
ezen hölgyek közreműködésének kiváló fontos-
ságát, kivált amikor a gyermeket a családi 
körbe, illetve az iskolaéletbe való visszatérése 
után továbbra is meg kell figyelni. 

Hogy ez a prevenciós e l já rás mily nagy ha-
szonnal j á r úgy az egyénre, mint a társada-
lomra, hogyha az mind já r t a szociális élet meg-
kezdésekor történik (hiszen az iskola révén 
ju t az ember először közvetlen és tartós érint-
kezésbe, kapcsolatba a társadalommal), azt 
felesleges hosszas érveléssel bizonyítani. A 
gyermeket, mint hajlékony, zsenge cserjeágat 
még könyű nyesegetni, igazítani, alakítani jö-
vendő etikai, erkölcsi, szociális fejlődésének 
megalapozására. De ily orvosi, psychikai, er-
kölcsi jellegű pontos vizsgálatnak más irány-
ban is áldásos eredményei lesznek, — mint má r 
az eddigi tapasztalatok is muta t j ák , tudniill ik 
lehetővé teszik, hogy a szervezeti terheltségek 
a mirigyek működési zavarai, lappangó tüdő-
vészes állapot és különösen öröklött vé rba j 
stb. kideríttessenek. Ezért is célszerű egyrész-
ről gondozni, kezelni ezt a kis teremtést, min-
denekelőtt a szociális élet szempontjából leg-
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kedvezőbb viszonyok közé helyezni, másrész-
ről pedig egyidejűleg lelki, erkölcsi és nevelői 
gondozás alá venni. Bonyodalmas és nehéz fel-
adat ugyan, de magasztos célját tekintve, szép 
és társadalmi szempontból nagyjelentőségű. 

Már a Tanácsadó Szerv működésének kezdő 
fokán és határozottan megállapítható ennek 
nagy haszna. Most m á r — teszi hozzá a cikk 
szerzője — ki kell terjeszteni ezt az akciót a 
nagyvárosokon kívül a vidékre is, sőt a kis, 
félreeső községekre, természetesen figyelembe 
véve a bűnözéseknek i t t megnyilvánuló eltérő 
formáit . 

Továbbá magára az iskolára nézve rendkívül 
áldásos ez az akció, eredményes működése 
szempontjából. Tényleg a „bűnözésre haj lamos" 
tanuló eltávolítása — aki legtöbb esetben 
amúgy is fegyelmezetlen, ellenszegülő és így 
ezért is kizárás vagy önkéntes kimaradás foly-
tán előbb-utóbb kiválnék — azzal a jótékony 
következménnyel já rna , hogy az egész osztály 
nyugodt munkája nem volna megzavarva, s 
hogy az ilyen gyermek rossz példája nem hat-
hatna károsan a többiekre. Ezidő szerint az 
iskola, éppen a fegyelem fenntar tásának érde-
kétől indít tatva, a r r a szorítkozik, hogy rövi-
debb-hoszabb időre el távol í t ja kebeléből a fé-
kezhetetlen rakoncát lanokat; nem gondol azon-
ban a r r a a sorsra, amelynek az ilyen gyerme-

Szomorúan kezdődött számunkra az ú j esz-
tendő. J a n u á r 1-én kísér tük utolsó xítjára Tom-
csányi Jánost , az elcsatolt Bars vármegye 
utolsó magyar tanfelügyelőjét, a nagytudású 
pedagógust, írót, műfordí tót , külpoli t ikust és 
keményvágású harcos magyar t . 

Csodálatos volt törhetetlen akarata, sokoldalú 
tehetsége. Barsvármegyei tanfelügyelő korá-
ban magas színvonalra emelte tankerülete nép-
oktatását . Az ő biztos keze alatt örömmel dol-
gozott a tanítóság, mer t nem a szigorú főnököt 
látta benne, hanem a szerető atyai barátot , aki 
bölcs megértéssel és szeretettel i rányí to t ta a 
nemzetépítő munkát, meleg szívvel állott min-
den ember rendelkezésére. Sokoldalú tehetsége 
azonban országos viszonylatban akkor virág-
zott ki előttünk, amikor a cseh megszállás őt 
Budapestre sodorta és tevékenységi köre ki-
szélesült. 

Hány kiváló ember lelki világát borí tot ta fel 
az összeomlás, — s vál t a nemzet végtelen ká-
rá ra hasznavehetetlen ronccsá! Tomcsányit is 
mélyen megrendítette a bukás, de nem törte 
össze. A csapás megacélozta akaraterejé t . Azt 
mondotta, hogy többezer éves nemzetünket egy 
szerencsétlenség nem sebezheti halá l ra . Ma-
gunkra hagytak? Bará tok nélkül á l lunk? Ne-
künk szavunk sem lehet s nincs, aki helyettünk 
beszéljen? Nem baj, m a j d lesz! Szerzünk bará-
tokat, szószólókat, csak akarni kell! És a vi-
déki tanfelügyelő, aki eddig csak pedagógiával 
foglalkozott, körülnézett Európa nemzetei kö-
zött. Lengyelországon akad t meg a szeme. El-

kek az iskola körén kívül ki lehetnek téve. 
Ezek aztán visszakerülve egészen a családi 
körbe (megjegyzendő, a legtöbb esetben sze-
gény családokról van szó), ha szüleik és hozzá-
tartozóik nem gondozhatják őket, előbb-utóbb 
valóságos „utcagyerekek" lesznek, csavargásnak 
és az ezzel járó összes veszedelmeknek kitéve. 
Viszont, ha ezekről a gyermekekről, még mi-
előtt az iskolában velük szemben súlyosabb 
fegyelmi e l járásra kerülne a sor, már a Tanács-
adó Szerv a beérkezett közlések révén tudo-
mást szerezne, igen természetes, hogy ez lehe-
tővé tenné még idejében a megjaví tásuk és 
helyes ú t ra térésük érdekében alkalmasnak 
látott el járásokat . 

Sőt kívánatos volna a cikkíró szerint, hogy 
a szóbanforgó felügyelet kiterjeszkednék a 
polgár i és a középiskolákra is, va lamint a 
különféle magániskolákra. Hiszen éppen ez 
utóbbiak vesznek fel sok esetben oly tanulókat, 
akik vagy gyenge előmenetelük, vagy rossz 
magaviseletük miat t voltak kénytelenek a nyil-
vános intézetekből kimaradni . 

Ez az örvendetes fejlődésnek elébenéző intéz-
mény tehát szintén belevág a fasizmus nagy 
koncepciójába, amely h ivatva van Olaszország-
nak helyét a szociális haladás terén is a legelső 
államok sorában biztosítani. 

Dr. Márffy Oszkár-

vonult lelke előtt a lengyel-magyar történelem. 
Lá t t a a közös küzdelmeket, szenvedéseket és 
egyéni kapcsolatokat. Ügy érezte, hogy a len-
gyel nép lelkileg is legközelebb áll hozzánk. 
Erényeink, hibáink szinte ugyanazok, náluk 
ta lá lha tunk leghamarább megértést. Tervet ké-
szített és rögtön munkához látott. 

Hatszor beutazta Lengyelországot, agitált , 
bará toka t szerzett. Egyéni varázsával minden-
kit meghódított. Lengyel baráta i eljöttek Ma-
gyarországra, hogy visszaadják látogatását. 
Vendégszerető asztalánál Kadziwill hercegtől 
és egy volt köztársasági elnökjelölttől kezdve 
a lengyel társadalom minden rétegének képvi-
selői megjelentek: tudósok, politikusok, írók, 
tá rsadalmi vezető emberek, i f júsági képviselők. 
Megismertette őket helyzetünkkel, megnyerte 
poli t ikai támogatásukat . Bemutat ta a magyar 
föld terményeit , művészetünk remekeit, hogy 
számunkra Lengyelországban piacot teremtsen. 

Azután tollat fogott. Egy sereg magyar í ró 
m u n k á j á t fordí tot ta mesteri módon lengyel 
nyelvre, lengyel írók műveit pedig magyar 
nyelvre. Lengyelországban tar to t t beszédei, len-
gyel nyelven í r t tudományos munkái ál talános 
fel tűnést keltettek. Annyi ra megnyerte a len-
gyel nemzet rokonszenvét, hogy számunkra 
kedvező, sőt döntő jelentőségű politikai sikere-
ket is ér t el. 1932-ben a lengyel Pen Klub 2000 
középiskolai rendes t anárnak és Benkő Is tván 
ál lami középiskolai t anárnak a tanügyi taná-
csosi címet, továbbá dr. Fcdora Dénes, Magyar 
Dezső és dr. Serényi Anta l tanügyi segédtitká-

Tomcsányi János meghalt 
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zloty jutalomban részesítette azért, mert len-
gyel műveket tar talmi, nyelvi és művészeti 
szempontból tökéletesen fordí tot t le magyarra . 
Lapunknak állandó munka tá r sa volt. Lengyel 
pedagógiai lapokból fordí to t t m a g y a r r a s igen 
értékes lengyel vonatkozású cikkeket írt. Ha-
lála előtt három nappa l hozta az utolsót s 
hosszú időn át beszélgetett főszerkesztőnkkel 
Lengyelország népoktatási viszonyairól. Ki, 
gondol ta volna akkor, hogy u to l j á ra szorítunk 
kezet hűséges munkatársunkkal? 

„Lengyelország" című m u n k á j a örök érték 
számunkra, mert ebből a könyvből ismerte meg 
a magyar közönség a három részre szakított 
lengyel nemzet létért való küzdelmét és ebből 
tanul ta meg, hogy kell dolgoznia, ha a négy 
magyar csonkot össze a k a r j a ismét forrasztani. 
Nagy-Magyarországból Kis-Magyarországba 
című munkájához hasonló értékű művet pedig, 
— nemzeti szempontból — de Amicis: „A szív" 
•című elbeszélése óta a l igha ír tak. 

Hata lmas munkabírással , sokat dolgozott és 
mindig önzetlenül. Utazásainak, társadalmi 
munkásságának költségeit szerény nyugdíjából 
és jövedelmeiből fedezte. Lát ta a magyar élet 
nehézségeit, de soha sem csüggedt, minden csa-
pás ú jabb erőfeszítésekre sarkalta. Büszkék le-
hetünk reá, tanítók, tanfelügyelők egyaránt. 
P á l y á j á t mint tanító kezdte, mint tanfelügyelő 
folyta t ta és mint a nemzet sokoldalú munkása 
végezte. Minden gondolata a magya r felfelé 
törekvést, élniakarást szolgálta. Nagy ember 
volt, mert példát muta to t t nekünk a nemzet 
szolgálatára. Amíg magya r szó hangzik a Kár-
pátok medencéjében, Tomcsányi János nemes 
egyénisége és tevékenysége világítani fog azok 
előtt, akik fanat ikus hi t te l dolgoznak a magyar 
jövendőn. 

H Í R E K 

Előléptetések és címadományozások a kultusz-
minisztériumban. A kormányzó a kultuszmi-
niszter előterjesztésére dr. Huszka Ernő mi-
niszteri tanácsosnak a miniszteri osztályfőnöki 
címet és jelleget, dr. Antalfia Antal és dr. lovag 
Ybl Erv in miniszteri osztálytanácsosoknak a 
miniszteri tanácsosi címet, dr. Szőke Zoltán mi-
niszteri t i tkárnak a miniszteri osztálytanácsosi 
címet és jelleget és dr. Bisztray Gyula és dr. 
gróf Sternberg József minisztei'i segédtitkárok-
nak a miniszteri t i tkár i címet és jelleget, dr. 
Lenkei Dezső miniszteri számvevőségi I. osz-
tá lyú főtanácsosnak a miniszteri számvevőségi 
igazgatói címet, Dezső Lipót tanügyi tanácsos-
nak és Kolthay Alajos, a szegedi kerület pol-
gár i iskolai királyi főigazgatósága vezetésével 
megbízott ál lami polgár i iskolai igazgatónak a 
tanügyi tanácsosi címet, Bonez Ferenc VI. fize-
tési osztály jellegével felruházott tanügyi tit-
kárnak, Röder Pál, Józsy Ferenc és Kovács 
Géza állami középiskolai igazgatónak, Bartalis 
József és Oberle József állami középiskolai 
igazgatói címmel felruházott állami középisko-
lai tanároknak, Koch Nándor állami gyakorló 

középiskolai rendes tanárnak és Benkö I s tván 
állami középiskolai tanárnak a tanügyi taná-
csosi címet, továbbá dr. Fedora Dénes, Magyar 
Dezső és dr. Serényi Antal tanügyi segédtitká-
roknak a t anügy i t i tkári címet és jel leget és 
végül dr. Horváth József, dr. Imre József, dr. 
Kézdy Béla és dr. Juhász J á n o s tanügyi fogal-
mazóknak a t anügyi segédtitkári címet és jelle-
get adományozta. 

Miniszteri elismerés. Sentényi Alajos boldogi r. kat. 
igazgatótanítónak saját kérelmére történt nyugalomba-
vonulása alkalmából, hosszú, buzgó és eredményes 
működéseért a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
elismerését fejezte ki. 

Szerkesztőségünk gyásza. Isa Gábor, a kul-
tuszminisztérium buzgó altisztje, aki másfél 
évtizeden á t a Néptanítók L a p j a szerkesztősé-
gében tel jesí tet t szolgálatot, 48 éves korában, 
munkahelyén, munkaközben, a szerkesztőségben 
hirtelen meghalt . Hat á r v a maradt u tána. 
J a n u á r hó 4-én temettük el a rákoskeresztúri 
temetőben. Az érdemes altisztet nagy részvét 
kísérte örök út jára . A temetésen teljes 
számban megjelent a Néptanítók Lap ja szer-
kesztősége, a kultuszminisztérium altiszti kara 
és sokan a tisztviselők közül. A sírnál Drozdy 
Gyula, lapunk felelős szerkesztője, az elhúnyt 
kar társai nevében pedig az altiszti egyesület 
elnöke búcsúzott el Isa Gábortól. Nyugodjék 
békével! 

Pályadíjat nyert tanító. Eőrtj Dénes gyóni ev. tanítót 
a Magyar Zenealbum 1935. évi országos magyar nóta-
pályázatának bíráló bizottsága díszoklevéllel, a Rádió 
Újság és a Liszt Ferenc Magyar Rapszódia Bizottság 
pedig emléklappal tüntette ki beküldött pályamunká-
jáért. 

Somogyban valóra váltják Széchenyi népművelési 
eszméit. A 14 évvel ezelőtti csermely egyre szélesbedő, 
mélyülő folyóvá lesz. A népművelési gondolat fel-
tartóztathatatlanul halad nagy célja felé, helyet kér 
a mai életben. Ezekre a megállapításokra vezet az év-
ről-évre növekvő munkateljesítmény. Ma már Somogy 
megyében 25 ezer munkaegységet jelent az a tevékeny-
ség, amelyet az 1935—36. tanévben végeznek a falu, a 
nép vezetői: a tanítók, lelkészek, jegyzők, orvosok slb. 

Íme a folyó tanév munkájáról szóló-beszélő szám-
adatok: 

Népművelési és közműveltségi előadások száma 7482. 
Műsoros délutánok, alkalmi ünnepélyek 449. Műked-
velő előadások 402. Népművelési hangversenyek 37. 
Gyermekek részére való szórakozások, mesedélutánok 
802. Tanulmányi kirándulások helyben: 67, vidéken: 34 
101. Rádió-népművelési előadások 251. Analfabéta-
tanfolyamok száma: 6, óraszám: 535. Alapismeret-
terjesztő tanfolyamok száma: 12, óraszám: 528. Köz-
műveltségi tanfolyamok száma: 2, óraszám: 107. Mű-
vészeti és kedélyképző tanfolyamok száma: 13, óra 
szám: 310. Nőnevelési tanfolyamok száma: 11, óra-
szám: 1609. Gazdasági és gyümölcsfaápolási tanfolya-
mok száma: 32, óraszám: 1600. Háziipari tanfolyamok 
száma: 18, óraszám: 11.128. Szabadegyetemi tanfolya-
mok száma: 1, óraszám: 19. Népművelési egységek 
összes száma- 25.334. 20%-os emelkedés a mult és 
35%-os az előző évihez. 

A somogyi népművelést jellemző vezéreszmék: 
1. számoljon a munka a nép műveltségi szintjével és 

szükségleteivel, 
2. legyen szellemet nevelő, de a gyakorlati életre 

előkészítő, 
3. összhang, egység uralkodjék az anyagi és szellemi 

célok között, 
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4. léleküdítás, szórakozás éppúgy találjon benne 
helyet, mint a tanulás, 

5. végül az a i'alu, a nép egész életét, minden élet-
nyilvánulását a népművelő, a Széchenyi-tanok szelle-
mében kell irányítani. 

Mindezeken az elősorolt népművelési ágakon kívül 
dolgozik a vármegyei bizottság más alakban is, ameny-
nyiben falusi közművelődési házak építését, vetítő-
gépek, közrádiók, harmóniumok, népkönyvtárak be-
szerzését segíti elő. Mindenütt ott van a keze, ahol 
segíteni lehet, kell, hogy a népkultúra, a magyar lélek 
kivirágozzék, gyümölcsöt hozzon! 

Irodalmi pályázat. A Somogymegyei Ált. Tanító-
egyesület 50 pengős jutalmazással pályadíjat tűzött ki. 
A pályatétel címe: „Mit tehet a tanító a nemzeti ön-
tudat fejlesztése érdekében az iskolában és az iskolán 
kívül?" Pályázhatnak somogyi tanítók. A pályamunkát 
a Tanítóegyesület címére, Kaposvár, Fő-utca 44. szám 
kéri az elnökség 1936 július elsejéig. 

A Magyar Tanítók Szabadegyetemének buda-
pesti előadássorozata. 1936 j anuá r 10. d. u. 
5—6-ig dr. Imre Sándor egy. ny. r. tanár: Ámult 
és a jövő a nevelői Gondolkodásban. 

1936 január 10-én d. u. 6—7-ig dr. Rajniss Fe-
renc országgyűlési képviselő: Nemzetnevelés a 
XX. században. 

1936 január 17-én d. u. 5—6-ig dr. Balanyi 
György egy. m. t aná r : A világháború problé-
mája. (Előzmények és következmények.) I. rész. 

1936 január 17-én d. u. 6—7-ig dr. Varga Sán-
dor egy. m. t aná r : Modern pedagógiai problé-
mák. (Peterson Péter jénai kísérleti iskolája.) 

1926 j anuá r 24-én d. u. 5—6-ig dr. Marcell Mi-
hály egy. m. t aná r : Az élmények nevelő értéke. 

1936 január 24-én d. u. 6—7-ig dr. Méhely La-
jos egy. ny. r. t aná r : Az élettanilag helyes és 
helytelen fajkeveredésről. I. rész. 

1936 január 31-én d. u. 5—6-ig dr. Kiss Ferenc 
egy. ny. r. tanár : A szív anatómiája és műkö-
dése. (Készítmények bemutatásával.) 

1936 január 31-én d. u. 6—7-ig dr. Padányi 
Frank Antal tanítóképzőintézeti igazgató: A 
karakterológia (jellemtan) szerepe a nevelői 
munkában. 

1936 február 7-én d. u. 5—6-ig dr. Steinecker 
Ferenc egy. ny. r. t aná r : A falu vezetése. I. rész. 

1936 február 7-én d. u. 6—7-ig dr. Czettler 
Jenő egy. ny. r. t anár , a József nádor műszaki 
és gazd. egy. rek tora : A falusi szabadtanítás. 

1936 február 14-én d. u. 5 -6 - ig dr. Steinecker 
Ferenc egy. ny. r. t anár : A falu vezetése. 
II. rész. 

1936 február 14-én d. u. 6—-7-ig dr. Balanyi 
György egy. m. t a n á r : A világháború problé-
mája. (Előzmények és következmények.) II. rész. 

1936 február 21-én d. u. 5—6-ig dr. Nevetős 
Gyula min. tanácsos: Az iskolánkívüli nép-
művelés múltja és mai jelentősége. 

1936 február 21-én d. u. 6—7-ig Padányi Andor 
tanügyi főtanácsos: Életforma és eszmény a 
nevelésben. 

1936 február 28-án d. u. 5—6-ig dr. Kenéz Béla 
ny. miniszter, egy. ny. r. t aná r : A magyar ta-
nítóság és a revízió. 

1936 febrxiár 28-án d. u. 6—7-ig Padányi Andor 
tanügyi főtanácsos: Életforma és eszmény a 
nevelésben 

1936 március 6-án d. u. 5—6-ig báró Branden-

stein Béla dr. egy. ny. r . tanár: A bölcselet élet-
jelentősége és a modern bölcselet alakulása. 

1936 március 6-án d. u. 6—7-ig dr. Ősz Béla 
tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő: Nemzeti ön-
érzetre való nevelés. 

1936 március 13-án d. u. 5—6-ig dr. Kósa Kál-
mán min. tanácsos: A népiskolai felügyelet ne-
velési rendszerünkben. 

1936 március 13-án d. u. 6—7-ig dr. Méhes 
Gyula egy. m. tanár : A légi háború és az ellene 
való védekezés. 

1Í36 március 20-án d. u. 5—6-ig dr. Ősz Béla 
tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő: A külföld 
népoktatása. 

1936 március 20-án d. u. 6—7-ig dr. Kerék 
Mihály a Faluszövetség t i tkára: A magyar 
földbirtokpolitika feladatai. 

1936 március 27-én d. u. 5—6-ig dr. Méhely 
Lajos egy. ny. r. t aná r : Az élettanilag helyes és 
helytelen fajkeveredésről. II. rész. 

Az Országos Gárdonyi Társaság ülése. Az Országos 
Gárdonyi Társaság j anuár havi felolvasó ülésének 
nagyrészét Köveskuti Jenő alelnökének emlékére szen-
telte. Földes Géza alelnök mondotta a megnyitót a 
beteg Simon Lajos elnök helyett. Trencsény Károly 
„Emlékezés"-ében méltatta Köveskuti Jenőt. Cz. Baán 
Jolán költeményeket mondott Köveskuti Jenő „Sisifus" 
című kiadatlan verseskötetéből. Az elhúnyt egyik el-
beszélését Arató Géza olvasta fel. Köveskuti Jenő ko-
moly zenei szerzeményeiből leánya, Köveskuti Adél és 
dr. Mindszenti üdön énekelt. A zongorán Vályné 
Babits Vilma, a szfőv. Felsőbb Zeneiskola tanára 
kísérte növendékeit. A felolvasó est keretében az 
emlékest után özv. Pósa Lajosné a „Nevelő úr pen-
gője" című elbeszélését olvasta fel. Gergelyffy Gábor 
dr. verseiből adott elő. A nagyszámú, előkelő közön-
ség mindvégig a legnagyobb érdeklődést tanúsította. 

Békés vármegye 1934/35. évi népművelési 
munkája. Békés vármegye Törvényhatósági Is-
kolánkívüli Népművelési Bizottsága megtartotta 
őszi rendes közgyűlését vitéz dr. Márky Barna 
alispán elnöklete a la t t . Az elnöklő alispán meg-
nyitó beszédében r ámuta to t t a bizottság terv-
szerű munkájára , hangsúlyozva, hogy erejéhez 
mérten Békés vármegye minden lehetőt meg-
tesz és minden áldozatot meghoz, a mai súlyos 
viszonyok közepette is, hogy a nép műveltségé-
nek színvonalát minden vonatkozásban emelje 
s remélhetőleg az eredmény nem is fog el-
maradni . Majd Tantó József népművelési t i tkár 
részletesen ismertette a hároméves népműve-
lési munkaterv a lap ján elkészített évi munka-
tervet. összesűrítve számokba a vármegye te-
rületén november hó 27-ig jóváhagyott külön-
böző népművelési tevékenységek egységeit, ezek 
összesen 19.491 egységet tesznek ki. Az egyes 
jóváhagyot t népművelési fa j ták közül a múlt 
évihez képest főleg az analfabétatanfolyamok, a 
gyakor la t i és ügyességi tanfolyamok és a nő-
nevelési tanfolyamok száma emelkedett. A bi-
zottság az i f júsági egyesületeket, cserkész-
egyesüléteket, leventeintézményeket munkába-
vonta. Forgalomban t a r t j a a 137 helyen el-
helyezett közkönyvtárt , illetőleg a közkönyvtá-
rak szépirodalmi könyvanyagának szeptember 
hó folyamán, a népkönyvtárra l nem bíró helye-
ken való használatát . A népművelési munka 
élénkítésére forgalomban tar to t ta a bizottság 
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21 vetítőgépét, 18 rádiókészülékét, 5 grammofon-
készülékét lemezzel, 23 film- és üvegdiapozitív-
sorozatát. A bizottság a helyi felügyelet gya-
korlására külön szakférf iakat kért fel. A nép-
művelési t i tkár részletesen ismertet te az évi 
munkaterv a lapján készített 1936. évi költség-
előirányzatot. Az indí tványok során a bizott-
ság elhatározta Szakái Lajos , a 48-as idők vár-
megyei főjegyzője és költője emlékének meg-
örökítését. Végül vitéz Jánossy Gyula Békés-
csaba m. város polgármestere, bizottsági tag 
meleg köszönetet mondott az értékes népműve-
lési munkáért . 

A győri állástalan tanítók népművelési tan-
folyamainak megnyitása. Győr-Moson-Pozsony 
k. e. e. vármegye és Győr tlij. város népműve-
lési bizottsága az iskolánkívüli népművelés ne-
velőoktató munká já t az ál lástalan taní tókra is 
ki terjesztet te és részükre 117 hallgatóval nép-
művelési előadóképzőtanfolyamot, 40 hallgató-
val két németnyelvi tanfolyamot, 66 hallgatóval 
5 gépírótanfolyamot, 30 résztvevővel 2 varró-
tanfolyamot, 10 résztvevővel fafaragótanfolya-
mot és 26 résztvevővel magyar tánctanfolyamot 
szervezett. A népművelési bizottság ezeken kí-
vül az ál lástalan tanítók énekkarának, műked-
velői gárdá jának megszervezésével és tanulmá-
nyi kirándulásokkal igyekszik a képzőkből ki-
kerül t i f júságot hasznosan foglalkoztatni. 

A tanfolyamokat a bizottság j anuá r 3-án nyi-
to t ta meg ünnepélyes keretek között. A meg-
nyitó ünnepségen a 120 állástalan tanítón és ta-
tónőn kívül a város előkelősége, a th. népműve-
lési bizottságok tagjai , tanárok és taní tók nagy 
számmal vettek részt. 

A Hiszekegy elhangzása u tán Skultéty Mik-
lós alispán, a vármegyei népművelési bizottság 
elnöke üdvözölte a megjelenteket. 

Katona Géza népművelési t i tkár az állástalan 
taní tókkal való foglalkozás szükségességéről 
beszélt és ismertette a tanfolyamok beiratási 
eredményeit. Valló I s tván dr. kultúrtanácsnok, 
a polgármester helyettese, a városi népműve-
lési bizottság nevében üdvözölte az ál lástalan 
tanítók foglalkoztatásának gondolatát. 

A tanfolyamokat Eadocsay László dr. fő-
ispán nyi tot ta meg. Köszönetet mondott a nép-
művelési t i tkárnak a kezdeményezésért és a 
szervezés munkájáér t , aztán meleg szavakkal 
fordul t az ál lástalan taní tók felé, ma jd fel-
kérte a hallgatókat, hogy a magyar tanítókhoz 
méltó szorgalommal ós k i tar tássa l vegyenek 
részt a tanfolyami munkában. 

Az állástalan tanítók nevében Nagyváradi 
Mihály hallgató mondott köszönetet. 

Tanyai egyházi énektanfolyain a szegedi 
tanyavilágban. Figyelemreméltó népművelési 
jelenségről szereztünk tudomást a szegedi nép-
művelési bizottságtól. A várostanyai elemi is-
kola régi tantermében a felnőtt tanyai lakos-
ság részére egyházi énektanfolyamot rendeznek 
heti 2 órában. A tanfolyamot Kardos La jos plé-
bános és Gyömrey Pá l kántor vezetik. 

A magyar tanyai lakosság rendszerint távol 
él a templomtól. A nagy távolság akadálya an-
nak, hogy rendszeres és tudatos vallásgyakor-

latot folytasson s a közös áj tatosság, amelynek 
legerősebb lélekemelő hatása van, jóformán ab-
ban merül ki, hogy a környék búesújáróhelyeit 
lá togat ják , vagy pedig magánhelyeken egybe-
gyűlve fo ly ta t ják a közös imádkozást és éne-
kelgetést. Jószándékú, de tel jesen tudatlan 
énekvezetők, leginkább idősebbb nők előének-
lése u t án éneklik az egyházi énekeket. De ma-
guk az előénekesek sem ismerik, hanem csak 
emlékezetből éneklik jól-rosszul az itt-ott hal-
lott egyházi énekeket. Ennek aztán természetes 
folyománya, hogy a dallamot és szöveget egy-
a rán t elferdítve a d j á k elő, amihez hozzájárul 
még a közismert, szinte óbégatásszerű cikornya 
és cifr í tgatás . Az iskolásgyermekek az iskolá-
ban megtanul ják u g y a n az egyházi énekeket is, 
de mire kikerülnek a felnőttek közé, ők is csak 
beilleszkednek a felnőttek szokásaiba, modorába. 

Ezen akar most segíteni saját h ívei re nézve a 
szegedi város tanyai egyházi énektanfolyam ve-
zetősége. A tanfolyam anyagbeosztása szerint a 
hal lgatók l i turgiái ismereteket is kapnak a 
szükséges mértékig s ehhez kapcsolódik a szép 
magya r egyházi énekek megtanítása. 

Az énektanfolyamnak a tanyai vallásos élet 
t isztasága és elmélyítése tekintetében különös 
jelentősége van. 

Halálozás. Simon Károly nyug. ref. igazgató-tanító, 
presbiter, a református Zsinat első tanító-képviselője, 
a Konvent, a Tiszántúli Ref. Egyházkerület, az Alsó-
szabolcs-Hajduvidéki Ref. Egyházmegye tanügyi elő-
adója, az Országos Ref. Tanítóegyesület díszelnöke, a 
Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetségének 
tiszteletbeli elnöke, a polgári hadi érdemkereszt III. 
osztályának és a magyar érdemkereszt IV. osztályá-
nak tulajdonosa stb., életének 80. évében, folyó hó 
12-én Hajduhadházon nemes lelkét visszaadta az ő 
Urának. 

H I VATA L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
67.432/1935. VI. szám alatt kiadott rendelete a 
népiskolai egyhuzamos tanítás engedélyezése 

tárgyában. 
I. 

Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 

A 64170/1935. VI. számú rendeletemre beérke-
zett jelentések a l ap ján a népiskolák egyhuzam-
ban való taní tásának ügyét felülvizsgálat alá 
véve megállapí tot tam, hogy egyes tankerüle-
tekben különösebb ok nélkül is megadat tak az 
egyhuzamban való taní tásra szóló engedélyek, 
másut t pedig a tel jesen megokolt kérelmek is 
elutasí t tat tak. 

A felülvizsgálat eredménye azt muta t ja , hogy 
több tankerületben szem elől tévesztették azo-
kat az alapelveket, amelyek a 146.933/1912. szám 
alat t kiadott itteni rendelet értelmében ilyen 
kérelmek elbírálásánál irányadóul veendők. 

Tekintettel a r ra a körülményre, hogy az 1921. 
évi X X X . t.-c. végreha j tása tá rgyában kiadott 
130.700/1922. V i l l a , számú rendelet 45. §-a vala-
mint a 114.983/1924. V i l l a , számú itteni rende-
let az egyhuzamban való tanítás engedélyezé-
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sét tankerületének valamennyi népiskolájára 
nézve kir. Tanfelügyelő ú r hatáskörébe utal ja, 
vegye kir. Tanfelügyelő ú r a jövőben minden 
ilyen kérelem tá rgyalásáná l az emlí te t t alap-
elveket és azokat a törvényes rendelkezéseket 
pontosan figyelembe, amelyek ennek a kérdés-
nek szabályozására nézve eddig kiadat tak. 

Nem lehet az egyhuzamban való taní tásra 
i rányuló kérelmet elutasí tani az egyetemek és 
főiskolák székhelyén, nagy tisztviselőtársada-
lommal rendelkező városokban és tanyakörze-
tek központjában működő népiskoláknál. 

I lyen helyekre nézve az egyhuzamban való 
taní tás az egész t anévre megadható. 

Nem megokolt azonban az egyhuzamban való 
taní tás engedélyezése olyan községekben, ame-
lyeknek távolabbi lakot t külterületei vagy egy-
ál talában nincsenek vagy csak csekély számban 
vannak. 

Az egyhuzamban való tanításnak a téli hóna-
pokra való engedélyezése előtt tegye kir. Tan-
felügyelő úr mindenkor megfontolás tárgyává, 
hogy a tankötelesek egészségének megóvása 
szempontjából nem helyesebb-e, ha azok a dél-
utáni időt is az u tcákon való csatangolás vagy 
lakásuk fűtetlen szobájában való tartózkodás 
helyett a jól fű tö t t és szellőzött tanteremben 
hasznosan töltik el. 

Azokon a helyeken, ahol az engedély meg-
adásánál számbaveendő körülmények előre-
láthatóan egyáltalában nem változnak, állandó, 
további intézkedésig érvényes engedély adható. 

A felterjesztett kimutatások a lap ján tett in-
tézkedéseimről kir. Tanfelügyelő u ra t külön 
szám alat t értesítem. 

E lvárom a kir. Tanfelügyelő úrtól , hogy az 
engedély megadása előtt gondos mérlegelés tár-
gyává teszi azokat a fontos nemzeti érdekeket, 
amelyek a népiskolák egésznapos munkabeosz-
tásához fűződnek és csak olyan esetekben ad 
egyhuzamcs t an í tás ra engedélyt, amelyekben 
azt a helyi körülmények valóban elkerülhetet-
lenül szükségessé teszik. 

Felhívom végül a kir . Tanfelügyelő urat, 
hogy a jelen rendeletem kiadása u t á n engedé-
lyezett egyhuzamos tanításokról a 64.170/1935. 
VI. számú itteni rendeletben k ívánt adatok 
közlése mellett esetről-esetre tegyen jelentést. 

I I . 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Fent i rendeletemet nagybecsű tudomásvétel 

végett van szerencsém a Főtiszt. Egyházi Fő-
hatóságnak tisztelettel megküldeni. 

Budapest, 1935. évi december hó 21-én. 

Tanszerengedélyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

7759/1935. ein. számú rendeletével özv. Kunszt 
Dezsőné pécsi lakos „Éneklő Hangjegy" című 
taneszközét — mely egy nyolc hangjegyből álló 
kemény hangnemnek (c* -c" hangfokozat sze-
rint) alkotott hangjegy képeit m u t a t j a —, a nép-
iskola I I I . osztályában való felhasználásra 
segédtaneszközül engedélyezte. 

Budapest , 1935. évi december hó 21-én. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított színművek 

13. számú pótjegyzéke. 

Avar Gyula—Murgács Kálmán: Pikk-Pokk. (Gyermekek 
számára.) Bp. Kókai L. 

Gáspár Gyula: Mesél a mult. Mezőtúr. A 28. sz. Teleki 
Blanka Cserkészleánycsapat kiad. 

Géczy István—Murgács Kálmán: Borban az igazság. 
Bp. Jegyzők Orsz. Arvaház-Egy. 

Győrffy János: Karácsonyi pásztor-játék. Esztergom. Bu-
zárovits G. 

Cs. Jósa János: A betűk országa. Szeged. Szerző. 
Jósvay Gábor: Ciprus-ág. (Vallásos színj. a húsvéti 

ünnepekre.) Esztergom. Buzárovits G. 
Jovicza Sándor: Füstbement terv. (Petőfi hazatérése.) 

(Gyermekek számára.) Bp. Szerző. 
Kis vitézek. (Gyermekek számára.) Bp. Szerző. 
Mennyből az a n g y a l . . . (Gyermekek számára.) Bp, 
Szerző. 

Murgács Kálmán: Az utolsó tábortűz. Bp. Kókai L. 
Tinschmidt Ernő: Karácsonyi játékok. (Gyermekek szá-

mára.) Debrecen. Hegedűs és Sándor. 
Véli Miksa: Kapuzárás előtt. Rényi Károly biz. 
Zágon Is tván: Hisztéria. Bp. Marton S. 
Zilahy Lajos: Az előkelő utas. Bp. Athenaeum. 

* 

(Az előadási jogra vonatkozó tájékozódás végett az 
alábbiakat közöljük a 63.598/1932. V I I I . f. VKM. sz. 
rendeletből, amely annak idején valamennyi iskolán-
kívüli népművelési bizottságnak k iada to t t : Az előadási 
jog fölött különböző jogtulajdonosok rendelkezhetnek, 
úgymint : szerző, a könyv kiadója, színpadi ügynökség, 
örökösök, valamely megbízott stb. A színpadi mű szöveg-
könyvében rendszerint jelezve van, hogy az előadási jog 
hol szerezhető meg. Ettől eltekintve, az egyszerűség ked-
véért minden esetben lehet a Magyar Színpadi Szerzők 
Egyesületéhez fordulni az előadási jog megszerzése vé-
gett , ami természetesen nem zárja ki azt, hogy a műked-
velők a szerzői jogtulajdonossal közvetlenül is tárgyal-
hatnak.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Hóman Bálint ötvenéves. — Drozdy Gyula: 
A kötelező vázlatkészítés. — Varga Béla: Az 
erkölcsi haladás a tanításban. — Az iskolán-
kívül i népművelés statisztikai eredményei az 
1934—35. évben. — Bartha Lajos: Cinegeetetés. 
— Iskolánkívüli népművelés. Jankovich Fe-
renc: A magyar dal külföldi értékelése. — 
Gyakorlati pedagógia. A Cserhát-, a Mátra- és 
a Bükk-hegység vidéke. — Hazai és külföldi 
tanügyi lapokból. J . Ramsay Mac Donald szó-
zata az angol tanulóif júsághoz. •— A balog 
gyermek helyzete a jobbkezes világban. — 
A gyermekek hiányos táplálkozásának kérdése 
a Nemzetközi Munkaügyi I roda tárgysoroza-
tán . — Tudomány, irodalom, művészet. Mada-
rász István dr.: Életproblémák. — 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. MATÉ KAROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétkiildhessiik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

H E R N Á D P E T R I ref. fiókegyháza pályázatot hirdet 
eltávozás folytán megüresedett előkönyörgői állásra. Ja-
vadalom kétszobás, konyhás lakóház, melléképületekkel, 
kerttel, 5 kat. hold 1380 négyszögöl szántóföld; a hívek-
től 600 kg búza-párbér, 4 drb legelőilletmény. A hívek 
kötelesek 8 ürm.- fát — amelyet az előkönyörgő vesz 
meg — beszállítani. A törvényes stólák. Kötelessége az 
istentisztelet végzése köz-, ünnep- és vasárnapokon, a 
gyermekek vallástanítása. A temetéseknél törvényes stó-
láért úgy Hernádpetriben. mint Ilernádvécsén segédkezni. 
A hernádvécsei fiókegyházban évenként háromszor, meg-
állapodás szerinti díjért, az úrvacsoraosztásnál kántori 
szolgálatot teljesíteni. Pályázhatnak nyugdíjas és állás-
nélküli tanítók. Pályázati határidő megjelenéstől szá-
mítot t 21 nap. Pályázati kérvényeket Ref. Lelkészi Hiva-
tal, Hernádszurdok, u. p. Hidasnémeti, címre kell beadni. 
Hernádszurdok, 1935 dec. 28. Kocsis Sándor ref. lelkész. 
OL)  

GYÖNGYÖST Alf JAN közs. iskolaszéke nyugdíjazás 
folytán megüresedett I I . sorszámú férfitanítói állásra, 
ideiglenes helyettes minőségben, 1935—36. tanévre pályáza-
tot hirdet. Fizetés törvényes. Kötelesség díjlevél szerint. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. 
Választásnál V. K. M. 69.030/1934. VI. sz. körrendelet 
irányadó. Szabályszerűen felszerelt és válaszbélyeggel el-
látott pályázati kérvények „Községi Iskolaszéki Elnök, 
Gyöngyöstarján" címre küldendők. Gyöngyöstarján, 1936 
január hó 4-én. Kovács József iskolaszéki elnök. (16) 

RECSK róm. kat. egyházközségének képviselőtestülete 
nyugdíjazással megüresedett kántortaní téi állásra, he-
lyettesi minőségben, július hó végéig pályázatot hirdet. 
Határidő megjelenéstől három hét. Javadalma természet-
beni lakás és helyettest törvény szerint megillető kész-
pénz és stóla. Választás egyházhatósági hármas jelö-
lés alapján. Nyugdíjas és egyévi eredményes szolgála-
tot igazoló helyettes tanerők előnyben. Az a pályázó, 
akinek érdekében bárki részéről is akár élőszóval, akár 
írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. Kel-
lően felszerelt kérvények válaszbélyeges borítékkal róm. 
kat. egyházközségi elnökhöz, Recsk, küldendők. (19) 

f 

Hegedű, Harmóniám, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt » 
magyar 
cyíroan 
kaphatók 
Résiletrm I». 

UtDititvi • fiiig Issza» illamalkan I 
M ű v é s z i e s e n javít1 
Legjobb húrokat készíti 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
B*J«p..t VIII. Kákócil.út 71. 

Alj«f7«4k lafyc*. TaecrAkack 10•/# enfedm. », fut. 

KAVE PÓTLÓVAL 

N e m k e l l h o z z á s z e m e s k á v é , s e m 
c i k ó r i a . 1 /8 k g 3 0 f i l l é r . 
TISZAKANYAR református egyháza pályázatot hir-

det tanítónő elhalálozása folytán megüresedett I I I . 
számú államsegélyes tanítói állásra. Helyi javadalom: 
10%-os hozzájárulás, lakás természetben. Kötelesség: 
presbitérium által kijelölt osztályok vezetése, női kézi-
munkatanítás, leányegyesület vezetése, belmissziói mun-
kákban segédkezés. Állás, melyen most helyettes műkö-
dik, szeptember 1-én foglalható el. A választás miniszteri 
jóváhagyás után válik jogerőssé; ezért pályázatnál figye-
lembe veendő az idevonatkozó miniszteri rendelet. Kel-
lően felszerelt, visszaküldésre postabélyeggel ellátott, 
pályázatok Ref. lelkészi hivatal, Tiszakanyár, u. p. 
Dombrád, Szabolcs megye címre küldendők. Pályázat i 
határidő e hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. (23) 

Olvasó ink f igyelmébe 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 t an í tók E L Ő L E G N É L K Ü L a legcsekélyebb részle t re is 
vá sá ro lha tnak e lsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

Budapest. Frzscbet'körút *fty 
HÉREG lemondás folytán megüresedett helyettes kán-

tortanítói á l lására pályázatot hirdetünk február 7-i ha-
táridővel, a főegyházmegyei főhatóság hármas jelölése 
alapján. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete 
értelmében előnyben részesülnek: a saját hibájukon kívül 
nyugdíjazottak vagy B-listára helyezetlek; a törvény-
szabta várakozási idejüket és egyéves eredményes szol-
gálatukat igazolni tudók; továbbá, akik jeles vagy 
legalább is jó tanítói és kántori képesítéssel rendelkez-
nek. Értékegység hatvan és természetbeni lakás. Kérvé-
nyek a héregi róm. kat. plébánia címére küldendők. (17) 

SÁRMELLÉK róm. kat. egyházközség tanácsa kántor-
tanítóhelyettesi állásra pályázatot hirdet. Javada lma: 
helyettesi fizetés, stólapénz és természetbeni lakás. Köte-
lessége: a rábízott, gyermekeket tanítani és a kántori 
teendőket ellátni. Hivatásos kántortanítók kérvényeiket 
és okmányaikat február l-ig, válaszbélyeggel, Egyház-
lanács, Sármellék, Zala m. címre küldjék be. Választás 
hármas jelölés alapján történik. Jelöltek saját költségü-
kön tartoznak az énekpróbán megjelenni. (24) 

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 vásáro l jon , amíg nem lát ta á r j egyzékemet . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L S f c Ä 
A Zeneművésze 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 . 
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DEMENY IMRE O R G O N A - ÉS HARMÓNIUMÉPlTÓ 

B U D A P E S T VI, LÁZÁFUUTCA 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 
m é l t á n y o s á r o n 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 ! 

elsőrangú kivi telben, 
á l l andóan rak tá ron . 
K é r j e n á r jegyzéke t ! 

URAIŰJFALU róni. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det, helyettes minőségben, a jelen tanév végéig. A válasz-
tás a vallás- és közoktatásügyi mininiszter 69.030— 1934. 
VI. ii. o. sz. rendelet figyelembevételével, hármas egyház-
hatósági jelölét! alapján történik. Javadalom 37 ertek-
egység és esetleges államsegély. Kötelességek díjlevélben 
Pályázat i határidő e lap megjelenésétől három hét. Kér-
vénvek róm. kat. plébánia, Vámotcsalád (Vas m.) kül-
dendők. (25) 

1 R D E T É S E H 1 R D E T É S E K 
Hirde t é sekén a szerkesztőség n e m vállal felelősséget. 

KARTARSAK ZONGORÁT, P I A N I N Ó T , HARMÓ 
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VI I I , Be-
zerédy-iitca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

KÁDAS GYÖRGY: Kék a búzavirág, 22 dalos album, 
3 P. Megrendelhető szerzőnél: Kisújszállás. Csekkszáiu: 
4186. (1.) [ 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók elöles nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-körűt huszonhat. 

BUDAPEST környékéről, magaslati helyről (autóbusz) 
állami tanítónő cserélne június végére vasúti állomással 
bíró helyre Budapesttől 30 km távolságig. Ajánlatokat 
„Pestkörnvékről" jeligére kiadóhivatalba. (13) 

CSERÉLEK községi iskolától. „Kedves" jeligére a 
kiadóhivatalba. (21) 

TANÍTÓNŐ helyettesnek ajánlkozik. „Szerény" jel-
igére a kiadóhivatalba. (20) 

CSERÉLNE ref. kántortanító kéttanerős iskolától, 
nagyvárostól 20 km-re levő községből. Vasút helyben. 
Válaszbélyeggel ellátott levelek „Tavasz" jeligére a 
kiadóhivatalba küldendők. (15) 

Az ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harinóniumkísérettel. 
Leszállított áron 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előleges beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (91.) 

HARMŐNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II , Török-utca 8. (a budai Margit-hidfő-
től a második utca jobbra). 

CSERÉLEK t íztanerős államitól közvetlen Pestkör-
nyékre „Mátra" jeligére. (14) 

Hálók 
ebédlök 

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. 

KÖZSÉGITŐL cserélne államihoz bárhová, pestmegyei 
katolikus tanító. „Szép lakás" jeligére. (12) 

DUNÁNTÚLRÓL Alföldre cserélne ref. kántortanító. 
Ajánlatokat „Szülőföld" jeligére a kiadóhivatalba kérem. 
(22) 

ORGONA hatváltozatos, pedálos, előjátékos, komoly 
változatokkal generáljavítva, ötévi teljes felelősséggel, 
kedvező fizetési feltételekkel eladó. Vállalom új orgonák 
építését bármely nagyságban, javítást, hangolást. Iskola-
harmóniumok raktáron. Cím: Kemenesi Gyula orgona-
építő, Szombathely. (18) 

FONTOS ÉRTESÍTÉS! 
A m. kir. vallás= és közoktatásügyi minisz= 
ter úr 634511935. ein. számú rendeletével 

előírt 

Tanterv 
és utasítások az 

á l ta lános tovább-
a r n r m a m 

kepzo népiskola 
számára 

megjelent. 

Ára 80 f i l l é r . 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
B u d a p e s t V I I I / M ú z e u m - k ö r ű t 6 . s z á m . 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRASSY.ÚT 15. SZAM 
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Érdekes, 
értékes, tanulságos és szórakoztató. 

G a á l I s t v á n 

Ami t rosszul tudunk 
Természettudományi koholmányok és ba l í té le tek 

150 tárgykört ölel fel a természet-
tudomány minden ágából, az állator-
szág, növényország, földtörténet, föld-

rajz stb. köréből. 

Évszázadok népies balítéleteinek régen 
megszokott hamis képéről emeli fel ez 
a nem mindennapi tartalmú, szép könyv 
a felületes tudás fátyolát. Célja a ked-
ves, közvetlen modorban való tanítás, 
amelynek minden példája lebilincselő, 
valamennyi beállítása megkapó és szö-
vege szórakoztató, sok helyen derűs, 

kacagtató. 

Pedagógusok barátja ez a könyv. 
Színt és derűt vetít a tanórák oktatásába. 

Kellemes szórakozást nyújt a pihenés perceiben. 

r 

Ä r a kötve 8 pengő 

KIRÁLYI MAGYAR E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. 
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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 barmóniumsraktár 

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

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

FIGYELEM ! 
A keresztnevet ne tessék 

FIGYELEM ! 
összetéveszteni 

B o l d o g ú j é v e t k í v á n 
Magyarország aranykoszorús mestere 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
harang- és ércöntőde, harang-
felszerelés és haranglábgyár 

BUDAPEST, PETNEHÁZY-UTCA 78. SZ. 
( F r a n g e p á n - u t c a mellett) 
Telefon: 91-3-53. 
( S a j á t h á z á b a n ) 

K I T Ü N T E T V E : 
Párizsi világkiállításon díszok-
levéllel, 8 darab nagy arany-
éremmel, i darab nagy ezüst-
éremmel és több állami dísz-
oklevéllel 

SZÁMTALAN E L I S M E R Ő L E V É L ! 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
C T n W A C Q E Q B U D A P E S T II . K E R Ü L E T 
O I U l í H O O C n L Á N C H Í D - U T C A 5. S Z Á M 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS B Ú T O R ÜZLETE 

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

LUKACS ANTAL 
ÓRÁK, É K S Z E R E K 

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 

Fontos értesítési 
A m. kir. vallás* és közoktatásügyi 
miniszter úr 7000/1935. ein. számú 
rendelete értelmében é l e tbe l épe t t 

Utasítás 
a körzeti iskolafelügyelők és 
a kir. tanfelügyelői hivatalok 
iskolalátogató tagjai részére 

megje lent . 
* 

Ara egészvászoris 
kötésben 70fillér 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII, Múzeumskörút 6. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútorsgyára, Budapest VI, Dévényi-űt 20 s 22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bé rmen tve 

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 jav í tás t a leg 
m é r s é k e l t e b b i r o n vá l la l . 

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



A „ S Z Ó Z A T " SWj Í L E T É N É \ E K S Z Á Z É V E S 
F O ß D U L O J A R A 

Ir ta: GYULAI ÁGOST 

50057 
69. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM. 1936. FEBRUÁR 1. 

Néptanítók Lapja m> lés • » 
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 iS. (Magyar 
^ királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 26:8:18. 

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

f ^ 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 5) fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—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 címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

T_TI R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P, V« oldal 85 P. lU oldal 50 P , 
x/8 oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

Ünnepi harangszó kondul és ünnepi érzés 
kél lelkünkben az 1936. esztendő első napjai-
ban, ba történeti emlékezéseink során vissza-
tekintünk száz év előtti idők távolába s rá-
eszmélünk arra, hogy immár egy század pa-
tináját viseli magán legszebb magyar nem-
zeti énekeink egyike: Vörösmarty hatalmas 
ódája, a Szózat. Kegyelettel állapítjuk meg 
ez ünnepi évfordulón, hogy a költő — bár 
már régebben lelkében zsongtak e nagyszerű 
versek egyes strófái — 183G-ban írta meg 
végleges alakjában Szózat-át s örömmel ol-
vassuk költészetünk történetében, hogy Eg-
ressy Béninek 1843-ban keltezett dallamával 
együtt hamar megszentelt énekünkké vált és 
már száz éve nevelődik rajta és általa a hon-
szeretet tiszta lángja nemzedékek hosszá so-
rának szívében. 

Nagy távlatok nyílnak számunkra e szá-
zados irodalmi jubileum gondolatával kap-
csolatban s a magyar honfiak és ezek sorá-
ban a magyar tanítók lelkük mélyén áhíta-
tosan borulnak le emléke és remekműve előtt 
a költőnek, kinek eszmevilágából e fönséges 
éneknek érzései és gondolatai kirajzottak. 

Mert Vörösmarty e hatalmasan szárnyaló, 
nagyihletségű költeményével a magyar jövő, 
a XIX. századi magyar föllendülés és fel-
virágozás irányában nagyszerű átalakuláson 
vitte által nemzetét. 

A Szózat évtizedét megelőzően az 1790. évi 
országgyűlés szellemétől megtermékenyített 
magyar líra egyelőre csak a honfifájdalom 
komor hangját tudta megszólaltatni. A híres 
országgyűlés nyomán keletkezett nemzeti 
politikai lendület után a nemesi fölkelés ku-
darca széttépte a régi magyar vitézség hitét 
s már Virág Benedeknél s Berzsenyi Dániel-

nél fájdalomba merült az önérzet és a re-
mény. A reménytelenséget, szégyent, fájdal-
mat abban az időben, a XIX. század első 
évtizedeiben különösen három magyar költő 
érezte mélyebben: Kisfaludy Sándor, Ber-
zsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc, a nemzeti 
fájdalom költői, kik — miként Gyulai Pál 
mondja — „a kétségbeesés hattyúdalát kezd 
ték zengedezni". Mindegyik a romlásnak in-
dult magyart siratta, aki csak névben él már 
s többé nem számít a nemzetek sorában. 
Mindegyik szembeállítja a magyarnak dicső 
múltját jellemével, egyik sem hisz jövőjé-
ben. A reménytelenség lírájuknak igazi 
hangja, melynek legkiilönbfélébb változatai 
sírnak föl általuk a magyar lélekben. Tető-
pontját éri e fájdalom Kölcseynek költésze-
tében. Még némi enyhiilettel 1823-ban írt 
Hymnus-kban, második megszentelt nemzeti 
énekünkben, mely a Szózat mellett minden 
ünnepi pillanatunkban áhítattal hangzik föl 
ajkunkról, — de különösen 1830 táján haza-
fias elégiáiban, a Zrínyi ajkára adott éne-
kekben, melyek szerint a magyar eljátszotta 
szerepét a négy folyam mentében s más 
nemzet fogja betölteni a tehetetlen Magyar-
ország hivatását. Ezzel a legkétségbeejtó'bb 
hang zendült meg nemcsak Kölcseyben, ha-
nem az egész magyar lírában. 

S ez a kétségbeesett fájdalom uralkodóvá 
lett költészetünkben majdnem 1835-ig, de a 
nemzetnek lelkében is. A nemzetnek éppen 
úgy nem volt mély hite jövőjében, mint köl-
tőinek. Az első hang, mely azt hirdette, hogy 
a magyarnak jövője van, Széchenyi István-
nak korszakot alkotó műve, a nemzeti jós-
lat magasságáig emelkedett Hitel volt 1830-
ban. Mikor a leendő „legnagyobb magyar" 

Mjmni] 
j f 1 OIRflTOKI 
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új és merész következtetéseinek legvégsőjét 
kimondotta, hogy Magyarország nem volt, 
hanem lesz, fölindított vele minden magyar 
szívet. A költők is szent megdöbbenéssel fo-
gadták Széchenyi vátesi nyilatkozatát. Bár 
lantjuk régen megszokta a siralom hangját 
és csak ezt énekelte, Széchenyi hatalmas 
szuggesztív ereje nyomán — ha remegve 
is — mégis megzendül húrjaikon az öröm. 
Ők fogadták be először kebleikbe a hitet és 
reményt. Kiemelkedtek a kétségbeesésből, 
bár a nemzeti fájdalomról nem mondhattak 
le. Emlék és remény, bánat és öröm, aggoda-
lom és hit kezdtek egybeolvadni szívükben. 
A mult dicsőségére és a jövendő reményeire 
egyaránt rámutatva lelkesítették a jelen 
küzdelmeit s ú j lendületnek magvait hintet-
ték el milliók lelkében. Ez volt az a hangu-
lat, melyet Vörösmarty Szózata fejezett ki 
legerőteljesebben s századokra kihatóan a 
nemzet legmélyebb érzésévé avatott. 

Mindnyájan érezzük és ismerjük azoknak 
a klasszikus soroknak igazságát, melyekben 
Gyulai Pál 1864-ben a Szózat jelentőségét 
így fejtegeti: „A Szózat mindenre hivatko-
zik, ami újjászületés! küzdelmében csak lel-
kesítheti a magyart s a remény és emlék, a 
liit és balsejtelem húrjain játszva, min-
denbe az önbizalom és nagyság érzetét ve-
gyíti. Semmi csüggedés többé, bátran nézhe-
tünk szembe a jövővel. Nagy válság felé kö-
zeledünk, egy jobb kornak kell jönni, vagy 
ha nem, lia el kell vesznünk, többé nem vesz-
hetünk nyomorultan. Az bizonyos, hogy így 
remélhetünk s ez már magában lélekemelő. 
Vörösmarty egészen kiemeli a magyar lírát 
eddigi kétségbeeséséből. Emlékezteti a nem-
zetet a mult dicsőségére, előszámlálja epikai 
és tragikai nagy emlékeit, a kereszténység-
nek és szabadságnak tett szolgálatokat; fel-
hozza az örök isteni gondviselést, mely 
annyi viszontagságok közt sem engedte 
megtörni életerejét, említi a jelen küzdelmeit, 
az ész, erő, szent akarat harcát. S nemcsak 
nemzetéhez fordul, hanem Európához is, 
melynek eszméiért küzd nemzete; méltó he-
lyet követel tőle a többi nemzetek között; a 
inult szolgálatai, a jelen törekvései díjában 
kéri a jövendőt, részvétet küzdelmei iránt." 

„E költemény az i f jú Magyarország nem-
zeti himnusza lőn" — így fejezi be a Szózat-
ról írt szavait a nagy esztétikus —, „ma is 
az, a létele- és "jogaiért küzdő Magyar-
országé". S valóban, a mai nemzedék is mé-
lyen érzi e több mint 70 évvel ezelőtt elhang-
zott szavaknak igazságát. 

Mert a Szózat, amennyire szívéhez nőtt 
100 éven át a magyar nemzedékek hosszú 
sorának, soha időszerűbb nem volt, mint 

újra 100 év után, mostani sorsdöntő nap-
jainkban. Soha nem érezhettük át mélyeb-
ben, mint ma, a költeményben kifejezésre 
jutó nagyszerű ódai lendületnek lélektani 
jelentőségét, a benne ragyogó fényt és a lel-
ket éltető melegséget, mely elűzi lelkünk egé-
ről a csüggedés, lemondás és kétségbeesés 
minden sötét felhőjét. Soha nem lett mélyeb-
ben sajátunkká és valónkká az egyes vers-
szakoknak óriási eszméket és korszakalkotó 
események emlékét görgető tartalma, mint 
ma, amikor egész hitre, szent akaratra, teljes 
lelkierőre van szükségünk a nemzeti létün-
kért, ezeréves országunkért vívandó jelen és 
eljövő harcainkban. 

Ma, a Szózat százesztendős jubiláris ün-
nepén, Széchenyi jóslatának változatát kell 
bevésnünk szíveinkbe, azt, hogy Magyar-
ország nemcsali volt, hanem lesz is, lesz 
mindörökké, a világ végezetéig. Erre vonat-
kozó meggyőződésünk megerősítésében, eb-
ben a szent hitet élesztő és ébrentartó mun-
kában, melyet lelkileg is kifejtenünk kell, 
mindenkor nagy szerepe és hivatása lesz a 
költő Szózatának, mely sub specie aetérni-
tatis, minden időkre szólóan kimondotta a 
magyar nemzet életének legtisztább és leg-
szebb programmját. 

A Szózat magasztos eszméit a kicsiny 
elemi iskolás gyermektől kezdve, ki még ta-
lán nem tudja végső, legmélyebb elemeiig 
megérteni a költemény fenséges tartalmát, 
egészen künn az életben nemzetéért dolgozó 
honfiúig, minden magyarnak lelkében az Úr 
imája mellett szent imádságként híven kell 
élnie a Szózat minden sorának, minden sza-
vának, mert hiszünk benne, hogy e „szent 
jel"-ben, melyet a költemény elénk tűz, 
győzni fogunk. 

Magyar tanítók és nevelők, legyen tehát 
egyik legszebbje feladataitoknak, hogy e tör-
hetetlen hitet felviruló jövendőnkben, me-
lyet a Szózat zeng felétek, már a legkisebb 
gyermekkel is megéreztessétek s majdan 
megértessétek; hogy minden magyar gyer-
meknek s ezzel a magyar nemzet minden 
tagjának, szíve legmélyéről fakadjon a szó, 
mikor áhítatosan mondja vagy énekli majd: 

Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, oh magyar : 
Bölcsőd az s ma jdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar. 

A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy ver jen sors keze: 
I t t élned, halnod kell! 
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A TANÍTÁSRA VALÓ ELŐKÉÜZÜLÉÍI 
SZEMPONTJAI 

írta DROZDY G Y U L A 

Lapunk előző számában a vá?latkészítés szük-
ségességéről s azokról a könnyítésekről í r tunk, 
amelyek a taní tót a túlterheléstől megóvhat-
ják. Megírtuk azt is, hogy ebben a tárgyban, a 
Néptanítók Lapjára való hivatkozással, a- val-
lás- és közoktatásügyi miniszter ú r 8106/1935. 
szám alatt rendeletet intézett a kir. tanfelügye-
lőkhöz és a körzeti iskolafelügyelőkhöz, amely-
ben elrendeli, hogy a vázlatokhoz semmiféle 
nyomtatványt használni nem szabad s hogy 
azok terjedelme, ta r ta lma és alakja teljesen a 
tanítótól függ, tehát azt sem az igazgató, sem 
pedig a körzeti iskolafelügyelő rendeletileg 
nem szabályozhatja. Ez azonban nem zár ja ki 
azt, hogy a vázlat a l ak já ra vonatkozóan több-
tanerős iskolában megállapodás ne történjék. 

Most a taní tásra való előkészülés módjá ra 
vonatkozóan óhaj tunk néhány gondolatot fel-
színre hozni s tisztázni. 

Az előkészületnél háromféle szempontot ve-
hetünk figyelembe. És pedig a tárgyi, a peda-
gógiai és az alaki előkészület szempontjait . 

Minthogy először azzal kell tisztában lennünk, 
amit t an í t an i akarunk, természetes, hogy a 
tárgyi szempontból való előkészülésnek meg 
kell előznie a pedagógiai és az alaki előkészü-
lést. Azok, akik nem taní tot tak népiskolában, 
szinte csodálkoznak azon, hogy a tanítónak, aki 
csak az elemi ismereteket taní t ja , t á rgyi szem-
pontból is elő kell készülnie. Mi, akik i smer jük 
a népiskolai taní tásnak minden csínját-bínját , 
még azt is természetesnek és szükségesnek tar t -
juk, hogy tárgyi szempontból például még a 
betűk taní tására is elő kell készülnünk. I t t pél-
dául keresnünk kell azokat a vonalelemeket, 
amelyekből a megismertetendő betű áll, azért, 
hogy tanítás közben az analízis és a szintézis 
mozzanatát határozottan s minden zökkenós 
nélkül végezhessük. De elő kell készülnünk 
azoknak a szavaknak, mondatoknak magyará-
zatára is, amelyeken az olvasást és írást gya-
korolhatjuk. I smernünk kell azoknak a mon-
datoknak, rövidke költeményeknek, olvasmá-
nyoknak t a r t a lmá t is, amelyeket a gyermekek-
kel olvastatni akarunk, mégpedig nemcsak szó-
szerint, hanem mindazokkal a gondolatokkal és 
érzelmekkel együtt , amit olvastatás közben be-
lőlük felszínre hozhatunk. 

Rendszeres és eredményes olvasmány- és köl-
teménytárgyalás el sem képzelhető anélkül, 
hogy előbb sajá t lelkűnkön át ne szűrtük volna 
annak az olvasmánynak vagy költeménynek 
minden szavakkal kifejezett és a sorok között 
rejlő gondolatát, érzelmét, ami azt jelenti, hogy 
a tárgyalandó olvasmány vagy költemény előbb 
a mi lelkünkben alakul jön élménnyé. 

A beszéd- és ér telemgyakorlatokra való tá rgyi 
szempontból való előkészület osztályonkint és 
tanítási egységek szerint változik. Vannak ta-
nítási egységek, melyek azt kívánják, hogy a 

tanító tanítás előtt maga szemlélje meg azt, 
amiről beszélgetni aka r s előbb önmaga raktá-
rozza el lelkében azt az anyagot, ami t a gyer-
mekekkel meg akar ismertetni s amelyekhez 
érzelmi vonatkozásokat kíván kapcsolni. Van 
olyan tanítási egység, amelyhez a tanító és a 
gyermekek közösen szerzik azokat a szemléle-
teket, amelyeket taní tás közben fel kell dolgoz-
nunk, értékeiket felszínre hoznunk. Elkerül-
hetetlenül szükséges, hogy az összegyűjtött 
anyagot már a t an í t ás előtt kronologikus, pszi-
chológiai vagy pedig logikai kapcsolatok sze-
rint a magunk lelkében is rendezzük, csoporto-
sítsuk. És vannak taní tás i egységek, amelyekre 
tárgyi szempontból csak olvasgatás, képek né-
zegetése, azokban való elmertilés, vagy pedig 
kísérletezés út ján készülhetünk elő. Ilyenek pl. 
az anyaggal kapcsolatban hozandó mesék, el-
beszélések, képek keresése, a bizonyító vagy 
megvilágító kísérletek megállapítása, az olvas-
gatás ú t j án való anyaggyűj tés , a magyarázó-
éi i l lusztratív ra jzokra való előkészülés stb. 

A fogalmazásra tárgyi szempontból való elő-
készülésnél először azt kell keresnünk, hogy 
miről és mit akarunk fogalmaztatni . Mikor ez-
zel m á r tisztában vagyunk, azokat a gondola-
tokat és érzelmeket kell megállapítanunk, ame-
lyeket a gyermekek lelkéből felszínre kívánunk 
hozni s leiratásukkal fogalmazási készségüket 
fejleszteni. 

A helyesírás és nyelvi magyarázatokra való 
tárgyi előkészülés a legnagyobb körültekintést 
kívánja . I t t nemcsak azzal a nyelvi jelenség-
gel, nyelvténnyel kell minden vonatkozásban 
tisztában lennünk, amit meg aka runk ismer-
tetni, hanem tisztán és világosan kell ismernünk 
azokat a példákat is, amelyekben a nyelvi je-
lenséget észre aka r juk vétetni, onnan kiemelni, 
szemléltetni és megbeszélni úgy, hogy az az 
analógiára erős alapul szolgáljon. Sőt még en-
nél is tovább kell mennünk, össze kell állíta-
nunk azokat a példákat is, amelyeken a fel-
ismertetett nyelvi jelenséget szóban vagy írás-
ban begyakorol tat juk. 

A számolás és mérés tanítási egységeire való 
tárgyi előkészülés közben mindenekelőtt azokat 
a példákat kell összeállítanunk, amelyek alkal-
masak arra, hogy r a j t u k a számolási és mérési 
műveletek menetét szemléltethetjük, aztán meg 
azokat, amelyeken, a fokozatok szemmeltartá-
sával, gyakorol ta t juk. Gondos t á rgy i előkészü-
lést kíván a tárgykör kiválasztása s az egy 
tárgykörben tar ta lmilag kapcsolódó példasoro-
zat összeállítása is. 

A földrajz, a történelem, a polgári jogok és 
kötelességek, valamint a természeti és gazda-
sági ismeretek taní tás i egységeire való tárgyi 
előkészülés közben nemcsak az anyagra vonat-
kozó meglevő ismereteinket kell fe lúj í tanunk, 
hanem azokat olvasgatás, megfigyelés ú t j án 
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bővítenünk is kell. Keresnünk kell a világos 
szemléletek nyúj tásához alkalmas szemléltető-
eszközöket. képeket. A kísérleteket magunknak 
kell előbb elkészítenünk. A kertben, a szabad--
ban azokat a területeket, amelyeknek növényeit, 
ál latai t ismertetni akar juk , minden természeti 
és földrajzi adottságaival együtt előbb magunk-
nak kell megfigyelnünk, megismernünk. 

Az ének taní tására való tárgyi előkészülés 
közben a megismertetendő zenei elem szemlél-
tetésére alkalmas da l t gondosan meg kell válo-
gatnunk, annak minden vonatkozásával tisztába 
kell jönnünk, a begyakorláshoz szükséges gya-
korlatokat össze kell áll í tanunk s be kell gya-
korolnunk. 

A kézimunkára való tárgyi előkészülés köz-
ben nem elég annak a tárgynak készítési mód-
já t megismertetnünk, amelyet a gyermekekkel 
akarunk elkészíttetni, hanem keresnünk s el 
kell saját í tanunk azokat a technikai fogásokat 
is, amelyekre a gyermekeket rá aka r juk ve-
zetni s az anyagot is el kell készítenünk. 

A ra jz ra való előkészülés közben nemcsak le 
kell rajzolnunk, hanem a könnyed rajzolásig 
be is kell gyakorolnunk azokat a vonalvezetési 
gyakorlatokat, amelyeket rajzoltatni akarunk, 
mégpedig nemcsak papiroson, hanem a nagy-
táblán is. A szemlélet utáni rajzolásnál már 
előre meg kell ál lapítanunk, hogy azt a tár-
gyat, amelyet le akarunk rajzoltatni , miként 
állí tsuk az osztály elé, hogy az a tanterem vala-
mennyi részéből nézve tisztán, világosan, szem-
léletesen s megfelelő hatásokkal álljon a gyer-
mekek előtt. A díszítő tervezgetés könnyed raj-
zolását is be kell gyakorolnunk, amelyekből 
tervezgetni akarunk. 

A testgyakorlásra való előkészülés a bevezető, 
a főgyakorlat és a levezető gyakorlat mozza-
natai t magában foglaló óraterv összeállításából 
fog állani, mégpedig úgy, hogy azok a rendel-
kezésünkre álló téren, helyen minden zavar nél-
kül elvégezhetők legyenek. Át kell gondolnunk 
azokat a játékokat is, amelyeket a testgyakor-
lási óra keretében játszatni akarunk. 

Amint már ebből a vázolásból is lá that juk, 
a tárgyi szempontból való előkészülésnek igen 
széles területei vannak. Még szélesebb körre 
táguló terület t á ru l elénk, ha meggondoljuk, 
hogy nem elég abból a tankönyvből előkészül-
nünk, amelyet a gyermekek használnak, mert 
ez igen szegényes előkészület lenne, aztán meg 
maga a gyermek is hamar észrevenné, hogy 
taní tója is csak azon a területen mozog, ami a 
tankönyvében le van írva. A tankönyvek, igen 
helyesen, csak vázakat nyúj tanak. A tankönyv 
szövegét magának a tanítónak kell bővítenie, 
t á rgy i szempontból friss, hasznos, az értelmi, 
érzelmi és akarat i nevelést szolgáló anyaggal 
ellátnia. Erre pedig a tankönyv nem elégséges. 
De nem elégséges a tanítóképzőből hozott tudá-
sunk sem, mert az má r csak homályos foszlá-
nyokban él lelkünkben. Olvasgatnunk, felfris-
sítenünk, gyarapítanunk, gondolkozásunkat, íté-
leteinket állandóan csiszolnunk kell, lia haladni 
s nem egyhelyben taposni akarunk. Nincs szá-
nalmasabb s egyben a nemzetnevelés szempont-

jából károsabb annál a tanítónál, akinek tárgyi 
tudása nem ter jed vagy csak valamicskével ter-
jed tovább, mint az, amit a népiskolában taní-
tania kell. A tanítónak ennél sokkal, de nagyon 
sokkal többet kell tudnia, hogy legyen miből 
leszűrnie és kiválogatnia azt, ami a gyermek 
fejlettségi fokának s a nevelési céloknak meg-
felel. Roppant fontos az, hogy legyen miből 
kiválogatnunk azokat az ismereteket, amelyek 
a jövő nemzedék nevelése szempontjából érté-
ket jelentenek. 

A tárgyi szempontból való előkészüléssel tel-
jesen egyenjogú a pedagógiai szempontból való 
előkészülés, melynek első mozzanata: az anyag 
kiszemelése. H a lelkünkben már megvan és 
tisztán él a taní tás i egység anyaga, mégpedig 
a népiskolai ismereteket jóval meghaladó bősé-
ges anyaga, akkor abból ki kell válogatnunk 
azt, amit gyermekeink fejlettségi fokához mér-
ten megismertethetünk s ami nevelési szem-
pontból értékes. És itt nemcsak a könyvből 
szerzett ismeretekre gondolunk, hanem a szem-
léletek, megfigyelések ú t j án szerzett anyagra 
is. Nehogy taní tás közben ide-oda csapongjunk, 
szigorúan meg kell ál lapítanunk azt az anyag-
kört, amelyet á tnyú j tha tunk s amelyet át nem 
léphetünk. De nemcsak a terjedelmére, hanem 
a ta r ta lmára is figyelemmel kell lennünk. Ép-
pen azért a kiszemelt anyagot értékeljük isme-
retszerzési és nevelési szempontból. Ne" akar-
junk tanítani olyasmit, ami a gyermek előtt is 
természetes, amit úgyis tud, mert ez csak 
szalmacséplés, amelyből mag nem kerül ki. Ezek 
legfeljebb felúj í tások lehetnek, amelyek a meg-
értetést, átéreztetést mozdítják elő. Ne feledjük, 
hogy a taní tási egység feldolgozása közben 
előre kell ha ladnunk, tehát olyan anyagot kell 
nyuj tanunk, ami a gyermek előtt új, ami isme-
reteit bővíti, lelkét finomítja, nemesíti. Termé-
szetes, liogy vannak tanítási egységek, ame-
lyeknek keretében főleg a készségeket aka r juk 
fejleszteni. H a b á r ezekbe is vihetünk ú j anya-
got, mégis óvakodnunk kell attól, hogy ú j isme-
retekkel telegyömöszöljük, nehogy ez a kész-
ségek fejlesztésének rovására essék. 

Az anyag kiszemelésének szempontjait pél-
dául így csoportosí that juk: Ismeretbővítésre 
alkalmas anyag, melynek — a tantárgy termé-
szete szerint — célja az, hogy a gyermek ú j 
ismeretekhez, tiszta, világos fogalmakhoz jus-
son. Ez a kiszemelési szempont a gyakorlat i 
vonatkozású tantárgyaknál úgy módosul, hogy 
a készségnek azt a mozzanatát kell kiválaszta-
nunk s taní tásunk központjába állítanunk, ame-
lyet éppen gyakoroltatni akarunk. Ez rendsze-
r in t anyaggyűjtéssel kapcsolatos. Pl.: Ha taní-
tásunk valamely betű írásának gyakorlását cé-
lozza, olyan szavak fokozatos sorozatát kell 
összeállítanunk, amelyekben a betű kapcsolása 
minden vonatkozásban előfordul. (Pl. írás köz-
ben az i betűt másként kapcsoljuk az r, v be-
tűkhöz, mint a n, k, s-liöz, tehát olyan szavak 
sorozatát kell összeállítanunk, amelyekben ezek 
a kapcsolások előfordulnak.) Ha valamely he-
lyesírási esetet akarunk gyakoroltatni , ki kell 
szemelnünk és megfelelő sorrendben össze kell 
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áll í tanunk azokat a szavakat vagy mondatokat, 
amelyeket másoltatni vagy tollbamondás u tán 
iratni akarunk. Ha szemléltetés után rajzolta-
tunk, ki kell szemelnünk, a lerajzolandó tár-
gyon meg kell á l lapí tanunk azokat a vonalakat, 
amelyeknek meghúzását megfigyeltetés a lap ján 
készségig kívánjuk gyakorol ta tni s azt a vonal-
vezetési gyakorlatokba beleilleszteni. Stb. 

Sokan azt hiszik, hogy a taní tásra kiszemelt 
anyag egyenlő azzal a kultúranyaggal, amit a 
népiskola n y ú j t h a t Ez a felfogás téves, mert a 
„kultúra" nemcsak ismeretmennyiséget, hanem 
ennél sokkal többet jelent. Je lent i az eszményt, 
a tevékenységet és jelenti az eredményt s mind-
ebben benne van az igaz, a nemes, a szép, a jó 
s az, ami ennek megvalósí tására törekszik. Az 
ismereteket nyúj tó anyaggal tisztán csak a 
tárgyi célt szolgáljuk, ami nem elég a kultúr-
anyag fogalmához. Ehhez még kell a tevékeny-
ség, amit az igaz, a jó, a nemes, a szép meg-
érzésének kell vezetnie. Éppen azért az anyag 
kiszemelése közben az anyagnak nevelő érté-
keire is kell gondolnunk s azt ennek a szem-
pontnak figyelembevételével is válogatnunk. 
Ez lesz a nevelésre alkalmas anyag, amely a 
tárgyi ismeretekkel összeolvad s ezzel együt t 
a lkot ja a kultúrany a got. Ebből következik az, 
hogy mikor a tan í tásunkra pedagógiai szem-
pontból készülünk elő, az anyagot úgy szemel-
jük ki, hogy az alkalmas legyen az igaz, a szép, 
a jó, a nemes felismerésére, megéreztetésére, a 
szemlélés, a figyelem, a megfigyelés, az emlé-
kezet, a képzelet, a gondolkozás fejlesztésére, 
valamint az érzelmi élet i rányí tására és mélyí-
tésére. 

Az anyag kiválasztása közben figyelembe kell 
vennünk a gyermek és a közösség szempontjait 
is. Mikor a gyermek szempontjából vá logat juk 
az anyagot, ál lapítsuk meg, hogy az anyagnak 
mely része az, amely a gyermeket önkénytele-
nül érdekli s mely részek azok, amelyekkel 
szemben a gyermek közömbös lehet s csak 
pedagógiai beavatkozással kelthetünk i r án t a 
érdeklődést. Az anyag kiválasztása közben te-
kintettel kell lennünk a gyermek korára, fej-
lettségi fokára, de meg az egész osztály elő-
haladására, színvonalára is. 

Mikor a közösség szempontjából vá logat juk 
a taní tási egység anyagát , ál lapí tsuk meg, hogy 
mely részek, részletek azok, amelyekkel a csa-
ládi, a nemzeti, a vallási érzelmeket felkelthet-
jük, mélyí thet jük s vele a gyermeket a nemzet 
és az egyetemes emberiség ku l tú rá jába bele-
illeszthetjük. 

Minthogy a népiskola a nép iskolája, az anyag 
kiszemelése közben a r r a is figyelemmel kell 
lennünk, hogy az az anyag, amit akár tárgyi , 
akár nevelési szempontból kiválasztunk, an-
nak a népnek szükségleteihez alkalmazkodjék, 
amelynek gyermekei iskolánkba járnak. Ebből 
a szempontból taní tási egységünkben lesz olyan 
anyag, amely mind a városi, mind pedig a fa-
lusi és tanyai iskolákban egyaránt felszínre 
kerül. De lesz olyan anyagrészlet is, amely csak 
a városi vagy csak a falusi iskolában kerül fel-
színre aszerint, amint azt a nép szükséglete kí-

vánja. Ebből következik, hogy több tanítási 
egységnek más lesz az anyaga például a buda-
pesti belvárosi iskolában, mint a főváros peri-
fériáin vagy a pestszenterzsébeti pacsirtatelepi 
iskolában. Különösen nagy különbségek lesz-
nek itt a nevelésre vonatkozó anyagban és az 
ehhez megkívánt eszközök megválasztásában. 

Ha a megfelelő anyagot kiszemeltük, akkor 
annak elrendezéséről kell gondoskodnunk, amely 
tulajdonképen már a vázlatkészítés körébe tar-
tozik. 

I t t először azzal kell t isztában lennünk, hogy 
a kiszemelt anyag mennyiben rokon az előző-
leg feldolgozott anyaggal. Ha találunk rokon-
ságot, hasonlóságot, avagy az anyag természete 
olyan, hogy az előzőkkel logikai kapcsolatot 
kíván, előkészülés közben keressük meg a 
rokonképzeteket, a rokonismereteket vagy a 
logikai láncszemeket s állapítsuk meg ezek 
minőségét, terjedelmét. D e csak röviden, vilá-
gosan és csak a legszükségesebbeket. Ez lesz a 
kapcsoló ismétlés anyaga. 

A kiszemelt anyagot tekintsük át újból, mi-
közben vizsgálgassuk azt, hogy érdeklődés, 
avagy hangula t kell-e annak befogadásához. 
Ha az anyag főleg reá l i rányú, akkor azt kell 
keresnünk, hogy mivel kelthetünk i r án ta gyer-
mekeink lelkében érdeklődést, ami egyben a 
figyelmet is meg a keresési, megismerési vá-
gyat is felkelti. Ha a kiszemelt anyag humán-
irányú, akkor előkészülés közben olyan mozza-
natról kell gondoskodnunk, amellyel a kisze-
melt anyagban rejlő hangula t ta l rokon hangu-
latot kel thetünk gyermekeink lelkében. Ezt kö-
vesse a megfelelő célkitűzés megállapítása, 
amelynek keretében nemcsak az ú j anyag neve, 
gyűj tőfogalma szerepeljen, hanem lehetőleg 
keresési, kutatás i vágyat is keltsen, gondolko-
zásra, akt ivi tásra is késztessen. Ez lesz tehát a 
tulajdonképeni előkészítés, amely a tanítási 
egység természete szerint kapcsoló ismétlésből, 
éráeklődéskeltésből és célkitűzésből; kapcsoló 
ismétlésből, hangulatkeltésből és célkitűzésből; 
esetleg csak kapcsoló ismétlésből és célkitűzés-
ből fog állani. Ezeket sokszor nem választ juk 
el mereven egymástól, hanem összeolvasztjuk, 
ami annyi t jelent, hogy a kapcsoló ismétléssel 
az ú j anyag iránt egyben érdeklődést, avagy 
hangulatot is keltünk s a célkitűzést is bele-
olvasztjuk. De a megértéshez szükséges rokon-
képzeteket fe lú j í tha t juk az érdeklődés-, illetve 
a hangulatkel tés keretében is. Hogy melyiket 
kövessük, az a mi lelkünk tartalmától, peda-
gógiai érzékünktől függ. Arra azonban már 
előkészülés közben gondolnunk kell, hogy a 
tanításnak előkészítő mozzanata ne legyen hosz-
szadalmas, hanem tömör, világos. A hosszadal-
mas előkészítés, különösen ha kissé nehézkes 
is, f á ra sz t j a a gyermeket, ami az érdeklődés és 
a hangula t megjelenését is nehezíti, lanyhí t ja . 

Sokszor az előkészítés nem más, m i n t szem-
léletismétlés és azzal kapcsolatos számonkérés. 
Ebben az esetben is a r r a törekedjünk, hogy az 
minél világosabb, tömörebb és rövidebb legyen. 
Óvakodjunk attól, hogy a szemléletismétlés és 
számonkérés közben a gyermekekre a kérdések 
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á rada tá t zúdítsuk. Hagy juk őket! Csak azt 
mondják el, amit a kép, térkép, tá rgy, rajz, váz-
latpontok stb. nézése, olvasása lelkükben fel-
idéz. H a nem mond ják el mindazt, amit előző-
leg róla taní tot tunk s ami a mi lelkünkben fel-
színen van, az sem baj . Ha az ú j anyag meg-
értetése kívánja, az elhangzott részletre irányít-
suk r á a figyelmet, egyébként ne erőltessük a 
felújulást , mert lehet, hogy éppen az fogja za-
varn i a megértést. 

Mikor már t isztában vagyunk az előkészítés 
anyagával és elrendezésével, a tárgyalás, vagy 
mint sokan mondják, az új anyag nyújtásának 
menetét állítsuk össze. Ez tantárgyak termé-
szete, sőt a taní tás i egységek szerint is válto-
zik. Minden egyes taní tási egység anyagának 
elrendezése közben a logikai és pedagógiai 
szempontokat kell figyelembe vennünk. A logi-
kai szempont megkívánja , hogy az anyagot ré-
szekre tagoljuk. Tagolás közben ne feledjük, 
hogy a logika törvényei szerint minden lánc-
szem befejezője az előzőnek és alapvetője a 
következőnek. Ebből következik, hogy a tagolt 
részeknek, gondolatcsoportoknak egymásba kell 
olvadniok, egymást ki kell egészíteniök ós az 
ismeretet mindig tovább és tovább kell vezet-
niük. A gondolatcsoportok, logikai láncszemek 
közötti áthidalását olyan részletcélok alkalma-
zásával végezzük, amelyekkel az előzők a lapján 
további megfigyelésre, keresésre, kutatásra, 
ú jabb gondolatkörbe való átlépésre késztetjük 
a gyermeket. Sok taní tás i egység feldolgozása 
közben a tagolás nem az anyag gondolatcso-
port ja i , hanem az értelmileg összefüggő, egy-
másból következő mozzanatok szerint történik. 
(Pl. a nyelvi magyarázatok keretében előbb a 
példamondatokat á l l í t juk fel, aztán azokat vagy 
a belőlük kiemelt nyelvtényeket előbb tartalmi, 
aztán alaki szempontból vizsgál ta t juk s ezek 
analógiá jára több nyelvtényt kerestetünk. 
Vagy: Mikor va lamely számtani művelet me-
netét akar juk megismertetni, a művelet egyes 
mozzanatai szerint kell a tá rgya lás keretében 
az anyagot tagolnunk. Stb.) A logikai szem-
pontból való tagolás közben azonban ne töre-
kedjünk tudományos rendszerezésre, mert az 
nem való a népiskolába azért, mer t a logikai 
szempont a maga tiszta mivoltában nem a 
gyermeket, hanem a szellemileg m á r iskolázott 
elmét t a r t j a szem e lő t t A logikai rendszer 
csakis a népiskolai gyermek fejlettségének meg-
felelő mértékben vehető figyelembe. 

A kiszemelt anyag elrendezésénél a logikai 
szempontnak előbb körvonalazott mértéke mel-
lett a pedagógiai szempontokat is figyelembe 
kell vennünk. Ennek a kívánalomnak megfele-
lően az anyagot ú g y kell elrendeznünk, hogy 
az appercipiáláshoz szükséges szemléletek, pél-
dák és anyagrószletek megfelelő sorrendben 
következzenek egymás után. H a a tanítási egy-
ség természete rávezetést kíván, akkor az anya-
got az induktív e l járásnak, ha pedig a levezető 
e l já rás a kívánatos, akkor a deduktív eljárás-
nak megfelelően rendezzük el. 

Már ezekből is l á tha t juk , hogy az anyag el-
rendezésére nehéz volna általános szabályokat 

feláll í tanunk. A tanító fe j l e t t pedagógiai érzéke 
kell ahhoz, hogy a kiszemelt anyag elrendezése 
mely szempontok szerint történjék. 

Előkészülés közben a tan í tás i egység anyagá-
nak elrendezése után a megismertetett anyag 
megrögzítéséről, begyakorlásáról, ha érzelmi 
vonatkozású tanítási egységről van szó, akkor 
mélyítéséről kell gondoskodnunk, aminek mene-
tét vázlatunkban szintén fel kell jegyeznünk. 
A begyakorlás első mozzanata mindenesetre az 
összefoglalás lesz. Ennek a mozzanatnak kere-
tében a r ra kell törekednünk, hogy egységbe ol-
vasszuk azt az anyagot, a m i t a tárgyalás kere-
tében nyúj to t tunk, mégpedig úgy, hogy az egy-
ségből a t á rgy i és nevelői szempontból értékes 
elemek kiemelkedjenek. A kiemelt értékeket 
aztán, a t an tá rgy és a tan í tás i egység termé-
szete szerint, többoldalúkig be kell gyakorol-
tatnunk, ami egyben azt is jelenti, hogy a gya-
korlati élettel kapcsolatba kell hoznunk még 
akkor is, h a taní tásunkra abból indul tunk ki. 
A begyakorlás, megerősítés történhetik szóval, 
írásban, rajzzal , plasztikus alakítással, az ér-
zelmi vonatkozású taní tásban pedig hasonló 
helyzetek elé állítással. 

Tantervi Utasításunk úgyszólván valamennyi 
tantárgy módszerének keretében bőséges rész-
letezéssel r ámuta t az anyag kiszemelésének, el-
rendezésének és begyakorlásának módjára , ép-
pen azért annak tanulmányozása minden taní-
tónak nélkülözhetetlen. 

A tárgyi és pedagógiai szempontból való elő-
készület mellet t minden tan í tás ra alaki szem-
pontból is elő kell készülnünk. Az alaki szem-
pontból való előkészüléshez a következő mozza-
natok ta r toznak: Állapítsuk meg, hogy tan í tás 
közben a tan í tás i egység természetének megfele-
lően az egyes mozzanatoknak melyik hangnemet 
használjuk. Állapítsuk meg azt is, hogy az 
anyagnak melyik részletét közöljük s melyik 
részlet a lkalmas a rávezetésre, az önálló gon-
dolkoztatásra, következtetésre, ítéltetésre. Ke-
ressük meg az anyagnak azokat a részleteit, 
amelyekre a gyermek akt iv i tása léphet előtérbe 
s ezzel kapcsolatban állapítsuk meg azt a módot 
is, amellyel ezt megindí that juk és továbbvezet-
hetjük. Az alaki előkészületekhez tartozik a 
szemléltetőeszközök megválasztása, előkészítése 
és azoknak az osztály elé ál l í tása vagy kiosztása. 
Mindezekre már előkészülés közben gondol-
nunk kell, nehogy tan í tásunkat a szemléltető-
eszközök h iánya vagy helytelen beállítása meg-
zavarja. 

Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy a ta-
ní tásra való előkészülés közben minden egyes 
alkalommal külön-külön kell vennünk a tárgyi , 
a pedagógiai szempontból való előkészülést. 
Oh, nem! A kezdő tanító helyesen teszi, h a a 
csoportosított szempontok szerint készül elő 
tanítására. Annál a taní tónál azonban, aki ál-
landóan gondoskodik önképzéséről s a tanul ta -
ka t a gyakor la tban is igyekszik keresztülvinni, 
ezek a szempontok lassan-lassan összeolvadnak. 
A hivatásérzettől á thatot t s pedagógiailag 
valóban képzett tanító, ha aka r j a , ha nem, min-
dent pedagógus szemmel néz, figyel és olvas. Az 
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ő lelke már egyszerre felismeri az értéket, 
nyomban kiválasztja, elrendezi az anyagot s a 
feldolgozás módjával is azonnal t isztában van. 
Ehhez azonban sok-sok olvasás, tanulás és tuda-
tos gyakorlás szükséges. E l sem képzelhető, 
hogy kiforrot t jó tanító lehet az, aki például a 
tanítóképző-intézetben használt neveléstanon és 
módszertanon kívül más pedagógiai munkát 
alig olvasott. Hiszen ma már a tanítóképzők 
szemináriumi óráira is a r r a késztetik a növen-
dékeket, hogy neveléstanukon és módszertanu-
kon kívül más pedagógiai munkákat is olvas-
sanak és azokról beszámoljanak. ,,Nézd meg a 
tanító könyvtárát s megtudod, hogy pedagógiai-
lag művelt népnevelővel van-e dolgod", — 
mondja Kersehensteiner. A tanító önképzését 
k íván ja biztosítani a körzeti iskolafelügyelők 
számára 7000/1935. elnöki szám alat t kiadott 
Utasítás is, mikor ezt mond ja : „Győződjék meg 
az iskolafelügyelő arról, vájjon a tanító ol-
vas-e szakkönyveket, szaklapokat. Ebből a cél-
ból nézze át az iskola tanítói könyvtárát, be-
szélgessen a tanítókkal a szakkönyvek és szak-
lapok tartalmáról, esetleg érdeklődjék magán-
könyvtáruk felől is. Ha az iskolalátogató szük-
ségét látja, ajánljon a tanítónak szakkönyveket, 
amelyeket a kir. tanfelügyelői hivatalban levő 
pedagógiai szemináriumi könyvtárból kölcsön-
kérhet." Ugyanez a rendelet a „Tanítók tovább-
képzése" c. fejezetben ezt mondja : „Az iskola-
felügyelő a hivatalos látogatás befejeztével tar-
tandó módszeres értekezleten, ne mulassza el 
megfelelő formában felhívni a tanítók figyel-
mét, hogy a „Néptanítók Lapjá"-nak pedagógiai 
cikkeit, valamint az ott közölt tanítási terveze-
teket tegyék minél gyakrabban megbeszélés 
tárgyává, hívja fel figyelmüket a kir. tanfel-
ügyelői hivatalban levő pedagógiai könyvtár 
használatára, egy-egy fontosabb pedagógiai mű 
mindig szükségszerű megbeszélésére." 

Amint ezekből lá that juk, rendeleteink, utasí-
tásaink is szigorúan megkívánják, hogy a ta-
nító pedagógiailag is művelje, továbbképezze 
önmagát . S ez természetes is, mert az elmaradt 

tanító elmaradt iskolát jelent. Minthogy a 
pedagógiai továbbképzésnek, a tanítói tovább-
képzőtanfolyamokon és a pedagógiai szeminá-
riumokon való részvételen kívül, úgyszólván 
egyetlen eszköze a pedagógiai vonatkozású 
könyvek olvasgatása és tanulmányozása, azért 
azt egyetlen tanító sem mellőzheti. Miniszte-
rünk gondoskodott arról is, hogy a nehéz 
anyagi körülmények között élő taní tók is hozzá-
juthassanak a pedagógiai könyvekhez. A fenn-
álló rendeletek szerint a beiratási dí jak egy 
része a tanítói könyvtár gyarap í t á sá ra fordí t -
ható. Ezenkívül ott van a kir. tan felügyelősé-
geken felállított könyvtár, amelyből minden 
tanító kölcsönkérheti azokat a vezérkönyveket, 
amelyeket tanulmányozni óhajt. A továbbkép-
zés lehetősége tehát minden anyagi áldozat nél-
kül is adva van. S ha adva van, é l jünk is vele! 
Ezzel nemcsak önmagunk értékét emeljük, ha-
nem önképzésünket a nemzet érdeke is meg-
kíván ja tőlünk, de meg nehéz tanítói munkán-
kat is megkönnyí t jük azzal, ha ismerjük a ne-
veléstudomány ál talános elveit, figyelemmel kí-
sé r jük annak i rodalmát s t isztában vagyunk az 
egyes tantárgyak sajá tos módszerével. 

Pedagógiai, különösen módszertani vonatko-
zású könyvek olvasgatása nélkül a tanításokra 
alaposan előkészülni szinte lehetetlen. Éppen 
azért ne múljon el nap, hogy belőlük legalább 
kisebb részleteket ne olvasgassunk. Különösen 
olyanokat, amelyek azokkal a tan í tás i egységek-
kel kapcsolatosak, amelyekre éppen előkészü-
lünk. H a ezt megtesszük, s csakhamar meg-
szerezzük azt a tudással párosult gyakorlatot , 
amely könnyed vázlatkészítéshez és annak alap-
ján történő eredményes tanításhoz vezet. S bát-
ran mondhat juk, hogy ehhez a gyakorlathoz 
csak olvasgatással, tanulmányozással kapcsola-
tos önképzéssel ju tha tunk, nem pedig a nyom-
tatványok kitöltésével, esetleg készenkapott 
„típusvázlatok" alakítgatásával. Éppen ezért 
t i l t j a el ezek használatát a kir. tanfelügyelősé-
gekhez és a körzeti iskolalátogatókhoz intézett 
miniszteri rendelet. 

É N E K T A N Í T Á S 
AWJ ELEMI NÉPISKOLA I. OSZTÁLYÁBAN 

í r ta : DR. K O N T Á R I K GYULA 

Az elemi népiskolai tanterv az I. osztályban 
ri tmusos mondókáknak, kiolvasóknak, népies 
gyermekdaloknak, já tékdaloknak és népdalok-
nak hallás utáni taní tását í r j a elő 1—6 hangnyi 
terjedelemben. A tanul tak anyagán az 1—6 
hanglépcső érzékeltetése, hallás u táni gyakor-
lása és szemléletes bemutatása a következő 
könnyebb zenei elemeknek: a hangok megszám-
lálása, magasabb-mélyebb, hosszabb-rövidebb, 
erősebb-gyöngébb hang. A hangsúlyozási rend, 
a lassú és_ gyors időegység (tempó), mérsékel-
ten erős és halk hangárnyalás . A szünet érzé-
keltetése. 

Ezzel szemben a legtöbb elemi népiskola I. és 
I I . osztályában és helyi tanmenetében csupán 
néhány dal szövegének és dal lamának tanításá-

val találkozunk, amely dalok gyakran túllépik 
az I. osztály hat hangnyi és a I I . osztály nyolc 
hangnyi terjedelmét. 

Az elemi népiskolában a tan terv i célt és ebben 
főként a tudatos éneklés megalapozását csak 
úgy érhet jük el, ha a módszeres e l já rásunk meg-
felelő és a taní tási munka kimerí t i a tanterv-
nek a föntiekben összevonva vázolt anyagát . 
A tényleges helyzetnek és a tantervi kívánal-
maknak közelebbre való hozása céljából az 
alábbi didaktikai eljárás, előzetes betaní t ta tás 
a lapján, több pedagógiai szemináriumi előadá-
son szerepelt és a jelenlévő tanerők megálla-
píthatólag megértették és elsaját í tot ták azt, 
hogy mi a tennivaló. 

A kezdet kezdetén az eddigi szokás szerinti 
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éneklésről szó sem lehet. Először az ütemérzé-
ket (ritmus) és a hangeltalálási képességet kell 
fejleszteni. A kezdő fokon az ütemérzéket fej-
lesztheti az ütemes járás , a tapsolás, vagy a 
kézzel való ütemezés (föl, le). Majd a mondó-
kák gyakorlása ütemesen és egymagasságú 
hangon. Ha az ütemezés, a tapsolás stb. egy-
szerre történik, a mondóka pedig nem hang-
zavarral , hanem egymagasságú hangon szól 
minden gyermekből, akkor nyert ügyünk van. 
Ekkor az intonálás helyes, ami nem éppen 
könnyű és nem túlgyorsan megoldható feladat. 

A magasabb és a mélyebb hang észrevétele-
zését, tudatossá tételét az 1—6 hanglépcső mód-
szeres fölépítése és gyakorlása szolgálja. Az 
elől fölsorolt többi zenei elemnek a megtaní-
tása pedig a következőkből fog kitűnni. Meg 
kell jegyeznem azt is, hogy ennek a cikknek 
keretében adott és a lehető legrövidebbre sza-
bott didaktikai e l járás nem egy, hanem több 
és különböző időpontra eső tanítási egységet 
foglal magában. Azt célozza, hogy az olvasó 
megértse és e lsaját í tsa az I. osztályú énektaní-
tással járó teendőket. Éppen ezért a vázlat-
szerűen adott taní tás i egységeket a taní tónak 
kell részletesebben feldolgoznia és megfelelő 
több taní tási egységre osztania. 

A tanító részére való alábbi ú tmutató gya-
korlatokban az első hanglépcsőt az egyszervont 
c-vel jelzem. Mivel azonban ez a hangszeren az 
I. osztály részére mély, azért az első hangot 
(alaphang) a hangszeren egy, vagy másfél 
hanggal följebb ad juk meg, tehát „d", vagy „es" 
hangot, úgy a bevezető mondókák, va lamint a 
hanglépcsők gyakorlásánál is. 

A tanításnál az általánosan ismert következő 
fokozatok szerint haladunk: 1. A figyelem föl-
ébresztése (hangulatkeltés néhány szóval). 
2. Szövegtanulás. 3. Dallamtanulás. 4. Hang-
árnya lás (közép, halk és erős éneklés). 5. A dal-
lam elválasztása a szövegtől „lá" szótaggal. 
6. Begyakorlás. 

Az alább következő első taní tás i egységbe 
csak akkor foghatunk, ha megelőző órákon a 
tapsolással, az ütemes járással, a mondókákkal 
stb. az ütemérzéket már fölébresztettük és a 
megadott hang eltalálása biztos, vagyis az egész 
osztály mondókája egyhangmagasságú. 

I. tanítás. Tárgykör : az első hanglépcső. Ta-
nítási cél minden taní tás i egységnél az öntuda-
tos éneklés megalapozása, az éneklés és a ma-
gyar dal megkedveltetése. Taní tás i egység: az 
első hanglépcsőre r i tmusos mondóka, , 

A figyelem fölébresztése: Gyermekek, látom, 
hogy ma reggel egészségesen keltetek föl és el-
jöttetek az iskolába. Ki vigyázott rátok az éj-
jel, amikor mindenki aludt? (A jó Isten.) Nap-
pal is ő vigyáz ránk. Lá t juk mi a jó Istent? 
(Nem.) Nem lát juk, de éjjel-nappal mindig érez-
zük a jóságát és őrködését. 

Szövegközlés: Elmondok nektek szép kis ver-
set a jó Istenről. „Jó Istenem, fölébredtem, Te 
őrködtél én felettem." (Pósa Lajos.) 

Mondjátok el velem együtt. Nélkülem, egye-
dül. Csoportosan, padonként. Majd egyenként 
a jelentkezők és a nem jelentkezők felhívásra 
stb. 

Dallamtanulás: Figyel jetek ide! Most ezt a 
verset elmondom szépen, éneklő hangon: 

5Ti fcu, -Úl 

Énekeljétek el mindnyá jan velem. Most az 
egész osztály nélkülem. Majd csoportosan, két 
pad, egy pad. K i énekelné el egyedül? Énekeld 
el te is stb. 

Hangárnyalás: Elénekeljük most halkabban, 
sokkal szebb lesz. Most még halkabban, de tisz-
tán. Most erősebben. Most egészen erősen. Te-
hát elénekeltük halkan, középerősen és erősen. 
Hogyan énekeltük el? 

A dallam elválasztása a szövegtől: Énekel jük 
el most vers helyett „lá" szócskával. (Először 
elénekli a tanító, azután a gyermekek.) Most 

csak a hangot hal lot tuk (a föntebb lekottázott 
16 hangra értendő), de a verset nem. Mit hallot-
tunk, mit énekeltünk? Most énekeljétek velem 
együtt , most nélkülem, csoportosan, egyenként. 
Most énekeljük el a verssel, most pedig ismét 
„lá" szócskával stb. 

Begyakorlás: (A bal kezem tenyerét az arcom 
felé fordítom és az u j j a imat szétterpesztem.) 
Gyermekek, rámutatok a k i su j jamra . Ahány-
szor rámutatok, annyiszor énekeljétek a „lá" 
szócskát. Ezeket a gyakorlásokat sokszor kell 
ismételni a következő zenei képletek szerint: 

UfaJU,,**, U^.AL.U- i L ^ t * . 

A taní tó a gyakorlás szükségéhez képest elkép- ní tási egység: hosszabb, rövidebb hang. Gyors 
zeihet és a k i su j j án muta tha t tetszésszerinti és lassú időegység (tempó). 
hasonló gyakor lás t A figyelem fölébresztése: Gyermekek, ti még 

II. tanítás. Tárgykör : az első hanglépcső. Ta- kicsinyek vagytok, de már szorgalmasan jár tok 
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az iskolába. Olyan szorgalmasak legyetek, mint 
a kis hangya. Ismeritek-e a kis hangyát? stb. 
Elmondok nektek egy kis verset a hangyáról . 
Tanuljátok meg! 

Szövegközlés: „Kis állat a hangya, de nagy 
a szorgalma." (Betűország.) Mondjátok el ti is 

velem együtt, nélkülem, csoportosan, egyenként 
stb. 

Dallamtanulás: Most már tud já tok jól a kis 
verset a hangyáról , azért elmondom éneklő 
hangon. (A taní tó énekelve mondja, így:) 

ríh sJJLcJü tu £<o /w- jY^ l -O" Atsírr- Tvv<t/. 

Énekeljétek most ti is velem, t anu l juk meg 
jól! Most énekeljétek egyedül, nélkülem, cso-
portosan, egyenként. Most eljátszom hegedűn 
(harmóniumon). Énekeljétek ti is a hegedűvel 
(harmóniummal). 

Hangárnyalás: Énekel jük el halkan. Közép-
erősen. Erősen. Hogyan énekeltük el először, 
másodszor, harmadszor1? 

Megjegyzés: a mondókák, a kiolvasok és a 
dalok éneklése a tanulásnál legyen halk a hal-
lásfejlesztés és a tiszta hangon való éneklés el-
érése céljából. Az erős éneklés sohase legyen 

erőltetett, vagy éppen ordító, mer t ez taní tási 
balfogás volna. 

A dallam elválasztása a szövegtől: Énekeljük 
most el hegedűvel (harmóniummal) együtt, de 
nem a verssel, hanem „lá" szócskával. Énekel-
jétek el egyedül, csoportosan, kettenként és 
végül egyedül. Egyedül ki tudná elénekelni1? 

Begyakorlás: (A bal kezem tenyerét az arcom 
felé fordítom és az u j ja imat szétterpesztem.) 
Gyermekek, r ámuta tok a k i su j jamra . Addig 
énekeljétek (húzzátok) a „lá"-t, amíg a k isuj ja-
mon tartom a ceruzát! (A gyakorlás a követ-
kező példák szerinti legyen:) 

u, u. 
4 i i U i i l I 

U , JU, JU. U , JU, U,JU>-
w 

JUL. 

Énekeltünk hosszabb és rövidebb hangokat 
egyenként és együttesen. Énekelj hosszabb han-
got! (Ujjra való r ámuta t á s nélkül.) Énekelj 
még hosszabb hangot! Énekelj rövid hangot, 
két hosszabbat, egy hosszabbat és két rövidet, 
négy rövidet stb. Van tehát hosszabb és rövi-
debb hang. Milyen h a n g van? A gyors és lassú 
tempó. Énekeljétek el az előbb tanult kis dalt: 
„Kis ál lat a hangya stb." gyorsan, úgy, ahogy 
az! u j jamon mutatom. Most énekeljétek el las-
san (mutatom). Énekeljük el „lá"-val gyorsan 
(mutatom). Énekeljük el „lá"-val lassan (min-
dig a k i su j j amra muta tva vezényelek). 

Hogyan lehet tehát minden dalt énekelni? 
Ti már tudtok lassan is, gyorsan is énekelni. 

III. tanítás. Tárgykör : az első, második hang-

lépcső. Tanítási egység: a második hanglépcső 
érzékeltetése, a magasabb és mélyebb hang. 

A figyelem fölébresztése: Amikor szép idő 
lesz, kimegyünk a tanítás u tán az udvarra és 
forgóval fogunk játszani. Kinek van forgója? 
Majdnem mindenkinek van. Szerettek forgóval 
játszani? Tanul juk meg a forgóról ezt a mon-
dókát: 

Szövegközlés: „Sergő-forgó vigan pereg, örül 
annak minden gyerek." (Betűország.) Mondjá-
tok el ti is velem együtt. Most mondjátok el 
egyedül, nélkülem. Csoportonként. K i tudná el-
mondani egyedül? Stb. 

Dallamtanulás: Figyeljetek! Most eléneklem 
ezt a mondókát a forgóról. Tanul já tok meg t i 
is elénekelni: 

J.J.J J U í J J - ^ N J' J. X 
agr,v^cygvyv -^A+ix^ ̂  9 - -^JL fO^^a^L 

Begyakoroltatom karban velem, nélkülem, cso-
portonként és alaposan egyenként. 

Hangárnyalás: Énekel jük el a forgóról szóló 
mondókát halkan, középerősen és végül erősen. 
Hogyan énekeltük el először? Há t másodszor? 
Stb. Tudunk tehát halkan, középerősen és erő-
sen énekelni. Hogyan tudunk énekelni? 

A dallam elválasztása a szövegtől: El játszom 
most hegedűn (harmóniumon). Most énekeljé-
tek ti is a hegedűvel, de nem a mondókával, 
hanem „lá" szócskával. Most ugyanígy, de he-
gedű nélkül. K i tudná egyedül elénekelni? Stb. 

Begyakorlás: A bal kezemen, mint eddig, 
szemléltetem a kisuj jamon az első lépcsőt, a 
gyűrűsuj jamon pedig a második lépcsőt. Í g y 
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éneklik a dallamot „lá"-val. Azután gyakorol-
tatom, mindig az u j j a m r a ceruzával mutatva, 

az első és a második lépcsőt az alábbi képletek 
szerint : 

I lyen gyakorlást a tanító ügyessége és elkép-
zelése szerint minél többet kell végezni. 

Magasabb, mélyebb hang: Bizonyára észre-
vettétek, hogy a forgóról szóló mondókát már 
nem énekeltük ugyanazon a hangon. Énekeljük 
csak el (ujjamon szemléltetem a hanglépcső-
ket). Az egyik u j j am, a kisujj , mélyebben van, 
a másik uj jam, a gyűrűsuj j , magasabban. 
A dallamot énekeljük el „lá"-val. Mit vettünk 
észre, hallottátok? Ké t hang volt mélyebb, két 
hang utána pedig magasabb. Így váltakoztak a 
hangok. Hogyan váltakoztak a hangok? Figyel-
je tek most jól, a mélyebb hang az első hang-
lépcső, a magasabb hang a második hanglépcső. 

Énekeljük el az első hanglépcsőt egyszer 
(szemléltetem), kétszer, háromszor stb. Énekel-
jük el (mindig szemléltetem) a második hang-
lépcsőt egyszer, kétezer, négyszer stb. Énekel-
j ük el az első hanglépcsőt kétszer és a másodi-
ka t is kétszer. Most három-háromszor, most 
négy-négyszer stb. , 

Megjegyzendő, hogy szemléltetni nem csupán 
a kézujjakon, hanem táblarajzon is lehet. Meg-
jegyzendő még az is, hogy az itt összeállított 
tanításokat több taní tási egységre is lehet, sőt 
alkalmasint kell is osztani, mert egy órára túl-
sók volna. 

IV. tanítás. Tárgykör : az első, a második és 
a harmadik hanglépcső. Tanítási egység: az 
ütemezés tanulása és a szünet érzékeltetése. 
Megjegyzendő, hogy a következőkben a harma-
dik hanglépcső érzékeltetését és ál talában a 

módszeres feldolgozását mellőzöm, mert aki az 
első és a második hanglépcső módszeres taní-
tását megértette és megtanulta, az tud ja az ösz-
szes hanglépcsőket taní tani egészen a hatodik 
hanglépcsőig az I. osztályban. Tehát csak a jel-
zett tanítási egységet veszem. 

A figyelem fölébresztése: Gyermekek, ki volt 
már a kovácsműhelyben? A mester és a legé-
nyei hogyan ütik ott a vasat? (Mutatom: le, 
föl, egy, kettő.) Üssük mi is a padot az öklünk-
kel, de ne erősen. A jobboldal l - re üt, a bal-
oldal 2-re, egy, kettő, egy, kettő stb. No, most 
má r szépen, egyszerre üti a jobb- és a baloldal 
is. A kovácsok azonban beszéltek is, mondókát 
mondtak munkaközbcn. 

Szövegközlés: Elmondom nektek azt a mon-
dókát, amit a legények munkaközben mondtak: 

Kip-kop, kipi-kop, kip-kop, kipi-kop, 
lín vagyok a kis kovács, kipi-kopi, kop. 
Kip-kop, kipi-kop, kip-kop, kipi-kop, 
Cseng az iillő, kalapács, kipi-kopi kop. 

(Dr. Bató László.) 
Tanul juk meg jól ezt a mondókát velem. Most 
egyedül. Csoportosan. Egyenként. Most m á r 
tudjá tok , hát üssünk is hozzá a padra, mint 
előbb a számlálásra. A jobboldal öt a „kip"-re, 
a baloldal pedig a „kop"-ra, szépen váltakozva. 
Jó l van! (A baloldal a második sor végén egy-
szer üresen iit és a negyedik sor végén is.) 

Dallamtanulás: Munkaközben a kovácsoknak 
olyan jó kedvük kerekedett, hogy ezt a mondó-
kát elkezdték szépen dalolni, így: 

P^Balo- 'JLLcxX^ Bgfflsagfg 
-ií^w, -kipz-kjap*, fl^i-k^ A».- U-f^Us, _ ^ Zu-.y^, 

Amint azt már elől is jeleztem, a kezdő- (alap-) 
hang nem „c", hanem „d", vagy „es", mert a 
„c" az I. osztály részére mély volna. 

Tanul juk meg ezt a dalt. Gyakoroltatom a 
tanulókkal énekelve, hegedűvel, nélkülem stb. 
K i tudná elénekelni? Többen eléneklik egyedül 
és hangszerrel is kísérve. 

Hangárnyalás: Énekeljük el ezt a dalt erő-
sen, középerősen, ma jd végül halkan. Hogyan 
énekeltük el? 

A dallam elválasztása a szövegtől: Énekeljük 
el a kovács-dalt mondóka nélkül, „lá" szócská-
val. Karban éneklik a tanítóval, karban egye-
dül, majd csoportonként és végül egyenként, 
mint a megelőző órákon. 

Begyakorlás: Most ismét énekeljük el a ko-
vács-dalt, de a kezünkkel kalapácsoljunk is 
hozzá a padon. A jobboldal egyre üt, a baloldal 

pedig kettőre. Jó l van! Most a második ütésre, 
amikor a baloldal üt, nem mondunk semmit, 
hal lgatunk, szünetet tartunk. A gyermekeknek 
ez jó mulatság, szívesen csinálják. 

Most nem fogunk kalapácsolni, hanem a jobb 
kezünkkel ütenyezünk, föl, le, egy, kettő. Jó , 
helyes. Most ismét iitenyezve énekeljük, de te-
gyünk bele szünetet, úgyhogy elhallgatjuk a 
„kop" szócskát a fölfelé ütenyezésre. Begyako-
rol tatom jól együtt és egyenként is. Mondjatok 
most olyan dalt, ami t már jól tudunk. „Szeret-
nék szántan i . . . " Énekeljük el szépen, halkan. 
Van benne szünet? Tegyünk bele szünetet 2-re, 
4-re stb. hallgatással. Mondjatok még egy dalt. 
„Nem jó erdő mellett l akn i . . . " Van benne szü-
net? Nincs. Hallgatással csináljunk szünetet 
minden második ütenyezésre. Jól van! Énekel-
jük el a kovács-dalt. Figyeljétek meg, hogy van 
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benne szünet a közepén és a végén. Begyako-
roltatom alaposan. 

A negyedik, az ötödik és a hatodik hanglépcső 
taní tása és módszeres feldolgozása megfelelő és 
elvégezhető tanítási egységekre bontva, ugyan-
úgy történik, mint az eddigi hanglépcsők taní-
tása. Így jut el a tanító a hatodik lépcsőig és 
hal lás utáni tanítással, kézujjakon vagy rajzon 
való szemléltetéssel a tanul t mondókákon, ki-
olvasókon és magyar gyermekdalokon, vagy 
népdalokon fokozatosan megtaní t ja mindazt, 
ami t az elől elmondottak szerint a tanterv az 
I. osztályban megkíván. 

Végül példaként á l l jon itt a következő szép 
és hatásos dal, amely több taní tás i egységben 
való módszeres feldolgozásra is alkalmas, de 
alkalmas a dalolás, a magyar dal megkedvel-
tetésére és r i tmikus mozdulatokkal, tánccal 
való kísérésére. A dal hatlépcsős lévén, mód-
szeresen a hatodik lépcső érzékeltetése és be-
gyakorlása után tanítható. A dal „d"-ből kez-
dődik, az I. osztály hangterjedelmének meg-
felelően. A hatodik lépcsőnek első tanítására 
olyan dal alkalmas, amelynek kezdetén a hang-
lépcsők egymásután sorban következnek, pél-
dául „Mikor masírozunk, kapitány uram." 

f i n ) IE J. I i J N n i ^ 

^ # i^JUeL Jbvult^L paj- tL-~ ^LiyjJk, Aj-
3. I i . — t — t - r — 4 - t — I I i , I I , r =—•— 
iT j i\i J - -11 J \i i I j. J - I J i I r r ^ V irr* '•Vj ^ Irr-

J I J j 1 > 1 J> j I r r r f g E g 

^ ( M ^ a V - -vwíC-J^a^- , -rv^vj -bet - ícr t ^ f - -yy^jtt. 

M i I f T T T l J J I J ^ - U - J- I j II -

J. J- I J J I ^ ^ 
/> ! > £ 

? j I r r N 1 j J I J J I j Ii — 

Az elmondottak a lapján könnyen meg lehet 
tanulni és megérteni azt az e l járás i módot, hogy 
kimerítően miként történik az énektanítás, 
vagyis az öntudatos éneklés megalapozása az 
I. osztályban. Látni való, hogy alkalmas, vagy 
kevéssé alkalmas daloknak egyszerű megtaní-
tása és egyéb semmi, a tantervi kívánalmaktól 

igen messze esik. Nagyjából az elmondottak 
szerint kell taní tani a II . osztályban, de 1—8 
hangnyi terjedelemben. Az ilyen kimerítően 
feldolgozott taní tás után a III. osztályban, ahol 
már hangjegyek szerinti énektanítás van, köny-
nyen boldogulunk. 

AZ OLVAS1IÁHÍYTÁRGYALÁS NEVELŐI 
JELENTŐSÉGE 

írta : D É N E S SZILÁRD DR. 

Az olvasmánytárgyalásnak célravezető, ered-
ményes végzéséhez igen komoly nevelői érde-
kek fűződnek. Rámuta t erre az Utasítás is 
azzal a figyelmeztetéssel, hogy az itt ránkváró 
hivatásunknak csak körültekintéssel és meg-
felelő előkészület után tudunk eleget tenni. Ha 
a f igyelmünkbe ajánlot t szempontokat sorra 
mérlegeljük, rábukkanunk, hogy nagyon jelen-
tős készségek felkeltésére kapunk ösztönzést. 
Az egyik útbaigazítás ekképen hangzik: „Ál-
lapí tsuk meg, hogy az olvasmány a gyerme-
keknek micsoda élményeivel, tapasztalataival , 
eddigi t anulmányaiva l , . . . hozható kapcso-
latba". Ha ennek a figyelmeztetésnek sikere-
sen eleget tettünk, kapcsolatot keltünk az ol-
vasó és az olvasmány között. S ha ezt mind 
több alkalcmmal sikerrel elvégeztük, lassan-

ként taní tványunk is ismerni fog ja azt a majd-
nem meghatározhatat lan esztétikai érzést, 
amely a jó könyv, a becses í rásmű olvasása 
után elfog bennünket . Amint ugyanis a 
nekünk tetsző olvasmánnyal végeztünk, attól 
fogva úgy érezzük, ez a kiváló alkotás nem-
csak az író műve, hanem valahogyan nii is 
tu la jdonosává let tünk, lelki tu la jdonunkká 
vált. S úgyszólván lelki közösségbe kerültünk 
nemcsak az alkotással, hanem az alkotómű-
vésszel is. Érezzük, hogy a mű elolvasása u tán 
gazdagabbak lettünk, talán értékben is emel-
kedtünk. Az ilyen hatással járó olvasmányok 
fejlesztik idővel az olvasó és az író közötti 
szorosabb kapcsolatot, s így alakulhat ki már 
a gyermekben is oly érzék, amely a r r a vezet, 
hogy idővel kedvenc í róra tesz szert. 
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Másik eszméitető figyelmeztetéssel a r ra ka-
punk ösztönzést, hogy „keressük meg az olvas-
mánynak azokat a részeit, melyek okok keresé-
sére, ítéletek alkotására, lélektani és etikai 
hát terek keresésére, a scrok közti olvasásra 
alkalmasak". Aki ennek következetesen eleget 
tesz, gondolkodtató olvasásra- nevel. Az olvas-
mánynak tagadhata t lanul erős, lelki hatását 
nem kell bizonyítani. 

Igen érdekes tanítói e l járásra ad alkalmat a 
12. pontban megszövegezett útbaigazí tás is. 
Ar r a hív fel bennünket, hogy az olvasmány-
ban, tehát az i rodalmi nyelvben necsak azt 
igyekezzünk megértetni, ami értelmi nehézsé-
get okoz, hanem a stílusbeli szépséget is érzé-
keltessük. Hívjuk fel a művészi nyelvre is a 
figyelmet. Mutassunk rá, íme itt az író kifeje-
zésmódja eltér a köznyelvitől. De ez az új, ez 
az egyéni, milyen gazdag jelentőségű, milyen 
f inom árnyalatot tükröztet vissza. 

I lyen vezetés mellett elmélyítő, gyümölcsöz-
tető olvasásmódra tesznek szert taní tványaink 
és hozzászoktatjuk őket, hogy necsak az elbe-
szélt történet i rán t érdeklődjenek, hanem érzé-
kük fej lődjék a mélyebb gondolatok, a neme-
sebb eszmék értékelésére is. Ilyen szoktatásra 
taní tványaink nem gyakorolják ma jd azt az 
olvasásmódot, amely sok embernek súlyos hi-
bája. Azokra gondolok t. i., akik a könyv lap-
jain csak végigszáguldanak, s a ta r ta lmas el-
mélkedéseket, eszméitető tanításokat átlapozzák. 

Az Utasításból megtanul juk azt is, hogy az 
olvasmányokat olykor részükre bontva kell 
taní tványainkkal megismertetni. Okul szolgál-
hat erre a nagyobb terjedelem, vagy az a 
körülmény, hogy az í rásmű több eseménynek, 
helyzetnek, képnek kapcsolata. Fontos azonban, 
hogy ilyen alkalmakkal taní tványaink mindig 
lássák a részek egybetartozását, szoros egymás-
hoz való fűződését, egyszóval az egésznek ré-
szekre való osztódását. Szükséges ezért, hogy 
kellő módszerrel megérezzük az értelemből kö-
vetkező helyes tagolódást. í rásommal elsősor-
ban ennek gyakorlat i fontosságára szeretnék 
rámutatni . Az olvasmány tárgyalás eredményes-
ségének biztosítására elhatározó jelentőségű 
tehát, hogy a részek módszeres le tárgyalása 
után egybefűzzük ezeket a szakaszokat. Vagyis 
alkalmat adjunk rá taní tványainknak, hogy 
mindegyik rész t a r t a lmá t egy-két mondatba 
szorítva, ezeket a mondatokat egymással ér-
telmi kapcsolatba is hozzák. Ezzel az eljárás-
sal — tehát tanítványaink közrehatásával — 
tulajdonképen elkészít jük az olvasmányok váz-
latát, de amellett az egységes szerkezetet is 
szemléltetni tudjuk . Négy-öt, szorosan egy-
másba fűzött mondat ta l megvilágí t juk, hogy 
ezek a tar talmi részletek valóban egy esemény-
nek, egy képnek egészet tevő összeillesztett 
kisebb egységei. Az egyik olvasókönyvsorozat 
I I I . részében ta lá l juk pl. a Harká ly doktor c. 
olvasmányt. Vázlatul szolgáló s a gondolatme-
netet is feltüntető ta r ta lmi összefoglalása így 
hangozhatnék: Beteg lett a tölgyfa. A kis ma-
darak közös elhatározás után elhívják hozzá a 
harkályt . A harkály a pusztító férget megta-

lál ja , jóízűen elfogyasztja. A fa hálásan vé-
delmezi ezután kedves lakóit. Ugyanennek az 
olvasóköiiyvsorozatnak IV. osztályos kötetében 
közlik a szerkesztők Mikszáth Kálmánnak: Mi-
lyen a magyar iparos című ra jzá t , a cím némi 
megváltoztatásával, ekképen: Milyen vol t - a 
magya r iparos? Ezt az olvasmányt négy rész-
letben lehet tárgyalni . A szakaszokat ez a ta r -
ta lmi összefoglalás szemlélteti: Sziráki szegedi 
bicskájának nagy volt a híre. De csak Szege-
den terjesztette. Az angolnak nagy megrende-
lését visszautasította. Csak akkor dolgozott, ha 
a mezőn nem volt elfoglalva. Más szerzők 
V—VI. osztályos olvasókönyvében talál juk A 
göcseji magyarokról szóló olvasmányt. Ezt 
pedig emigy lehet tagolni: Hol van Göcsej1? 
Kik a lakói? a) hogyan él a férfinép? b) ho-
gyan él az asszonynép? c) családi viszonyok; 
d) a göcseji ember szokásai, különösen ünnep-
lésniódja. Az egyik IV. osztályos olvasókönyv-
ben egy részletet, találunk Gárdonyi Gézá-
nak Egri csillagok c. remekművéből. Négy 
részre tagolódik. Jönnek a törökök. A törö-
kök ostroma csak hiábavaló erőfeszítés. A ma-
gyarok elszánt készülődése az ú j ostrom ellen. 
A védelem célra vezet; a törökök elvonuliiak. 

H a taní tványainkkal így meg tudjuk értetni, 
hogy az olvasmányok, részeiknek, gondolataik-
nak kapcsolódásában, szakaszaiknak összefüg-
gésében legyenek szemük előtt, nagyon fontos 
gyakorlat i jelentőségű érzéket ébresztettünk 
bennük. Általános a panasz, hogy a tanulók, 
nemcsak elemi iskolások, nemcsak középiskolá-
sok, hanem még főiskolai hal lgatók sem tud ják 
a tanulás módjá t . Nem tettek szert tanulmányi 
pá lyá juk fo lyamán arra az érzékre, hogyan 
kell valamely szellemi alkotásban a gondolat-
fűzés folyamatosságát, az eszmemenet fokoza-
tosságát megtalálni . Ezért nem tudnak aztán 
tanulnivalójukkal megbirkózni, mert a lecké-
ben nem tudnak egységet felfedezni és így el-
mé jük nem t u d j a összekapcsolni a tanulandó-
kat. Nagy nehezen talán s ikerül a feladottakat 
megjegyezniük, de csak külső emlékeztetőjelek, 
kapcsok segítségével, anélkül, hogy bennük a 
logikai öszefüggés tudatossá vá l t volna. 

Ezért van kiváló fontossága annak, ha olvas-
mánytárgyalás alkalmával nagy súlyt helye-
zünk arra, hogy taní tványaink lelkében tisztán 
legyen az olvasmány szerkezete; hogy lelki 
szemükkel meglássák az egészen keresztülha-
toló főgondolatot, az egész olvasmány magvát , 
a vázlatot. H a ezt több olvasmányban is meg-
lá t t a t juk velük, fokozatosan érzéket szereznek 
a r ra , hogy hosszabb tar ta lmat , akár egy-két 
mondatba összesűrített módon is, ki tudjanak 
fejezni. Már csak ebből a szempontból is igen 
fontos tehát, hogy olvasmánytárgyalás folya-
mán megláttassuk taní tványainkkal az olvas-
mány vázlatát, s hogy hozzászoktassuk őket, 
hogy ezt a lelki műveletet maguktól is el tud-
ják végezni. Mert hisz ezzel keltünk bennük 
érzéket aziránt is, hogy ugyanezt leckéjükben, 
tanulnivalójukban is meg t u d j á k tenni. S ezzel 
taní tot tuk meg őket tanulni. Ne sajnál juk tehát 
az e tekintetben való fáradozást . Az iskolának 
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igen nehéz feladatát igyekszünk vele sikeresen 
megoldani. Mennyi súlyos lelki törődéstől, 
izzasztó küzködéstől menti meg az a tanító a 
taní tványát , akinek sikerült a tanulás módjá t 
e lsa já t í t ta tni . S merem állítani, a jól vezetett 
olvasmánytárgyalással mindezt sikerül elér-
nünk. 

H a az olvasmányban az egységes szellemi 
alkotást meglá t ta t juk, s felépítését egyszerű 
vázlaton szemléltetjük, ezzel tan í tványunk 
fogalmazó készségét is gyarapí tot tuk. Mert 
hisz mit jelent fogalmazni! Tudásunkat , mon-
danivalóinkat szerves egészbe önteni. Ha lát-
ják a tanulók, hogy kapcsolta össze az író 
mondanivalóit, ez szemléltető módon okulással 
j á r r á juk nézve, s mint láttuk, fogalmazó érzé-
kükre. 

Az clvasmánytárgyalás annak is példája le-
het, hogy egy-egy tárgykörben, s egy-egy taní-
tással, taní tványaink lelkére mily sok i rányban 

hathatunk. Nem akarom ennek a tanítói eljá-
rásnak jelentőségét más tá rgyak fölé helyezni, 
mert hisz nekünk az a kötelességünk, hogy ami 
a gyermeki lélek fejlesztésére alkalmas, s amit 
a Tanterv elénk szab, "mindannak egyforma 
fontosságot tulajdonítsunk. Csak azt szeretném 
hangsúlyozni, legyünk tudatában az olvasmány-
tárgyalás nagy nevelő hatásának is. Ámde ne 
feledjük, hogy buzgalmunkban túlzásba sem 
szabad esnünk. Az olvasmány agyonmagyará-
zása elriasztóan ha t a gyermeki lélekre. 

Két véglet veszélye fenyeget tehát bennün-
ket. Egyik oldalon a túlzásba vitt, részletes 
boncolgatás, a másikon pedig a csupán techni-
kai olvasásra szorítkozó el járás meredezik. Az 
arany középutat pedig: a nevelő hatású, mód-
szeres, önálló munkára késztető, az olvasás 
iránt kedvet ébresztő olvasmánytárgyalás je-
lenti. Sokoldalú nevelői munkánk eredményé-
nek elősegítése érdekében ezt is művelnünk 
kell céltudatos következetességgel. 

üíÉPOKTATÁSraíK AZ 1935—36. TAJÍÉVBEÍÍ 
í r t a : SZOMBATFALVY G Y Ö R G Y 

A nemzet vezetői a háború u t á n ráeszméltek, 
hogy nem halaszthat ják többé népokta tásügyünk 
égető - sebeinek orvoslását. Az 1921. évi 30. t.-c. 
elrendeli a tankötelesek törzskönyvezését s a 
gyermekek elvonását az iskolalátogatástól ki-
hágásnak minősíti. Ámde kevés az iskola s igen 
soknak nincs elég befogadóképessége. Jellem-
zésül elég annyi, hogy 1920-ban mintegy 200.000 
gyermek nem já rha to t t iskolába. Két törvény-
hatóságban legalább minden harmadik, tizen-
egyben legalább minden negyedik, tizennégy-
ben pedig legalább minden ötödik gyermek nél-
külözte a mindennapi iskolai oktatást . Az 1926. 
évi 7. t.-c. végre megindí t ja az iskolai építke-
zéseket, melyek során az állam 50 millió pen-
gőt meghaladó összeggel t ámoga t j a a községe-
ket és egyházakat. Ezrével épülnek a tantermek 
s már remélni kezdjük, hogy a magyar nép-
iskolák elhelyezésének oly fontos kérdése meg-
oldást nyer, amikor a gazdasági válság az épít-
kezések időelőtti befejezését követeli. Ezzel 
meghiúsult az a szép terv, hogy mire a tanulók 
háború okozta gyórülésének hullámvölgye vé-
get ér, az 1930/31. tanévvel kellő számú és té-
rességű iskolák fogadják a népiskolák immár 
ú j r a teljesszámú tömegeit. A mostoha anyagi 
viszonyok a szükséges tanítói állások szerve-
zését is késleltették. 1931-ben ér te el a népiskola 
benépesülésének csúcspontját. Ebben az évben 
1,004.0€0 tanuló végezte el a mindennapi iskolai 
osztályokat. De sok iskolában ez csak látszó-
lagosan történhetet t meg, az eredményt leron-
tot ta az iskola nagy zsúfoltsága. Ha nem ezt 
a rendellenesen felduzzadt év jára to t vesszük, 
amelynek méretét előrelátható időn belül ú g y 
sem fogjuk ú j r a elérni, hanem az 1929/30. tanév 
adata i t , a zsúfoltság akkori és a folyó tanévi 
ada ta i t a következőképen ve the t jük egybe: 

Fejlesztést igényelt, mert benne az átlagos 
osztálylétszám 

1930-ban 1936-ban 
iskola taní tóval iskola tanítóval 

61—69 volt 91 97 448 454 
70—79 „ 333 360 538 587 
80—99 „ 333 366 371 423 

100 vagy több 84 103 90 105 
összesen 841 926 1447 1569 

Ezek a nem állami iskolák szükségletét mu-
tatják. Az állami iskolákban a helyzet jobb 
ugyan, azonban itt is van 88 zsúfolt iskola 88 
tanító szükségletével. Összesen tehát ma 1535 
iskola szorulna fejlesztésre 1657 ú j tanítóval és 
legalább ugyanennyi ú j tanteremmel. A szük-
séglet kiszámítása egészen mérsékelt s viszo-
nyainkkal számotvető kulcs szerint t ö r t én t Az 
egytanítós iskolákat 66 tanulóig figyelmen kí-
vül hagytuk s a nagyobb iskoláknál is csak ott 
és csak annyiban ál lapítottunk meg szükség-
letet, ahol és amennyiben ez a 70-es osztály el-
kerülése érdekében mellőzhetetlen volt. Mert 
tudva t u d j u k ugyan, hogy pedagógiai érdek 
már a 40-es létszám túllépését is kerülendőnek 
mondja, azt is, hogy a főváros teljesen osztott 
és a gyenge elemtől kisegítő osztályokkal meg-
tisztított iskoláinak 31-es átlagos osztálylét-
száma mellett nemzetpolitikai szempontból ká-
ros következményekkel já ró szakadékot teremt 
a vidéki iskolák zsúfoltsága, mégsem alkalmaz-
hattunk kedvezőbb kulcsot, ha nem akar tunk 
viszonyaink között elérhetetlen igények légüres 
terébe emelkedni. Az a körülmény, hogy 1935 
őszén — egyelőre egymillió pengővel — ú j r a 
megindult a népiskolai építkezés, világosan 
utal a r r a az örvendetes tényre, hogy ezen a 
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fontos téren kormányunk fejlődést kíván s hogy 
ennek érdekében ú j r a kész áldozatokat hozni. 

Fel tűnhetet t egyeseknek, hogy a tankötelesek 
számának az utolsó öt évben észlelt csökkenése 
mellett is a zsúfoltság növekedett. Ennek oka 
egyrészt az egyre hiánytalanabb beiskolázás, 
másrészt pedig az a körülmény, hogy a vidé-
ken, különösen az Alföld keleti felében még 
nem romlott le a népszaporodás, azonban mái-
nem t u d j a ellensúlyozni más vidékek és külö-
nösen a nagy városok növekvő meddőségét. 
A mérleg tehát romlik, mialat t a zsúfolt isko-
lák száma is emelkedik. 

A folyó tanév elején a törzskönyvi nyilván-
tartások szerint 1,(106.764 hattól--tizenegyéves 
korú gyermek volt az országban. Ezek közül 
3744-et fel kellett menteni az iskolalátogatás 
alól, mert betegsége vagy az iskola megköze-
líthetetlensége mia t t a tankötelezettségnek 
nem tehettek eleget. Középfokú iskolába 51.411 
tizenkét éven aluli gyermek jár t , tehát 951.609 
tizenkét éven aluli gyermeknek kellett minden-
napi elemi iskolát látogatni. Minthogy azonban 
22.7,12 gyermeknek tankötelezettségét meghosz-
szabadították, a mindennapi elemi iskola láto-
gatására kötelezettek száma 974.321-re emelke-
dett. A beírások eredménye ennél 4266-tal több 
tanulót muta t (beíratott 978.587 tanuló). A több-
let egy félszázalékot sem ér el, ami a törzs-
könyvi nyi lvántar tás megbízhatóságát elég 
kedvező színben tünte t i fel. 

Az iskolák számát, a taní tókat és a tanuló-
kat jelleg szerinti részletezéssel a következő 
táblában muta t juk ki : 

t a n í t ó t
eKy tag-

i s k o l a f é r f i n ő e g y ü t t t a n u l ó t a n u l ó 
á l l a m i 1.260 2 324 2 757 5.081 231.737 45-6 
k ö z s é g i 826 1 426 2.055 3.481 127 606 36 7 
r . k a t 2.842 4 153 2.581 6.734 387.197 5 7 5 
g . k a t 131 188 55 243 16.135 64 8 
r . é s g . k a t . 8 10 3 13 795 61"2 
r e f o r m á t u s .. 1.092 1.811 <21 2.532 146.879 58"0 
á g h . ev 392 622 98 720 37.455 52'0 
e g y e s p r o t . . 4 4 — 4 293 72'3 
u n i t á r i u s . . . . 1 — 1 1 37 37 0 
g . k e l e t i 26 12 15 27 828 30'7 
i z r 147 203 122 325 11 830 3ti"4 
é r d e k e l t s é g i 18 9 12 21 1 249 59 5 
t á r s u l a t i .. .. 67 173 107 280 13 249 4','3 
m a g á n 69 28 62 90 3.505 38 5 

ö s s z e s e n : 6 883 10 963 8 589 19.552 978 795 50'1 

Az utolsó években is érvényesült az állami 
iskolák lassú, de állandó térhódítása, ami az 
ál lamnak, mint végső segítő tényezőnek hiva-
tásából következik. Az utolsó öt év alat t 34 ú j 
állami iskola létesült, s az ál lami tanítók 
száma 100-zal, taní tványaiké közel 14.000-rel 
emelkedett. A községi iskolák száma is nőtt, 
ezekben 3240 főnyi tanulónövekedés mellett kö-
zel 300-zal emelkedett a tanítók száma. Ennek 
az arányta lanságnak oka a főváros iskoláiban 
található. A római és görög kat. iskolákban, 
valamint a magánjellegűeknél szintén van bizo-
nyos emelkedés, különösen a görög katolikusok-
nál, ahol azonban a tanítói állások szaporodása 
(3) sehogyan sem tud lépést t a r tan i a tanulóké-
val (810). A protestáns és az izraelita iskolák 
kivétel nélkül csökkenő tendenciát mutatnak. 

Legfeltűnőbb ez az izraelitáknál, hol az utolsó 
években kilenc iskola szűnt meg s a tanulók 
száma közel 2000-rel apadt. Hasonló a helyzet az 
evangélikusoknál. Az a ránylag kevésbbé ur-
banizálódott reformátusok iskolái megmarad-
tak ugyan, azonban i t t is lényegesen fogy a 
tanulólétszám. 

A tanítóval való ellátottság mértéke az átla-
gos ötvenes osztálylétszám mellett fenntar tók 
szerint nagy eltéréseket mutat . Legjobb a hely-
zet a görög keleti iskolákban, nevezetesen a 
szerb iskolákban, hol az átlagos osztálylétszám 
a harmincat sem éri el. Az izraelita hitközség 
iskoláiban és a községi iskolákban (Budapest 
miatt) harminchat tanulóra esik egy tanító. 
Az állami iskolákban negyvenöt, a társula t i 
iskolákban negyvenhét az átlagos osztálylét-
szám, tehát még mindig elég jó. Az evangéli-
kus iskolákban ötvenkettő, a római kat . isko-
lákban ötvenhét, a r e fo rmátus iskolákban öt-
vennyolc. Ezek az átlagok mind a két n a g y egy-
házunk iskoláiban súlyos hiányokat, takarnak. 
A görög katolikusoknál majdnem 65-re emel-
kedik az átlagos népesség, itt van a legsürgő-
sebb tennivaló. 

Bizonyára nem érdektelen az egyes tanítótes-
tületekben megfigyelni a nők térfoglalását s en-
nek ütemét. 1924—25-ben a nők arányszáma 39-6 
volt. Az 1929—30-as tanévben arányszámuk fő-
képen az állami iskolákban való térfoglalásuk 
miatt 43-7-re emelkedett. Az 1934—35-ös tan-
évig még sikerült egy félszázalékkal javí tani 
arányszámukat (44-2%), azonban a folyó tan-
évben visszaestek 43-9%-ra. A változást a mult 
tanévivel szemben a különböző fenntar tóknál 
a következő %-számok tünte t ik fel: 

állami 54"4 ( + 0) 
községi 591 (—0-5) 
r. kat 38'3 (—0"4) 
g. kat 20-6 (—4'2> 
ref 28"5 (-f-0'2) 
evang 13"6 (—04) 
izr : . . . . 37"5 (—0-1) 
egyéb felek 42'2 ( + 7-5) 
érdekeltségi 57'2 (—3'7) 
társulati 38'2 ( + 1'7) 
magán 68'8 (—6'4) 
orsz. átlag 43 9 (—0"3) 

Népoktatásunk intenzitását különösen az 
egyes évfolyamok népes voltából, vagyis abból 
lehet jól megismerni, hogy az I—VIII. osztá-
lyok arányosan alakulnak-e? Ha a beiskolázás 
jó és a népoktatás eredményes, akkor a négy 
alsó osztály nem mutat nagyobb különbséget, 
az V. és VI. osztály a középfokú iskolákba 
menők miat t muta t ugyan bizonyos esést, azon-
ban egymástól nem tér el lényegesen. A VII. 
és VII I . osztály egyelőre csak igen gyéren 
lévén kiépülve, az évfolyamok százalékos össze-
hasonlítását nem zavar ja . A jelenlegi helyzet 
kellő értékelését k ívánjuk lehetővé tenni azzal, 
hogy négy tanév összehasonlító adatai t közöl-
jük a következő táblán: 
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Az oldalt jelölt osztályt látogatta a tanulók %-a: 

1920 21 1930/31 1934/35 1935/36 l é t s z á m 8 " 

I. osztályt 30 5 21-2 20 8 212 207.155 
11. „ 230 20-8 19-3 18-8 184.102 

III. „ 18-8 20 7 19-0 18'8 184.342 
IV. „ 156 18-9 177 18 1 177.899 
v. „ 8'2 12 5 13 0 131 127.917 

VI. „ 3 9 5'7 9-6 9 3 1:0.461 
VII. „ — 0T 0-4 0-4 4 280 

VIII. „ — 0 1 0'2 0 3 2.639 
100 0 1000 lto-o ÍO'I'O 978.795 

Világosan látható, hogy az utóbbi években 
egyre kevesebben kénytelenek megrekedni az 
első osztályban a zsúfolt iskolák eredménytelen 
taní tása vagy a csak névleges beiskolázottság 
miatt, a I I I . és IV. osztályok korábbi fokozatos 
elsorvadása is megszűnt, az V. és VI. osztály 

egyre komolyabb tömegeket ölel fel, vagyis a 
beiskolázás szigorításának és az iskolafejlesz-
téseknek üdvös eredménye az osztálymegoszlás-
ban is erőteljesen kidomborodik. 

A népoktatásról nyú j to t t kép teljességéhez 
tartozik annak közlése, hogy a továbbképző- . 
(ismétlő-) osztályokba a folyó évben 335.202 ta-
nulót í r tak be. Ez a létszám kevéssel marad 
az V. osztályok létszámának háromszorosa 
alatt, tehát itt sincsenek komoly hiányok. Saj-
nos azonban, hogy a legértékesebb tovább-
képző iskolai típus, a szaktanítós gazdasági 
népiskola csak 24.634 tanulót tud befogadni. 
Ezek kifejlesztése s ál talában a 12—15 éves i f jú -
ság nevelésügyének felkarolása a magyar köz-
oktatásügy egyik legszebb és legfontosabb 
megoldásra váró feladata, amelyet a viszonyok 
javul tával megoldani hivatott . 

A Z E G Y U Z E R Ű R A J Z O L Á S 
írta és rajzolta : ÁBRÁN ZOLTÁN 

A táblán az egyszerű r a j z világosan beszél. 
Egyszerűségénél fogva a tanító könnyen és 
gyorsan felvázolja a táblára, a tanuló pedig 
megérti. Mindezeken kívül az érdeklődés fel 
keltésével fegyelmez is. Ezér t érdemes foglal-
koznunk technikailag a táblarajzolással . 

Az egyszerűség szellemében megoldott tábla-
rajzokat minden tanító könnyűszerrel felvázol-
h a t j a és ezt igazolom a nyolc táblara jz i példá-
val, amelyek felsorakoztatásával a technikai 
kivitelezést mutatom be. A példa követésével 
és az egyéniség hozzáadásával mindenki egé-
szen ú j táblarajzolási u ta t j á rha t be. 

Mielőtt rajzolnánk, képzeletünk felbontja, 
részeire szedi a valósági képet (analízis). A 
táblarajzolás technikai aktusánál mégis az el-
lenkező fo lyamat (szintézis) megy végbe. Elő-
ször analízis, azután a szintézis! E két egymást 
követő fo lyamat a táblarajzolás kezdete és az 
ez úton történő haladásunk érdekes és nagy 
perspektívát fog nyúj tani . 

Az i t t bemutatot t számozott rajzok a tá rgy 
egyszerű táblai rajzát , a természeti megfigye-
léseket, az ember, állat, növény életét, a tér 
érzékeltetését a táblán, magá t az életet — amit 
a mozgág és átalakulás fo lyamatának feltün-
tetésével fejezhetek ki —, csak általánosságban 
muta t ják be, de az egyszerű meglátás és fel-
fogás i rányához ennyi elég is. Ezután már a 
gyakorlat szabja meg a haladás nagyságát . 

A iryolc ra jzban a technikai felépítés a kö-
vetkező: 1. Egyenes és görbe vonalak, mint a 
táblarajzolás elemei. Különböző egyenesek: füg-
gőleges, ferde, vízszintes. (Rövidebb, hosszabb.) 
Görbe vonalak: haj l í tot t , félkör, hullámvonal; 
kerülék, kör, elipszis és to jásforma. Kivitele-
zésükhöz a vonalak mellé rajzol t kis nyí l mu-
t a t j a a húzás irányát . í gy rajzolhatom meg a 
legegyszerűbben, 
gyakorolni kell! 

2. Egyenes és 

Ezeket 'a vonalvari áeiókat 

görbe vonalak összetevése. 

4, \ 

iiMimiiiii + VAT 
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• HORIZONTÉNÁL IfcANyPONT 

(Szintézis.) Ami által a tárgy egyszerűen vaió 
ábrázolása, a leegyszerűsített t á j felépítéséig 
mind megoldható. 

3., 4., 5. A mozgás szintézise. Ember mozgása. 
E primitív emberi ábrázolással a mozgást 
gyorsan felvázolhatom a táblára . A ruházat 
megrajzolásával még közelebb viszem a ra jzo t 
a valószerűbb ábrázoláshoz. A mozgás egyes 
pil lanatainak felvázolása magyarázza meg a 
lépés, sietés, fu tás , rohanás eltéréseinek lénye-
gét. A négy kép közül a csillaggal megjelölt 
szemlélteti, hogy a munka kifejezésének lát-
szatát a mozgás legnagyobb lendülete adja . 

4. Állat mozgása. Az egyszerűen való fel-
építést demonstrá l ja a rajz. I t t is a lendület 
szabja meg a mozgás „karakterét". Mert az 
ál latok életmozzanatainak más és más a jelleg-
zetessége. 

5. Természeti erő (szél) mozgása. Két kép 
szemlélteti, hogy a szél mozgásával miképen 
ábrázolhat juk annak erejét. (Felhők rohanása, 
szélmalomkerék forgása, f áknak és fűnek a 
szél i rányába való megdőlése.) 

5. A tábla térbeli megoldásai. Táblarajzolá-
sunka t ennek ismerete nélkül nem tudnánk 
tökéletesíteni. A tér az, amiben élünk, állan-
dóan szemünk előtt van, ra jza inkban is alkal-
maznunk kell. A horizontvonal az azon felvet t 
i ránypont és abba irányított i rányvonalak 
segítségével egyszerűen és kifejezően szemlél-
tethetem ra jza imban a teret. 

7. A magyarázó rajz. E t ípus végigvonul 
egész táblarajzolási anyagunkban. Egy példá-
val megértjük, hogy mi ennek a szerepe. Pél -
dáu l : Földünknek a Naphoz való távolsága 150 
millió kilométer és egymilliószorta nagyobb a 
nagysága. Elképzelésünket segíti a magyarázó 

rajz. (Ha az Andrássy-út elején elhelyezek egy 
görögdinnyét és a Millenniumi-emlék köré r a j -
zolok egy Napot, a feladat megoldást nyert.) 

8. Az i l lusztratív vagy játékos ra jz nem ne-
héz feladat akkor, ha az előző rajzokat már be-
gyakoroltam. Változatos és szemléletes az e 
téren megoldható anyag keresztmetszete. A 
„nő a vetés" i l lusztrációját mutatom be a leg-
egyszerűbb ábrázolásban. 

Az egyszerű felfogás, egyszerűsítés, a helyes 
alkalmazás és könnyű kivitelezés „az egyszerű 
rajzolás" t i tka. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

Az iskolánkívüli népművelés 
tízévi statisztikája 

A népművelők és a népművelés mindén híve 
érthető várakozással figyeli azokat az eredmé-
nyeket, amelyek .az iskolánkívüli népművelés 
munkája nyomán jelentkeznek. Igaz, hogy a 
magyar népművelés a mindennapi élet minden 
jelentős ágát munkakörébe vonván, az eredmé-
nyeket csak nehezen lehet áttekinteni. Ha külön 
vesszük a szellemi élet bármely kisebb részle-
tét, a tájékozódás könnyű; de ki tudna ponto-
san és megnyugta tóan rámuta tn i arra, hogy 
melyek azok a jelenségek, amelyek az erköl-
csökben, az egészségi viszonyokban, a gazdasági 
életben, szóval a népművelési tevékenység min-
den ú t j án éppen az iskolánkívüli népművelés 
révén ál lot tak elő. Azt már gyakran tapasztal-
juk, hogy az ország különböző részein a legszé-
lesebb rétegek között is sokszor hivatkoznak 
„a népművelésen" tanul takra , azt is tapasztal-
juk, hogy a népművelés, főleg falusi helyeken, 
az előadások együttes hallgatása által bizonyos 
társadalmi egységet teremt, de azt már nem le-
hetne megállapítani, hogy például a kerti gaz-
dálkodás vagy gyümölcstermesztés országos 
emelkedésében az iskolánkívüli népművelés mi-
lyen mértékig szerepel. 

Mégis van egy mértékünk, amely csalhatatla-
nul muta t r á arra, hogy ez az ú j országos moz-
galom a társadalom minden rétegében meg-
értésre, sőt elismerésre talál t : a kultúrstatisz-
tika, illetőleg jelen esetben a népművelés sta-
tisztikája. 

A komoly és szépítgetés nélküli statisztika a 
közélet biztos mérőeszközének mondható min-
denütt. Olyan mérték ez, mint a hosszúságnál a 
méter. H a a statisztika eredményei kedvezőtlen 
jelenségeket mutatnak, akkor bizonyosra ve-
hető, hogy a munkában, amelyet lemértünk, 
valami h iba van. Áll ez az élet minden jelensé-
gére, áll a kormányzat i intézkedésekre is. 

A stat iszt ikák között azonban különös jelen-
tősége van a kul túrstat iszt ikának. A művelődés 
eredményeinek lemérésénél ugyanis nem álla-
nak segítségünkre olyan biztos, megfogható 
adatok, mint a többi statisztikáknál. Ha tud juk 
azt, hogy a nemzetközi forgalomban akár pénz-
értékben, akár pedig anyagmennyiségben 
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mennyi volt a kivitelünk és mennyi a behozata-
lunk, az eredményt nyomban megál lapí that juk. 
Vagy ha van statisztikánk arról, hogy az utolsó 
öt éven á t mennyi volt a búzatermésünk, a 
konkrét változást pontosan meg lehet állapí-
tani. Ezzel szemben a kul turál is statisztikánál 
inkább csak külső jelenségekre szorítkozha-
tunk és ezekből következtethetünk, mer t addig, 
amíg a kul túra szerveivel széthintett ismeretek 
végleges eredményekké válnak, amíg például az 
egészségi oktatás tényleg oda jut, hogy az em-
berek a közegészséget kellő tiszteletben része-
sítsék és a s a j á t egészségüket ápolják, lakásu-
kat tisztán tartsák, rendesen táplálkozzanak 
stb. stb., szóval amíg a ku l tú ra egyéni cselek-
mények haj tó erejévé válik, addig rendszerint 
hosszú idő telik el, a ku l tú rmunka és annak 
végleges eredménye egymástól messzire kerül-
nek és statisztikailag is legfeljebb csak hosz-
szabb időközökben mérhetők le, illetőleg nehe-
zen kapcsolhatók össze. 

Ezt minden kul turál is mozgalomnál, tehát az 
iskolánkívüli népművelésnél is szem előtt kell 
tar tani . Évek óta foglalkozunk például az ott-
hon gondozásának kérdésével, de mégsem mér-
nők azt állítani, hogy ma már a tanul tak alap-
ján tiszta lakásuk van mindazoknak, akik a 
népművelésnél egészségi ismereteket hallgattak. 

Mindezek dacára mégis teljes lehet a meg-
nyugvásunk az iskolánkívüli népművelés ered-
ményeiben, mert szinte kivétel nélkül minden 
jelenségből, amely e téren a szemünk elé kerül, 
a r ra lehet következtetni, hogy a népművelésben 
fokozatos elmélyülés és terjeszkedés van. Állí-
tásunk igazolására az alábbiakban bemuta t juk 
és egymás mellé ál l í t juk az iskolánkívüli nép-
művelés két, egymástól 10 évi távolságban álló 
stat isztikáját . Az egyik statisztika az 1925/26. 

. tanévről való, a másik pedig az 1934/35. évi, 
vagyis a legújabb. 

1925/26-ban volt 
ismeretterjesztő előadás 15.117 
analfabéta- tanfolyam 126 
elemi ismeretterjesztő tanfolyam . . . . 171 
általános ismeretterjesztő tanfolyam 

(népfőiskola) 20 
Egyéb munka nem tartozott az iskolánkívüli 

népművelési tevékenység körébe. 
Az 1934/35. évben volt 
népművelési és közműveltségi előadás 107.873 
műsoros délután vagy est, alkalmi 

ünnepség 37.661 
műkedvelői előadás 9.210 
népművelési hangverseny 
gyermekek részére szórakoztatás és 

mesedélután 32.283 
tanulmányi kirándulás 3.229 
a rádió népműv. jellegű előadásai 

(a közrádiókon csoportosan, ma-
gyarázat mellett hallgatott rádió-
előadások száma) 7.574 

analfabéta-tanfolyam 350 
alapismeretterjesztő tanfolyam 375 
népművelési és közműveltségi tanfoly. 259 

művészeti és kedélyképző tanfolyam 430 
jellemképző tanfolyam 38 
nőnevelési és női jellemképző tanfoly. 663 
gazdasági és házi ipari tanfolyam 873 
szabadegyetemi tanfolyam 40 
H a most az 1925/26. évi tanfolyamokat elő-

adási órákra vá l t j uk fel, s egy-egy tanfolya-
mot — a szokás szerint — 60 előadási órának 
számítunk, akkor az* ismeretterjesztő előadá-
sokkal együtt összesen 34.137 előadást kapunk. 
És ha ezt szembeállí t juk az 1934/35. évi, vagyis 
a mostani adatokkal , amelyek szerint az elő-
adások száma összesen 367.165-re emelkedett, 
akkor a r r a az eredményre ju tunk , hogy tíz 
esztendő alatt a népművelési tevékenység a tíz-
szeresénél is nagyobb eredményt ért el. (Itt 
meg kell jegyeznünk mégpedig az utóbbi sta-
tisztika javára , hogy a 367.165 számban nem-
csak a népművelési órák, hanem egész kultúr-
délutánok foglal tatnak, amelyek szintén csak 
egy előadásként — népművelési egység — szá-
mittatnak.) Ámde ehhez a tízszeres eredmény-
hez még hozzá kell adnunk azt is, hogy a nép-
művelési előadásokon felül előadóképző tanfo-
lyamok is t a r t a t t a k és t a r t a tnak rendszeresen, 
továbbá 1927-ben létesült 1500 népkönyvtár , 
amely azóta 1625-re emelkedett, k iadat tak a 
Magyar Népművelés Könyvei, bevonattak a 
népművelésbe a különböző népnaptárak, a ma-
gya r zene felkarolására szétosztatott 2703 
gramofonlemez, létesültek közrádiók, k iadat tak 
vetítőgépek és végül főleg a Klebelsberg-féle 
iskolaépítéssel kapcsolatban épültek a kul túr-
termek, amelyek olyan helyeken, ahol kul túr -
ház vagy népház nincsen, a népművelés céljait 
is szolgálják. 

Ez az egymás mellé állított két kép valóban 
felemelő érzést válthat ki azokból, akik a 
magyar népkult i í ra fejlesztésével törődnek. 

De bármely szépek is ezek az eredmények, . 
nem szorí that ják háttérbe azt a kérdést, hogy 
váj jon nem kíván-e a népművelési szükséglet 
még ennél is többet? Nem volna helyes erre a 
kérdésre úgy felelni, hogy — sajnos — igen, 
mert sajnálkozásra nincsen ok, hanem inkább 
további lelkes tettre-készségre. Valóban a szük-
séglet és a h iány még jelentékeny. Ma is van 
Magyarországon néhány olyan falu, ahol egy-
általában nincsen rendszeres népművelés. És 
ha lenne is minden egyes faluban, vagy ta-
nyán, még akkor is azt kell ál l í tanunk, hogy 
bár az iskolánkívüli népművelés, amely a rány-
lag rövid idő alatt , törvény nélkül, csupán 
kormányfőhatósági rendeletekkel igazgatva', 
olyan hata lmas iramban haladt előre, amilyet 
a közélet igazgatásának egyik terén sem ta-
pasztalhatunk — még nem ér te el a kellő biz-
tonságot és kellő szervezeti keménységet, mer t 
még ma sem alkot ja a széles néprétegek elemi 
iskolai műveltségének mindenkire ki ter jedő 
állandó felépítményét. Eddig csak az emberek 
tudni és t anuln i vágyása, amely a háború 
utáni években nálunk Magyarországon külö-
nös erővel jelentkezett, v i t te a népművelést 
előre. Elérkezett azonban már az ideje annak, 
hogy véglegesen, törvényileg is megszerveztes-
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sék. Európában egyetlen olyan állam sincs, 
ahol az iskolánkívüli népművelés az átlagem-" 
ber műveltségének minden ágára törvényileg 
ki volna terjesztve. Ez azonban nem lehet 
i rányadó ránk nézve, egyrészt azért, mert 
Európában egy nemzet sem él olyan súlyos 
körülmények között, mint a mi nemzetünk, 
másrészt pedig azért, mert ma már tú l va-
gyunk azon a gondolkozáson, hogy közéleti 
lépéseinket mindig külföldhöz alkalmazzuk, 
vagy azzal igazoljuk. 

A törvény ú t j á n való végleges megszervezés-
nek nincs is ma már semmi akadálya, mer t az 

egész jogi terület, amelyen a rendezésnek tör-
ténie kell, minden részletében ismerős. Kul-
tuszminiszterünk beál l í tot ta a közeljövő kul-
túrpol i t ikai p rogrammjába s ha a népművelési 
törvény nemsokára megvalósul, ezzel Magyar-
ország általános művelődési berendezkedésé-
nek nemcsak egy ú j és "alán legátfogóbb kul-
túrintézménye jön létre, hanem a népművelők 
ezrei is elnyerik munká juk jóváhagyását. 
Addig pedig- vegyük tudomásul megnyugvás-
sal, hogy a népművelés munká ja és eredmé-
nyei 10 esztendő alat t a tízszeresüknél is maga-
sabbra emelkedtek. N. Gy. 

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

Kossuth Lajos és a szabadságharc 
— Történelemtanítás a VI. osztályban. —• 

írta: J A K A B LAJOS 

Előkészítés. 
a) Kapcsoló ismétlés. (Előző kézimunkaórán 

színespapírból elkészítettük Széchenyi címerét.) 
— Kinek a címerét készítettük el a mul t hé-
ten? — Széchenyiét, — mondják a gyerekek. — 
Szereted-e Széchenyit? — Miért? — Szabályozta 
a Tiszát. — Felépí tet te a Lánchidat. — Látom, 
te is szeretnél valamit mondani. — Megalapí-
to t ta az Akadémiát, — szól a másik. — Erre 
nekünk igen szép játékunk van. — Mi is vagy 
te, Péter , ebben a játékban? — Széchenyi, — 
feleli Péter. — Béla, a franciás nemes, Jóska, 
a németes nemes is itt van? — Mind, mind itt 
vagyunk, — mondják a gyerekek. — Nahát ak-
kor kezdjétek el! (Ebben a já tékban az osztály 
az Akadémiáról tanácskozó nemesurak gyüle-
kezete. A paciban ülnek, a padban maradnak, 
mint ahogy a tanácskozásokon szoktak. A kö-
zönyös, csak magukka l törődő nemesurak, Béla, 
Jóska s a többiek pénzt adnak össze Széchenyi 
s egy lelkes magya r buzdítására a magyar 
nyelv művelésére, az Akadémiára.) — Lánchíd, 
Akadémia, Tisza-, Vaskapuszabályozás nagy, 
rengeteg munka volt! Ebből is lá that já tok, 
hogy milyen sokat dolgozott Széchenyi! Emlí-
te t tem a múltkor, hogy más is segített Széche-
nyinek az ország talpraáll í tásában. Kik voltak 
ezek? — Wesselényi, Eötvös, Kossuth, — mond-
ják a gyermekek. 

b) Célkitűzés. — Most Kossuth Lajosról fo-
gunk beszélgetni. 
Tárgyalás. 

a) Kossuth képét, amit egy folyóirat képei 
között találtam, kifüggeszteni a táblára. Körös-
körül keretnek pedig színespapírból kivágott 
búzakalászt és tu l ipánt teszek. — Tudom, isme-
ritek. -— Kossuth, — mondják. — Hol van a 
szobra Pestszenterzsébeten? — A városháza 
előtt, — feleli Laci. — Őszi kirándulásunkon 
hol lát tuk még? — A Zugligetben, — mondják 
a gyermekek. — Há t az Országház előtt ki 
lá t ta? — Én is. — Én is, — felelik többen. — 

Sándor, te szegedi f iú vagy, megtudnád mon-
dani, mi van fe l í rva a szegedi Kossuth-szo-
borra? — Az van fe l í rva: Szeged népe, nemze-
tem büszkesége. 

b) Büszke volt Kossuth Szegedre, de büszke 
az egész magyar népre. I)e a magya r nép is 
nagyon, nagyon szerette Kossuth Lajost . — Mit 
gondoltok, én szeretem Kossuth Lajost? Hon-
nan tudjátok? — Mert búzakalásszal, tulipán-
nal vette körül a képét. — feleli Péter . — Gye-
rekek! 42 évvel ezelőtt, mikor Kossuth meghalt, 
pici gyermek voltam, de emlékszem azokra a 
gyászkeretes Kossuth-képekre. miket a legsze-
gényebb ember is az utcai ablakába tett, hogy 
hirdesse az airamenőknek. hogy gyászol ő is, 
a napszámos is, a favágó is. E g y boltos pedig, 
aki a mi környékünkön a legvagyonosabb em-
ber volt, fekete lobogót tűzött a háza fedelére. 
Sokáig ott láttam lobogni szélben, esőben, míg 
elfakult , elszíntelenedett teljesen, míg szét nem 
rongyolódott. Móra Ferenc, akinek már két 
gyönyörű könyvét olvastuk el közösen, paraszt-
embereket kérdezett meg, hogy mit tudnak had-
vezérekről, királyokról, Magyarország történe-
téből. Váj jon kinek a nevét tudták megmon-
dani? Lássam, eltaláljátok-e? — Árpádot. A jó, 
az igazságos Mátyást, — mondják. — És Kossuth 
apánkat , — mondom. — Mert úgy hívják, úgy 
beszélnek róla, mint aki a családhoz tartozik. 
A Péter , a János bácsi családjába, a Kovács 
Feriék, a Szabó Béláék, mindnyájunk család-
jába. 

c) Édesapánk lett, de valamikor Kossuth is 
kisf iú volt, mint Sándor, Feri, Jóska és mind, 
ti többi gyermekek. 

1802- ben született Monokon. (A dűltbetűs 
részt a táblára írom.) A Nemzeti Múzeumban 
volt egy kiállítás s azon én Kossuth gyermek-
kori növénygyűj teményét láttam. — Mi gyűj-
töt tünk növényt? — Faleveleket, virágokat a 
Zugligetből, — feleli Sándor. — Kossuthnak is, 
az iskolába járó Kossuthnak gyönyörű, tiszta, 
rendes növénygyűjteménye volt. Minden vi-
rágja , falevele alá odaír ta , hogy hogy hívják, 
mire való, a krumpli alá meg azt is odaírta, 
hogyha krumplit termelnének a Felvidéken, 
mert akkor még ismeretlen volt, nem halna 
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anny i ember éhen. Milyen okos volt! Tizenhat-
éves volt akkor és má r másokra is gondolt. 

d) Ü9yvéd lett, hogy megvédje az igazságot a 
hamisság ellen. Áz Országgyűlési Tudósításokat 
ír ta. Mit í r t ebben Kossuth? Már nemcsak azt, 
amit Széchenyi, hogy a jobbágy megvál tha t ja 
magát a földesúrtól, hanem azt, hogy a jobbá-
gyot minden örökváltság nélkül, minden pénz-
fizetés nélkül szabaddá kell tenni. Széchenyi 
még a rendi államot, a nemesi államot akar ja . 
Kossuth minden nemesi kiváltság eltörlését. 
Széchenyi az Ausztr iával való együttélést, 
Kossuth Magyarország teljes függetlenségét. 
Mind a kettő jót akar t és senki náluk jobban 
nem szerette a magyar t és a magyar hazát . Az 
Istennek a rendelése volt, hogy Széchenyi fel-
ébressze, megrázza Magyarországot és Kossuth 
továbbvigye a teljes, a nemzeti élet, a függet-
len Magyarország felé. 

e) — Ti nagyon jól tudjátok, milyen sok 
ellensége volt a magyarnak . Német, t a tá r , tö-
rök, Mohács óta sokszor még a királyai is. Ab-
ban az időben Ferd inánd uralkodott. V. Ferdi-
nánd király tanácsosai elfogatták Kossuthot. 
A zugligeti szobor ta lapzatára még emlékez-
tek? Mi van ott, Károly? — Egy bronzlapon 
az ágyából felzavart Kossuth, előtte fegyveres 
pandúrok, — mondja Károly . — Kossuth akkor 
három évet töltött a börtönben, mert azt merte 
írni, hogy szabaddá legyen a jobbágy, függet-
len legyen Magyarország. Szegény Lovassy 
László, szegény Wesselényi Miklós! Kossuth ta l 
együtt börtönbe jutot tak ők is. Azt aka r t ák ők 
is, amit Kossuth. Lovassyt a magányosság, a 
börtön szörnyűsége megőrjí tet te, Wesselényi 
megvakult , Kossuth megtanul t angolul. 

f ) Három év múlva, hogy kijött a börtönből, 
nem csüggedve, még bátrabban, még elszántab-
ban í r t a jobbágyok felszabadításáról, Magyar -
ország függetlenségéről. Ekkor a Pesti Hír-
lapot, egy ú jságot szerkesztett. Azok, akik 
Kossuth írásait , cikkeit olvasták, úgy voltak, 
mint mi, mikor hal lgat juk a fülemilét. Boldog-
ságról szóltak ezek a cikkek. Szabad, független, 
gazdag, művelt Magyarországról. — Milyen jó 
volt hallgatni! Milyen jó volt olvasni! Min-
denki hitte, hogy úgy is lesz. 

g) Így is lett, mert for radalom tört ki Pár izs-
ban, Olaszországban, Bécsben. A király meg-
ijedt tanácsadói teljesítették azt, amit Kossuth ' 
annyiszor kért. Felszabadultak a jobbágyok, a 
nemesek kivál tsága megszűnt. Egyenlőjogú pol-
gár lett mindenki Magyarországon. Áz 1848-i 
törvényekkel Kossuth a mai Magyarország 
a lapja i t rakta le. Emlékeztek Március 15-ére? 
Március 15-tel ezt az új , 1848-ban lett Magyar-
országot ünnepeljük. Megta r t juk minden évben, 
nem fáradunk soha az ünneplésébe. Kossuth 
az 1848-i törvényekkel odaemelt vissza minket , 
ahova Szent I s tván óta mindig törekedtünk, a 
nyugateurópai országokhoz. Angliában, F r a n -
ciaországban ezek már megvoltak és ezek nél-
kül mi sem fejlődhettünk volna tovább. 

h) Mindenki örvendett, mindenki boldog volt, 
csak Széchenyi volt bús, komor. Az álmai ször-
nyűek voltak. Vér t látott, égő városokat. Két-

ségbeesett, hogy mi lesz Magyarországból! Mert 
Széchenyi kezdettől fogva érezte, tudta, hogy 
a magyaroknak sok az ellensége. Mióta itt va-
gyunk ezen a földön, mindenki i r igyel te a bú-
zánkat, az erdőinket, a bányáinkat, ezt a koszo-
rúba foglalt, az I s ten jó kedvében teremtett 
gyönyörű Magyarországot A k i rá ly tanácsosai 
fel lázították ellenünk a horvátokat, a románo-
kat, a szerbeket. Az éjszakába lángok csapód-
tak, a felgyújtott magyar fa lvak lángjai . Az 
egyik angyal, kit I s ten a magya r mellé tett, 
Széchenyi, már tehetetlen beteg volt, nem tu-
dott többé segíteni, de ott volt Kossuth, ki nem 
hagy ta el a népét, ezt a mindenki által elha-
gyott , szerencsétlen magyar népet. Ekkor í r ta 
Pe tő f i : 

A Kárpátoktól le az al-Dunáig 
Egy bősz üvöltés, egy vad zivatar, " 
Szétszórt hajával, véres homlokával 
Áll a viharban maga a magyar. 
Ha nem születtem volna is magyarnak, 
E néphez állanék ezennel én, 
Mert elhagyott, a legelhagyatottabb 
Minden népek közt a föld kerekén. 

•— Ezt csak a P e t ő f i könyvében olvastátok? 
— Péter , te még hol olvastad? — Az Országház 
előtti Kossuth-szobron is ez van kőbe vésve. 
A lehanyatló honvéd kezéből egy másik ragadja 
fel a zászlót, hogy küzdjön, hogy ne lehessen 
az ország az ellenség prédájává. Kossuth sza-
vára megmozdult az egész ország. A kaszákat 
kiegyenesítették, a templomok harangjából 
ágyút öntöttek. Pokrócba csavarták a Galíciá-
ban állomásozó m a g y a r huszárok a lovuk pat-
kóját , hogy ne ha l l j a meg, ne t ud j a meg senki 
az éjszakában, hogyan lopózkodnak apjuk, test-
vérük, a szorongatott Magyarország védelmére. 
A magyarsággal t a r to t t a tótság legnagyobb 
része s az erdélyi szászok kivételével az egész 
magyarországi németség. A horvát csapatokat 
kiverik a honvédek, a nagyobbszámú osztrák 
sereg elől meghátrálnak. A honvédseregnek 
ekkor m á r Görgey A r t ú r — muta tom a lovas-
szobráról való fényképét — a vezére. Görgey 
48—49 telén újjászervezi a honvédcsapatokat és 
1849 tavaszán sorra ver i az osztrákokat. — Mu-
tasd csak a térképen, amit most mondok! Bra-
nyiszkó, Szolnok, Isaszeg, Nagysarló, Vác, Ko-
márom, Nagyszeben — a honvédek győzelmei. 
A felszabadult ország Debrecenben a Habsbur-
gokat trónfosztottnak nyilvánít ja , Kossuthot 
pedig az ország kormányzójává vá lasz t ja meg. 
Amiért annyit fázva, éhesen marsoltak, amiért 
belerohantak az ágyúk tüzébe, amiér t odaadták 
a menyasszonyok az aranygyűrűiket , amiért le-
hozták a tornyokból a harangokat, há t betelje-
sedett. Mohács óta most először, mikor nem a 
török, nem a német, mikor Magyarországon a 
magyar az úr. 

i) — Emlékeztek? . . . Az egyik reggel, ahogy 
tanulásba fogtunk, olyan sötétség lett, hogy 
alig l á t tuk a táblát. Nagy, sötét, ólomszínű fel-
hők t aka r t ák el az eget. Szomorúak let tünk mi 
is, mint az ég, mint a felhők. Emlékeztek, hogy 
mi tör tént? — Szünetben kisütött a nap, — 
mondja Laci. — Szivárványt is lá t tunk, — szól 
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Péter . — Aztán megint sötét lett, — mondja 
János. — Így volt akkor Magyarország is. 
A pil lanatokig tartó boldogság, felszabadulás, 
a szivárvány után ú j r a jöttek a nehéz, sötét, 
fekete felhők. A Kárpá tok szorosain megindult 
250.000 orosz, hogy az osztrákok h ívására le-
tapossa a fiatal magya r szabadságot. Petőf i a 
segesvári csatatéren marad , Görgey Világosnál 
r a k j a le a fegyvert, Kossuth mellett pedig me-
gint ott volt az Is ten segítő ka r j a , Török-
országba menekülhetett , hogy soha el nem fá-
radva, a haláláig élhessen, dolgozhasson Ma-
gyarország függetlenségéért. 

j) — Ahogy Kossuth nem csüggedt el, mi se 
csüggedjünk, énekeljük el, mint ahogy akkor 
is énekelték: Szól a kakas már, m a j d megvir-
rad már, ha az Isten úgy akarja , lesz még ma-
gyar n y á r . . . 
Összefoglalás. 

a) Ki küzdött sokat a jobbágyokért i Hol szü-
letett? Mikor? Milyen volt a növénygyűjte-
ménye? Mit ír t az Országgyűlési Tudósítások-
ban? Hány évig volt börtönben? Melyik újsá-
got szerkesztette? Mik vannak az 1848-i törvé-
nyekben? Mikor megtámadták az országot, mit 
te t t Kossuth? Hol győztek a honvédek? A deb-
receni országgyűlés mi t mondott ki? Hova me-
nekült? Miért apánk? 

b) H a a Kerepesi-temetőben meglátogatjátok 
a s í r já t , tegyetek rá egy virágszálat! 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Tanítóképző. A magyar tanítóképző-
intézeti tanárok régi, érdemes közlönye XLIX. 
évfolyamába lépett, tehát ez év végén megünne-
pelhet jük félszázados pályafutását . A most 
j anuá r hóra kiadott első száma értékes tarta-
lommal jelent meg, legjelesebb pedagógusaink 
műveivel. Dr. Padányi Frank Antal a tanító-
ság és a tanítóképző tanárság együttműködésé-
ről írt , melyet mi is fölötte üdvösnek és kívá-
natosnak, sőt sok szempontból szükségesnek is 
tar tunk, a kölcsönhatás folytonos fönntar tása 
érdekében, dr. Veress István lélektani szem-
pontokat fejteget a tanulójelöltek kiválasz-
tásában, dr. Szalacsy Richárd a népiskola 
VII—VIII . osztálya és a tanítóképzés össz-
hangzatos összefüggő kapcsolatait hangoztatja, 
dr. Prohászka Ferenc pedig hosszabb tanulmá-
nyát kezdi meg a hazai földrajz tanításáról. 
A folyóirat kisebb közleményeiben az egyesü-
leti élet fontosabb eseményeiről nyerünk tájé-
koztatást. 

Magyar Ünnep. A legutóbb megjelent szám 
egyszersmind beszámoló is a folyóirat tízéves 
múlt járól . Emelkedett hangú vezércikket a 
lapba a főszerkesztő, Kiss Károly írt. Ünneplő 
verset pedig Berta I lona. De ezenkívül is a lap 
tar ta lmában mindenüt t ünnepies hangú és 
benne sok intenciót és változatos tanügyi témát 

ta lálunk. A cikkeket neves pedagógiai íróink 
í r t ák az ünnepies alkalom kellő megbecsülésé-
vel. Dr . Kisparti János, Gesztelyi Nagy László, 
Drozdy Gyula, Vadon Zoltán, Sáfrány György, 
Zányi József stb. Üjszerű és sok megfontolásra 
késztet dr. Nevelő$ Gyula emberszerető ma-
g y a r szellemben í r t cikke: Imriske a paraszt-
tehetség. melyben általában p magyar tehetsé-
gek megbecsülését és szeretetét hangsúlyozza. 
Szép Sáfrány György cikke, valamint Berta 
I lona több költeménye is. Nemcsak szép, de 
hangulatos is Drozdy Gyula cikke: Alszik a 
természet. A történelemtanításról Véesey Ele-
mér, egészségtanításról példát Várhelyi József , 
az énektanításról Zalotay Szilveszter írt. Ma jd 
közöl a lap beszédeket, verseket, gyermekszín-
művet , Népművelés-rovatában a gyümölcsfa-
gondozásra ad ú tmuta tás t s az iskolai ós peda-
gógiai élet jelentékenyebb eseményeiről ismer-
tetést és fejtegetést . 

Emerieana. A katolikus egyetemi és főisko-
lai i f júság havi folyóirata, mely a tiszta kato-
l ikus szellemet ápol ja és annak hódító erejével 
poli t ika nélkül törekszik a m a g y a r intelligens 
i f j ú s á g nevelését és tanítását, ál talában életé-
nek i rányát a katolikus életelvek ós erkölcsök 
szolgálatának és érvényesítésének megnyerni 
és megtartani . A most megjelent januári füzet-
ben mindezt nagy stiláris erővel dr. Perez 
Anta l fejti ki, az Emerieana világnézete cím-
mel. További cikkeket ugyanebben a szellem-
mel és intencióval dr. Sényi Pál. K. ,/., dr. Kü-
hár Flóris, Mátyássy Is tván, Ruttner Béla, 
dr . Urbán Gusztáv, dr. Szombathelyi József, 
Hayde Erzsébet, Szalády J ánosné és Szitás 
I s tván í r t Az Asszonyszöglet c. rovatban a l ap 
katolikus iskolák szervezését propagálja , Brandl 
Vilmos pedig az Emericana-iskolákat. A lap-
szám azzal végződik, hogy Budapesten Colle-
g ium Emericanát kell létesíteni. 

Magyar dal. Az Országos Magyar Dalosszö-
vetség régi folyóirata, némi szünetelés u t án , 
ú j r a megjelent, mégpedig föl frissült , modern ós 
mégis hagyományos szellemével, mely zengő 
magyar dalunk dicsőségét és szépségeit éppúgy, 
min t nemzeti jelentőségét ny i l t lelkesedéssel 
hirdeti és a jövőben is ápolni aka r j a . Minderről 
dr. Névelős Gyula, a kiváló kultúrpoli t ikus és 
neves író szép beköszöntő cikkében a m a g y a r 
lélek forró lelkesedésével tesz hitet és egy-
szersmind a folyóirat k iadásának gondjait is 
magára vál lal ja . A folyóirat minden sora azzal 
biztat, hogy a magyar dal varázsa föltámad és 
méltó helyet követel nemzeti kul turál is életünk-
ben. Jóformán maga a magyar dal hivatalos és 
nemzeti orgánuma, melynek prózában í r t köz-
leményei is a dal bűvös erejével hatnak, érez-
tetve, hogy nemcsak zenetudomány, de m a g y a r 
szívek átérzett sugalmai teremtették. A szer-
kesztői tisztség Jankovieh Fe renc kezében yan 
s az első számban a szerkesztőn és kiadón kí-
vül Kodály Zoltán, Futó András, Kerényi 
György, Győry János, Ádám Jenő, Rajeczky 
Benjamin, Csákány Ámbrus, Erdélyi József , 
Szeghő Sándor ír t cikket a magya r dal és zene 
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legváltozatosabb problémáiról. A folyóirat ki-
sebb rovatai is nagyon élénkek. 

Anya- és csecsemővédelem. Az 1936-i év-
folyam első száma méltó folytatása a kitűnő 
gyermekvédelmi folyóirat évtizedes érdemes 
múl t jának: ta r ta lma bölcs és tapasztalati igaz-
ságokat t á r föl a gyermekvédelem hivatot t ja i 
előtt. A füzet I. részében dr. Nóvák Lajos az 
anyai hivatás abnormis veszedelmeit ismer-
teti, dr. S'zénássy József pedig összehasonlítja 
az olasz és a magyar anya- és csecsemővédelmi 
szervezeteket. Dr. Hoffer József ismerteti az 
állami gyermekvédelem 1934. évi stat isztikáját . 
Ambrus Tibor cikke szinte jóslatszerűen hat, 
hogy a fehér f a j v i lágura lma az alkonyat felé 
halad. Az érdekes és tanulságos havi folyóirat 
II. részében az Országos S te fán ia Szövetség 
hivatalos közleményeit ta lál juk, a I I I . részben 
pedig az anya- és csecsemővédelemre vonat-
kozó híreket s könyv- és lapszemlét. 

Francia tanügyi lapokból. 

Szülők és tanítók 
Dupont tanító u r a t fölkereste egyik növen-

dékének a ty ja és kérdőre vonta, hogy miért 
zárta be előző napon a fiát. Dupont tanító ú r 
nyugodtan elmondotta, hogy azért büntet te 
meg a fiút, mert emez papírgalacsintákkal do-
bálózott és e papírgalaosintáknak egyike ép-
pen az ő (Dupont) fe jére pat tant , amiközben az 
iskolai táblára írt . 

— Tanító úr kérem — vetette ellen az apa —, 
nem az én fiam dobálózott a papírgalacsintá-
val. E z t . . . 

— Kérem szépen —• szólt közbe Dupont ta-
nító úr —, iskolában nincs helye a besúgásnak. 

— Mindegy — viszonzá az apa, növekvő hév-
vel —, tény, hogy igazságtalanul tetszett a 
fiamat megbüntetni. Ö é p p e n . . . 

— Én jobban tudom — szakítot ta megint 
félbe Dupont taní tó ú r —, hogy mi és hogyan 
történt s azért büntet tem meg éppen az ön fiát, 
mert ő volt a bűnös. 

— Uram, az én fiamnak a s z a v a . . . 
— Uram, az én becsületszavam . . . 
S közben a hang folyvást emelkedik, a sza-

vak elmérgesednek és a dolognak az a vége, 
hogy Dupont tanító ú r kénytelen kiutasí tani a 
dühöngő apát, aki tonnen fogadkozik, hogy ki-
veszi a fiát az iskolából, bejelenti az esetet a 
tanfelügyelőnek s ha kell, egész a miniszterig 
viszi panaszát. 

A történtek után megjelenik Durand tanító úr, 
akinek Dupont e lmondja az eset lefolyását. 

— A mai kornak éppen az a legnagyobb 
ba ja — elmélkedik Durand taní tó ú r —, hogy 
a sok szólam ellenére is nincs igazi együttmű-
ködés szülők és tanítók között. Annyi kétség-
telen, hogy jobb tan í tványa inknak a szüleivel 
általában jó viszonyban vagyunk. Ezek meg-
becsülnek minket, már csak azért is, mert el-
ismeréssel vagyunk gyermekeik irányában. De 
a több iek . . . I f júkoromban , ha a gyermek szót 
mert emelni taní tó ja ellen, olyan leckében volt 

része, hogy többé eszébe sem jutot t a vádas-
kodás. Ma meg odahaza mindig a gyermeknek 
van igaza a tanítójával szemben. Nincs az a 
tekintély, amelyet alá ne á s n á n a k . . . 

— H a gyerekkoromban megesett — mondja 
Dupont t an í tó úr —, hogy büntetést k a p t a m az 
iskolában, őrizkedtem ezt odahaza elmondani, 
mert az a p á m holtbiztosán duplá jára emelte 
volna a büntetést és 50 sor helyett 100-at kel-
lett volna leírnom. Hej, azok voltak a jó idők, 
a taní tóságnak . . . 

— Pedig mi sem vagyunk kegyetlenebbek 
vagy igazságtalanabbak, mint elődeink . . . 

— Sőt, aki visszaemlékezik a századforduló 
iskolai fegyelmére, kénytelen elismerni, hogy 
az nagyon is megszelídült azóta. De nem is 
ezen fordul meg a dolog. Ma mindenki hiva-
tottnak érzi magát, hogy ítéletet mondjon min-
den és mindenki fölött. Al ig van családapa, aki 
ne merítene jogot ahhoz, hogy megbí rá l ja fiá-
nak tanulmányi előmenetelét, a tantervet , a 
módszereket, a tankönyveket s az órarendet . 
Akiknek a gyermeke jól t anul és halad, azok-
nak szemében minden a legnagyobb rendben 
van. A többiek viszont nem hazudtolhat ják 
meg gyermekeiket, hiszen az övéik s r e á j u k üt-
nek: hát a tanítót okolják a gyermekek tudat-
lanságáért s értelmetlenségéért. Akár büntetés-
ről, akár bukásról van szó, mindig a taní tó a 
hibás. Az is baj , ha nem ad házi feladatot, mert 
ezt annak a jeléül tekintik, hogy nem törődik 
a gyermekekkel; ám az is hiba, ha ád, mert 
ekkor meg azt ha j toga t ják , hogy hát mit is csi-
nálnak egész áldott nap az iskolában, h a még 
otthonra is akad végeznivaló. Terhére róják, 
lia pontosan bocsátja haza növendékeit, mert 
a r ra magyarázzák, hogy mielőbb szabadulni 
igyekszik tőlük; ha pedig az előírt időn túl is 
foglalkozik taní tványaival , hibáztat ják, hogy 
fittyet hány az órarendnek. Akad szülő, aki az-
zal a kéréssel mu ta t j a be a gyermekét, hogy 
csak tessék jól keményen bánni vele, mert 
minden büntetésre rászolgál; mások viszont 
(s ez nem r i tkán ugyanaz, két hét lefolytával) 
kikéri magának, hogy az ő fiát bezárják, mert 
ő nem csinált semmit, ez biztos, hisz ő maga 
m o n d j a . . . 

— Ebből az egész eszmecseréből ugyanaz t az 
igazságot lehet leszűrni, mint „A molnár, a fia 
s a szamara" című régi meséből, hogy tudni-
illik lehetetlen az egész világot kielégíteni. 

— Igen ám — veti ellen Dupont taní tó ú r —, 
csak az i t t a bökkenő, hogy az apa könnyen 
túlteszi magá t a mese tanulságán, ugy?anígy a 
fia is, hiszen éppen azért van vele anny i baj. 
Meglásd: a szamárnak a keserves sorsá t vég-
tére is énnekem kell elviselnem. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 

1935 decemberi szám. 
Dupont és Durand. 

Az életnek nem a nagy elhatározások adják 
meg a tartalmát, hanem a lassú, de folytonos 
munka. (Turgenyev I. Now. c. regényének be-
fejezése.) 
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Német tanügyi lapokból. 

A kórházi iskoláról 
A „Pädagogischer Führer" decemberi számá-

ban Angela Berger-Siegel bécsi tanítónő beszá-
mol a bécsi város i Ferencz József-kórházban 
1928-ban létesített osztatlan iskola működéséről. 
Érdekes ismertetését alább kivonatosan kö-
zöl] ük. 

A szóbanforgó kórházi iskolát, a kórházbautalt 
gyermekek közül azok lá togat ják, akiket a be-
tegségük nem köt ágyhoz. Az iskola egyetlen 
osztályában képviselve van minden évfolyam, 
az óvodától kezdve a felső népiskola negyedik 
osztályáig, sőt olykor még középiskolások is 
lá togat ják az iskolát. Az egyes évfolyamokban 
a tanulók létszáma nagyon különböző. Az elemi 
évfolyamok közül az első és a harmadik, a 
felső népiskolai évfolyamok közül az első és a 
második a legnépesebb. A legtöbb gyermek a 
munkás néposztályhoz tartozó családokból 
származik. 

A kórházi gyermekek szívesen látogat ják az 
iskolát. Az osztályterem nagyon szép, tágas, 
világos helyiség, három oldalról ablakokkal. A 
fa laka t fehér csempe borí t ja ; minden bú tor 
fehérre van festve és fényezve. A falat színes 
meseképek díszítik. A város e l l á t j a a tanulókat 
az összes szükséges taneszközzel. A kis pácien-
sek kórházi r u h á j u k b a n olyan takarosak, hogy 
legkevésbbé sem kel t ik a beteg gyermekek be-
nyomását . Az orvosok tisztában vannak a kór-
házi taní tás értékével és jelentőségével; tud-
ják, hogy az nem jelent a kis betegekre túl-
erőltetést, hanem inkább fel f r iss í tő változatos-
ságot. Az iskolalátogatás itt nem valami kény-
szerüzem, nem „kell", hanem „szabad" az isko-
lába járni , ha az orvosok a beteg állapotának 
megfelelően ezt megengedik. Ennek a körül-
ménynek a gyermekekre nagy a varázshatása. 
Valósággal könyörögnek az orvosnak az isko-
lába já rás engedélyéért. A vasárnapok és ün-
nepnapok nem olyan kedvesek a kórházi gyer-
mekeknek, mert az iskola nélkül unatkoznak. 
A kórházi iskolában nincsenek is vizsgák vagy 
bizonyítványok, s a gyermekek mégis szorgal-
masan tanulnak, hogy a kórház elhagyása u t á n 
a nyilvános iskolában együtt haladhassanak 
társaikkal . 

A kórházi iskolában a tanítói szolgálat nem 
könnyű. Nyugodtság és derűs lélek elengedhe-
tetlen, hiszen betegekkel van dolgunk. A fele-
lősség is igen nagy, mert a tanulókat úgy kell 
előkészíteni, hogy meggyógyulva mindjár t bele 
t ud j anak illeszkedni a nyilvános iskola munka-
menetébe. Kellő lelkiismeretességgel és odaadó 
tanítói munkával sikerül is a kórházi tanuló-
kat kellő színvonalon tartani, h a azonban a 
kórházból utókezelésre valamely fürdőhelyre, 
vagy gyógyintézetbe kerülnek, többnyire meg-
semmisül a kórházi iskola eredménye. 

A kórházi iskolában a tanítás megszervezése 
különféle nehézségekkel jár. A tanulók lét-
száma állandóan változik; némelyek hónapokig 
maradnak a kórházban, mások csak egy-két 
hétig. Éppen ezért csoportos-tanítást kell vé-

gezni. A csoportok száma a tanulók létszáma 
szerint változik; néha csak 3—4 csoport van, 
máskor 7, sőt 8 csoport a lakí tása is szükséges. 

A kórházi tanítónő főtörekvése a gyermekek 
ismereteiben és tudásában mutatkozó hiányok 
pótlása legyen. Milyen n a g y az öröm a gyer-
mekek között, ha valami, ami eddig nem sike-
rült, egyszerre jól megy. Mennyire sietnek ezt 
a haladást elújságolni az ápolótestvérnek, ami-
kor az iskolából a kórterembe visszatérnek. 

Mindenekelőtt a főtantárgyakból kell előre-
vinni a kórházi tanulókat . A reálisták taní-
tása viszont nem lehet eléggé intenzív, mert 
képtelenség az egyes évfolyamokra előírt anya 
got a gyermekekkel tel jesen átvenni. Annál 
több gondot lehet itt fo rd í tan i a hazafias neve-
lésre, felhasználva minden alkalmat, hogy a 
gyermeket hazánk szépségeire figyelmessé te-
gyük és igazi hazaszeretetet oltsunk a szívükbe. 

A kórházi iskolában minden taní tás i nap 
imádkozással kezdődik. Azvtán nyelvtaní tás 
következik valamennyi évfolyamban. A kiseb-
beket (első osztály) í rásgyakor la t ta l foglalkoz-
ta t juk. A nagyobbak egyik csoport jával valami 
ú ja t veszünk sorra, mia la t t a másik csoport 
írásbeli feladaton dolgozik, a harmadik csoport 
pedig helyesírási gyakor la to t végez. Ameny-
nyire lehetséges, a kórházi taní tásban lépést, 
kell t a r t an i a nyilvános iskolák heti anyagá-
val. H a a nagyobbakat csöndesfoglalkozással 
lekötöttük, elővesszük az elsősöket és olvasási 
gyakorlatot végezzük velük. Azután vala-
mennyi évfolyammal á t t é rünk a számolásra. 
Egyik csoport valami ú j a t tanul, vagy fejben 
számol, mia la t t a többiek írásbeli számolást 
végeznek. A csoportoknak ilyen foglalkozta-
tása természetesen váltakozik. Most a nagyob-
bak olvasási gyakor la tára kerül a sor. Ezala t t 
a kisebbek betűket és számjegyeket írnak, 
vagy plasztil in-alakokat gyúrnak. A rajzolást 
valamennyi évfolyam egyszerre végzi. Aján-
latos néha minden gyermekkel ugyanazt a tár-
gyat rajzol tatni , mert így nagyon érdekes meg-
figyeléseket tehetünk a különböző korú gyer-
mekek megfigyelését, meglátását és rajzkész-
ségét illetően. 

Iskolai csengő nincsen a kórházi iskolában. 
Hogy mikor kell a gyermekek foglalkoztatá-
sán vál tozta tni és szüneteket tartani, azt a fá-
radság mutatkozó jeleiből kell a tanítónőnek 
megállapítani. Ne felej tsük el sohasem, hogy a 
kórházi tanulók páciensek. Ezért az iskolai 
órák nem is lehetnek egyfo rma hosszúak. Néha 
40—45 percig dolgoznak egyfolytában a gyer-
mekek, gyakran azonban már 30 percnyi 
munka u t á n pihentetni kell az osztályt és át-
térni más tá rgyra . H a valamelyik gyermek 
előbb k i fá rad , mint a többiek, rögtön ki kell 
kapcsolni őt a munkából és a következő napon 
alkalmat adni neki arra , hogy a hiányt meg-
erőltetés nélkül pótolhassa. A tanítási idő egy 
napon legföljebb három óra. A kisebbek ter-
mészetesen még ennyi ideig sem b í r j ák ki, 
miért is őket a tanítás végén mesemondással 
szórakoztatjuk, míg a nagyobbak rajzolnak, 
vagy festenek. A kisssé bonyodalmas tanítási 
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beosztás ellenére a kórházi iskolában uiucse-
nek fegyelmezési nehézségek, ha a tanulókat 
ötletesen és folytonosan foglalkoztat juk. 

A vidám élmények csúcspontjára a Mikulás-
napon és karácsonyestén érkezik el a gyermek-
kórház. A karácsonyestet karácsonyi játékok 
és énekek betaní tásával készíti elő a kórházi 
tanítónő. 

A szóbanforgó bécsi kórházban a tanulók 
száma az utóbbi évben nagyon lecsökkent 
(Í931—32. évben 159, 1934—35-ben már csak 96 
volt a tanulók száma), nem mintha a gyerme-
kek egészségi viszonyai javul tak volna meg 
nagy mértékben, hanem mert a takarékosság 
— sajnos — a kórházi üzemben is érvényesült. 
•Egy gyermek kórházi ellátása naponta 11 
schillingbe kerül; ezt a nagy költséget a beteg-
pénztár és a város csak a legszükségesebb ese-
tekben vál la lhat ja . Ezért ú jabban csupán a fel-
tétlenül kórházi kezelést igénylő gyermekeket 
veszik fel a kórházba. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

I)r. Horn József: A közgazdasági ismeretek 
könyve. A Magyar Népművelés Könyvei c. 
sorozatban kiadta Győr, Moson és Pozsony vm. 
közönsége. Budapest, 1935. 314 lap. 

Mennél szélesebb a mező s szétágazóbbak az 
utak, annál nehezebb útbaigazítani az idegent. 
Nem csoda, hogy a közgazdasági élet roppant 
bonyolultsága kemény próbára teszi a nép-
művelőt. Ám Horn Józsefen nem foghatott ki. 
Ö pompásan ismeri ezt a modern labirintust s 
a kitűnő pedagógus-érzék Ariadné-fonalával 
tétovázás nélkül vezet r a j t a keresztül. A szii-

(Könyvbarátok Kis Könyvei.) 

letett népművelő világos, könnyed, mindenkor 
a lényegre muta tó tárgyalás i módján gombo-
ly í t ja fel előt tünk a gazdasági élet ezer szál-
ból csomózott kusza fonalát, úgyhogy az össze-
függések mind kiderülnek s az élet logikus 
rendjébe illeszkednek előttünk a gazdasági je-
lenségek. 

Éppen ily könnyűséggel győzte le azt a má-
sik nehézséget, amely a t á rgynak sokszor ké-
nyes voltából adódik. A gazdasági élet nemcsak 
műhely, hanem csatatér is, elkeseredett v iadal 
színtere, hol a szervezkedés szabadságának s 
a jogrendnek korlátai között kemény tusában 
vívnak az érdekek, a lecsúszástól reszkető si-
ker és a kényszerűség láncát hordozó életvágy. 
A versenytől sa rka l t szervezett erő és a szer-
vezkedni próbáló nyers erő. A termelők, kik a 
fogyasztásban is vezetnek s fogyasztók, akik 
úgyszólván maguk is mind' termelők. Csupa 
elevenbe vágó harci jelszó és ideológia, csak-
hogy mint az erkölcsi eszményeket súroló 
nagy világnézeti törekvések: szabadverseny és 
tervgazdálkodás, önellátó vagy világgazdaság. 
A népművelő nem térhet ki az állásfoglalás 
elől s ha állást foglal, vagy jobbra, vagy balra 
kell mondani népszerűtlen igazságokat. Horn 
József bát ran végezte fe lada tá t és anélkül, 
hogy egy percre is szem elől tévesztette volna 
nagy felelősséggel járó, de anná l szebb felada-
tá t Ő a nagy értékek h ierarchiá jának ismereté-
ben nyert tájékozódást s fejlődésmenetben és 
társadalmi beágyazottságában lá t ja az intéz-
ményeket és jelenségeket. Ezér t gyökerestül és 
célra való beáll í tásban tud j a tárgyalni a „leg-
kényesebb" kérdéseket is. Nem is véti el a meg-
ítélésnek sem helyes szempontjai t , sem megfe-
lelő mértékét. Meggyőz, mer t a szenvedélyek 
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színeiből kihántva, pá r világos mondatban pő-
rére vetkeztetve t á r j a elénk az agyonvitatot t 
problémákat s a megértés k izá r ja a szenvedély 
egyoldalú haragjá t . Esküdt ellensége minden 
nagyképűségnek s ezzel nagyon sokat használ 
a közgazdaságtudománynak is, mert szétfosz-
la tva felőle az áttekinthetetlenség nimbuszát, 
tömegeket nyer meg számára. Kivételesen hasz-
nos könyv, amelynek h iányát égetően érezte a 
magyar közönség. Hála illeti meg érte a kiadó 
vármegyét és a kultuszminiszter urat , ki a 
munka megjelenését előmozdította. 

„A walesi herceg keletafr ikai vadászútja." 
A walesi herceg naplója a lapján összeállította: 
P. B. Chalmers. Ford í to t ta : Baktay Ervin. 
(Franklin-Társulat kiadása.) 

Útleírások, egzotikus t á jakon szerzett tapasz-
talatokról, benyomásokról, életveszélyes vadá-
szatokról szóló beszámolások általában kedves 
olvasmányai a közönségnek. Mennyivel érdek-
feszítőbb olvasmány azonban, ha az vérbeli ki-
rá lyi hercegnek — ma már VI I I . Edward angol 
ki rá lynak — út ikalandja i t örökíti meg. Ez a 
könyv valóban időszerű, nemcsak főszereplőjé-
nek színes élményei miatt , hanem azért is, mert 
tanúságot tesz arról, hogy az angol világbiro-
dalom királya nemcsak kitűnő sportember, a 
birodalom első gaval lér ja , hanem tetőtől-talpig 
férf i , aki szemrebbenés nélkül tud szembe-
szállni minden életveiszedelemmel. 

A könyv az akkori walesi hercegnek két kelet-
a f r ika i ú t j á t örökíti meg. Az első af r ika i ú t j a 
Mombasa kikötőjében kezdődött, be jár ta a her-
ceg Kenya, Uganda és Tanganyika legnagyobb 
részét, ú t j á t azonban királyi a ty j a egészsége 
felől érkezett rossz hírek miat t félbe kellett 
szakítania s a legrövidebb úton visszasietnie 
hazájába. De nem azért valódi v i lágjáró és 
sportember a herceg, hogy a veszedelem elmúl-
tával azonnal vissza ne siessen Af r ikába a 
félbemaradt programmot folytatni . Ekkor Fok-
város felől érkezik, átutazik egész Dél-Afrikán, 
ú jból vég ig já r ja angol Kelet -Afr ika jórészét, 
látogatást tesz a belga Kongóban s négyhóna-
pos út u tán Szudánon és Egyiptomon keresz-
tül tér haza Angliába. 

A könyv az érdekesnél érdekesebb képek, él-
mények szakadatlan sorozata. A vadászatok, a 
vadászatnál semmivel sem kevésbbé veszedel-
mes filmezések, megerőltető utak és menetelé-
sek, társadalmi ünnepségek, népünnepélyek ka-
leidoszkópszerűen vál togat ják egymást. Szinte 
érezzük az a f r ika i éjszaka határ ta lanságát , 
mérhetetlenségét, ha l l juk a titokzatos recsegé-
seket, roppanásokat, horkantásokat, susogó ja jo-
kat, amelyek az embert a maga törpe kicsiny-
ségének tudatára ébresztik s szinte azt az ér-
zést vá l t ják ki belőle, hogy az egész vi lág a 
vadon élő állatok hónává változott, amelyben 
az ember is csak egyike az állatoknak. Lá t j uk 
a nyugodtan legelésző elefántot, amely olyan 
magatehetetlenül szelídnek és meghatóan bölcs-
nek látszik, hogy az ember őt bántani éppoly 
képtelenségnek érzi, mintha valami öregúr bán-
talmazásáról lenne szó, de lá t juk , amikor féke-

vesztett gőzmozdonyként rohan előre s eltipor 
mindent, ami ú t jába kerül . 

Gyönyörködünk az ugandai védett terület 
ősparadicsomában, ahol a vad csordákban, csa-
patokban kóborol, zavartalan békességet él-
vezve, akárcsak abban az időben, amikor Sala-
mon kirá ly még nem kívánta meg az elefánt-
csontot és a majmokat , vagy amikor az orosz-
lán elejtésében még nem láttak az emberek biz-
tos szert szívük hölgyének meghódítására. I t t 
a fegyver helyett a felvevőgépé a főszerep, 
igaz, hogy a f i lmamatőrnek, aki nagyvadat 
akar fényképezni, készen kell ál lania a r ra is, 
hogy gyorsan és biztosan lőni tudjon. 

Élvezzük az a f r ika i t á j a k szépségeit, amikor 
olvassuk, hogyan l á t j a az utas mérföldekre 
előre a hullámosan emelkedő gránithegyolda-
lon a kanyargó út keskeny szalagját, hogyan 
bocsátkozik alá a kávé- és gyapottermő vidék 
dús földjére, hogyan suhan át a gépkocsi a 
mozdulatlan erdei völgyeken keresztül, ahol a 
bozót fa lként mered fel az út két oldalán, ho-
gyan ereszkedik a papiruszos mocsarak mellé, 
ahol festet t üveg színeivel ragyogó nagy pil-
langók csaponganak. Lá t juk , hogyan alakul át 
a vízben bővelkedő feneketlen mocsár fokról-
fokra lapályos vidékké, amelyet apró, görcsö-
sen csavarodó tüskés cserjés borít, hogy azután 
lassanként átolvadjon a sárga homokpuszta-
ságba, ahol az élet a víztől függ és háromnapi 
út vá lasz t ja el az egyik kutat a másiktól. 

Megismerjük Af r ika veszedelmein, szépségein 
kívül Af r ika szélsőséges kl ímáját , kisebb-na-
gyobb kellemetlenséget rejtő oldalait is. Meg-
történhetik, hogy az este eljöttével valami kis 
emelkedésen letáborozó a derengő ha jna l ér-
keztekor kis szigeten ébred, vagy rosszabbik 
esetben a r r a eszmél, hogy derékaljával együtt 
vizén úszik. Ameddig a szem a szürkületben 
ellát, a sátor körül a tegnapi füves térség he-
lyén sekélyes tó t e rü l el, amelynek felszínét 
szüntelenül veri az eső. Kénytelen-kelletlen 
meg kell ismerkednünk Afr ika vérszopóival s 
azoknak egyik legkellemetlenebbikével, a pió-
cával is. A kerti gi l isztára emlékeztető földi 
nadály vérrel teleszíva magát, k isebbfaj ta kol-
bász nagyságára is megnő. Olyan karcsúra 
összehúzza ronda testét, hogy még a cipő fűző-
lyukain át is befurakodik. Ha pedig a nadály 
már rászívta magát az ember testére, nem is 
szabad megpróbálkozni azzal, hogy letépjük 
onnan. Szépen le kell csalogatni a bőrről niko-
tinnal, sóval vagy egy égő gyufaszállal . Ha ez 
sikerrel j á r t s az ember széttapossa a férget, 
a seb akkor is még órákon át vérzik és még 
hosszabb ideig sajog. 

A minden sorában érdekes könyvet ' a walesi 
hercegnek 37 eredeti felvétele és egy térkép 
teszi változatossá. 

Nemes Lipót: A bűnöző társadalom kialaku-
lása angyalföldi adatgyűjtések, megfigyelések 
alapján. Budapest, 1935. 62 oldal. 

A magyar gyermekvédelem régi, önzetlen 
munkása „Nagy László és gróf Teleki Sándor 
i ránytmutató, örökké élő és ható, embermentő 
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szellemének" a j án l j a ú jabb figyelemreméltó 
tanulmányát . Meghagyta benne 1913-ban írt út-
törő munkájának (A kültelki gyermekek élete 
és jövője. Megjelent a Magyar Gyermektanul-
mányi Társaság füzetes vállalatában, de m á r 
elfogyott.) egyes részeit, de azokat iijabb adat-
gyűjtésekkel a háború óta változott viszonyok-
nak megfelelően átdolgozta és ú j fejezetekkel 
egészítette ki. Fáradságos, szomorú úton szer-
zett tapasztalatai t pusztuló magyar f a junk vé-
delme és a magyar gyermekek megmentése ér-
dekében bocsátotta közre, hogy társadalmunk 
szunnyadó lelkiismeretét felébressze. Megdöb-
bentő újabb adatokkal igazolja 23 évvel ezelőtti 
személyes tanítói tapasztalataiból és környezet-
tanulmányaiból kia lakul t megállapítását : „ver-
gődő életviszonyok között, romlott környezetben 
a bűnöző társadalom kifejlődése törvényszerű 
erővel jön létre". 

A szerző csonka országunk egyik nemzetpusz-
t í tó fészkét t á r j a elénk a maga könyörtelen 
valóságában: az angyalföldi „hatalmas nyomor-
öv"-et, amélynek néhol állatok számára is al-
kalmatlan odúiban és túlzsúfolt bódéiban 200 
ezernél több felnőtt és gyermek tengeti életét. 
Szívünkbe markolnak az író személyes élmé-
nyei: „Ezelőtt 23 évvel körülbelül 200 lakásban 
998 gyermek életét és fejlődését figyeltem meg. 
Akkor még csak munkások éltek kint. Sajnos, 
most már a középosztályból is elég szép szám-
mal kiszorultak. Állásnélküli, leépített hivatal-
nokok, ügynökök; vagyonukat vesztett iparo-
sok és kereskedők nyomorognak kint, de orvost 
és ügyvédet is ta lá l tam a nyomortanyákon, a 
zsúfolt tömeglakásokban. A súlyos gazdasági 
válság elmélyülése sodorja kifelé a kenyértelen, 
jövedelemnélküli lateinereket is." Az i t teni 
gyermekek életviszonyainak szomorú statiszti-
ká ja , e viszonyok testet-lelket romboló hatásá-
nak szörnyű tanulságai alapján be kell látnunk, 
mennyire elenyésző a társadalom jelenlegi vé-
dekezése a bűnözők szaporodásának ellensúlyo-
zására! Milyen tehetetlen itt még mindig az 
iskola és a neveléselmélet! Igazat kell adnunk 
a szerzőnek, amikor a nyomor és züllés tanyái-
nak borzalmas légkörébe vezet: az eredményes 
javításnak csak egy módja van és ez a züllés 
megelőzése. Intézményeink, rendszertelenül mű-
ködő kar i ta t ív egyesületeink, jótékony adomá-
nya ink megmenthetik ugyan a nyomorgókat az 
életnek, de nem a társadalomnak! A már egy-
szer romlásnak indult gyermeket eddigi hiá-
nyos nevelésügyi szervezetünk nem tud ja meg-
áll í tani a züllés ú t j án . A helyes nevelői munka 
későn kezdődik és korán végződik. Külön isko-
lák felállítása volna szükséges az erkölcsileg 
visszamaradottak, elhagyottak részére is. I t t az 
otthoni romlott környezetből kiragadva kellene 
a gyermekeket már 3 éves koruktól kezdve ne-
velni legalább egy generáción keresztül. „Ha 
csak egy generációnak adtunk helyes erkölcsi 
felfogást és a gyermekekből kicsi koruktól 
kezdve becsületes, munkás polgárokat nevel-
tünk, akkor már r á j u k bízhat juk utódaikat, 
mer t ezeknél már más lesz a családi élet." Min-
denekelőtt az iskola szakszerű gyermekvédelmi 

munkájának kiépítése volna szükséges az egész 
országban szakszerűen képzett ,.gyermekvédő" 
tanítókkal és tanárokkal, akik a gyermekek er-
kölcsi védelmét is biztosítanák. 

A szerző legnagyobb érdeme, hogy az ember-
mentés égetően sürgős tennivalóinak olyan 
lehetőségeit mu ta t j a meg, amelyek mai élet-
viszonyainkban nemzeti felelősségből fakadó jó-
akara t ta l megvalósíthatók. Nemes törekvése 
azonban mindenekelőtt azt kívánná a cél érde-
kében, hogy a magya r tanítótársadalom min-
den rendű és rangú működő t ag j a vegye kézbe 
ezt a munkát, tegye magáévá ennek megdöb-
bentő tanulságait és álljon egész lelkével a 
magyar gyermek erkölcsi védelmének szolgála-
tába. Nemcsak a fővárost fenyegeti a környé-
kén ezerszámra termelődő züllött gyermekek 
tömege! A szerző nemes példája nyomán ma 
minden tanító embernek nyitott szemmel és 
mélységes, nemzetéért érzett felelősséggel köte-
lessége fizetett munkaterületén őrt állania ad-
dig, amíg nem késő; munkásságával oda kell 
hatnia, hogy a társadalom lelkiismerete végre 
felébredjen és így a gyermekek züllésének ered-
ményes megelőzése minél több oldalról, minél 
több helyen és minél hamarább megindulhas-
son! (A könyv megrendelhető: Nagy László-
könyvtár , Budapest, VII I , Hunyadi-utca 43. sz. 
Ára 1 P 50 fillér.) 

Pohárnok Jenő: A verhetetlen tizenegy. (A 
Szent Is tván-Társulat kiadása. Budapest.) 

Pohárnok Jenő i f j ú ság i regénye egy Duna-
menti város sportér t rajongó gyermekeinek 
napfényes világát n y i t j a meg előttünk. A ver-
hetetlen tizenegy: futbal lcsapat . 

Szepegő kis elemisták a régényes Duna part-
járól bekerülnek a ret tegett városi reáliskola 
első osztályába. I t t az első iskolai napon nagy 
megkönnyebbüléssel lá t ják , hogy nem is olyan 
riasztó a reáliskola. Összekerültek a régi paj-
tások és telve lelkesedéssel és győzniakarással 
megszervezik a futballcsapatot , amely most 
már nem halra, békára vadászó, verekedő 
dunapar t i füzesekben csatangoló kis vadócok 
bandája , hanem öntudatos, fegyelmezett reális-
ták komoly csapata lesz. Az első akadályokat 
leküzdve elindul diadalmas ú t j á r a a kis csapat, 
hogy négy éven át sikereket arasson és végül 
ínég az iskolának is dicsőséget szerezzen. 

A fordulatos, lebilincselő mesében frissen 
peregnek le a gyors izgalmas képek és egyre 
fokozzák az olvasó érdeklődését. A sorozatos 
meccsek izzó hangulata , kemény, f iús küzdelem 
szinte szemünk előtt viharzik, ahogy szilajul 
küzd a tizenegy izmos kis fickó a hőn áhított 
győzelemért. 

Kristálytiszta, jólsikerült jel lemrajzok hozzák 
közel szívünkhöz a kis csapat minden egyes 
tag já t . Mosolyok, könnyek, u j jongó lelkesedé-
sek és meghatóan önfeláldozó meleg pajtási 
szívek tárulnak elénk a verhetetlen tizenegy 
bensőséges életéből. A szokásos pa j t á s i kötelé-
keken magasan felette álló összetartozó életet 
él ez a tizenegy gyermek. Megküzdenek a paj-
tásukat sújtó mostoha sors ellen is. Egyek ők, 
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hiszen kemény küzdelmek és mámoros győzel-
mek forraszt ják össze. Nagy-nagy szomorúsá-
gukra az iskolában be t i l t ják a futballozást. De 
ők továbbra is bíznak a csodában, amely el is 
jön. Nagy sportversenyre hívják ki az iskolát 
és az igazgató úr személyesen kéri fel őket 
arra, hogy vegyenek részt a versenyen. Dicsősé-
ges szereplésükkel megnyerik szeretett iskolá-
juknak a babért, ám ezzel vége is a nagyszerű 
tizenegy szereplésének. Elmúlt a negyedik év, 
a pa j tások szétszóródnak a nagyvilágban és 
csak a fájdalmas szép emlék marad meg a csa-
patból. 

A mozgalmas, szép mese ezzel a halk szomor-
kás akkorddal zárult , kedves meleg emléket 
hagyva szívünkben a verhetetlen tizenegy ka-
landos életéről. A szép kiállítású könyvet Már-
ton La jos kitűnő művészünk remek rajzai 
i l lusztrál ják. 

Böngérfi János: A végzet. Drámai költemény. 
(Sarlai Jenő könyvsaj tója , Sümeg. 1935. Ára 
1 pengő.) 

Tiszteletreméltó, hosszú pá lyá ján gazdag 
élettapasztalatra t e t t szert Böngérf i János. 
Gondolkozó elme, aki sokat elmélkedik az ese-
mények tanulságain^ S ezek a tanulságok, élet-
bölcseletének bizonyítékai, megérdemlik, hogy 
okulásunkra nyilvánosság elé kerüljenek. Az 
utolsó két évtized viharos eseményei az ő 
egyéniségére, lelkivilágára is erős ha tás t tettek. 
Az emberi természet féktelenségei, szertelen-
ségei mélyen megindították, de olykor meg' is 
rendítették. Erről számol be A végzet című 
drámai költeménye. A különféle élethivatást 
tel jesítő s eltérő fe l fogást valló fé r f i ak nézetén 
szemlélteti, hogy h iába a nemes cél, az ember-
boldogító eszme: áldozatul esik az anyagias-
ságnak, a féktelenségnek. De Böngérf i János, 
a tisztesmultú, ősz nevelő megszokta pályáján, 
hogy hivatásunkat optimista világszemlélettel 
kell teljesíteni. A mi célunk: építés. Ha mun-
kánka t talán nem kísér i is siker, mégis lelkese-
déssel kell dolgoznunk a jövőért. A jövőnek, a 
nemes emberinek diadala nem kétséges. Vé-
gül mégis az igaz, a szép, a jó fog győzedelmes-
kedni. Az ellenséges emberi indulatokat egy 
másik emberi érzés: a szeretet f o g j a végtére 
legyőzni. Hogy az egymással szemben álló nem-
zetek ellenségeskedése nem mélyreható érzel-
mekből fakad, az angol i f júnak és a német 
leánynak példája mu ta t j a , akik egymás egyéni-
ségének, jellemének vonzó ha tása alatt örök 
hűséget esküsznek egymásnak. Böngérf i János 
gondolatai könnyen folyó, természetes szavak-
ban fejeződnek ki. Az író igaz érzéseit tolmá-
csolja, őszinte, rokonszenves, egyszerű szavak-
kal. Ezért a mélyenszántó, súlyos gondolatok 
világosan, folyamatosan fejeződnek ki, s a 
f igyelmes olvasónak bőséges elmélkedésre ad-
nak alkalmat. 

A hanyatló civilizáció kétségbeesett beteg-
sége: a munka útálata és az élvezetszomj. 
(Godefroid Kurth, A modern civilizáció kez-
detei.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Dr. Komao Murakami: Das japanische Un-
terrichtswesen. (A japán oktatásügy). Tokió, 
1934. 

Ma, amikor J a p á n döntő módon avatkozik 
bele a szélsőkelet hatalmi viszonyaiba, érthető 
érdeklődés mutatkozik világszerte oktatásügyi 
intézményei i ránt . Ennek a szükségletnek tesz 
eleget a japán-német kultúrintézet kiadásában 
megjelent címbeli munka, amelynek megbíz-
hatóságát és értékét nemcsak a szerzőnek sze-
mélye biztosítja, aki Giessenben Messernél 
folytatot t beható pedagógiai tanulmányokat , 
hanem az a körülmény is, hegy ezt .a munkát 
maga Spranger ismerteti részletesen folyóira-
tában. A következőkben sűr í tve az ő nyom-
dokain haladunk a történelmi rész mellőzésé-
vel. Erről csak annyit, hogy valamint az ú jabb 
nyugateurópai államok, azonkép Japán is több 
ízben tapasztal ta idegen kul túrák befolyását , 
amelyet azonban saját mélygyökerű kul túrá já-
val sikerült összeegyeztetnie. A nyugat i kul-
túrákban rej lő liberális, demokratikus, haladó 
és felvilágosult elveknek befogadása a mult 
század utolsó tizedében következik be, ugyan-
csak az ó-japán hagyományok tudatos fenntar-
tásával. Az 1890. évi császári rendelet a lapja a 
mai japán közoktatásügynek is, amely kezdet-
ben az amerikai-angol utili tarizmushoz, szer-
vezetileg I. Napoleon szigorúan centralisztikus 
rendszeréhez igazodott. A német befolyás, 
Pestalozzi módszerétől eltekintve, 1888-ban érez-
hető erősebben és mindmáig érvényesül. A 
szerző lelkesedéssel határos elismeréssel szól 
Kerschensteinerről, akiben az elmélet és a 
gyakorlat embere csodálatraméltó módon egye-
sült, és azt az óhaját fejezi ki. va jha Japán-
ban is akadna egy Kerschensteiner. Ennek az 
országnak is különböző vallás- és világnézet-
beli á ramlatokat kellett a maga népségében 
feldolgoznia, ami végül a hi tvallásmentes isko-
lához vezetett. Ebben csak erkölcstanítás folyik 
erős nemzeti hangsúllyal: vallásos érzület, az 
ősök iránti tisztelet, a nagycsaládnak szociális, 
s t ruk tú rá j a . Ehhez Spranger a következő érde-
kes megjegyzést fűzi: „Az ember érzi, hogy a 
nemes emberiességnek humaniszt ikus ethosa 
egybeforrt szilárd nemzeti magatartással" . 
Maga az iskolarendszer nagy jában egyezik a 
legtöbb kultúrállaméval, az általános művelt-
ség gondolatával együtt. A nemzetközi iskola-
ügyet lépten-nyomon kísérő vitás kérdések, 
problémák Japánban is foglalkoztat ják az ille-
tékes köröket. Egészen sajá tos intézmény az 
i f júság katonai-sportbeli kiművelésére rendelt 
intézetek (Seinen—Kunrenjo): ilyen 15.787 van 
több mint 800.000 résztvevővel. 1919 óta a nép-
főiskolák is nagyot haladtak. Murakami köny-
vének utolsó fejezete a japán oktatásügynek 
jövőjével foglalkozik, amely a nyugat i érte-
lemben vett demokratikus szellem i rányában 
halad, de szüntelenül szem. előtt t a r t j a az ősi 
j apán népjellem követelményeit és szembe 
száll a külföldi szellemnek elárasztása ellen. 
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K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Svájc. 
Az ország 22 kantonja 25 közoktatásügyi köz-

ponttal, megannyi hatósággal rendelkezik, ami 
felette megnehezítette a teljes áttekintést, illető-
leg anyagbeszerzést egy-egy felmerült pedagó-
giai kérdés alkalmával. Ezt a h iányt immár az-
zal szüntették meg, hogy az egyes közoktatásügyi 
hatóságoknak Aarauban levő állandó központi 
t i tkárságát bízták meg egész S v á j c oktatásügyi 
anyagának összegyűjtésével, rendezésével és a 
szükséges felvilágosítások megadásával. 

Lengyelország. 
A folyó iskolaévben megvalósítandó és a nép-

iskolákra vonatkozó miniszteri rendeletek a kö-
vetkező pontokat ölelik fel: 1. Az iskolák ellátása 
a sikeres taní tás érdekében szükséges felszerelé-
sekkel és berendezésekkel. 2. Az iskolakertek ra-
cionális kihasználása. 3. Az ' í r ás - és rajztanítás-
ban használt füzetek egységes típusa. 4. A tan-
tervi anyagnak felosztása. 5. A súlyos viszonyok 
közepett élő és általában a rászoruló gyermekek 
védelme az iskolázás érdekében. 6. Védő (nap-
közi) osztályok szervezése. 

Bulgária. 
A bolgár földmívelésügyi minisztérium, a bol-

gár és dán keresztény i f j ak szövetségeinek kez-
deményezéséből az elmúlt évben vagy 70 bolgár 
i f j ú nyert elhelyezést és szíves fogadtatást dán 
gazdáknál és népfőiskolákban, ahol 18 hónapon 
keresztül tanulmányozták a gyakorlati mező-
gazdaságot és üzemeket, bepillantást nyertek a 
termelés és fogyasztás kapcsolatába, sok egész-
ségügyi és életrevaló ismeretet saját í tot tak el, 
végül tapasztalhatták, hogy a vallásnak milyen 
fontos szerep ju t a földmívelők életében. 

Nagybritannia. 
A nemzeti tanítószövetségek nemzetközi szö-

vetségének augusztusban Oxfordban tar tot t 
kongresszusán a következő két határozati ja-
vaslatot fogadták el: 1. Az értekezlet ismétel-
ten kifejezi abbeli meggyőződését, hogy az is-
kola és család egyetértő és szoros együttműkö-
dése feltétlenül szükséges a gyermekek érdeké-
ben. 2. Tekintettel a hat évnél f iatalabb gyer-
mekek fejlődésére, kívánatos, hogy a tanügyi 
hatóságok megfelelő módon foglalkozzanak az 
iskolázást megelőző korban levő i f júsággal is. 

E G Y E S Ü L E T I E L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A Társaság 
Komis Gyula dr. á l lamt i tkár elnöklésével ja-
nuá r 18-án ta r to t ta meg rendes felolvasó ülé-
sét. E r re az alkalomra az Akadémia heti ülés-
terme zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel, 
amelynek soraiban többek között helyet fog-
lal tak: Vajdinger Gyula, Kőrösy László, Mos-

dóssy Imre , Bernáth Géza miniszteri tanácso-
sok; Huszti József, Császár Elemér, Doby Géza, 
Dengl János, Kühár Flór is egyetemi tanárok, 
Pintér Jenő, Stuhlmann Pa t r ik , Kemenes Illés,. 
Madzsar Imre főigazgatók, Kocsis Lénárd a 
pannonhalmi főiskola igazgatója, Rákos Zoltán 
a polgári iskolai tanáregyesület elnöke és még 
többen. 

Ezután Kelemen Krizosztom pannonhalmi fő* 
apát t a r to t ta meg általános érdeklődés köze-
pette „A vallás mint nevelési tényező az iskola 
életében" c ímű székfoglaló előadását, amelynek 
gondolatmenete a következő: A keresztény neve-
lés az erkölcsi világrend a lap ján állva az evan-
géliumi életeszmény gyakor la t i megvalósítá-
sára ok ta t ja és szoktat ja az ú j nemzedéket. A 
gyakorlat lévén a célja, m á r az oktatást is 
állandó kapcsolatba hozza az élettel. Nem elég-
szik meg az értelem meggyőzésével, hanem a 
szívet, a cselekvést megindító érzelemvilágot 
is igyekszik megszerezni. Az oktatásnál fonto-
sabb szerep j u t az erkölcsös környezetbe való 
beállításnak. De ez sem elég. Az i f jú léleknek 
fokozatosan be kell kapcsolódnia a vallásos 
élet tényleges gyakorlatába, hiszen a gyakor la t 
teszi a mestert. Egy gyermekekkel telt templom 
megilletődött csendje is muta t j a , mily párat-
lan fegyelmező erő a vallás. Az értelem fejlőd-
tével az önfegyelmezésnek, az önnevelésnek ki-
meríthetetlen forrásává lesz a vallásos neve-
lésből származó lelki tőke. Soha ki nem apadó 
életvize ugyanis szüntelenül árad a vallásos 
élet örömforrásából, az imádságból és a szent-
ségekből, amelyeknek gyakor i vételére az is-
kola ránevel. Előadó a diákéletből vet t meg-
ható példákkal igazolja ál l í tásának helytálló 
voltát abban a tudatban, hogy a legművészib-
ben felépített érvelésnél is meggyőzőbben be-
szél maga az élet. 

Az elnök meleg szavakkal köszönte meg a 
magas szárnyalású, mindnyá junk számára ta-
nulságos és felemelő előadást és a Társaság 
kiváló tiszteletének és nagyrabecsülésének külső 
jeléül á tad ta neki a rendes tagságról szóló 
oklevelet. 

A következő előadó, Loczka Alajos igazgató, 
az Országos Közoktatási Tanács t i tkára „Kö-
zépfokú mezőgazdasági oktatásunk" c ímű elő-
adásában ennek az intézménynek másfél év-
tizedes fennállása alkalmából összefoglalta ér-
dekes alakulását , amely ki tűnő példája az élet 
ós az iskolapolitika kölcsönös egymásra hatá-
sának. Ez az iskola rövid múl t j a ellenére a 
harmadik t an te rwá l tozás előtt áll. Az iskola 
kettős célkitűzéssel alakult meg, a középosztály-
nak megfelelő általános műveltség bir tokába 
akar ta segíteni a gazdaosztály fiait, anélkül, 
hogy elvegye kedvüket őseik foglalkozásától. 
Előadó vázolja a nehézségeket, amelyekkel az 
iskola tanterve, tanítási módja és a gyakor la t i 
kiképzés fokozatosan közeledett az ú j célkitűzés-
hez, a kifejezett szakoktatási jelleghez. Egybe-
veti a felső mezőgazdasági iskolát a földmí-
velésügyi minisztérium hatáskörébe tartozó 
szarvasi középfokú gazdasági tanintézettel és 
megállapí t ja , hogy a két intézmény céljaiban, 
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eszközeiben nem állí tható párhuzamba, mert 
szervesen egészítik ki egymást. A szarvasi is-
kola ugyanis a közép- és nagybirtok, a felső 
mezőgazdasági iskola pedig a törpe- ós kisbir-
tok igényein alapul. Előadó rámuta t arra , hogy 
a jelenlegi öt intézet távolról sem elegendő 
a középfokú mezőgazdasági szakoktatáshoz 
fűződő nagy nemzeti céloknak megvalósítására. 
Gazdasági lehetőségeink fokozottabb kiakná-
zását egyénileg művelt, a nagybirtokosok és a 
kisgazdák közé ékelődő gazdasági középosztály 
kialakulásától kell remélnünk. Ennek az osz-
tálynak feladata, hegy az újí tásokkal szemben 

bizalmatlan kisgazdákat sa já t példájával a 
föld megfelelőbb művelésére irányítsa. A tele-
pítés ügyét is ez a gazdasági középosztály ol-
daná meg a legmegfelelőbben. Végül a közép-
fokú gazdasági iskolák számának szaporítása 
mellett tör lándzsát és ezzel karöltve sürgeti 
a kifejezetten mezőgazdasági szakiskolák mel-
lett a középfokú kertgazdasági, szőlőgazdasági, 
erdészetgazdasági iskolák létesítését. 

Az elnök melegen megköszönte az elhangzott 
fejtegetéseket, amelyekre az előadó, mint ez 
iskolák gyakorlat i felügyelője, elsősorban hiva-
tott, m a j d berekesztette az emlékezetes ülést. 

Rácz Kálmán miniszteri osztályfőnök 
nyugalomba vonult 

Hosszú és érdemes pá lya fu tás után nyuga-
lomba vonult dr. parasznyai Rácz Kálmán 
miniszteri osztályfőnök. Mindnyájan, akik tisz-
teletreméltó közpályáját figyelemmel ós nagyra-
becsüléssel kísértük, mély megilletődéssel és 
hálás érzésekkel válunk el tőle. Dr. Rácz Kál-
mán szakadatlan munka közben, melyet nagy 
igazságérzettel, emberszeretettel és kitűnő ké-
szültséggel végzett, mindig jóindulatú b a r á t j a 
volt a magyar ku l tú ra munkásainak és termé-
szetesen a magyar tanítóságnak is s mindez 
ér thetővé teszi, hogy a közszolgálattól valc 
távozását őszinte sajnálkozással nézzük, noha 
az idők rohanását mi sem ál l í that juk meg. Rácz 
Kálmán állami szolgálatba 1905 augusztus 28-án 
lépett; akkor nevezték ki fogalmazó gyakor-
noknak a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumba, melynek egész pá lyá j a alatt köteléké-
ben maradt . 1906-tól 1909-ig az elemi népoktatás 
ügyeit, szervezéseket, iskolafejlesztéseket, de 
főképen a tanítók személyi ügyeit intézte nagy 
gonddal és szeretettel. 1909-ben Tóth János 
akkori politikai á l lamti tkár személyi t i tká ra 
lett s ebben a minőségben referálta az elemi 
népoktatási ügyeket miniszterének, a n a g j 
Apponyinak. Majd 1910-ben az elnöki osz-
t á ly r a hívták be s ott intézte a miniszté-
r ium legkényesebb ügyeit nyolc évig, miköz-
ben Ilosvay Lajos politikai ál lamti tkár mel-
lett is működött, mint t i tkár . Nemzeti össze-
omlásunk után a róm. kat. és gör. kat. főpapi 
javadalmakat intéző ügyosztály helyettes veze-
tője volt. 1921-ben az Országos Földbirtokren-
dező Bíróság megalakulásakor, ennek a bíró-
ságnak elnöke meghívta a bíróság elnöki osz-
tályvezetői állásába, Rácz Kálmán azonban ki-
tért a megtisztelő meghívás elől, mert teljesen 
összeforrott minisztériumi munkakörével. Pá -
lyá jának ily nagy szeretete miat t nem tudott 
attól megválni akkor sem, mikor 1918-ban fő-
ispáni állással kínál ták meg. 1924-ben az elnöki 
ügyosztály helyettes vezetője lett s itt dolgo-
zott 1930 őszéig, amikor gróf Klebelsberg Kuno 
a középiskolai ügyosztály vezetésével bízta meg. 
Ebben a beosztásban öt éven át előadója volt a 

főpapi javadalmi ügyeknek is. 1932-ben, ősszel 
K a r a f i á t h Jenő kultuszminiszter az elnöki 
ügyosztály vezetésével bízta meg. Hóman Bá-
lint miniszter az elemi népoktatás ügyeit in-
téző ügyosztályok élére állította. Legutóbb a 
közalapok és alapí tványok gazdasági és jogi 
ügyeit intéző ügyosztály főnöke volt. Többször 
részesült miniszteri elismerésben, kitüntették a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjével és a 
II . oszt. polgári hadi érdemkereszttel. Fényes 
közpályájának tehát tömérdek érdemét, annak 
folytonos megbecsültetését és azonfölül pálya-
társai és a magyar tanítóság hálás köszönetét 
és meleg szeretetét viszi magával a nyugalom 
korszakába. 
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PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

A pécsi tanítóság pedagógiai szemináriuma. 
Teljes számban gyűlt össze Pécs város tanító-
sága 1936 j anuá r hó 23-án a belvárosi fiúisko-
lában e tanévi szeminárium előadásaira. Berze 
Nagy János dr. tanügyi tanácsos, vezető kir. 
tanfelügyelő megnyitójában szólott „A gyer-
mekek természetes beszédkészségének fejleszté-
séről'' s rámutatot t , miként lehet a tanterv el-
gondolásai szerint kevesebb kérdéssel is ügyes 
indítás és i rányí tás mellett erősíteni a gyer-
mek közlékenységét s fokozni folyamatos, ön-
álló előadói képességét. Kér te a tanítóságot eu-
nek megszívlelésére és érvényesítésére. Hang-
súlyozta továbbá a népiskola két legújabb vív-
mányának, a továbbképzőiskola ú j tantervének 
és a körzeti iskolafelügyelők intézményének 
jelentőségét s buzdította a jelenlévőket ezeknek 
beható tanulmányozására. 

Ezután két tanítási egység kerül t elméleti 
megvi ta tásra és gyakorlat i bemutatásra . A IV. 
osztály beszéd- és ér telemgyakorlatok anya-
gába tartozó ,,Városunk múzeumában" eímű 
tételt nagy gondossággal s körültekintéssel 
fe j teget te Tímár Káro ly pécsi áll. el. isk. ig.-
tanító, míg keresztülvitelét élvezetes tanítás-
ban Velényi László pécsi áll. el. isk. ig.-tanító 
il lusztrálta. Ezt követőleg Rónaszéki Nándor 
bányatelepi társulat i tanító tervszerűen fel-
épített elméleti előadásban meggyőzte a hall-
gatóságot az V. osztály anyagába való „A 
gyufa és gyártása" c. tétéi taní tás i módjáról, 
gyakor la t i lag pedig Schekolin Ferenc pécsi áll. 
tanító muta t t a be ezt a taní tás i egységet s ta-
nítói rátermettségével gyönyörű példájá t adta 
az öntevékenységen alapuló oly sokszor han-
goztatott mnnkaiskolának. 

Befejezésül Koszorús Káro ly pécsi áll. ta-
nító ismertette „A magyarság néprajza" című 
mű I. kötetét s kimutat ta , hogy a taní tó mun-
ká j ának minden területén eredményesen fel-
használhat ja azt a helyes önmegismerés, és a 
f a j i öntudat erősítése és elmélyítésének szol-
gálatában. 

Az értékes előadásokat mind az elnöklő kir. 
tanfelügyelő, mind a hozzászólók, valamint a 
hallgatók is hálás elismeréssel nyugtázták s a 
tanulságos és hangulatos munka a nemzeti 
imával fejeződött be. 

H Í R E K 

Irodalmi pályázat. Az Újpest-Váci Tanítói 
Járáskör két pályadíjat tűzött ki a következő 
munkákra : 1. F á y András pedagógiai munkás-
sága. 2. Osztályom színvonalának megállapí-
tása. Az első munka pá lyad í ja 50 P, a másodiké 
30 P. A munkák terjedelme 5 gépelt oldalnál 
kevesebb, 8 oldalnál több nem lehet. A díjnyer-
tes művet í rója köteles a Já ráskör m á j u s havi 
közgyűlésén előadni, vagy felolvasni. Csák já-
rásköri tagok pályázhatnak. Géppel í r t mun-
kák április hó l-ig, jeligés levelekkel Kerék 

Pé te r elnök, Újpest, Viola-utca 4. szám, címére 
küldendők. 

Igazgatói megbízás. 
A magyar ki rá lyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Gáspár János egri és lgonda J ános 
hevesi önálló gazdasági népiskolai megbízott 
igazgatókat, igazgatói alkalmazásukban meg-
erősítette. 

Iskolaszentelés Mátraderccskín. Január 12-én ünne-
pélyes keretek közölt áldotta meg Szentgyörgyi József 
egri egyházmegyei tanfelügyelő a mátraderecskei négy-
tantermes hatosztályú ú j népiskolát. A szentelés előtt 
a templomban a gyermekáldásról, a szentelés után 
pedig a gyermeknevelésről mondott magasszárnyalású 
beszédet Szentgyörgyi József. Az egyház részéről Dávid 
Bertalan mátraderecskei plébános köszönte meg az 
egyházmegyei tanfelügyelő szíves fáradozását. A köz-
ség részéről Lajtos József községi bíró, a tantestület 
nevében Bauerfeind Rezső kántortanító mondottak üd-
vözlő beszédet. Végül magyarruhás iskolás kisleányok 
köszöntötték a tanfelügyelőt s virágcsokrot adtak át . 
Az ú j iskola felépítésén nagy áldozatkészséggel és sok 
munkálkodással fáradozott Bell Miklós téglagyáros. 
Az impozáns iskola megteremtése az ő érdeme, mert 
a kapott államsegélyből ezt az iskolát nem lehetett 
volna fölépíteni, ha Bell Miklós jó szívével s nagy 
anyagi támogatásával hozzá nem járul. Áldja meg az 
Isten érte! 

A Közművelődési Rádióeloadássorozat februári mű-
sora. Minden vasárnap délután Vi 5 órakor Budapest 
I. állomásán a következő előadások hallhatók: Február 
2-án a híres magyar gyógynövényekről beszél dr. 
Rapaics Raymund főiskolai tanár, melyek mindenkor 
igen keresettek voltak egész Európában. Elmondja, 
hogyan szorította ki a XVI. században a besztercei 
szilva a gyógyszerként használt aszalt damaszkuszi 
szilvát, hogyan ismerték fel ugyanabban az időben a 
Szent László és Csaba ire gyógyító erejét és alkotta 
meg a nép utólag az ezekhez fűződő mondákat, beszél 
a szepességi Kárpáti balzsam világsikeréről és a szikes 
földek székfüvének, a kamillának ma sem múló nép-
szerűségéről. — Február 9-én Ecsedy István, a debre-
ceni Déri-múzeum igazgatója a híres debreceni disznó-
torokról emlékezik meg. Eleven képekben meséli el 
a disznóölés rendjét, a setét hajnaltól, mikor meg-
érkezik a bellér, majd hogyan ölik, pörzsölik a disznót, 
a mestervágást, mikor felbontják és a bellér titkát, 
művészetét, ahogy a kolbászt csinálja. Mire leszáll az 
este, már sistereg a tűzhelyen a friss hurka és kolbász, 
illata betölti a házat és borosüvegekkel telerakott asz-
talnál együtt ül a tor, a vendégség. — .4 termőföld 
megromlásáról tart előadást február 16-án dr. Hallen 
egger Róbert egyet. m. tanár, felvetvén a kérdést, váj-
jon nem merül-e ki a föld a folytonos használat által. 
Idézi Catót, ki azt mondta, hogy a föld nem hal meg, 
mint az ember, de a tudatlan földmívesnek kevéssel 
fizet. Végigtekint a történelmen, magyarázatot keres, 
hogy miért pusztult el Kis-Ázsia, Szíria, Mezopotámia 
és Spanyolország egykor virágzó földmívelése és miért 
ta r t ja magát évezredek óta Kínában, Japánban, Egyip-
tomban. A föld nálunk is előforduló betegségéről, a 
szikesedés keletkezéséről is megemlékezik és elmondja 
a gyógyítás módját is. — Február 23-án Dóczy Jenő, 
a kitűnő író és esztéta, Ady nemzeties költészetérőt 
olvas fel, akit életében azzal vádoltak, hogy nincs 
benne hazafias érzés. Elmondja, mennyire más volt 
Ady Endre hazafisága, mint amelyhez az akkori kö-
zönség szokva volt. Ma már értjük az ő honszerelmét, 
mely teljesen egynek érzi magát a magyar paraszttal 
és érzi a rettenetes katasztrófa elkövetkezését. Vészt-
jósló szavai igazak voltak és kétségbeesve hanyatlik 
korai sírjába, épp akkor, mikor nemzetünk ezeréves 
állama darabokra törik. 
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Nográd-Hont vármegye mult tanévi beszá-
molás. Nógrád és Hont közigazgatásilag egy-
előre egyesített vármegyék Törvényhatósági 
Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága j anuár 
lió 8-án tar tot ta évi rendes közgyűlését dr. 
Baross József alispán elnöklete alatt. Alispán 
elnök üdvözlő szavai u tán Oravszky Rezső vm. 
népművelési t i tkár, előadó részletesen ismer-
tette a bizottság 1934/1935. tanévi működéséről 
szóló beszámolóját, az 1935. évi zárszámadását, 
az 1935/1936. tanévi munkatervét és az 1936. évi 
költségvetését. A közgyűlés előtt ismertetett 
beszámoló jelentésből a következő adatokat 
r agad juk ki: Az ideiglenesen egyesített vár-
megye területén az 1934/35. tanévben volt: 
638 népművelési előadás; 674 műsoros elő-' 
adás; a leventék részére 3030 előadás; 9 anal-
fabéta tanfolyam; 19 alapismereteket terjesztő 
tanfolyam; 4 népművelési tanfolyam; 22 mű-
vészeti és kedélyképző (ének, nóta, zene, nem-
zeti tánc) tanfolyam; 8 gyakorlati — gyors-
írási, német, nyelvi stb. — tanfolyam; 20 nő-
nevelési — szabás, varrás , kézimunka, ház-
tar tás i stb. — tanfo lyam; 11 gyermekszóra-
koztató délután; 9 helybeli és 2 vidéki tanul-
mányi kirándulás; 131 műkedvelői előadás; 343 
alkalmi ünnepség és 137 népművelési nap, 
amely 6 szavalókórussal, 7 vonószenekarral és 
21 dalárdaversenyzővel tar tot t meg. A nép-
könyvtári könyvek összes száma 14.368 darab, 
a kivett könyvek száma 47.505 darab és az olva-
sók száma 6331 egyén volt. Az elmúlt évben 
672 előadó szerepelt. A vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium az általa létesített 56 nép-
könyvtár állományát összesen 55 művel gyara-
pította. A vármegye al ispánja 21 népkönyvtár 
számára 1—1 művet adományozott. A bizottság-
áltál létesített 22 népkönyvtár egyenként 29 
művel gyarapí t ta to t t . A bizottság az elmúlt év-
ben beszerzett 4 drb vetítőgépet. A közgyűlés 
dr. Visnovszky Rezső tanügyi tanácsos, ügyve-
zető elnök indí tványára az elért eredménye-
kért Orovszky Rezső vm. népművelési t i tkár-
nak köszönetét és elismerését nyilvánítot ta . 

Ki tud róla? Csépesi Pétert, ki a in. kir. 20. honvéd 
gyalogezredben szolgált mint tartalékos hadnagy az 
1918-i forradalomig és a polgári életben tanító, állító-
lag Szatmárnémeti közelébe való, keresi volt hűséges 
tisztiszolgája, Tót János. Aki tud róla, tudassa cimét 
vitéz Fekete Imre gazdaköri elnökkel, Szegvár. 

Baranyavármegye 1935 36. évi népművelési 
munkaterve. Baranyavármegye iskolánkívüli 
népművelési bizottsága december havában tar-
tot ta meg szokásos ülését a bizottsági tagok 
élénk érdeklődése mellett. A bizottság örömmel 
vette tudomásul, hogy a községek népművelési 
munkáinak vezetői a helyi viszonyok és szel-
lemi szükségletek figyelembevételével a mun-
katerveket idejében elkészítették és a tevé-
kenységet megkezdték. 

A bizottság sajá tos népművelési munkájából 
az alábbiakat emeljük ki: 

A vármegyében pusztító népbetegség, az 
egyke elleni küzdelem érdekében a l eány i f jú -
ság nevelését, gondozását a bizottság az 

1935/36. tanévben még fokozottabb mértékben 
segíti elő. A leányegyesületek szervezését to-
vább folytat ja . Ezek az egyesületek a nép-
művelés i rányításával , határozott és részle-
tes évi munkaterv szerint működnek, az egy-
házak és a közigazgatási szervek támoga-
tásá t minden vonatkozásban megkapják. Az 
egyesületek keretében folyik minden nőneve-
lési munka. A különféle felekezetek meg-
értése lehetővé teszi a leányoknak, fiatal asz-
szonyoknak egy táborba való toborzását, ahol 
a vallásos világnézet ós a vallásos jellemek 
kialakí tása érdekében együtt dolgoznak a fal-
vak összes úriasszonyai, leányai és vezetői. Az 
egészségvédelmet a Stefánia és egészségvé-
delmi intézmények orvosai és védőnői szolgál-
ják. Az egyesületek feladatai közé tartozik a 
m a g y a r népi értékek fe lú j í t á sa és megmen-
tése is. Biztató jelek igazolják ennek a munká-
nak helyes i rányát . A szülők már több község-
ben nagy anyagi áldozatokkal csináltat ják leá-
nyaiknak a régi ruhákat . Fe lú j í t j ák régi népi 
szokásaikat, táncaikat , örömmel tanul ják meg 
a má r összegyűjtött baranyai nótákat. Néhány 
fa luban hozzáértő, idősebb asszonyok segítsé-
gével tanulják az ormánysági szövést, hímzést, 
- A férf iénekkarok és vegyeskarok szintén az 
egyke elleni küzdelem szolgálatában állanak. 
Ezeknek a száma örvendetesen gyarapszik. 

A bizottság jún ius havában két helyen, a 
vármegye déli és középső részén megrendezi a 
ba ranya i anyák ünnepét a tavalyihoz hasonló 
kei-etek között, amelyet magas megjelenésével 
a kormányzó úr ő főméltósága és a főméltó-
ságú asszony is ki tüntetet t . Ezen a két napon 
m u t a t j á k be a népművelés szoros kötelékében 
álló szervek a ba ranya i magyar nép értékeit: 
viseletét, táncait, nótáit, szokásait stb. A bi-
zottság munkája odairányul , hogy az anyák 
ünnepének minden műsorszámát, ide sorozva 
az előadásokat is, a nép fiai, leányai, asszonyai, 
f é r f ia i adják. 

A gazdasági i rányú népművelési munkát a 
gyümölcstermesztési és méhészeti tanfolyamok 
mellett a gazdasági számviteli tanfolyamok 
kerteiben fo ly ta t ja a bizottság. Ez utóbbi tan-
folyamoknak eredménye meglátszik már. Azok-
ban a községekben, amelyekben ilyen tanfolya-
mokat rendeztek, a f ia tal gazdák egyrésze ren-
des könyvvitelt vezet. 

A bizottság szervezésében és a bizottság 
anyagi támogatásával az alábbi keretekben fo-
lyik a munka: 

2197 előadás, megfelelő műsorral . 171 kultúr-
est, 33 népművelési hangverseny a falvak nagy-
közönsége számára; 4 anal fabéta tanfolyam, 6 
alapismeretterjesztő, 28 népművelési tanfo-
lyam, 5 művészeti, 13 jellemképző tanfolyam, 
40 nőnevelési, 12 gazdasági tanfolyam, 5 gazda-
sági számviteli tanfolyam és 23 gyakorlati 
tanfo lyam a férf iak , illetve a nők részére. 

Baloghné Hajós Terézia a tanítóságot is ér-
deklő rádióelőadást t a r t február hó 19-én 4 óra 
10 perckor a növények mozgásáról. 

Igazgatói kinevezés. A váci püspök vitéz Csaba Jó-
zsef rétsági kántortanítót igazgató-tanítóvá nevezte ki. 
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Tanítóünneplés. Meleg, bensőséges ünneplésben ré-
szesítette Kővágóörs róm kat. egyházközsége Bucsy 
Aladár kántortanítót abból az alkalomból, hogy dr. 
Rott Nándor megyéspüspök igazgatóvá nevezte ki. 
Díszgyűlés keretében ünnepelte, amelyen megjelentek 
Csébij János esperes-plébános és Kiss István tapolcai 
esperes-plébános, mint kerületi tanfelügyelő. A kerületi 
esperes felolvasta a püspöki kinevező okiratot, majd 
utánna a tanítói munkát méltatva, szép beszéd kísére-
tében sok szerencsét kívánt az ünnepeltnek. A növen-
dékek nevében Szabó Gabriella hatodik osztályos ta-
nuló mondott köszöntöt, majd pedig a tantestület ne-
vében Onay Tibor tanító köszöntötte az ú j igazgatót. 
Az egyházközség nevében dr. Auerbach Rezső ügyvéd 
keresetlen szavakkal üdvözölte a kitüntetettet. Befeje-
zésül Bucsy Aladár mondott meghatottan köszönetet 
a megyéspüspöknek a kinevezésért, a jelenlevőknek 
pedig a szíves és jóleső ünneplésért. 

Komárom—Esztergom Vármegye Törvény-
hatósági Isk. Népművelési Bizottságának áldo-
zatkészsége a cigányok oktatására. A Komá-
rom vármegyei Tárkány községben 400 lélek-
ből álló cigánytelep van, akik foglalkozásukra 
nézve muzsikusok, vályogvetők és iparosok. 
Teljesen külön telepen laknak és beiskolázta-
tásuk évek óta szinte lehetetlen volt, egyrészt 
a ruha hiánya miatt, másrészt pedig a gazdák 
sem látták szívesen a cigánygyerekeket sa já t 
gyermekeik között. í g y évek során nagytö-
megű analfabéta fej lődött ki közöttük. A vár-
megye népművelési bizottsága ezen h iány meg-
szüntetésére külön cigányiskolát állí tott fel, 
egy állástalan tanítót alkalmazott ide, aki nap-
közben a mindennapi tanköteles cigánygyere-
keket, az esti órákban pedig a felnőtt analfa-
béta cigányokat taní t ja . A vármegye közön-
sége közadakozásból ruháza t ta l és a téli hóna-
pokban ételekkel lá t ja el a cigánytelep lakos-
ságát, akik nem remélt szeretettel j á r j á k az 
iskolát s így az oktatás és eddig a taní tás elé 
semmiféle akadály nem gördült . 

Varga Lajos kiadja költeményeit. Varga Lajos, a 
hajdúböszörményi költő-tanító, akinek költeményei 
eddig az Üj Időkben, a Napkeletben, az Ünnepben, a 
Pesti Hírlapban, a Tanítók Lapjában, a Budapesti Hír-
lapban s több szépirodalmi lapban jelentek meg, most 
verseskötetet ad ki. A mélyérzésű tanító-költő kötetét 
bizonyára szívesen fogadja nemcsak a tanítóság, ha-
nem a magyar társadalomnak irodalomkedvelő széles 
rétege is. 

A szegcdi tankerület nevelői részére rendezett tovább-
képző tanfolyam és tanítói pedagógiai szeminárium 
munkarendje. I. 1936 január 9-én (csütörtök) délután 
4—6 óra. A tanfolyamot megnyitja dr. Kisparti János, 
a szegedi tank. kir. főigazgatója. 1. Dr. Ditrói Gábor 
Rector Magnificus, egy. ny. r. tanár : A gyermek szeme 
2. Dr. Kisparti János tanker, kir. főigazgató: A nevelés 
fogalma. II. 1936 január 14-én (kedd) délután 4—6 óra. 
1. Dr. Várkonyi Hildebrand egy. ny. r. tanár: A gyer-
mek idegrendszere. 2. Dr. Mészáros Gábor egy. in. tanár: 
A népélelmezés reformja. 111. 1936 január 21-én (kedd) 
délután 4—6 óra. 1. Dr. Kramár Jenő egy. ny. r. tanár: 
Mit kell tudnia a nevelőnek a gyermek fertőző beteg-
ségeiről? 2. Dr. Tomcsik József egy. ny. r. tanár: 
A fertőző betegségek megelőzéséről. IV. 1936 január 
28-án (kedd) délután 4—ti óra. 1. Dr. Kisparti János 
taiiker. kir. főigazgató: A nevelés és a korszellem. 
2. Dr. Petrányi Győző egy. m. tanár : A gyermek tüdeje. 
V. 1936 február 4-én (kedd) délután 4—6 óra. 1. Dr. 
Szentgyörgyi Albert egy. ny. r. tanár: A vitaminok és 

a gyermek fejlődése. 2. Waltner Károly egy. m. tanár, 
kórházi főorvos: A gyermek táplálása. VI. 1936 február 
11-én (kedd) délután 4—6 óra. 1. Dr. Várkonyi Hilde-
brand egy. ny. r. tanár : A gyermek lelkiélete. 2. Dr. 
Rejtő Kálmán egy. m. tanár: A gyermek bőrbetegségei. 
VII. 1936 február 18-án (kedd) délután 4—6 óra. 
1. Dr. Göllner Lajos egy. m. tanár: A gyermek foga. 
2. Dr. Treer József egy. m. tanár: A gyermek torka és 
füle. 

Csongrád vármegye és Szeged szab. kir.- város nép-
iskolai tanítóságának pedagógiai szemináriuma. VIII. 
1936 február 22-én (szombat) délelőtt 10 óra. 1. Elnöki 
megnyitó. Tart ja : Kiss Károly kir. tanfelügyelő. 2. Dr. 
Kisparti János tanker, kir. főigazgató: A nevelés és a 
nemzeti élet. 3. Gyakorlati tanítás és hozzászólások. 
4. Dr. moóri Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök 
szózata. IX. 1936 február 22-én (szombat) délután 
4—6 óra. 1. Dr. Várkonyi Hildebrand egy. ny. r. tanár: 
Az ifjvíkor pszichológiája. 2. Dr. Kramár Jenő egy. ny. 
r. t anár : A gyermek szíve. X. 1936 február 25-én (kedd) 
délután 4—6 óra. 1. Dr. Kisparti János tanker, kir. fő-
igazgató:, A nevelés és a tudomány, a művészet és a 
vallás. 2. Dr. Tomcsik József egy. ny. r. tanár: A köz-
egészségügyi intézmények. A tanfolyamot bezárja dr. 
Kisparti János, a szegedi tank. kir. főigazgatója. 

Az előadások helye, az 1936 február 22-ikiek kivéte-
lével, a szegedi Baross Gábor-reálgimnázium torna-
terme (Szeged, Horváth Mihály-utca 2. sz.). A február 
22-ikieké a Szeged-rókusi állami elemi iskola torna-
csarnoka (Szeged, Kossuth Lajos-sugárút 27. sz.). 

A szabadegyetemi előadások könyvalakban. A Ma-
gyar Tanítók Szabadegyeteme budapesti előadássoro-
zatának anyagát az Egyetemes Tanítószövetség könyv-
alakban is közreadja, hogy ezeknek az értékes elő-
adásoknak azok is birtokába juthassanak, akik a tá-
volság vagy időhiány miatt aze kat nem hallgathatták. 

A kiváló pedagógusok és tudósok kifejezetten a 
tanítóság részére tartott előadásait úgy az iskolai, mint 
az iskolánkívüli munkájában mindenki felhasználhatja. 

Tekintettel arra, hogy az ízléses kiállításban, körül-
belül 200 oldalas terjedelemben megjelenő és a maga 
nemében egyedülálló munkát az Egyetemes Szövetség 
csak a jelentkezők számának megfelelő példányban 
nyomatja, felhívjuk a kartársak figyelmét, hogy azt 
már most jegyeztessék elő. A könyv ára 3 pengő. 
A könyv előjegyezhető a Magyar Tanítók Szabad-
egyeteme vezetőségénél, Budapest, VIII, Szentkirályi-
utca 47. szám. 

Tanulmányi kirándulás Budapestre. A Tanítók Fe-
renc József Háza igazgatósága az 1936. évi nagyszűn-
időben ú j ra rendezi a budapesti tanulmányi kirándu-
lásokat, amelyeken 1935 nyarán 201 tanító vett részt. 
A tanulmányi kirándulás 12—12 napig fog tartani és 
három csoportra lehet jelentkezni. A csoportok tanul-
mányi ideje: I. csoport július 6—17-ig, a II. csoport 
július 20—31-ig és a III. csoport augusztus 3—14-ig. 

Az első és második csoportba, amelynek tanulmányi 
anyaga az elmúlt évivel teljesen megegyezik, olyanok 
jelentkezzenek, akik az előző évben nem vettek részt 
a tanulmányi kiránduláson, míg a harmadik csoport 
azok számára rendeződik teljesen ú j anyagbeosztással, 
akik az első évben már résztvettek. A tanulmányút 
költsége a 12 napi teljes ellátással 30 pengő. A be-
lépési díjak, villamos- és egyéb költségek pedig 10 pen 
gőbe kerülnek. Jelentkezéseket 5 pengő jelentkezési 
díj egyidejű beküldésével már most elfogad az igaz-
gatóság: Budapest, VIII, Szentkirályi-utca 47. szám. 

Halálozás. Schicbta Ilona pécsi állami tanítónő dol-
gos életének 39. évében hosszas szenvedés után a 
halotti szentségek felvétele mellett 1936 január 12-én 
nemes lelkét Teremtőjének visszaadta. — Ferenczy 
Sándorné Eőry Mária ref. tanítónő életének 57., tanítói 
szolgálatának 38. évében Debrecenben elhúnyt. 
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H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 8077/1935. ein. számú rendelete a tényleges 
és nyugdíjas közszolgálati alkalmazottakat 
megillető vasúti arcképes igazolványoknak az 

1936. évre szóló kiállítása tárgyában. 
I. 

Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, 
intézetnek és intézménynek. 

Az állami, törvényhatósági stb. alkalmazot-
tak, nyugdíjasok és ezek családtagjai birtoká-
ban levő és 1935. év t a r t amára érvényes arcké-
pes igazolványok az 1936. évre nem érvényesít-
tetnek és ezek érvényessége 1936. évi február hó 
29-én megszűnik. 

A jelzett alkalmazottak vasúti arcképes iga-
zolványaiknak 1936. évre kiállítása ügyében a 
Máv. igazgatóságának folyó évi 61.064/1936. C. 
számú rendelete a l ap ján az alábbi rendelkezé-
sek irányadók: 

I. Általános tudnivalók. 
A kimutatásokhoz és a nyugdí jasok kérvé-

nyeihez egészen új kartonlapra nem ragasztott 
arcképeket (6Va—9Vá cm méretben) kell csatolni, 
melyek hátulsó oldalára a tulajdonos teljes ne-
vét és rangját , a családtagoknál ezenfelül a 
gyermek utónevét, feleségnél pedig a „felesége" 
megjelölést olvashatóan rá kell írni . A tényle-
ges szolgálatban álló alkalmazottaknál a fény-
képek hátulsó lapjá t a hivatal bélyegzőjével 
is el kell látni, míg a nyugdíjasoknál a lakó-
helyet (város vagy község nevét) fel kell tün-
tetni. A fényképeket azzal a sorszámmal kell 
ellátni, amely sorszám alatt a kimutatásban 
szerepelnek és ebben a számtani sorrendben 
kell a fényképeket a kimutatáshoz csatolni. 

Külön kimutatásban kell kérni a 10 éven fe-
lüli gyermekek arcképes igazolványainak egész 
évre kiállítását, amely kimutatáshoz a szemé-
lyenként járó 24 P térítési összeg és 2 P ki-
áll í tási illeték, vagyis 26 P összegnek az ille-
tékes üzletvezetőség j a v á r a történt befizetésé-
ről szóló postatakarékpénztári csekklap „El-
ismervény" részét csatolni kell. Egy kimutatá-
son felsorolt összes személyek után járó térí-
tési összeget és kiál l í tási illetéket egy csekk-
lapon kell befizetni. 

A csekklap középső részének hátulsó felén a 
térítési összegeket és az illetéket külön-külön 
részletezni kell. 

Az alkalmazottakról és feleségeikről külön, 
a gyermekekről ismét külön készített kimuta-
tásokat a szolgálati főnökségeknek kelettel, a 
hivatal bélyegzőjével ós aláírásukkal el kell 
látniok. A számvevőségek pedig mindenik ki-
mutatáson az igény jogosultságot és a családi 
pótlékok folyósítását igazolják és úgy az alkal-
mazott, mint a feleség u tán járó térí tési összeg 
feljegyzésének tételszámát feltüntetik. 

A szolgálati főnökségek az általuk így látta-
mozott, a számvevőség által záradékolt és 
ugyancsak a számvevőségek által kiállított 
„Ellenőrzési szelvény"-nyel felszerelt k imutatá-
sokat az illetékes üzetvezetőség címére bekül-

dik. Az „Ellenőrzési szelvény" nélkül beérkező 
kimutatásokat pótlás végett vissza fogjuk kül-
deni. Fe lkér jük egyúttal a számvevőségeket, 
hogy a kimutatások végén külön ki tüntetni 
szíveskedjenek azt, hogy összesen hány csa-
ládfő és hány feleség szerepel a kimutatásban. 

A kiállítási illeték címén igazolványonkint 
1936. évi február hó 29-ig 2 P, térítési díj címén 
8 P , összesen 10 P- t kell a félnek igazolványon-
ként az illetékes üzletvezetőség csekkszámlá-
jára postatakarékpénztári befizetőlappal (csekk) 
befizetni és a csekklap „Elismervény" szelvé-
nyét a kimutatáshoz (vagy kérvényhez) kell 
mellékelni. Természetesen egy kimutatáson fel-
sorolt összes személyek után já ró kiállítási ille-
téket és térítési kiegészítődíjat egy csekklapon 
kell befizetni. A csekkszelvény középső „Érte-
sítőlap" részének hátsó üres oldalán részle-
tezni kell a befizetett összeget, úgymint : P 
térí tési díj, illeték. Üres csekklapok bár-
mely postahivatalnál darabonként 3 f i l lérért 
kaphatók. 

II. Tényleges állami alkalmazottak. 
Az összes ál lami és az állami üzemeknél tény-

leges szolgálatban álló alkalmazottak, valamint 
azok feleségei arcképes igazolványainak kiállí-
tását az illetékes szolgálati főnökségeknek 
összesített k imutatásban kell kérniök. Ezek 
u tán ugyanis az illetékes miniszteri tárca dara-
bonként a térítési díjból (24 P) 16 P megtéríté-
sét vál lal ja 
III. Állami nyugdíjasok, kegydíjasok, árvák. 

A II . pont a lat t felsorolt á l lami és az állami 
üzemek nyugdíjasainak, özvegyeinek és árvái-
nak arcképes igazolványok kiáll í tására vonat-
kozó kérvényeit záradékkal ellátva és szelvény-
nyel felszerelve a nyugdí jat számfejtőhivatal 
(számvevőség) a lakcímükre megküldi, azokon 
a kérvényi részt kell a kérvényezőnek kitöl-
teni és az I. pontban ismertetet t nagyságú 
fényképpel és a I I . pontban részletezett csekk-
elismervénnyel felszerelve az üzletvezetőséghez 
beküldeni. 

IV. Tényleges nem állami tanszemélyzet. 
Az igényjogosult nem állami (községi, hit-

felekezeti stb.) tanszemélyzet, valamint azok 
igényjogosult családtagjai arcképes igazolvá-
nyának kiál l í tására a kimutatást az I. pontban 
(Általános tudnivalók) ismertetet t módon kell 
megszerkeszteni. Ezen kimutatásokat az alább 
közölt szószerinti záradékkal, hivatal bélyegző-
jével, az iskola igazgatója, i l letve elemi isko-
láknál és óvodáknál ezenkívül a tanfelügyelő 
aláírásával kell ellátni. 

Az igazolványokért személyenként 2 P kiállí-
tási és 24 P térí tési díjat, összesen tehát 26 P- t 
kell az üzletvezetőség csekkszámlájára (Lásd 
I. pont 2-ik bekezdés) befizetni. 
V. Nem állami tanszemélyzeti nyugdíjasok, 

kegydíjasok és árvák. 
Az igényjogosult nem állami tanszemélyzet, 

illetőleg azok özvegyei és árvái arcképes iga-
zolványainak kiál l í tása i ránt i kérelmeket az 
arra illetékes számvevőségnek kell záradékolni 
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és a záradék szövegében igazolni kell, liogy a 
nyugdí jas vagy özvegy, vagy teljesen á rva 
gyermek nyugdí ja t , illetve kegydíjat vagy ne-
velési járulékot élvez, illetőleg a nyugdí jas fe-
lesége és gyermekei után családi pótlékot kap. 
A térítési összeg és kiáll í tási illeték lerovása 
tekintetében az I. 2-ik bekezdésében ismerte-
tet t módon kell el járni . 
VI. A tényleges és nyugdíjas közalkalmazottak 
iskolásgyermekei arcképes igazolványának a 

nagy szünidőre (3 hónapra) kiállítása. 
a) A közszolgálati alkalmazottak és nyugdí-

jasok gyermekei részére a nyár i hónapok tar-
t amára (június hó 16-tól szeptember hó 15-ig) 
igényelhető arcképes igazolványok kiál l í tása 
csak J9!if). évi május hó közepén fog megkez-
dődni. 

b) A tényleges alkalmazottak gyermekeiről 
k imutatás t kell készíteni, amelyet a hivatal fő-
nöke szabályszerűen záradékol, a számvevőség 
pedig a kimutatáson igazolja a családi pótlé-
kok folyósítását és az igazolványonként járó 
4 P térítési összegből az illető tárca vagy 
autonóm testület által vállalt 2 P ről szóló tér i 
tési szelvényt csatolja. A további 2 P térí tési 
és 2 P kiállítási, vagyis 4 P költséget a szülők 
(gyámok) viselik és a befizetésről szóló csekk-
elismervényt szintén csatolni kell a kimutatás-
hoz. A csekk kiállítása úgy történik, mint azt 
az I. 2. pont alat t közöltük. 

c) A nyugdí jasoknak kérvényben kell kérel-
mezniük az ilyen igazolványok kiáll í tását. A 
kérvényen a nyugdíjszámfej tőség igazolja a 
nyugdí j és családi pótlék folyósítását és a 2 P 
térí tési összegről szóló szelvényt csatolja. A 
szülők által megtérítendő további 4 P-ről szóló 
csekkelismervényt a kérelmező csatolja a be-
adványhoz. 

d) Azoknak a tényleges és nyugdí jas köz-
alkalmazottaknak, akiknek az illető tárca vagy 
autonóm testület a 4 P térítési összegből sem-
mit sem térí t meg, igazolványonként 6 P- t kell 
csekk ú t j án leróni. 

VII. Egyéb tudnivalók. 
Az arcképes igazolványok gyors kiáll í tása és 

felesleges levelezések elkerülése végett a — szó-
szerint — szükséges záradékolási minták alább 
közöltetnek. 

Záradékolási minta. 
Állami hivatalnokok részére: 
Igazoljuk, hogy folyamodók rendszeresített 

á l lásra kinevezett és rendszeres évi fizetés él-
vezetében álló hivatal i esküt tett, nyugdí j -
igénnyel bíró állami és ál lami üzemi tisztvise-
lők, segédtisztek, kezelők, kezelőnők, altisztek 
és szolgák. 

Záradékminta a községi, felekezeti, egyesületi 
és társulati tanszemélyzet részére: 

Igazoljuk, hogy folyamodók rendszeresített 
á l lásra kinevezett és rendszeres fizetés élveze-
tében álló, hivatal i esküt tet t és nyugdí j igény-
nyel bíró végleges minőségű községi, felekezeti, 
egyesületi, illetve társulat i tanárok, taní tók, 
óvónők, kik feleségük és gyermekeik u tán csa-
ládi pótlékban részesülnek. , 

Záradékminta vármegyei és városi törvény-
hatósági nyugdíjasok részére. (Felesleges ré-
szek elhagyandók.) 

Igazoljuk, hogy folyamodó (néhai fér je) tény-
leges szolgálata alat t minőségben 
volt alkalmazva és városi, törvényhatósági 
nyugdí ja t élvez, neje és gyermekei u tán családi 
pótlékot, gyermeksegélyt, nevelési járulékot 
élvez. 

Hitoktatóknál. 
Hitoktatónak (hittanárnak) csak az tekin-

tendő, aki miként egyéb állami tisztviselők 
fizetési osztályban nyer t kinevezést, vagy a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium, illetve 
egyházi felsőbbsége ál ta l egy tanévre szóló 
megbízatás mellett alkalmaztatik és egyházi 
felsőbbsége által a hitoktatói teendők ellátásá-
val „Dispositionális", illetve megbízható levél-
lel kiküldetik, kizárólag a hitoktatás teendői-
vel van megbízva és egyéb lelkipásztori teen-
dőt másnak akadályoztatása esetén legfeljebb 
csak kisegítésképen teljesít. 

Hitoktatók családi pótlékot élvező családtag-
jai jogosultak a megbízatás ta r tama alatt. 

Államsegélyben nem részesülő községi és hit-
felekezeti tanszemélyzet családtagjai u tán a 
családi pótlék folyósítását az illetékes szám-
fejtő hivatal , illetve elemi iskoláknál és óvo-
dáknál a tanfelügyelő igazolja annak megjelö-
lésével, hogy a családi pótlékot helyi forrásból 
élvezi. 

Munkatorlódás elkerülése végett a vallás- és 
közoktatásügyi tárca körébe tartozó igényjogo-
sult alkalmazottak, családtagok és nyugdíjasok 
arcképes igazolványainak az 1936. évre leendő 
kiállítására az 1936. évi február hó 15-től feb-
ruár hó 29-ig terjedő idő jelöltetett ki. 

Az egyes hivatalok ál tal a tényleges alkal-
mazottak és családtagjaik részére kér t igazol-
ványokról a k imutatásokat az alábbi minta 
szerinti rovatokkal kell elkészíteni. 

Természetesen a nem állami alkalmazottak-
nál a 6. rovatban darabonkint 24 aranypengő 
irandó. 
Számvevőségi záradék: 
térítés feljegyezve a 

sz. a la t t on. 
A kimutatásban felso-
rolt családtagok családi 
pótlékot élveznek. 
Kelet 
P. H 

szv. főnöke. 

A szolgálati főnök-
ség vagy iskola igaz-
gatóságának az állandó 
évi fizetéses alkalma-
zása, eskü vagy foga-

dalom letételére és 
nyugdí j igényre vonat-
kozó záradéka irandó 
be. 

Kelet 
Családfő . . . . drb. P. H. 
Családtag . . . . drb. (Szolgálati főnök vagy 
Összesen drb. isk.-igazgató aláírása.) 

A tényleges alkalmazottak és ezek családtag-
jai igazolványáról szóló kimutatásokat általá-
ban a szolgálati főnökség és a számvevőség is, 
ellenben a nyugdí jasok kérvényeit csak az ille-
tékes számvevőség záradékolja. Megjegyezzük, 
hogy mindazon tényleges alkalmazottaknál, 
akik illetményeiket a m. kir. központi illet-
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K i m u t a t á s . 
(A hivatal , in téze t v. üzem s tb . megnevezése és pontos címe.) 

k iá l l í tásá t 

Minta. 

A k i m u t a t á s b a n felsorol tak részére ké r jük az igazolvány — érvényesí tését 
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Neve Rangja 

Lerótt kiállí-
tási illeték, 

érvényesítési 
illetékek 
ar. P. 

Igazolvány 
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Érv. bélyeg 
száma 

Térítés 
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Jegyzet 
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Neve Rangja 

Lerótt kiállí-
tási illeték, 

érvényesítési 
illetékek 
ar. P. 

Ezt az üzletvezetőség 
tölti ki 

Térítés 
kiegészítő 

összeg 

ar. P. 

Jegyzet 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. l: 

1 Nagy Péter postaaltiszt 2 8 

2 »» »» felesége 2 8 

3 Fekete István kir. jbíró 2 8 

ményhivatal ú t j án kapják, az igény jogosultság, 
a családi pótlék, valamint a térítési összeg iga-
zolását a központi i l letményhivatal végzi, miér t 
is ezeknél a közvetlen szolgálati főnökségeknek 
külön záradékolása nem szükséges. 

Az arcképes igazolványok kiállí tási illetéke 
1936. évi február hó 29-e után á l ta lában 5 P. 
E szabály alól kivételnek van helye: ha az 
alkalmazott évközben jut kinevezéshez; ha év-
közben köt házasságot; ha gyermeke évközben 
tölti be a 10. életévét; végül ha az alkalmazott 
nevét évközben megváltoztatja. E z esetekben a 
kérelmezett arcképes igazolványok kiállítási 
illetéke az új igényjogosultság megnyíl tának 
hónapjá t követő második hónap végóig 2 P, 
azontúl pedig 5 P . Az ilyen kérvényeken tehát 
a rendes illeték lerovását indokoló körülményt 
a vonatkozó naptár i adatok feljegyzésével iga-
zolni kell. 

A gyermekek részére a nyári hónapokra ki-
állí tott arcképes igazolványok kiállítási díja 
minden esetben csak 2 P. 

Elveszett igazolványok pótlása esetén mindig 
két kérvényt kell az illetékes üzletvezetőséghez 
benyúj tani . Az egyik kérvényben a kérvényező 
bejelenti, hogy a számú arcképes igazol-
ványt elvesztette és kéri annak érvényteleníté-
sét. Ez t a kérvényt záradékolni nem szükséges. 
A másik kérvényben kérni kell az elveszett arc-
képes igazolvány pótlását. Ebben a kérvény-
ben szintén közölni kell az elveszett igazolvány 
számát és ha ezt az érdekelt nem tudná, akkor 
egy olyan arcképes igazolványnak a számát 
kell közölni, amelynek kiállítását az elveszett 
arcképes igazolvánnyal egyidejűleg ugyanazon 
a kimutatáson kérték. Ezt a második kérvényt-
egy a hivatal főnökének, mint az illetékes 
számvevőségnek záradékolni kell. 

Budapest , 1936. évi január hó 16-án. 

I I . 
Főtiszt. Egyházi Főhatóságoknak. 

A kedvezményes vasút i menetjegy vál tására 
jogosító arcképes igazolványok 1936. évre leendő 
kiál l í tása tárgyában kiadott rendeletemet, szí-

ves tudomás és további e l já rás végett, van sze-
rencsém tisztelettel közölni. 

Budapest, 1936. évi j anuá r hó 16-án. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
55.526/1935. V. 2. sz. rendelete, a gyógypedagógiai 
intézetek igazgatóinak kötelező heti tanítási 

óra megtartása tárgyában. 
Á gyógypedagógiai intézetek részére egysé-

ges szervezeti szabályzat kiadásáig, a gyógy-
pedagógiai intézetek igazgatóinak kötelező óra-
számára nézve az alábbiakat rendelem el. A 
gyógypedagógiai igazgatók kötelező heti óra-
száma az ál lami polgári f iú- és leányiskolák 
részére a 106.000/1923. VI . sz. alatt k iadot t 
„Rendtartási Szabályzat" 95. §-a 5. bekezdésé-
ben foglaltak figyelembevételével négyosztályú 
iskolában hetenként 12, 5—8 osztályúban heti 
8, 9—12 osztályúban heti 6, a 12 osztályúnál 
nagyobb iskolában pedig het i 4 óra. A heti kö-
telező óraszámba az osztálylátogatások nem 
tudhatók be. 

Budapest, 1936. évi j anuá r hó 13-án. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Gyulai Ágost: A „Szózat" születésének százéves forduló-
jára. — Drozdy Gyula: A tanításra való előkészülés 
szempontjai. — Dr. Kontárik Gyula: Énektanítás az 
elemi népiskola I. osztályában. — Dénes Szilárd dr.: Az 
olvasmánytárgyalás nevelői jelentősége. — Szombatfahy 
György: Népoktatásunk az 1935—36. tanévben. — Ábrán 
Zoltán: Az egyszerű rajzolás. — Iskolánkívüli népműve-
lés: Az iskólánkívüli népmüvelés tízévi statisztikája. •— 
Gyakorlati pedagógia: Jakab Lajos: Kossuth Lajos és 
a szabadságharc. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — 
Tudomány, irodalom, művészet. —• Külföldi irodalom. — 
Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — Rácz Kálmán mi-
niszteri osztályfőnök nyugalomba vonul. — Hírek. •— 

Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 
Melléklet: Dr. Schmidt Ferenc: A Balaton természeti és 

gyógyító tényezői. 

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

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-kőrút 6. 
A kiadásért felelős: Or. MATÉ KAROLY. 



52 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

69. ÉVF. 

PALYAZATI 
és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétkiildhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

I5AKONSZEG református egyházának presbyteriunia 
pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: ér-
vényben lévő kántortanítói díjlevél. Kötelesség: V—VI. 
vegyes osztály vezetése, esetleg az iskolaszék által ki-
jelölt osztályok vezetése. Lelkész akadályoztatása esetén 
szószéki szolgálat s belmissziói munkában segédkezés. 
Kanonikus órák végzése. Vasárnapi iskolavezetés. Egy-
házi énekkar alakí tása és vezetése. Pályázati határidő 
a hirdetés megjelenésétől számított három hét. Próba-
éneklés a pályázat lejárta után következő vasárnap. 
Próbaéneklésen megjelenés előnyös. Pályázati kérvények 
törvényszerűen felszerelve, válaszbélyeg-melléklettel: Re-
formátus lelkészi hivatalhoz, Bakonszeg, Bihar vm. kül-
dendők. (42.) 

FELNÉMET (Heves vm.) róm. kat. egyházközségi ta-
nácsa a nyugdíjazás folytán megüresedett tanítónői ál-
lásra, tanév végéig helyettes minőségben, pályázatot hir-
det. A betöltés hármas jelölés által történik. Fizetése tör-
vényes. Pályázati idő e lap megjelenésétől három hét. 
Kérvények — válaszbélyeggel — róm. kat . plébánia, Fel-
német, küldendők. (27) 

ZALA róm. kat. egyházközsége az elhalálozás folytán 
megürült osztálytanítói állásnak a tanév végéig helyet-
tessel való betöltésére pályázatot hirdet. Természetbeni 
lakás, törvényes fizetés. Közbenjárás, korteskedés kizáró 
ok. Kellőképen felszerelt pályázatok február 20-ig külden-
dők: Plébániahivatal, Tab. (30) 

POCSAJ község iskolaszéke az ismétlőiskolában harma-
dik (női) előadói á l lásra pályázatot hirdet. Pályázati ha-
táridő 1936 február 10. Fizetés törvény szerint. Köteles-
sége női kézimunka és háztartástan tanítása. (34) 

Intelligens úrinőt házvezetőnőként alkalmaz pestkör-
nyéki közjótékonysági intézet február 15-ére havi 50 pen-
gővel, lakással, ellátással, 500 pengő biztosíték letétbe 
helyezésének kötelezettsége mellett. Pályázati idő február 
hétig. Kérvények születési, erkölcsi, szolgálati bizonyít-
ványmásolatokkal szerelendők fel. „Emberszeretet" jel-
igével, Újpest, Kolozsvári-utca 59. (39) 

Hegedi, Harmóniám, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt » 
magyar 
ryírkan 
kaphatók 
Részletre ia. 

KltOititii • fiiig {«»HÍ államaiban! 
Művésziesen j av Hl 
Legjobb húrokai készíti 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A K « " ™ " ! : 
Bu<Up«.i VIII. KikAcil.út 7 1. 

AijafyUk IftgytB. Tantrikatk 10*/. enjtdm «. fut. 

N e m k e l l h o z z á s z e m e s k á v é , s e m 
c ikór ia . 1 /8 k g 3 0 f i l l é r . 

Pályázati hirdetés. 

A Református Egyetemi Konvent tankönyvügyi bizott-
sága a Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református 
ogyházkerület könyvnyomdavállalatával kötö t t szerződése 
alapján pályázatot hirdet a következő református népisko-
lai tankönyvekre: 

1. Ábécé és olvasókönyv, jelképes módszer szerint való-
tanításra. 

2. Nyelvgyakorlókönyv a II., I II . , IV., V., VI. osz-
tály számára, ( ö t gyakorlókönyv.) 

3. Számtani gyakorlókönyv az I., II., III., IV., V., 
IV. osztály számára. (Hat gyakorlókönyv.) 

4. Földrajz a IV. osztály számára. 
5. Polgári jogok és kötelességek az V—VI. osztály 

számára. 

A kiadandó könyveket az ország öeszes református nép-
iskoláiban haszná'ni fogják. A pályázat nyilt, azon részt-
vehet minden református tankönyvíró. Pályázni lehet már 
nyomtatásban is megjelent művel is. A tankönyvek a re-
formátus világnézetet hirdessék, a református szellemű val-
lásos nevelés eszközei legyenek s az érvényben levő állami 
tanterv és u tas í tás alapján az újabb pedagógiai, didakti-
kai ós metodikai eredmények felhasználásával osztot t isko-
lák számára készüljenek. 

A pályaművek beadásának határideje 1936 december 31. 
A pályadíjnyertes mű a Debrecen sz. kir. város és a 

Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-válla-
lata tulajdonába megy át . A díjnyertes mű szerzője a t a n -
könyvek után nyomtato t t ívenként 54-40 pengő díjazás-
ban részesül. A tankönyvekből egy kiadás az I—III . osz-
tályig 20.000 példány,' a IV—VI. osztályig 10.000 pél-
dány. Pályadíjnyertes szerző az első kiadásból a teljes 
ívenkénti összeget, a további kiadásokból, míg a mű forga-
lomban marad, minden kiadásnál az ívenkénti díj 50%-át 

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 ' I 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 . 
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kapja tiszteletdíjként. Ha a mű átdolgozását rendelné el 
a konventi tankönyvügyi bizottság, úgy az eredeti íven-
kénti írói díj 75%-a illeti meg a szerzőt. 

A szerzői díj egy-egy év végén december hó 31-ével az 
eladott példányok arányában §zámoltatik el. 

A nyomta to t t példányokról a vállalat könyvet vezet, 
amely a tankönyv szerzőjének betekintésre bármikor ren-
delkezésre áll. Egyebekben a vállalat a pályadíjnyertes mű 
szerzőjével a pályázati hirdetés alapján írásbeli megálla-
podást létesít. 

Budapest. 1935 december hó 27-én. 
A református egyetemes konvent tankönyvügyi bizottsága: 

Dr. Balogh Jenő s. k. Dr. Baltazár Dezső s. k. 
főgondnok, világi elnök. püspök, lelkészi elnök. (36.) 

H I R D E T É S E K 
Hirde tésekér t a szerkesztőség nein vállal felelősséget. 

HARMÓNIUM, kettőregiszteres, erőshangú, százöt-
venért eladó. Nagymező-u. 28, földszint 20. (37) 

Gyere haza, Kossuth Lajos, Petőfi hazajött, Nem vesz-
het el Magyarország sohasem, Az öreg 48-as, Magyar 
diák út ra kél, egyfelvonásosak, darabonként 1'60. Le-
vente-igazolvány, Székely anya . márciusa, háromfelvoná-
sosak, darabonként 3 — pengő. Patkó Olivér, Okány. 
(38) 

CSERÉLEK tíztanerős államitól közvetlen Pestkör-
nyékre „Márta" jeligére. (14) 

Olvasóink f i sve imébe a j á n l j u k 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 , R á k ó c z i út ö t v e n E r z s é b e t ' k ö r ú t s a r o k . 

CSERÉL áll. ev. tanerővel községi tanító, jó helyről, 
mellékessel, járási székhelytől 6 km-re, vasútállomás, 
köves út közel. Cím: Kálmos, Szentetornya. (31) 

GYERMEKEIT hazulról jára that ja főiskolába. Cserél-
jen Debrecen mellé. Fővonal, 13.000 lakos. Kiss Sándor 
áll. tanító, Hajduhadház. (29) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernő né. 

ÁLLAMI tanítónő cserél állami tanítóval is bárhová. 
Wottné, Csánytelek. (28) 

Tiboldi József müvei: A ezavalókórusok szervezésének 
és taní tásának módszere. Gyakorlati példákkal. •— Sza-
valókórusok gyűjteménye. (Vezérkönyv.) I—II . füzet 
hazafias, I I I . vegyes, IV—V. vallásos tárgyú, nagyhatású 
költemények, előadási utasítással ellátva. — Dalos zseb-
könvy, (101 dal) a legszebb magyar népdalok, hazafias 
dalok és indulók gyüjtménye iskolák, cserkészek és leven-
ték használatára. — Két- és háromszólamú hazafias 

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. 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyöné zongora-
termében, Erzsébet-körűt huszonhat. 

CSERÉLEK azonnal vagy júniusra, Pestkörnyékre, 
nagyvárosi központi iskolából. Költségeket megtéríteném. 
„Véletlennek", kiadóhivatalba. (35) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

DUNAMENTI erdős, szép vidékről, osztott államitól 
cserélnék tanítónővel, város tőszomszédságába, bármilyen 
kis helyre, hol autóbusz-járat van. Jelige: „Esztergom 
megye", kiadóba. (40.) 

KARTÁRSAK! 100 drb nemes ananász-szamócapalán-
tát küld 2 pengőért Podszedly Béla kántortanító, Alsó-
ábrány, Borsod megye. Megrendelés • postautalványon. 
Szállítás tavasszal. Ismerősöknek ajánljátok! (33) 

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

FAJGALAMBOK, keltető gipsztányérok és galambülők 
beszerezhetők. Válaszbélyeg. Szepsy S. Miklós, Üjpest, 
Munkácsy-u. 26. (32) 

ÍRÓGÉPET, női kerékpárt, négyoktávos harmóniumot 
eladnék, ötoktávosat vennék. Bálint Irén, Szentes, vasút-
állomás. (26) 

Úi ORGONÁT e s HARMÓNIUMOT 
a legolcsóbban készít és szállít elsőrangú kivi telben 

F I T T L E R S Á N D O R o r g ° n a " és harmóniumkészítfő-mester 
Negyedszázados cég. Pestszenterzsébet, Valéria-utca 41. szám 

Ú j homlokzat i sípok készítése, javí tás , hangolás szakszerű végzése jótál lással . 
Alap í t t a to t t 1910 E rőshangú iskolai ha rmóniumok 120 pengőtől. Kérjen árjegyzéket! 

SZLEZÁK Á R Á F A E L 
h a r a n g -
ö n t ő -

e s t e r 

B U D A P E S T , 
Frangepánsu . 

80. szám 

Saját házában 

Eddig szállított 
harang j aimról igen 

szép el ismerő 
leveleket kaptam 

K É S Z í f : 

ú j harangos 
kat, harang» 
vaskoronáka t 

és vass 
á l lványokat , 

r eped t harans 
gokat ú j ra át» 
ön t i legjutás 

n y o s a b b 
á rban . 

Mie lő t t ha rango t rende l , ké r j en tő l em d í jmen te s ka l t ságy i t é i t 
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toyetíLut tanító, sem ttéikűáá&AeU 
továbbképzésének legfontosabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET! 

Ezek a könyvek módszeres gondolatokat nyújtanak, tanítói munkánkban 
vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhatjuk az osztott és 
osztatlan iskolák tanmenetét s ennek alapján minden tanítási egység ter« 
vezetét részletes kidolgozásban, mintatanításokban. 
A Vezérkönyveket Drozdy Gyula és Lőrinczy Szabolcs dr. szerkesztik-
Egyes köteteit a nagyméltóságú vallás* és közoktatásügyi Miniszter Úr meg* 
bízásából a legkiválóbb népiskolai pedagógusok írták s az Országos Köz-
oktatási Tanács felülvizsgálta és jóváhagyta. 

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 Leszállú 

ára to t t ára 
1. Molnár Oszkár: A taní tási módszer tör ténet i fejlődése. Quint 

József előszavával 3— 2-— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás . . Elfogyott! 

j kötet előkészületben. 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek 

. taní tása a III—IV. osztályban Elfogyott! 
Ú j kötet előkészületben. 

L Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve Elfogyott! 
j kötet előkészületben. 

6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemiíyakorlatok 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 I I . 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 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 százaléka! 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM-KORÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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Érdekes, 
értékes, tanulságos és szórakoztató. 

G a á i I s t v á n 

Ami t rosszul tudunk 
Természettudományi koholmányok és bal í té letek 

150 tárgykört ölel fel a természet-
tudomány minden ágából, az állator-
szág, növényország, földtörténet, föld-

rajz stb. köréből. 

Évszázadok népies balítéleteinek régen 
megszokott hamis képéről emeli fel ez 
a nem mindennapi tartalmú, szép könyv 
a felületes tudás fátyolát. Célja a ked-
ves, közvetlen modorban való tanítás, 
amelynek minden példája lebilincselő, 
valamennyi beállítása megkapó és szö-
vege szórakoztató, sok helyen derűs, 

kacagtató. 

Pedagógusok barátja ez a könyv. 
Színt és derűt vetít a tanórák oktatásába. 

Kellemes szórakozást nyújt a pihenés perceiben. 

Á r a kötve 8 pengő 

KIRÁLYI MAGYAR E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. 
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FONTOS ÉRTESÍTÉS! 
A m. kir. vallás= és közoktatásügyi minisz= 
ter úr 6345j1935. ein. számú rendeletével 

előírt 

Tanterv 
és utasítások az 

ál ta lános tovább-
• r B* w a r n m 

kepzo népiskola 
számára 

megjelent. 

Ár a SO f i l l é r . 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII, Múzeum-körút 6. szám. 

G e r s t e n e n g s t József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Lőportársu. 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. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútorsgyára, Budapest VI, Dévényi-űt 20 = 22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

T e l e f o n : 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ü o r g o n a é p l t ö 
Rákospalota, Pázmány.út 72. 

Ű i O R G O N Á T 
átép 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 á r o n vál la l . 

AZ » I S K O L Á N K Í V Ü L I NÉPMŰVELÉS KÖNYVEI» SOROZATÁBAN MEGJELENT 

Dr. Horn : 

A közgazdasági ismeretek könyve 
című kötete. 
Ezt a könyvet a nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter Ür megbízásából dr. HORN JÓZSEF, a Felsőkeres-
kedelmi Iskolai Tanárképző Intézet gyakorló felsőkereskedelmi 
iskolájának igazgatója írta. 
A könyv világos, könnyen érthető fogalmazásban ismerteti a 
mai gazdasági élet jelenségeit és a közgazdaságtudomány leg-
újabb eredményeit. Belőle nemcsak a közgazdaság alapvető 
kérdéseit illetően meríthet az olvasó alapos tájékozódást, hanem 
megismeri mindazokat a problémákat, amelyek ma a közgazda-
ság elméletét és a gyakorlati gazdasági politikát foglalkoztatják, 
így például a pénz és hitel körül felmerült kérdéseket, a deviza-
gazdálkodást, a kivitel támogatásának mai eszközeit, az autarkia 
kérdését, a gazdasági válságok okait, lefolyását, főként a leg-
utóbbi válságot stb. 
Külön fejezeteket szentel a könyv a szociálpolitika kérdései-
nek, a gazdasági eszmék fejlődésének és a társadalmi rend pro-
blémáinak, valamint a társadalmi rend megváltoztatására irá-

JE _ _ nyúló törekvéseknek (szociálizmus, nemzeti szociálizmus, fasiz-
A r a : 3"— P mus, hivatásrendi szervezet, tervgazdaság stb.). 

Királyi M a g y a r 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, M Ú Z E U M - K O R Ú T 6. SZÁM ( G Ó L Y A V Á R ) 
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közismert leg jobb O R G O N A - H A R t f Ő N I U M O K 
ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagvobb harmónium*raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest I I , Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönycím : „Harmonhör l " . Te le fonszám: 51 -6 -52 . 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató=berendczések, 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezményeit l 

Fontos értesítési 
A m. kir. vallás* és közoktatásügyi 
miniszter úr 7000/1935. ein. számú 
rendelete értelmében é l e tbe l épe t t 

Utasítás 
a körzeti iskolafelügyelők és 
a kir. tanfelügyelői hivatalok 
iskolalátogató tagjai részére 

megjelent . 
Ára egészvászon* 
kötésben 70 fillér 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
Budapest VII I , Múzeum?körút 6. 

RIGLER JÓZSEF EDE 
PAPÍRNEMU RESZVENYTARSASAG 

B U D A P E S T 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI , R Ó Z S A - U T C A 55. S Z . 

Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön* 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal* 
zók, továbbá rajzeszközök és minden« 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

MARXésMEREI 
TANSZERGYÁRA 

BUDAPEST VI. BULCSÚ UTCA 7. 
TELEFON : 93 -3 -86 . 

ALAPÍTVA 1900-BAN. 120 SZAKMUNKÁS 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított elsfi magyar hangszergyár 
CTfllA/ACCCD B U D A P E S T II . K E R Ü L E T 
O l U V V f l O O C n L Á N C H Í D - U T C A 5. S Z Á M 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen ára jánlatot . 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS B Ú T O R Ü Z L E T E 

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

Könyvek, folyóiratok legjobb beszerzési forrása az 

EGYETEMI KONYVESBOLT 
• ..I Budapest IV, Kossuth Lajos*u. 18. 

LOPOf GYULA -Udapestin' Bécsi=út 85. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 

T e l e f o n : 62 -5 -05 . 

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



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1936. évi J-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, ilyen országos érdekű és időszerű kérdésekhez való ismeret= 
anyagot közlünk népművelési előadók számára. 

A B A L A T O N T E R M É S Z E T I É S « Y Ó Í A Í T « 
T É N Y E Z Ő I 

írta : Dr. S C H M I D T F E R E N C igazgató-főorvos 

Annak a propagandának, mely az utolsó 
években egyre sűrűbben és nyomatékosabban 
hívja fel a közönség figyelmét a Balatonra, 
a lapja a magyar föld szeretete, a magyar 
egészségvédelem és az a szomorú rádöbbenés, 
hogy azt a sok hatalmas gyógyító kincset, me-
lyet az elszakított területek fürdőiben elvesz-
tettünk, míg a miéink voltak, csak kevéssé is-
mertük és velük alig törődtünk. A veszteség, 
melyet emiatt szenvedünk, hazafias kötelessé-
günkké teszi, hogy a megmaradt gyógyfürdő-
ket megismerjük, megbecsüljük, értékeiket 
gondozzuk és felhasználjuk. 

A csonkaország fürdői között a legjelentőseb-
bek egyike a Bajaton, melyet nemcsak a vele 
kapcsolatos, az Árpádoktól a mai napig ter-
jedő ezeréves nemzeti mult tesz előttünk be-
csültté és értékessé, hanem azok az egészség-
ügyi tényezők is, melyek hivatottak, hogy 
gyógyító erejükkel a második ezer évben a 
magyar idegenforgalomnak, a gazdasági élet-
nek, a közegészségügynek fontos erőforrásai 
legyenek. 

A Balaton, mely 105 méterrel a tenger színe 
felett, 270 km-nyire a legközelebbi tengertől 
fekszik, nemcsak tavat jelent, melyben fürdeni, 
vidéket, hol üdülni lehet, hanem elsősorban oly 
természeti erőket, melyek e vidéket egyes be-
tegségek gyógyítására Európa más vízmenti 
helyeinél alkalmasabbá teszik. A hegyi tavak 
hidegebb vize, hűvösebb klímája, hegyes-dom-
bos vidéke kellemes nyaralást ad az egészsége-
seknek; a tenger sós vize, változó hőmérsékű, 
nagy erősségű hulláma kedvező hatású a már 
bizonyos fokig edzetteknek, de a beteges szer-
vezet ellenálló erejének fokozására, a gyenge 
és elpuhult test erősítésére egyik sem oly hatá-
sos, mint a Balaton. 

A Balaton ez előnyös helyzetét természeti 
adottságának köszönheti. Ezek között egyike a 
legfontosabbaknak, kedvező klímája. 

Éghajlat alatt valamely vidéknek állandó-
sult, tehát légköri és földrajzi jellegét értjük. 
Ennek milyensége annak a vidéknek éghajlati 
viszonyaitól fiigg, ahonnan fú jn i szokott a szél 
és így a fürdőhelyek klímáját annak a vidék-
nek az éghajlata határozza meg, ahonnan leg-
gyakrabban újul meg levegője. A Balaton a 
túlnyomóan északi széljárás miatt a legtöbb-
ször az 1660 km2 kiterjedésű Bakonyerdőből kap 

tiszta ós üde erdei levegőt, de más égtájak felöl 
iŝ  pormentes, tiszta levegőt hoz a szél. Ennek 
hőmérséke a Balaton tavának nagy víztömege 
miatt aránylag enyhe és egyenletes, páratar-
talma közepes, az erős széljárásokat az északi 
parton fekvő hegyek akadályozzák. E tulajdon-
ságok miatt a balatoni légköri tényezők mint 
enyhe ingerek hatnak és erősítik, edzik a 
gyenge szervezetet. 

Az éghajlati tényezők hatása alatt megválto-
zik a közérzet és a munkakészség. Mindenki 
magán tapasztalhatja, hogy enyhe meleg idő-
ben. napfényben kedvvel dolgozunk, a hőség 
bágyaszt, a mérsékelt hideg frisseséget ad, a 
fázó érzés pedig lehangol és ront ja a munka-
kedvet. A Balaton környékének más vidékhez 
mérten egyenletesebb hőmérsékű, sugárzásban 
gazdag levegője emeli a hangulatot, nyugtat ja 
az idegeket, fokozza a muukakedvet és munka-
bírást. 

A szép vidék, a tág láthatár a szemre, a hul-
lámverés, lombok susogása a fülre, a virágillat 
a szaglóérzékre hat, befolyásolja a lelkületet és 
eszerint változik a hangulat. A jókedv munka-
készséget, mozgékonyságot ad, mélyül a lég-
zés, élénkül a vérkeringés, az anyagcsere és 
majdnem valamennyi szervünk működése. 

Amint a Balaton légköri tényezői, úgy a föld-
rajziak is általában élénkítők és üdítők. A par-
tok változatos, de mindig érdekes földtani ala-
kulatai, a nagy vízfelület minden percben vál-
tozó színpompája, a hullámok játéka, a kör-
nyezet zöldje, a szép vidék, mind emeli a ke-
délyt, munkára buzdít és mert a környezet 
színhatása és a víz felülete folyton változik, ez 
állandó változatosság csak fokozza a frissesé-
get, a hangulatot, a munkakedvet és a szervek 
működését. 

Az éghajlat mellett az időjárásnak is befo-
lyása van szervezetünkre és közérzetünkre. Az 
egészségesek csak a durva eltéréseket érzik 
meg, de a tapasztalat igazolta, hogy azok, kik 
az időjárással szemben túlérzékenyek, rende-
sen elpuhult, beteges alkatú, illetőleg általában 
gyengébb idegrendszerű emberek. 

A fürdőhelyek éghajlatának és időjárási vi-
szonyainak olyannak kell lenni, hogy a légköri 
tényezők a test melegegyensúlyát könnyen tud-
ják biztosítani. Az erős szél, a hőség, a nagy 
hideg, a fokozott párateltség kedvezőtlenek, 
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mert a melegháztartásban és a közérzetben za-
var t okozhatnak. 

Ez egyensúly f enn ta r t á sá ra a Balatonvidék 
égha j la t i és időjárás i viszonyai kedvezőek. 
Levegőjének hőmérséke enyhébb és egyenlete-
sebb. mint más hasonló szélességi fokon fekvő 
helyeken szokott lenni, mert a tó nagy víz-
tömegének lassú felmelegedése, lassú lehűlése 
nemcsak az évszaki, de a napi hőingadozásokat 
is mérsékli . Az évi á t lagos hőmérsék a Balato-
non 10-5 C. A tavasz korán kezdődik, az ősz 
hosszantartó és az egyenletesebb, enyhébb ég-
ha j l a t kifejeződik a kora i virágzásban, a gyü-
mölcsérésben, a termésben és a csapadékban 
is. A Balaton pa r t j án r i tkábban esik hó. rövid 
ideig marad meg és nem egyszer megtörténik, 
hogy míg a Balaton északi pa r t j án eső esik, a 
20 km-re fekvő Veszprémben havazik. 

A Balaton környékén a levegő pá ra t a r t a lma 
közepes, tehát a szervezetre kedvező, mert sze-
les időben a test lassú lehűlését, melegben a 
hőség könnyű elviselését teszi lehetővé s emel-
lett a nyá lkahár tyára ár talmas száraz levegő 
aszaló hatásaitól is megóvja a szervezetet. Fül-
ledtség érzése még a kánikulai meleg napok-
ban is csak ritkán keletkezik, mert a széljárás 
szinte állandóan gondoskodik a levegő felfrissí-
téséről. A Balaton vidékét ál talában szelesnek 
kell mondanunk, te l jes szélcsend r i tkán van. 
Leggyakrabban 2—3 fokos a szél ereje, i ránya 
legtöbbször északi és csak r i tkábban déli. Az 
északi szél erejét a zalai parton a hegyek lé-
nyegesen tompítják, de azért a n y á r i hőség 
enyhítéséhez lényegesen hozzájárulnak. A gya-
kori széljárás okozza a Balaton folytonos hul-
lámzását. A déli p a r t o n átlag 4 n a p közül 3 
napon van hullámzás, az északin 1 napon. A lég-
nyomás ingadozásai a Balatonon a normális 
értékkörüiiek, á t lagosan 760 mm körül mo-
zognak. 

A fürdőhelyek fontos tényezője a sugárzás. 
A földi élet a nap sugárzó energiájá tól függ. 
Sötét lakásokban a napfénytől elzárkózva élő 
emberek még akkor is sápadtak, ha szobájuk-
ban a levegő különben tiszta. Az élő sejt leg-
több alkotórésze színtelen, a lá tható fényt át-
bocsátja, de elnyeli az ultraviolet-sugarakat, 
melyeknek a sejtek életére, működésére s ez-
által egész szervezetünkre nagy befolyása van. 
A sugárzás három f a j á t különböztetjük meg, 
a direkt napsugárzást , az égi és a földi sugár-
zást. Ezeknek melegítő, fénytadó, kémiai ha-
tása a bőrön és a tes t belsejében érvényesül. A 
bőr piros lesz, aztán pigmentált , vagyis barna. 
Az ilyen bőr könnyen átmelegszik és hama-
rabb kezdődik az izzadás, a hőszabályozás. 
A bőr pirossága valószínűleg a bőrben képző-
dött anyagra, a h isz taminra vezethető vissza, 
mely a belső szervekre is hat és számos élet-
tan i változást okoz. Elősegíti a vérképződést, a 
gázcserét, csökkenti a vérnyomást. Gyógyító 
ha tása van a köszvényre, az angolkórra. A vér 
kalcium- és foszfortar talmát , mely egyes be-
tegségekben eltér a normálistól, a rendes szín-
vonal ra emeli. Fokozza a szénhidrátemésztést, 
j a v í t j a az anyagcserét. 

A sugárzás egyéb hatása, hogy a felületes 
kiserek hőmérsékváltozásokra beálló tágulását 
vagy szűkülését, mely elpuhult embereknél túl-
zottan történik, a normál is mér tékre szorítja. 
A sugárzásnak kémiai , melegítő-, szárí tóhatása 
a baktériumokat is elpusztít ja, tehát baktérium-
ölő ha tása is van. 

A földi sugárzásnak egyik f a j a a visszavert 
fény. A növényzet a fényt elnyeli, a vízfelület-

ről azonban visszaverődik, felmelegíti az alsó 
levegőréteget és fényözönbe bor í t ja a fürdőző 
testet. 

A sugárzás ha tása i annál jobban érvényesül-
nek, minél kevesebb a felhőzet, a csapadék és 
minél tisztább a levegő. Nem annyira a csapa-
dék mennyisége a fontos, mint inkább ezeknek 
évi elosztása. Az időnkénti borulás és nagyobb 
esőzés az évi átlagos sugárzást kevésbbé be-
folyásolja, min t a gyakor i nappali eső és a tar-
tós részleges felhőzet, mely hosszú időn át út-
j á t ál l ja a napsugaraknak. 

A Balaton környékén a sugárzás erősen érvé-
nyesül. Havonta legfeljebb 9—10 oly nap van. 
midőn eső esik. A csapadék rendesen gyorsan 
átvonuló eső vagy zivatar a lak jában jön, körül-
belül fele számban éjjel, úgyhogy a sugárzást 
és a szabadban való tartózkodást alig zavarja, 
ellenben a levegőt fe l f r iss í t i és kellemessé teszi. 
A megfigyelés szerint a Balaton vidékén egy 
n y á r r a átlagosan csak 5 teljesen borús nap 
esik. Ugyanekkor a Bala ton északi pa r t j án 
nyáron át az összes lehetséges napsütés idő-
t a r t ama 66-4%, de meg kell jegyezni, hogy az 
északi és nyugat i hegyek a naplementét 20—2S 
perccel siettetik. A napsütés kémiai és világító 
ere je körülbelül háromszor akkora, mint Buda-
pesten és az inzoláció is jóval nagyobb, mint a 
városok környékén. 

Minél tisztább valamely helynek a levegője, 
felhőtlenebb az égbolt ja s több a fényvissza-
verődés lehetősége, annál jobban érvényesülnek 
a sugárzás hatásai . A poros vidék nemcsak 
azért alkalmatlan üdülőhely, mer t a légzőszer-
vek nyá lkahár tyá já t i zga t ja és huruto t okoz. ha-
nem mert a sugárzás milyenségét is megváltoz-
ta t j a , lényegesen gyengíti . A poros levegőben, 
főként a városok t isztátlan légkörében, a sugár-
zás jelentékeny része szétszóródik, ezért az 
annyi ra divatos városi s t randfürdőben inkább 
a hosszúhullámú, a bőrt ingerlő melegítő suga-
r ak érvényesülnek, mint a kémiaiak. A tóparti 
pormentes, tiszta levegőben a rövidhullámú 
sugarak nagy tömegben ju tnak el a víz felszí-
nére és mer t ezeket a víz, ellentétben a földdel, 
nem nyeli el. hanem visszaveri, kifejezetten 
érvényesülnek a sugárzás hatásai . Ezeknek tá-
madási felülete a bőr, tehát hatásuk csak ak-
kor jelentkezik, ha a sugárzás meztelen testet 
ér. É r re pedig a lkalmat ad a balatoni tartóz-
kodás egyik legkedvesebb és legértékesebb 
tényezője: a Balatonban való fürdés. A tó viz® 
m á r kora tavasszal, má jus közepe tá ján , 17—29 
Celsius-fok között szokott lenni, nyáron 25 fok 
fölé is emelkedik és gyakran csak szeptember 
végén, október elején hűl le annyira, hogy für-
désre már nem alkalmas. Előnye a balatoni 
fürdőknek az is, hogy a levegő meleg, a vissza-
ver t sugárzás bőséges, a tó vize a fenéktől a 
felszínig egyforma hőmérsékű s a hullámzás 
nem erős. Ez enyhe fürdőingerek kímélőleg, 
legfeljebb csak enyhén izgatólag hatnak s ezért 
alkalmasak ar ra . hogy legyengülteknek, a 
betegeseknek és gyenge gyermekeknek a kímé-
letes edzés legelőnyösebb lehetőségeit nyúj tsák. 

A tavi fürdők mellett egészségesen hatnak a 
nap-, lég- és homokfürdők. 

Napfürdőben a hő- és ultravioletsugárzás, a 
levegő hőmérséke és a széljárás fe j t ik ki hatá-
sukat. A vörösvérsejt képzésre, anyagcserére 
és az összes szervi funkciókra élénkítő befolyás-
sal van. A nap fürdőzést tanácsos fedett fejjel 
végezni vagy a h a j a t többször megnedvesíteni, 
a szemeket az erős fénytől sötét szemüveggel 
védeni. A fü rdő időtar tama ne legyen túlhosszú. 
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Az első napokban legfeljebb 10—15 percig tar t -
son, úgyhogy 3—4 percenként váltakozva más 
és más testfelületet tegyünk ki a napfény hatá-
sának. Túlságos napsütés égési sebeket és na-
pokig tar tó lázt okozhat. Minél gyengébb és 
betegebb valaki, annál rövidebb legyen a nap-
fürdő. Mértéktelenül használva még egészséges 
emberre is gyengítőleg, bágyasztólag és káro-
san hat. A napfürdő t tanácsosabb a tav i fürdő 
után és nem előtte venni s nem helyes, ha va-
laki a napfürdőből rögtön a vízbe megy. A 
napfürdő k i tág í t j a a test felületes ereit, a 
hideg víz megszűkíti azokat. Az érkeresztmet-
szetnek nagyfokú hirtelen változása túlságos 
nagy munkát ad a szívnek s néha szívmegállást 
okoz. Sokan meghaltak már azért, mer t fel-
melegedett testtel hideg vízbe ugrot tak. 

A légfürdőt vagy önállóan vagy vízfürdővel 
kapcsolatban, rendesen előtte használjuk. Tar-
tama 5—15—30 vagy több perc. Hőmérséke a 
levegőáramlás miat t folyton változik. Mivel a 
levegő hővezetőképessége 28-szor kisebb, mint 
a vízé, melegebbnek érezzük, mint az ugyan-
olyan hőmérsékű vizet és az alacsonyabb hő-
fokot jobban e l tűr jük benne, mint a vízfürdő-
ben. A langyos 20—30 Celsius fokú légfürdő a 
szervezetre kímélőleg hat, csökkenti a vérnyo-
mást, mérsékelten fokozza az anyagcserét, edzi 
a testet. Hűvös légfürdőben az anyagcsere erő-
sen élénkül, a vérnyomás emelkedik, a pulzus-
szám növekszik. A légfürdőzést szélcsendes, 
á rnyas helyen addig vehet jük igénybe, míg 
fázó érzés nem keletkezik. Nagyon jó e fürdőt 
testmozgással, tornával egybekötni és ha a le-
vegő hűvös, hogy a meghűlést elkerüljük, ez 
feltétlenül szükséges is. 

A homokfürdőben egyrészt a nap- és légfür-
dőnek hatásai , másrészt a homok erőművi és 
liőmérséki ingerei érvényesülnek. Meleg homok-
fürdőben nagyobb hőmérséket bír el a test, mint 
melegvízfürdőben, mert míg i t t csak a kiálló 
testrészeken van izzadás, a homok nedvesség-
szívóhatása miat t a vele borított minden test-
rész izzadni szokott, tehát a hőszabályozás meg-
felelőbb. A homokfürdő a gyermekek kedvenc 
játékhelye, szívesen tar tózkodnak benne és így 
mint a nap- és légfürdő kiegészítője is használ-
ható. Angolkórnál legalább oly szép eredményt 
adnak a balatoni homokfürdők, mint a tenger-
part iak, de használ juk mint izzasztóeljárást is, 
izületigyulladásnál, különféle bénulásoknál, 
izom- és ínzsugorodásoknál, izzadmányképző-
désnél. 

A Balaton vidékét egészségügyi szempontból 
nagyon értékessé teszik a különféle sportlehető-
ségek is, melyekre vizén és szárazon bőséges 
alkalom kínálkozik. Az úszás, evezés, vitorlá-
zás. horgászás, tennisz és egyéb sportok, a 
turiszt ika és a szép u takon dús vegetáció kö-
zött végzett séták egyaránt erősítik a testet és 
üdítik a lelket. 

A balatonvidéki tartózkodásban lényeges sze-
repet játszik az a körülmény is, hogy a kelle-
mes éghaj la t miat t sokat lehet a szabadban tar-
tózkodni, midőn a különböző természeti ténye-
zők, különösen a sugárzás, is ki fe j t ik kedvező 
hatásukat a szervezetre. A visszavert sugárzás 
gazdagsága miat t még borús időben is annyi 
fény éri testünket, mintha egy kilométernyire 
tőle 100—200.000 gyer tya l áng ja égne. A fény a 
test felületére ellenkezőleg hat, mint a hideg 
víz, a test nem hűl le annyi ra s mert a bőr ide-
gei is csekélyebb fokban ingereltetnek. az in-
gerelés következményei, különösen az anyag-
csere fokozódása és az erek megszűkülése s a 

hőveszteség is kisebb. Ez pedig az elpuhult , 
beteges szervezet erőgyarapodására, fokozatos 
edzésére és az ellenállóképesség emelésére igen 
nagy jelentőségű. 

A balatoni k l íma és természeti tényezők hatá-
sait fokozza az is, hogy ezeknek különböző in-
gere különböző élettani befolyások ú t j án fe j t i 
ki hatását . A hidegfürdő az anyagcserét főként 
a harántcsíkolt izmokban, a fény, a sugárzás a 
sejtekben kémiai úton növeli. Az egyik lehűlés 
ú t ján , a másik felmelegedés és vegyi változá-
sok következtében. A hasonló tényezőknek kü-
lönhöző támadási pontja oka annak, hogy a 
hatásoknak összegezett eredménye jobb, mintha 
ugyanezen tényezőket külön-külön, de fokozott 
mérvben engedjük érvényesülni. 

A balatoni tartózkodás főként azért oly erő-
sítő, edző, gyógyító hatású a beteges szerve-
zetre, mert sok tényező befolyása érvényesül. 
De míg a kímélők (tiszta, sugárzásban gazdag 
levegő, enyhe, egyenletes hőmérsék, közepes 
páratar ta lom) állandóan érvényesítik hatásu-
kat, az izgatók (szél. sportok, fürdők), csak idő-
közönkint. A serkentő tényezők befolyását ér-
zésünkhöz, erőállapotunkhoz mérten bizonyos 
fokig szabályozhatjuk és ezzel lehetővé válik, 
hogy szervezetünket annyira kíméljük, pihen-
tessük. vagy edzziik, mint amennyire éppen 
a k a r j u k és amennyire szükség van rá. 

A természeti tényezőket csak oly mértékben 
szabad igénybevenni, amint ezt az egészségi 
állapot megengedi. Gyakran tapasztalható, hogy 
különösen a szobában sokat tartózkodók, kivál t 
gyermekek, a balatoni nyaralás alat t soványod-
nak, álmatlanok, vérszegények. Azoknál szokott 
ez megtörténni, kik az étkezésben vigyázatla-
nok és akik mértéken felül fürdenek, napoznak, 
mozognak, sokat vannak a szélben, napsütésben 
és emiatt túlzott ingerhatásoknak van szerve-
zetük állandóan kitéve. Ez az anyagcserében, 
vérellátásban, hőszabályozásban oly követelmé-
nyeket igényel, melyeknek a gyenge szervezet 
nem tud eleget tenni és betegség a következ-
ménye. 

A helyes balatoni nyaralás ál talános szabá-
lyai a következők: 1. A nyara lás első nap ja i 
a lat t legyünk óvatosak a fürdésben és napozás-
ban, fokozatosan szoktassuk hozzá ezekhez tes-
tünket. 2. Harminc percnél tovább ne tartóz-
kodjunk a vízben; gyengéknek és gyermekek-
nek elég az 5—10 percnyi fürdés is. 3. A nagy 
melegben is legfeljebb kétszer fürödhetünk 
naponta. Kétszeri fürdés esetén 5—20 percnél 
tovább ne m a r a d j u n k a vízben. 4. Telt gyomor-
ra l vagy felhevüiten fürdeni nem szabad. 5. A 
napozás a v íz fürdő után a legkellemesebb. Idő-
t a r t ama a nap melegítő ereje szerint 10—20 
perc. 6. Napozás alat t a fe je t be kell fedni s 
3—4 percenként más-más testfelületünket for-
d í t juk a nap felé (hát, mell, jobb-bal oldal). 7. 
Légfürdőt bármikor vehetünk. Idő ta r t ama 1—2 
óra is lehet, ha közben fázást nem érzünk. Al-
kalmas öltözet a száraz fürdőruha . Szeles, hű-
vös időben csak edzettek vehetnek légfürdőt. 8. 
Az úszás, evezés s mindennemű sportolás csak 
addig használ testünknek, míg kimerülést vagy 
nagyobb fáradságot nem okoz. A túlzott test-
mozgás gyengít és soványít. 9. A szükséges 
pihenésről, nyugalomról és alvásról ne feled-
kezzünk el. 10. A táplálkozásban legyünk mér-
tékletesek. felhevüiten hideg étel t és i tal t no 
fogyasszunk. 

Nemcsak nyáron, a többi évszakokban is ren-
delkezik a Balaton vidéke oly természeti ténye-
zőkkel, adottságokkal és berendezésekkel, me-
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lyek a par t j án való tartózkodást a fürdőidé-
nyen kívüli időben is kellemessé, egészségessé 
teszik. 

A tavasz korán kezdődik, az ősz enyhe és 
hosszan elhúzódó. A derűs égbolt, a tiszta 
levegő miatt ezen évszakokban is nagymérték-
ben érvényesül a napfény, valamint a vízről 
visszaverődő reflexek melegítő, kémiai ha tása 
és mert a hűvösebb széljárás ellen az északi 
partot hegyek védik, egyes helyeknek klima-
t ikus jellegük van és sok a szabadban tartóz-
kodás lehetősége. A vidék szépsége, a kellemes 
sétautak, a vizi és szárazföldi sportok változa-
tossága, a csend és nyugalom pihenést, meg-
nyugvást ad az egész szervezetnek és a lkalmat 
az erőgyűjtésre, testi-lelki felfrissülésre, hu ru -
tos bajok, idegesség, álmatlanság, vérszegény-
ség, stb. gyógyulására. 

Az őszi vendégforgalmat lényegesen fokoz-
h a t j a a szőlőkúra. A rendszeresen és helyesen 
folytatott t szőlőevés j av í t j a a vérszegénységet, 
gyógyít egyes gyomor-, bélbajokat, jót tesz bi-
zonyos vese- és vérkeringési betegségekben, 
változatossá teszi a táplálkozást s aszerint, 
hogy savanyú vagy édes szőlőt eszünk, hogy 
milyen a kísérő étrend, gya rap í t j a vagy csök-
kenti a testsúlyt. A szőlőevést jó szabadban, 
sétálva végezni. A Balatonvidék messze földön 
híres édes szőlője, szép vidéke, kedvező környe-
zete, egészséges égha j la ta nemcsak kellemessé, 
de eredményessé is teszi ezt a gyógymódot. 

A szőlőfogyasztás egészségügyi, de egyben 
gazdasági kérdés is. Magas cukor tar ta lma miat t 
2—3 kg szőlővel annyi energiát adó anyagot 
viszünk a szervezetbe, hogy csak mérsékelten 
van szükség egyéb eledelre, főként fehérjére. 
Ezért a legolcsóbb népélelmezési cikkek közé 
tartozik. 

Télen a befagyott Balaton korcsolyázással, 
fakutyázással. vitorlás szánkázással szórakoz-
t a t j a azokat, akik felkeresik, de tiszta levegője, 
más vidékeknél több napsütése, nemcsak a 
sportolóknak kedvező, de felfr issí t i a f á rad t é3 
gyógyí t ja a beteg embereket is. 

Nyaralásra az egész Balaton környéke alkal-
mas. Öszi, tavaszi és téli üdülésre azonban azok 
a helyek valók, hol a megfelelő berendezések 
kellemes és kényelmes tartózkodást adnak és 
ahol szórakozni lehet. Télen a zalai par t előny-
ben van a somogyi felett, nemcsak mert vidéke 
szebb, hanem mert, míg a gyakori szelek a déli 
parton teljes erejükkel érvényesülnek, az észa-
kin a hegyek részben fel fogják a szél erejét , 
ami az éghajlatot enyhébbé teszi és a szabad-
ban való tartózkodást megkönnyíti. 

A Balatonnak két gyógyfürdője van. Az 
egyik Hévíz, melynek rádióakt ív melegforrása 
és iszapja nemcsak reumás megbetegedéseket, 
egyes idegbajokat, anyagcsercbántalmakat gyó-
gyít, hanem izzadmányok felszívódását is elő-
segíti. A másik Bala tonfüred , melynek szén-
savas forrásai és fürdői elsősorban a vérkerin-
gési megbetegedéseknek, de az idegbetegségek-
nek, anyagcserebajoknak, vérszegénységnek, 

gyengeségi ál lapotnak is ha tamas gyógyító esz-
közei. Ezenkívül vulkanikus iszapja a reumás 
bajokra , enyhe egyenletes k l ímája a légzőszer-
vek huru tos megbetegedésének gyógyítására jó-
hatású. 

Az elmondottak szerint a Balatonvidék gyógy-
tényezőit a következőkben összegezhetjük: 1. 
Pormentes, tiszta levegő, egész éven át sok nap-
fény. 2. Aránylag enyhébb és egyenletesebb ég-
haj la ta . 3. Tavi-, lég- és napfürdők. 4. A tenger-
par téval vetekedő homokfürdő. 5. Változatos 
szárazföldi és vizisportok. 6. Szép vidék, ideg-
megnyugtató, gyönyörű színhatások, kellemes 
sétautak, nemes szórakozások. 7. Hajózás, hor-
gászás. 8. Szőlőkúra. 9. Bala tonfüred i szénsavas 
források, vulkanikus iszap, szanatórium. 10. 
Hévizi melegforrások és iszap. 11. A veszprémi 
és zalai par t széltől védett fürdőinek klima-
tikus éghaj lata . 

A természeti tényezők szerint a balatonpart i 
fürdőhelyeket három csoportra oszthatjuk. 
Egyiknek a homokfürdő, másiknak a széltől 
védett napsugaras éghajlat , a harmadiknak a 
gyógyforrások adják meg a jellegét. 

A balatoni tartózkodás javal la ta i a követke-
zők: E vidék kellemes üdülő és megfelelő sport-
hely. mert par t ja in megtalálhatók mindazok a 
feltételek, melyek a kellemes időtöltésnek és 
a testedzésnek eszközei. Különösen az izgalmas, 
egyoldalú életet folytató, elsősorban városi 
lakósok azok, kik rászorulnak, hogy időközön-
ként elhagyva otthonukat, felkeressék e vidé-
ket. hol a gondoktól távol, függetlennek érez-
hetik magukat és elpihenhet idegességük. Jó t 
tesz e vidék a gyenge szervezetűeknek, beteg-
ségből lábbadozóknak. a meghűlésre hajlamo-
soknak, mert, míg a kímélő tényezők és ked-
vező éghaj la t az elgyengülteknek. elpuhultak-
nak adnak lehetőséget az edzés és erősödés 
megkezdésére, addig a fürdők, a sportok, mint 
az edzés erélyesebb eszközei, a test ellenálló-
képességét az időjárás viszontagságaival és az 
élet követelményeivel szemben még jobban eme-
lik. A csend és verőfény, a különböző fürdők, a 
tiszta levegő az idegbetegségeknek, álmatlan-
ságnak, vérszegénységnek, é tvágytalanságnak 
gyógyítói, a jó és enyhe klíma, a sok napsütés 
pedig a légutak hurutos betegségeiben szenve-
dőknek adják vissza az egészséget. A gyerme-
keknek évtizedek óta kedvenc helye a Balaton 
és különösen a gyengén fejlet t szervezetre, 
gyermekkori idegbajokra, angolkórra, emész-
tési zavarokra gyakorolt gyógyító hatás te t te 
a Bala tont régi idők óta a gyermekek és ser-
dül tkorúak egyik legjobbhatású gyógyhelyévé. 

Ezek Magyarország egyik legnagyobb termé-
szeti kincsének gyógyító tényezőit, melyek az 
egészség védelmére, a beteges állapotok gyó-
gyí tásá ra és az idegenforgalom emelésére való-
ban alkalmasak. Becsül jük meg a Gondviselés-
adta ezen erőforrásokat s a gyógyulást, a testi-
lelki felfrissülést ne idegen országokban, ha-
nem magyar földön keressük. 
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I / " É Z I R A T O K megőizésére 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. 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 címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nycmda 37.473. számú csekkszámlájára. 

U T R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzle t i h i rdetés : 1 oldal 
160 P, >/, oldal 85 P. >/, oldal 50 P , 
Vb oldal 30 P . A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

EÖTVÖStlK 
A febiuár hó 2sán tartott Eötvössünnepélyen elmondotta RÁKOS ISTVÁN, az EötvössAlap elnöke 

Elfogódottan, áhítatos érzülettel állok a mé-
lyen tisztelt ünneplőközönség előtt, hogy kegye-
letteljes hódolattal adózzam Eötvös József báró 
emlékének. Annak a nagy férf iú emlékének, 
aki csak 58 évig élt, mégis annyit hagyott reánk 
lánglelkének örökszép műveiből, amennyi szá-
zadokra is elég, hogy oktasson, lelkesítsen és 
felemeljen bennünket. 

Hatvanöt évvel ezelőtt, 1871 február hó 2-án 
halt meg dicső tanítómesterünk, az első ma-
gyar kultuszminiszter, a népoktatási törvény 
megalkotója, második miniszterségének negye-
dik évfordulója napján. 

Egész élete merő küzdelem önmagával és a 
viszonyokkal. Korai f jan , úgyszólván még gyer-
mekkorában ráeszmél mindarra, ami akadá-
lyozza népünk előrehaladását és az elhivatottak 
szent hitével, meggyőződésével száll síkra ha-
zája emelkedéseért. 

Élete gazdagabb volt törekvésekben, mint si-
kerekben, de a munka, melyet végzett, fenséges 
és csodálatra készt — mondja Voinovich Géza 
dr. pályakoszorúzott tanulmányában. 

Valóban, csodálatra késztető munkásság, a 
magasabb szellemi tevékenység minden vonat-
kozásában! 

És ha Eötvösről nem marad egyéb lángoló 
hazafiságának, egy világot átölelő emberszere-
tetének, javunkat szolgáló eszméinek, szándé-
kainak emlékénél: akkor is eleget élt, nagyot 
tett, alkotott arra, hogy eszményi egyéniségét 
örökre szívünkbe zárjuk. 

Carlyle szerint a nagy ember mindig egy 
jobb, egy szebb világot hord magában, melyet 
meg akar valósítani. Erre áldozza életét, ez ra-
bolja meg álmát, rövidíti meg a nyugalom és 
boldogság óráit. Értünk él és nem önmagáért. 
Amit tud, ér tünk tudja. Az ilyen lélek részes a 
világ teremtésében, melyet ő igazgat és segít 
a tökéletesedés felé. A megváltás egy nemét 
gyakorolja a földön. 

Ilyen munkásságban telt Eötvös egész élete. 
S ez élet érdemeit nem kisebbíti az, hogy gaz-
dagabb volt munkában, mint sikerekben, 

Mély ós meleg kedélyénél fogva inkább szü-
letett arra, hogy családjának és az irodalomnak 
éljen, de mindig körülötte lebegett szenvedő 
hazájának képe, mögötte jár t a politika árnya. 

Látva a tespedést, az elmaradottságot, is-
merve az okokat, melyek a jobb sorsra érdemes 
népet gátolják fejlődésében, mindezek végül az 
egyébként szemlélődő, magába mélyedő Eötvöst 
is a politikai munkálkodás terére sodorják. 

Elmondhatjuk róla, hogy e tettével az eljö-
vendő korokért valósággal feláldozta lényének 
harmóniáját. 

Mily hősi eltökéltség! Az eszmék és viszonyok 
küzdelmének tűzvonalába állni, rálépni arra a 
területre, ahol oly kevés a rokonérző jóindulat 
és oly sok a kicsinyeskedő agyarkodás és — a 
csalódás! Mily súlyos feladat volt ez Eötvösre, 
aki már ösztönszerűen visszariadt minden 
olyan mozgalomtól, amelyben esetleg nagy-
indulatú szenvedélyességek lobbanhatnak fel. 
És mégis meghozta az áldozatot, meghozta — 
hazája érdekében. 

Eötvös irodalmi tevékenysége kevés kivétel-
lel politikai eszméinek szolgálatában áll. Ebben 
a korszakban mindenki érezte, hogy az irodalmi 
újjászületés előkészítője és megindítója a nem-
zeti újjászületésnek. Az irodalom volt a felvilá-
gosult eszméknek, a hazafimunkásságnak leg-
tágabb és állandó mezeje, az egyetlen tér, hol 
eszmék nyilvánultak, hová a nemzet legjobbjai 
siettek, honnan minden nagy kérdés megoldását 
remélték. Az irodalom akkor nem puszta eszté-
tikai cél, hanem a nemzet kefejlődésének esz-
köze. 

Nemzetébresztő szerepet vitt irodalmunk fél-
századon át s íróink a hazafiság és felvilágoso-
dás bajnokai voltak. Az irodalom e varázsa 
mélyen hatott Eötvösre s nemsokára ő lett a 
politikai eszmék hirdetője a szépirodalomban. 
Erről í r ja Voinovich Géza dr. tanulmányában: 
„Szépirodalmi toll a magyar nemzetnek nem 
tett nagyobb szolgálatot, mint akkor az övé." 

Eötvös politikai pályája bármilyen gazdag-
eszmékben és munkásságban, e mezőre mégis 

B i i i S í j 
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valami tragikus árnyék borul, mintha egyik 
legjobb arcképének felénk irányuló, bánatos, 
mély tekintetéből a küzdő, a szenvedő ember, 
a belső harcok megzaklatot t ja szólna hozzánk, 
aki egész életét a köznek szentelte s most fáj-
dalmas csalódással érzi, hogy a mások boldogi -
tásáért mennyit kellett feláldoznia a maga — 
boldogságából. 

Életének mily keserű tanulsága szól belőle, 
mikor e szavakkal fordul fiához: meg-
nyugtatásomra szolgál, hogy más pályán lát-
lak. Ha lad j bátran előre és ne sajnáld fáradsá-
godat. A tudomány körében a legnagyobb erő-
feszítés eléri jutalmát , mert azt nem v á r j a az 
emberektől, hanem magában a tudományban 
találja." 

Több és nemesebb érzést, több és magasabb 
eszmét, mint Eötvös, senki sem hozott irodal-
munkba. Sokirányú, fáradhata t lan munkálko-
dását leghívebben jellemzi ez a rövid vélemény: 
„Mindent meggyőződésből tett és mindig a jót 
akarta." 

H a politikai munkásságát ket tévágja is a 
szabadságharc éve, mindkét szakában egy 
eszme ragyogja be minden gondolatát és tettét 
egyaránt: a szabadság szeretete, a nemzet, a 
nép, az egyén szabadságáé, a gondolaté és az 
érzése. Az ő szemében ennek nem lehetett más 
eszköze, mint a nevelés, a közműveltség eme-
lése és terjesztése. Ké t rövid minisztersége alatt 
mindent megtesz, amit csak tehet. 

1848 augusztus 8-án benyúj tot ta ugyan Eöt-
vös az elemi közoktatásról szóló törvényjavas-
latot, de ez a szabadságharc eseményei követ-
keztében már nem kerülhetett érdemleges tár-
gyalásra. A szabadságharc után, amikor 1867-
ben a király az ú j kormányba Eötvös József 
bárót nevezte ki közoktatásügyi miniszternek, 
Eötvös újból megszerkesztette népoktatási tör-
vényjavaslatát , melynek nagyjában az 1848-ban 
előterjesztett javaslat volt az alapja. 

Ezt a javaslatot 1868 június 23-án nyú j to t t a 
be a képviselőházhoz, rövid beszéd kíséretében, 
melyben a többek közt ezeket mondta: „A nép-
nek értelmi nevelésében rejl ik legbenső meg-
győződésem szerint e hazának egész jövője. Et-
től függ, hogy nemzetünk, mely e földet vitéz-
ségével foglalta el, azt értelmességével meg-
tartsa. Most Európának ezen a helyén más 
nemzetnek, mint valóban civilizált nemzetnek 
nincs helye!" 

A javaslatról Zichy Antal, aki képviselőházi 
előadója volt, 1888-iki Eötvös-emlékbeszédében 
ezeket mondta: „Nem nagy s nem is általános 
volt i ránta a lelkesedés. Voltak s vannak ma 
is, kik a műveltség és felvilágosodás elterjedé-
sét a felkelő naphoz hasonlí t ják, melynek első 
sugarai csak a legmagasabb hegyek csúcsait 
v i lágí t ják meg, aztán fokról-fokra hatolnak 
alább, míg végre a völgyet ós síkságot is elérik; 
s hivatkoznak a világtörténelem százados folya-
mára, mely a műveltségnek a felsőbb osztá-
lyokról, sőt kiváló egyes nagy emberekről a 
társadalom többi rétegeire, illetőleg a nép zö-
mére való fokozatos átszívárgása mellett való-
ban sok példát mu ta t fel. 

Eötvösnek nem hódolt a jelképileg kifejezett 
ar isztokrata világnézetnek; sőt ellenkezőleg, 
demokrata kiindulási pontot választott magá-
nak. Ő, szintén jelképileg, a kultúrát e,gy pira-
mishoz hasonlítá, melynek széles alapon kell 
szilárdan állania, hogy fölfelé mindig szűkebbre 
szorulhasson s végül egy csúcsban összponto-
suljon. A széles alapot egy valóban sza-
bad ál lamban maga a nép szolgáltatja, első te-
hát a népoktatás s ennek alapján haladhatunk 
tovább, mintegy derékban a közoktatás minden 
neméhez, hogy azt u tol jára legfelsőbb intéz-
ményeink, minő az akadémia s a tudományok 
egyeteme, összhangzatos szervben betetézhes-
sék. Há lá t adhatunk a Gondviselésnek — 
mondja tovább Zichy Anta l —, hogy e felfogás 
ju to t t érvényre." 

A javas la t tárgyalását Eötvösön kívül, nem 
igen sürget te senki. A törvényjavaslatot bizo-
nyos gyanakvással fogadták a felekezetek és a 
nemzetiségek. Ezeknek az aggodalmaknak volt 
a következménye, hogy a javaslatot nem a szo-
kásnak megfelelően a képviselőház közoktatási 
bizottságához, hanem egy 25 tagból álló külön 
bizottsághoz utasí tot ták. E bizottságnak Nyáry 
Pá l volt az elnöke. Zichy Antal az előadója. 
Meghallgat ták a felekezeteket s ezek 32 kép-
viselője tárgyalás alá is vette a javaslatot s 
egyet-mást módosított is ra j t a . Az így némileg 
átdolgozott javaslat 1868 november 10-én ismét 
a képviselőház elé került , amely három nap 
alat t (nov. 19, 20 és 21) le tárgyal ta és a törvény-
javasla tot megszavazta. A főrendiház hosszas 
vi ta után végre is változatlanul fogadta el a 
törvényjavaslatot , melyet a király december 
15-én szentesített. 

Így jöt t létre az 1868. X X X V I I I . t.-c. oly idő-
ben, amikor Ausztriában, sőt Poroszországban 
nem volt alkotmányos törvényhozás ú t j án ren-
dezve a népoktatás. 

Egyik képviselőházi beszédében mondotta 
Eötvös: „A népnevelés a státus kötelességei 
közé tartozik, éppúgy, mint az ország határa i -
nak védelme." Egy másik beszédében így nyilat-
kozott: „A szabadságot és egyenlőséget az or-
szágban valóra kell vál tanunk. Nevelés nélkül 
azonban az egyenlőség semmi, csak puszta szó; 
a nevelés az, mely az alsó néposztályokat az 
ál lam által adott jogok élvezetére képesekké 
teszik." 

Eötvösnek a képviselőház elé terjesztett 1871-i 
jelentéséből idézzük következő szavait: „A nép-
nevelésügynek előtérbe helyezését megkívánja 
az ál lam biztonsága, mert éppen az ál lam biz-
tonságát semmi inkább nem veszélyezteti, mint 
midőn legfontosabb ügyeiben olyanok határoz-
nak, akikben az a r r a szükséges műveltség 
hiányzik. Ezt az előtérbe helyezést követeli az 
igazság, mely szerint azoknak az osztályoknak 
érdekei veendők mindenekelőtt figyelembe, 
melyek legszámosabbak ós együttvéve az állam 
terheinek legnagyobb részét viselik. Ezt taná-
csolja az a körülmény is, hogy azok az osztá-
lyok, melyek magasabb művelődésre igényt tar-
tanak, nemcsak érzik e szükséget, hanem an-
nak kielégítéséről s a j á t erejükből gondoskod-
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hatnak is: míg a népnek azok az osztályai, me-
lyeknek az oktatásra legfőbb szükségük lenne, 
annak hiányát nem is gyan í t j ák s ha akarnák 
is e hiányt sa já t erejükből pótolni, nem ké-
pesek." 

Sebestyén Gyula Eötvös József báróról tar-
tott emlékbeszéilében külön hangsúllyal emeli 
ki azt, hogy Eötvös a népoktatást nem állami 
jognak, hanem állami kötelességnek tar tot ta . 
„Eötvös — í r j a — sohasem tartozott azok közé, 
akik az állam feladatainak körét kimerítet tnek 
lá t ják a jogrend fenntar tásával : ő e törvénnyel 
a nemzeti ku l túra ápolását helyezi az állani 
gondjai alá. Nem hasznossági szempontok veze-
tik; nem arról volt szó az ő szemében, hogy is-
kolák ál l í t tassanak s az iskolákban az egymást 
követő nemzedékek mindennapi boldogulásuk-
hoz szükséges ismereteket sa já t í t sanak el. Az 
iskolában a nemzeti műveltségnek, az emberi-
ség eszményképének állí tott ú j templomot. 
Egész lelkét önti a törvénybe, melytől nemzete 
megvál tását reméli. Soha senki közoktatási 
kérdést magasabb szempontból nem fogot t fel, 
erősebb erkölcsi eltökéltséggel nem fogott an-
nak végrehajtásához." 

„A X I X . század uralkodó eszméi" II . köteté-
ben, a közoktatásnak az államhoz való viszo-
nyáról leírt gondolatainak eszmemenete a kö-
vetkező: Az iskolának szabadnak és független-
nek kell lennie; az ál lamnak nincs joga ahhoz, 
hogy az iskola ú t ján meghatározza polgárai-
nak politikai érzületét; de nem is lehet az is-
kola szabadságát elkobozni, mert „ki számít-
ha t j a ki előre, mely benyomásokat és fo-
galmakat idéz elő száz és száz gyermek lel-
kében ugyanazon előadás?" Nem a felsőbbség, 
nem a hatalom szabályozza a taní tás és neve-
lés eredményeit, hanem a taní tó személye. A 
taní tó pedig, ha méltó e névre, nem a poli t ikát 
szolgálja, hanem a művelődést. A tanító legyen 
önálló egyéniség, mert csak így nevelhet ön-
álló egyéniségeket (azaz személyiségeket), — 
önálló egyéniségek nélkül pedig nincsen 
haladás. 

Örökké emlékezetes szavak maradnak, melye-
ket Eötvös egy képviselőházi beszéd keretében 
mondott a tanítókról: „Kétséget nem szenved, 
hogy e hazának összes tisztviselői közt nincs 
olyan, akire fontosabb ügy volna bízva, mint 
a néptanítóra, meg vagyok győződve, hogy ép-

pen a népnevelés általános elterjedésével e 
haza anyagi tekintetben is annyira emelkedni 
fog, hogy idővel meg fogja hálá lhatni néptaní-
tóinak azt, amivel nekik tartozik, mert teljes 
meggyőződésem szerint e hazának emelkedése 
anyagi tekintetben is sokkal inkább függ a nép-
neveléstől, mint bármi mástól." 

Mindezekből, amiket jeles fér f iak véleménye-
ként idéztünk ünneplő megemlékezésünkben, 
az tűnik ki, hogy Eötvös József báró a politi-
kai munkálkodás terén is maradandót és na-
gyot alkotott a magya r népoktatási törvény-
ben, mely mindenkor bőséges anyagot nyú j t 
nemcsak a tudományos vizsgálódás számára, 
hanem mindazoknak, akik a szép, a jó i rán t 
való fogékonysággal és az ezekért való küzde-
lem eszményi lelkesedésével ál lanak a magasz-
tos tanítói hivatás szolgálatában. 

Messzelátó tervszerűségében, okos bátorságá-
ban, mindeneket átható, éltető szeretetében 
szinte feloldva l á t juk Eötvös teljes egyéniségét, 
mely mindig rokon velünk, mert mindig idő-
szerű, mert mindig ugyanaz, aki jön, aki el-
hozza szívét és minden javát , hogy megneme-
sítsen, fölemeljen bennünket, a magunk, csa-
ládunk, hazánk, az egész emberiség nevében! 

Eötvösben nincs elmúlás. Ö az örök jelen, az 
élet, melyben vagyunk, melyben eszméink, vá-
gyaink, reményeink napvi lágra törnek. Eötvös 
az örök jövő is a kiválasztottak türelmes meg-
értésével, aki még most is hív bennünket és vár 
reánk, a mindig nehezen megindulókra, s a 
még nehezebben célhoz megérkezőkre. 

Eötvös nagy szelleme mindig ragyogni fog 
a m a g y a r égboltozaton! 

Eötvös népoktatási alaptörvénye nyomában 
művelődésünk mindinkább magasabbra emel-
kedik. Az 1868. X X X V I I I . t.-c. megalkotásának 
hatvannyolcadik évében, a ránk nehezedő sú-
lyos megpróbáltatásokon keresztül és bizakodó 
reménykedéssel tekinthetünk a magyar boldo-
gulás szebb jövője felé. 

Por ladó teste Ercsiben pihen, a Duna part-
ján, ahol birtoka volt. Emlékoszlopa, melyet 
a nemzet állított nyughelye fölé, a magas part-
ról Eötvös gráni tba vésett arcképe gyanánt 
sugárzik felénk, mintha azt mondaná: „Tegyé-
tek meg kötelességteiket s legyetek jók, állha-
tatosak és összetartok!" 

BERZSENYI DÁMEL 
í r ta : N É M E T H S Á N D O R 

Február 24-én lesz száz esztendeje, hogy Ber-
zsenyi Dániel, a letűnt évszázad első tizedeinek 
haza- és fajszeretettől izzó lelkű magyar ja , a 
magyar költészet egének egyik legfényesebb 
csillaga, az örök hazába költözött. 

— Ö sincsen többé — mondotta róla híres 
emlékbeszédében a kor másik nagy énekese: 
Kölcsey —, benne is sa já t fényében ragyogó 
csillagot veszténk el; s most illő a kor embe-

reinek tudtul adni, miképen a magányba vo-
nult s címekkel nem ragyogott fé r f iúban azon 
kevesek egyike van eltemetve, kik a süllyedés 
szélén gyakran állott magyar nemzetre való 
díszt hoztanak. 

A századok visszajárnak. Nem kísérteni, ha-
nem emlékeztetni, oktatni. Inteni a m a emberét 
arra , hogy a múlton épül a jövő. A múl t j á t 
megtagadó s felejtő nemzetnek nincsen jöven-
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dője. Illő tehát a kor embereinek tudtul adnunk: 
száz esztendeje van eltemetve azon férf iú , ki 
nemzetére díszt hozott. Azonban Somogy 6ze-
líd ha j tású dombjai közt a niklai sír rögei 
csak az embert t akar ják , a költő ma is él. Mert 
amiként s í r fe l i ra ta hirdeti : 

A derék nem fél az idők mohától, 
A koporsóból kitör és eget kér. 

Emlékezzünk . . . Az őseire büszke közép-
nemesi család sa r jadéka a Berzsenyiek ősi fész-
kében, Vas vármegyének bájos vidékén, egy 
kemenesaljai kis faluban éli gyermekkorát . 
Szeretettől fűtött , a családi hagyományokat ke-
gyelettel ápoló, haza- és emberszerető családi 
légkörből lép ki a szabad természetbe, melynek 
ölén gyenge gyermeki szervezete koránért i f j ú v á 
izmosodik. Lelke a föld s a természet szereteté-
vel, más oldalról a tiszta levegőjű családban 
a legnemesebb érzésekkel telítődik. Ez a kettős 
ha tás egész életén hűsége« kísérője marad s 
búslakodásában enyhületet adó vigasza lesz. 
A soproni iskola a hazai s idegen — a német 
s a klasszikus — irodalom szépségeit t á r j a föl 
fogékony lelke előtt. S míg nagy testi ereje 
magyar vir tuskodásban vezetődik le, lelke az 
irodalmi alkotások szépségeibe merül s i f júsá-
gának ábrándja i , álmai ott nyernek megtes-
tesülést. 

Befejezetlen tanulmányaival visszatér a ke-
menesaljai Egyházashetyére, ahol forrongó 
lelke tovább is a költők szentelt berkeiben idő-
zik. Nappalát a gazdasági élet mozzanatai kötik 
le, éjszakánkint a „szentelt ligetek homályán" 
bolyong a lelke, Horatius-szal társalog s hazá ja 
szomorú sorsán kesereg. Merengései közben 
maga is alig veszi észre, hogy érzései, ábránd-
ja i kifejezhető gondolatokká testesülnek s e 
nemes lélektartalom hordozója költővé izmosul. 
Környezete sem sejti, hogy az apa szigorú irá-
nyí tását nehezen tűrő i f j ú éj tszakánkint a mú-
zsákkal tar t t i tkos találkozót s asztalf iókja 
verseket rejteget. 

A gondolatérlelő éjjeli csendben felmerül lel-
kében hazája képe s miként költői eszmény-
képét: Horat ius t oly sokat foglalkoztatta Róma 
sorsa, Berzsenyi is korának sivárságán, a régi 
honfierények pusztulásán kesereg. II . József 
abszolutizmusa ellen elemi erővel tört fel az 
1790—91-i országgyűlés lelkéből a visszahatás, 
magyarságunk, nemzeti önállóságunk védelme. 
Ámde az országgyűlés szétoszlott s vele tűnt 
a híres felbuzdulás, hogy ú j r a helyet adjon a 
közönynek, a megalkuvásnak, az udvar idegen 
fényébe való beleszédülésnek. A politikai élet-
ben újból az abszolút ura lomra való törekvés, 
a társaséletben az idegen divat jellemző. A fő-
urak a jkáról német és f rancia szó hangzik, a 
lat innyelvű iskolázás hatása alat t köznemessé-
günk latinos műveltségű s a latin szóhoz ra-
gaszkodik, a városi polgárság: az iparos- és 
kereskedővilág nyelve német. 

A magyar nemzeti lélek romlását jól l á t j a a 
költő magányos éjtszakáiban, melynek sötét jét 
azonban fajszeretetének lángja egészen bevilá-
gí t ja . S e fényben eléje rajzolódik a gondolat: 
elvész az én hazám, mert megcsúfolta régi eré-

nyeit, eljátszotta nemzeti erkölcseit. Az erkölcsi 
süllyedés nemes haragra tüzeli lelkét s meg-
születik legremekebb költői alkotása: A magya-
rokhoz című fenséges ódája. Az egész kor han-
gulata, a haza sorsát szívükön viselő kortársak 
kétségbeejtő aggodalma tükröződik e ha ta lmas 
költői műben. Ügy lát ták a jobbak, hogy a 
nemzet közel van a pusztuláshoz, mert az er-
kölcsiség kisiklott lábai alól. A szárnyaló ódá_-
ból ma is erőteljesen zúg felénk a nagy igazság: 

. . . minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvesz, 
Róma ledől s rabigába görbed. 

Száz esztendő távlatával sem vesztett ez az 
igazság átütő erejéből. A történelem egyik nagy 
tanulságának költői megfogalmazása Berzsenyi-
nek e hata lmas szózata. Az erkölcsi süllyedés 
buktat ta meg a római vi lágbirodalmat és ha j -
tot ta rabigába, szédítette a s í r jába a vi lágnak 
annyi más országát. 

A hazaszeretet, a honfigond ott virraszt a 
költővel a kemenesaljai egyszerű szobában s 
elébe varázsolja a szibarita magyart, ki „le-
vetette elődei bajnoki köntösét, nyelvét idegen-
nel cserélte fel" s akinek „gyermeki báb puha 
szíve tá rgya" s aki „hazája feldúlt védfalából 
rak palotát heverő belyének". Az erkölcsi ha-
nyat lás sírbadönti tehát a magyar t is, betelje-
sül r a j t a is a történelem végzete. 

A költő hazaf iú i aggodalma, a nemzet erköl-
cseinek pusztulásán fölgerjedt nemes harag ja , 
vigaszt nem lelő kétségbeesése azonban meg-
enyhül, amikor az utolsó nemesi felkelésnek a 
szombathelyi táborba gyülekezett daliáit l á t j a . 
Örvendve kiált fel A felkölt nemességhez című 
ódájában: 

ftl még nemzetem Istene! 
Buzgó könnyeimen, szent Öröm, ömledezz! 
Állsz még, állsz, szeretett hazám, 
Nem dőlt még alacsony porba nemes fejed! 

Majd fa jának büszke önérzetével ál lapít ja meg: 
Csak sast nemzenek a sasok, 
S nem szül gyáva nyulat Núbia párduca. 

Az az emelkedett erkölcsi felfogás, amely 
A magyarokhoz című hatalmas ódájából k iárad, 
Berzsenyi költői és emberi nagyságának egy-
aránt előkelő és tiszteletreméltó jellemvonása. 
Egyetlen költőnk sincs, akinek műveiből az 
erkölcsiség kultusza oly erővel teljes szárnya-
lással áradna felénk, mint Berzsenyi költésze-
téből. Emelkedett erkölcsi felfogása magya-
rázza meg, hogy korának minden nagy embe-
rét, akiben a hazafiúi és erkölcsi nagyságnak 
a magáéhoz hasonló kiteljesedését látta, dicsőítő 
ódákban magasztalta. Nem a hízelkedés, nem a 
haszon reménye csalta ki lant jából az ünnepi 
hangokat, hanem a magasztal t egyének tet tek-
ben nyilvánuló hazafiságának, erkölcsi nagysá-
gának csodálata, az i rántuk érzett elragadtatás. 
Kazinczy, Felsőbüki Nagy Pál , Wesselényi, 
Festetich György s a kor sok más jelesének 
dicsőítése zendül meg lan t ján . Magasztaló ódái-
ban is hű marad eszményéhez: az erkölcsiség 
kultuszához. Igazat kell adnunk a költőnek: h a 
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a tiszta erkölcs talpköve az országnak, e na-
gyok azok, akikben a tiszta magyar erkölcs 
megtestesül, akiknek nem csupán szavuk van a 
haza számára, hanem a tettek mezején bizonyít-
ják hazafiságukat . 

Berzseivyi tiszteletreméltó egyéniségében az 
erkölcsiség hata lmas támasztékot talál a mély 
vallásosságban. Az erkölcs kultusza nem is kép-
zelhető el valódi vallásosság nélkül. Vallásos 
érzését a Fohászkodás című himnuszában fejezi 
ki legszebben. Ennél szebb, költőibb imádság 

meg, költőtársai elragadtatással olvasták a ne-
héz versformákban is tisztán lüktető sorait, 
amelyekből izzó hazaszeretete, az eszményiért 
való lelkesedése csendült ki. A nagyközönség 
is áradó lelkesedéssel olvasta a csendes vissza-
vonultságban élő költő szárnyaló verseit. Keszt-
hely hata lmas ura, gróf Festeticli György, e kor 
egyik legnagyobb magyar ja , födetlen fővel já-
rul a költő elé, amikor a dunántúl i költők heli-
koni ünnepén megjelent. 

Ha Berzsenyi egyéniségében kiemeljük még 

Berzsenyi Dániel. 

alig zengett magyar költő lan t ján . Isten nagy-
ságát nem foghat juk föl, de alkotásaiban annál 
inkább érezzük s rendeléseiben megnyugszunk. 
Ezért nem fél ő sem a haláltól, mert hisz az is 
az Ö „munkája". S míg lelke visszatérhet hozzá, 
így jelöli ki é le t i rányát : 

Addig letörlöm könnyeimet s megyek 
Rendeltetésem pályafutásain 
A jobb s nemesb lelkeknek útján, 
Merre erőm s inaim vihetnek. 

Találóan jellemzik e szavak a költő eszményi 
életfelfogását, aki a jobb és nemesebb lelkek-
nek ú t ján kíván járni . Ezt becsülte nagyra má-
sokban is, erre intette korát is. A tisztult er-
kölcsi felfogás költői szólamai méltán ragadták 
tisztelő bámula t ra Berzsenyi kortársai t . Ka-
zinczy bensőséges barátságával ajándékozta 

nagy természetszeretetét is és ha meggondol-
juk, hogy élte is azt, amit l an t j án kipengetet t : 
előttünk áll teljes emberi és költői nagyságá-
ban. Kiegyensúlyozott életfilozófiája megóvta 
a szélsőségektől, költői fellángolásai mellett is 
nyugodtan éli a horatiusi „arany középszer" 
boldog nap ja i t niklai magányában, megosztva 
magát a család, a gazdaság s költészet között. 
Nem hajszol elérhetetlen álmokat, megelégszik 
azzal, amit a sors osztályrészéül adott. Maga 
mondja: 

Van kies szőlőm, van aranykalásszal 
Biztató földem; szeretet, szabadság 
Lakja hajlékom, kegyes istenimtől 
Kérjek-e többet? 

Csak az a vágya, hogy a költészet múzsája ne 
hagyja el, akkor boldog lesz, akár „Grönland 
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örökös havára", aká r a „forró szerecsen-
homokra" veti is sorsa, mer t amott meleget, 
emitt hűvös árnyékot nyer a költészettől. 

A kortársak tiszteletétől környezve szállt sír-
j ába a nagy férfiú, ki valóban díszt hozott 
nemzetére. S ma, száz év multán, midőn emlé-
két felidézzük, Kölcsey emlékbeszédének vég-
szavaival zárhat juk be megemlékezésünket: 

„Elköltözött az ember, a költő a mienk, e nem-
zeté marad végiglen, e nemzeté, mely neved és 
dicsőséged szent örökség gyanánt birandja ." 

Ez az örökség azonban kötelez. Ügy tűnik föl, 
mintha a vates kikelne százados s í r jából s e 
szent örökség megbecsülésére figyelmeztetne: 
„Minden ország támasza, talpköve a tiszta er-
kölcs." 

A TANÍTÓ MÜIKÁJÁaíAK ELLEXORZÉÜI 
S Z E M P O N T J A I 

í r ta: D R O Z D Y G Y U L A 

A körzeti iskolafelügyelők számára kiadott 
Utasí tás a legnagyobb részletességgel n y ú j t j a 
azokat a szempontokat, amelyeket az iskolafel-
ügyelőnek figyelembe kell vennie akkor, mikor 
nevelői és tanítói munkánkat ellenőrzi. B a j 
volna azonban azt hinnünk, hogy az Utasí tás-
ban felsorolt részletszempontok mindegyikét 
egyenként és külön-külön kell lelkünkben ki-
alakí tanunk. És baj lenne, ha az iskolafelügyelő 
úgy figyelné meg a tanító munkájá t , hogy az 
Utasí tásban felsorolt nevelési és módszeres 
kérdések mindegyikére külön-külön részlete-
zéssel térne ki. Nem. Az Utas í tásnak nem az a 
célja, hogy az iskolafelügyelőt apró részle-
tek keresésére késztesse. Éppen azért ne te-
kintsük az Utasí tásnak sem a nevelésre, 
sem pedig az egyes tan tárgyak módszerére 
vonatkozó részletezését külön-külön egység-
nek, hanem egységes egésznek, amelyből az 
ideális tanítói egyéniség kívánalma bontakozik 
ki. Ebből következik, hogy a taní tónak a r r a 
kell törekednie, hogy önmagát minél tökélete-
sebi) tanítói egyéniséggé alakí tsa ki. Miniszte-
rünk pedig az iskolafelügyeletet azért szer-
vezte „irányító felügyelet '-nek, hogy az iskola-
felügyelő segítségére legyen a tanítónak egyé-
nisége kialakításában. Nem szabad tehát a 
felügyeletnek odafajulnia , hogy az apró rész-
letkérdések, sokszor nem is módszertani, hanem 
egyszerű „tanítói fogások" feszegetésében s a 
taní tóra való ráerőszakolásban merüljön ki. 

H a tehát az Utasí tás célja az, hogy rámutas-
son arra , amit a jó tanítói egyéniségtől, az is-
kola és ezen át a nemzet érdeke megkíván, elő-
ször is az „ideális taní tói egyéniség" fogalmá-
val kell t isztában lennünk. Ez t azonban defi-
niálni nagyon nehéz. Annál is inkább, mer t 
hiszen még a neveléstudomány sem tisztázta 
teljesen az egyéniség fogalmát. Annak elle-
nére, hogy az egyéniség Aristoteles óta egé-
szen a legújabb időkig a filozófia és pedagógia 
egyik legtöbbet elemzett fogalma, használata 
ál ta lában mégsem történik egyetértelműen. 
Vannak, akik az egyéniség fogalmát olyan 
szűkre szabják, hogy annak ta r ta lma csupán 
valamely jellegzetes képességre, meghatározott 
s veleszületett tu la jdonságra vonatkozik. Van-
nak, akik az egyéniséget t ípusok szerint osz-
tályozzák és vannak, akik értékelméleti szem-
pontok szerint keresik az egyéniség fogalmá-
nak tar ta lmát . Sürge t jük a nevelésben az in-

dividualizálást s keressük az erre alkalmas 
módszereket, sőt célul is tűzzük ki az egyéniség 
nevelését. S mindez nem is okoz zavart . Nem 
is törődünk a tudományos meghatározásokkal, 
mert nevelés és taní tás közben előttünk áll egy, 
a mi lelkűnkön át megalkotot t isteni és em-
beri értelemben vett nemes, ideális embertípus, 
mint minta, követendő példa, amilyenné for-
málni aka r juk azokat, akiknek nevelését reánk 
bízták. 

Semmivel sem könnyebb megállapítani azt a 
tanítói egyéniséget, amely a körzeti iskolafel-
ügyelők számára kiadott Utasítás kívánalmai-
ból bontakozik ki. Tankönyvszerűen defi-
niálni ezt is nehéz volna, de tartalmat, az Uta-
sítás a lapján, igenis adhatunk neki. Kísérel-
jük meg! 

Vegyük először az egyéniség első feltételét: 
az adottságot. Vannak olyanok, akiknek mái-
születésüktől fogva van a lelkükben valami, 
amely őket a gyermekekkel való foglalkozás-
hoz, tehát a tanítói hivatáshoz vonzza. Ez va-
lami lélekforma, sa já tos képesség, kapacitás. 
Ez a veleszületett adot tság a tanítóképzőben, 
később kinn az életben csak fejlődik, erősödik, 
mert hiszen a meglevő ha j lam jó, kedvező ta-
la j ra talált . Ha véletlenül nem lesz. tanító, 
lelkének ez a veleszületett adottsága, fogé-
konysága kiütközik akkor is belőle, mer t disz-
pozíciója bizonyos i rányú tevékenységre haj la-
mosít ja. Innen van az, hogy vannak nem peda-
gógus felnőttek, akik nagyon szeretnek a gyer-
mekek között lenni s velük beszélgetni. 

Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogyha 
megvan a veleszületett adottság, a „rátermett-
ség", má r az elég a tanítói egyéniséghez. 
Ó nem! Amint később látni fogjuk, ennek még 
sok más feltétele is van. 

A tanítói egyéniség tartalmához tartozik az 
adottságok formális kifejezésének készsége, 
amelynek lényege abban a hatásban rejlik, 
amit azokra tud gyakorolni, akiket nevelnie 
kell. Ez a képességgel párosul t készség azonban 
már nem születik velünk, ezt magunknak kell 
megszereznünk. Hogy mivel, a r ra egyszerű a 
felelet: tanulással tudatos gyakorlással, ön-
magunk nevelésével. Ez a tanítói egyéniség ki-
alakulásának olyan elengedhetetlen feltétele, 
amelyet semmiféle adottság, rá termet tség nem 
pótolhat. Ehhez pedig akarat, erő, kitartó 
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munka, szorgalom kell, ami a tanítói egyéniség 
fogalmának igen, igen lényeges jegye. 

A tanítói egyéniség fogalmához tartozik a lé-
lek aktivitása, adottságainak mindenoldalú, har-
monikus kibontakozottsága és egyensúlya is. 
Ez pedig a tanítóiéleknek nemcsak az értelmi, 
hanem az érzelmi és akara t i élet területén tör-
ténő teljességét is k ívánja . Az értelmi területén 
történő határozott kibontakozottság kelléke, 
hogy a tanító minden vonatkozásban t isztában 
legyen azzal a kul túranyaggal , amelyet a jövő 
nemzedék számára át kell nyúj tania . Ez azon-
ban nem jelenti és nein is jelentheti azt, hogy 
a tanító tudós, mégpedig sokoldalú tudós le-
gyen, hanem jelenti azt, hogy tárgyi ismeretei 
necsak felette á l l janak annak, amit a népisko-
lában. taní tania kell, hanem azt az élettel, kí-
vánalmaival is kapcsolatba t ud j a hozni. Ide-
számíthat juk azt a pedagógiai műveltséget is, 
amellyel a nevelést és az ismeretek á tadásá t 
vezeti. Sőt ide kell számítanunk az értelem, a 
gondolkozás csiszoltságát is, mert mit érne a 
száraz adathalmaz, ismeretanyag, ha azt sa já t 
énjével nem dolgoznál fel a lelke? De nemcsak 
az értelmi, hanem az érzelmi élet területéről 
is nagyon sokat kell a tanítói egyéniségnek 
magában foglalnia. Ezt a sokat pedig ezzel a 
két szóval fe jezhet jük ki, hogy: erkölcsi jel-
lem. Ennek mintegy bele kell nőnie magát a 
tanító egyéniségébe, mert ez ad az egyéniség-
nek színt, erőt, életet és képviseli a gondolko-
zás, az érzés és cselekvési haj lamoknak határo-
zott i rányát . Ez foglal ja magában mindazt a 
nemeset, mindazt a szépet, igazat, jót, ami ér-
téket ad a tudásnak, a tanítói egyéniségnek. Az 
erkölcsi jellem, s ezzel a valláserkölcsi szemé-
lyiség a legmagasabb foka az egyéniség ki fe j -
lődöttségének. Ennek a jegyét kell magánvisel-
nie a tanító egyéniségén, iskolai és iskolán-
kívüli munkáján, minden cselekedetén, tevé-
kenységén. 

A tanítói egyéniség tar ta lmában benne van, 
benne kell lennie az akara tnak is. Az aka ra t 
azt a meggyőződést tételezi fel, hogy törekvé-
sünkkel célt fogunk elérni. Aki valamire nem 
képes, vagy csak képzeli, hogy valamire nem 
képes, az nem is akarhat . Mielőtt törekvésünk 
akara t t á változnék, előbb a célt k ívánjuk tisz-
tán látni. Az aka ra tunk akkor lép munkába, 
mikor a célhoz vezető eszközöket kezdi válo-
gatni, ami a tanítói egyéniségre áttéve annyi t 
jelent, hogy a nevelésnek és tanításnak módjá t 
keresi. Keresni, válogatni pedig csak abból tu-
dunk, amink van, tehát i t t is e l jutunk a peda-
gógiai és tá rgyi önképzés szükségességéhez. 
Kell ez a tanítói egyéniséghez azért, mert az 
akara t csak akkor eszes vagy tudatos, h a a 
cél eléréséhez szükséges anyag is, meg az esz-
közök is megvannak, melyeknek megválasztá-
sában helyes ítélet vezet. A bizonytalan anyag-
megválasztás, a határozat lan, bizonytalan, felü-
letes ismeret s az eszközöknek ötletszerű meg-
válogatása azt muta t j a , hogy a tanító egyéni-
ségéből igen lényeges jegy hiányzik s ezen 
megtörik még a legerősebb akara t is. 

Ha az elmondottakat a gyakorlati életre 

visszük át, akkor a tanítói egyéniség tartal-
mába a következő fogalomjegyeket illeszthet-
jük bele: A külsőben, a környezetben s benn 
a lélekben mindig rend, tisztaság. Magatar-
tásban, a beszédben, t an í tás a lak jában , a gyer-
mek fejlettségi fokához és lelki adottságaihoz 
alkalmazkodni tudó határozot tsággal párosult 
közvetlenség. Az egyéniségben rej lő, a figyel-
met lekötő és ébrentartó, az érdeklődést fel-
keltő szuggesztív erő. Biztos és széleskörű tár-
gyi és pedagógiai tudás s ennek megszerzésé-
hez erős és kitartó aka ra t . Az elmélettel támo-
gatott és tudatosított gyakorlat . A tárgyhoz ós 
anyaghoz simulni tudó alakító és kibontakoz-
tatni tudó képesség. Fel ta láló képesség (inven-
ció). Í rás i , rajzolási és beszélő fe j le t t készség. 
Meggyőződésből fakadó kif inomult valláser-
kölcsi és nemzeti érzés, cselekvésvágy, erős 
akara t és ebből fakadó munkakészség. A gyer-
mek és a nép szeretete. Fej let t hivatásérzet. 
Önámítástól mentes önismeret. Nyugodt , egyen-
súlyozott harmonikus lélek. 

Valahogyan ez a t a r t a lom ad ja az igazi taní-
tási egyéniséget. S mindez együtt csak abban 
lehet meg ,aki azt m e g a k a r j a szerezni, aki ön-
magát tanítói egyéniséggé aka r j a formálni. 
Ez pedig csak önneveléssel, önműveléssel tör-
ténhetik. 

Ha most már visszatérünk a taní tó munká-
jának ellenőrzéséhez, meg kell ál lapítanunk, 
hogy a munkája , a környezete visszatükrözi a 
tanító egész egyéniségét. A tanterme, a kör-
nyezete, a naplói, a gyermekek dolgozatai, 
taní tásának, magatar tásának a lakja , a gyer-
mekekkel való bánásmódja, a tan í tás i mód-
szere, a példája, a cselekedete az iskolán-
kívüli munkája , a község társadalmi életébe 
való beleilleszkedése, mind, mind az ő egyéni-
ségének képét tükrözi vissza. Észre lehet azon 
venni a meglevő értékeket is, de észre lehet 
venni a hiányokat is. S az iskolafelügyelőnek 
is ezt a részletekből összeadódott egyéniséget 
kell néznie s ebből kell ítéletét megalkotnia, 
nem pedig az apró részletekből s az eredményt 
csupán a gyermek memór iá jának méregetésé-
ből. 

Az i rányí tó iskolafelügyelet nem lehet egy-
szerű hibakereső szervezet. Az iskolafelügyelő-
nek megfigyelései közben először is a tanító 
egyéniségében rejlő ér tékeket kell keresnie és 
megtalálnia. Nincs tanító, akiben ne lenne va-
lami érték. S ha az iskolafelügyelő ezt meglát ja , 
észreveszi, azt adja is a tanító t u d t á r a azért, 
hogy vele önbizalmát fokozza s ezzel a további 
fejlődés, tökéletesedés vágyát lelkében fel-
keltse. Vegye figyelembe, hogy nincs lesújtóbb 
s a munkakedvre károsabb valami, mint vala-
kit a r r a a tudatra ébreszteni, hogy benne 
semmi sincs abból, ami t a jó tanítói egyéni-
ség fogalma megkíván. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy az iskolafelügyelő a mulasztásokat, 
a hibákat ne vegye észre, vagy agyonhallgassa. 
Sőt! H a az iskolafelügyelő a maga körzetében 
igazi taní tói egyéniségeket akar kialakítani , 
akkor elsősorban a mulasztások, eredménytelen-
ségek, hibák azok, amelyeket ki kell küszöböl-
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nie. I t t éppencsak az a kérdés, hogy milyen 
eszközökkel1? Erre pedig nehéz vo lna konkrét 
feleletet adni, mert az eszközök megválasztását 
mindig ahhoz kell mérnünk, akivel szemben azt 
a lkalmazni akarjuk. Az eszköz f ü g g a mulasz-
tás, a hiba természetétől is. Ebből következik 
az, hogy nem elég az, ha az iskolafelügyelő a 
mulasztást , az eredménytelenséget, a hibát meg-
á l lap í t ja , hanem a n n a k okát is kell keresnie, 
mégpedig nemcsak az adott körülményekben, 
hanem a tanító egyéniségében is. S ha meg-
ta lá l j a az okot, akkor az ok elhárí tásának 
módjá t kell keresnie. S ha az iskolafelügyelő 
már megtalálta, önmagában kialakí tot ta a ki-
küszöbölés, a jav í tás módját, még akkor se 
közölje azt egyszerű ráparancsolás, különösen 
pedig ne fenyegetést sejtető a lakban a tanító-
val. Az iskolafelügyelőnek első lépése az le-
gyen, hogy a tanító maga is belássa mulasztá-
sát, hibáját , az esetleges eredménytelenséget 
okozó helytelen tan í tó i el járását . H a közös, 
megértő beszélgetéssel eljutott idáig, az irá-
nyí tás módja se legyen parancsszerű, ha-
nem a javítás eszközeinek megválasztása is 
közös megbeszélés és meggyőzés eredménye 
legyen. Megbeszélés közben az iskolafel-
ügyelő előtt mindig annak az ideális tanítói 
egyéniségnek kia lakí tása lebegjen, amelynek 
t a r t a lmá t fenntebb igyekeztünk körvonalazni. 

Lehetnek olyan esetek is, mikor a tanító nem 
l á t j a be hibáját, nem ismeri el mulasztását, 
vagyha belátja, elismeri, nem törekszik annak 
jav í tására , pótlására. Természetes, hogy ebben 
az esetben az iskolafelügyelő nem tehet mást, 
mint azt, amit az Utas í tás számára előír. Ebben 
az esetben már n e m nézheti a tanító, ha-

nem csupán csak az iskola, a köz érdekét. 
Tévedés lenne azt hinni, hogy az iskola fel-
ügyelőnek az egyes t an tá rgyak taní tásának 
vagy az eredmény megállapítást célzó számon-
kérés közben mindazokra a kérdésekre ki kell 
térnie, amelyeket az Utasítás 22. §-a egyes tan-
tá rgyak sajá tos módszerével kapcsolatban fel-
sorol. Nem! I t t is az egységet s az azt alkotó 
szempontokat kell néznünk. S ha az iskolafel-
ügyelő valamely tantárgy módszerével kapcso-
la tban azt lá tná, hogy a taní tó a szempontok 
nagyrészét s lényegét taní tásában alkalmazza, 
k á r volna egy-egy kihagyott, vagy kevésbbé 
kidolgozott szempont miatt a tanító m u n k á j á t 
értéktelennek feltüntetnie. Ez annál inkább ve-
szélyes volna, mert hiszen az Utasí tásban fel-
sorolt valamennyi szempont minden taní tás i 
egységben nem is jöhet felszínre. Ez nem je-
lenti azonban azt, hogy az iskolafelügyelő ne 
vegye a h iány t észro. Észre kell vennie, r á kell 
mutatnia s kiküszöbölésére az i rányt is meg 
kell adnia azért, hogy a taní tó munká j á t még 
tökéletesebbé tegye. Ennek a rámuta tásnak és 
hiánypótlásnak is azonban csak akkor lesz 
tanítóegységet tökéletesítő értéke, ha a mód-
szeres megbeszélés közben maga a tanító is be-
l á t j a munká jának kérdéses hiányosságát és 
meggyőződésből fogadja el a javí tás módjá t és 
eszközét. 

A fentiekből láthatjuk, hogy az irányító fel-
ügyeletnek nem lehet más a célja, mint a taní-
tói egység tökéletesítése. Ennek pedig a módja : 
az eszközök keresése, megállapítása és meg-
győződésből való követése. Ezt k ívánja a kör-
zeti iskolafelügyelők számára kiadott Utas í tás 
szelleme. 

GÁRDONYI ÉS AZ ŰJ TAWTEBV 
í r ta: MÓRA LÁSZLÓ 

Fél százada is e lmúl t már annak, mikor Gár-
donyi, a közülünk való legnagyobb mester, 
devecseri segédtanító korában megnyitot ta szí-
vének minden ab laká t -a j ta já t . Leha jo l t a Tabi 
Jóskákhoz, Kovács Rózikákhoz s egyforma sze-
retettel , szelídséggel simogatta őket sorra. 

Amikor a mai népiskola m u n k á j á t , közelebbi 
és távolabbi célkitűzéseit, egész lüktetését 
mesebeli varázsszóra teljesen á t a l ak í t j a az ú j 
Tanterv , akara t lanul is elénk ötl ik Gárdonyi 
négyesztendei taní tói munkálkodása. Magunk 
előtt lá t juk a karádi , devecseri, sárvár i , dabro-
nyi mestert, aki első meglátója és bátor szó-
szólója volt annak, hogy az iskola ne csupán 
tanítson, de neveljen is. 

A tanítói h ivatás meghatározását ilyen meg-
kapóan fejezte ki: 

Mikor először lépsz az iskolába, 
Legyen arcodon Jézus nyájassága. 
Szólítsd köréd a kis gyermekeket 
és simogasd meg kezecskéjüket. 
S ha látsz közöttük rútat, rongyosat, 
gyermeki arccal búbánatosat, 
ismerd meg benn ' a korán szenvedőt 
s öleld magadhoz és csókold meg őt! 

Ez a nyolc sor magában fogla l ja a mai élet-
hez szabott ú j Tantervnek azt a nemes fejeze-
tét, amely — gyermeki szívnek, léleknek meg-
látását, megismerését, nemesítését és szerete-
tét célozza. Egyben azt is, hogy meleg tanítói 
lélek, szeretetet ontó tanítói szív nélkül a ta-
nító csak félember. 

Gárdonyi az idézett papi szavakat nemcsak 
prédikálta, de értékes pénzre is váltotta. Szere-
tettel, apáskodóan nevelte taní tványai t s azok 
lelkére való hatással: m a g á t a falut. 

Ha lapozgat juk Gárdonyi tanítószívének per-
gamentjei t , az „Az én falum"-at, megta lá l juk 
erre a legmegkapóbb bizonyításokat. 

Mikor Kovács Roziról megtudta, hogy bete-
gen fekszik odahaza, a délutáni első ú t j a Ko-
vácsék házához siettette. Lászlót, alélt kis ta-
ní tványát megsimogatta szemeivel, meleg sza-
vával. Aggódó édesanyjától sem sa jná l t a a 
vigasztaló beszédet. 

Nem tudot t belenyugodni a piszeorrú Tabi 
Jóskának az iskolából való kimaradásába sem. 
Elment a gyerek anyjához, azt megszégyení-
tette, ma jd meggyőzően a lelkére beszélt, hogy 
Jóska gyerek esze most indult kinyílásnak s 
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ha libalegeltetés miat t visszamarasztalják az 
iskolából, akkor visszahúzódik az esze, mint a 
csiga-biga. És a libalegeltetésre fogott Tabi 
Jóska másnap már ot t ült a padban, a rendes 
helyén megint. 

Fodor Lidiről évek multán is visszaemléke-
zett, hogy „írása szépecske volt". Mert nemcsak 
addig figyelte, nevelte taní tványai t , amíg előtte 
ültek a padban, hanem még az „elrepülésük" 
után is, — mert „szívéhez nőtt" mindegyik az 
egy év alatt. 

Szinte f á j t tanítói lelkének, hogy nagyvaká-
ció is van a világon! „Mióta megszűnt a taní-
tás, olyan árva vagyok!" (Virágok és bogarak.) 

S hogy mégse legyen árva, zsebébe rej tet t 
egy ábécéskönyvet s elindult ki, a mezőre. A 
fűzfa alat t találta Abrist . Tudta, hogy kis ka-
tonája csak a „k" betűig haladt a nagy tudo-
mányban, leült mellé apostoli szeretettel, s 
mintha csak a sa já t maga fia lett volna, nyá-
jas szóval nógatta: 

— No, olvass, Ábris! S a kis cigány tatáriva-
dék szófogadóan és örömmel betűzgette: k, ok, 
sok, mák . . . 

A kis Bozóki I lonka is kikerült m á r az isko-
lából. „A mezőn élt a pitypangok, lemondád-
füvek, harangvirágok és kikericsek között, mert 
libapásztor." Bodzafadarabból iszkábált selyeni-
viganós babát, gondtalan dalolás mellett. S 
mikor észrevette a híd felől jövő tan í tó já t Gár-
donyit, odaszaladt hozzá, átölelte a lábát bol-
dogan és büszkén jelentet te: „Tudok ám még 
mindent!" 

így nyi tot t Gárdonyi minden parancs nélkül 
nyár i napközi otthont, hogy a gyermeklélek és 
a maga lelke között megnőtt a ranyfonál el ne 
pat tanjon. 

Milyen elragadtatással , édesapai örömmel tu-
dott tanítványairól beszélni: 

„Becsukom a nagykönyvet és végignézek az 
iskolán. E r r e mind megcsendesülnek. Minden 
gyermek szeme r a j t a m függ. Mennyi kék szem! 
Milyen tiszta, igaz, becsületes szemek! Mától 
kezdve mind az én gyermekem. A lelkük az 
én fehér papirosom, ami t teleírok a tisztesség-
tudásnak és egymás i ránt i testvéri érzés-
nek jeleivel." (A gyermek.) 

Lehetett volna-e melegebb szívvel, megáldot-
tabb tanítói és nevelői hozzáértéssel elintézni 
Nagy Mártonnak, meg Koszó Jancsinak a tinta-
kiöntéssel és pofonnal ta rk í to t t ügyét? 

— No, Nagy Márton, bűnösnek vádolod-e még 
Jancsit1? 

— Nem l i . . . 
— Jó l tetted-e, hogy pofonvágtad? 
Könnyező szemmel feleli: 
— Nem h . . . 
— Tudod-e te azt, hogy bűnt cselekedtél! Tu-

dod-e te azt, hogy az ember arca a lélek vi-
rága? Aki az arcot megüti, a lelket üt i meg! 
A lélek pedig az Istentől való részünk: örökké-
való! 

A f iú szeméből a könnyek görögnek. A sza-
vakat al igha értette, de a hangnak is van ér-
telme, mikor a hang a szívhez szól. (Bűntár-
gyalás.) 

A két kis bűnös lelkét anny i ra megrezegtette, 
átmelegítette és megfehérí tet te a mester szava, 
hogy mikor hazaszabadultak az iskolából és a 
kereszthez ér tek: „Marci előmunkálta a ta-
risznya al jából a nagy birsalmát, meg a 
bugylibicskát. Az almát kettévágta. Odanyúj-
tot ta felét Jancsinak." 

í g y nevelt Gárdonyi! Nevelgette a rábízott 
kis lélekvirágokat egymás szeretetére, a becsü-
letességre, a megbocsátanitudásra, őszinteségre, 
ragaszkodásra, t isztességtudásra — mindenre, 
mindenre, amit Jézus taní tásai — és az ő ú j 
tanterve előírt. 

Gárdonyi min t tanító is, sokban út törője volt 
a mai Tantervnek. Hitvallásának, meglátásai-
nak főbb pon t ja i ezek vol tak: 

Először is ki kell bontogatni és széppé tenni, 
csiszolgatni a lelket, s csak azután az értelmet. 
Legfőkép az írás-olvasás mesterségének meg-
taní tását t a r to t t a fontosnak. A többi tan tá rgy-
ból nem nagyon gyötörte taní tványait , mert 
nem azt és nem úgy kellett tanítani, ahogyan 
azt ő szerette volna. Egyik iskolaszéki felettese 
valósággal megbotránkozott azon, hogy törté-
nelem volt az órarendben s ő nem csupán tör-
ténelemmel foglalkozott, hanem énekeltetett isi 

Őszintén megmondotta nézetét a tan tárgyak 
taní tását illetőleg: 

„Magyar nyelvtan: Haszontalan szabályok 
halmaza." 

Történelem: Királyok névsora és uralkodási 
évük hiábavaló bemagoltatása. 

Földrajz : Városnevek és lakosszámok hal-
maza. 

Természetrajz: Állatok alaki jegyeinek szá-
raz gyűjteménye. 

Stb., stb. Céltalan! 
Szemétre k ívánom én azt a sok germánszel-

lemű, tudákos, üres és száraz tankönyvet. Élő-
szóval, gyakor la t ta l kellene mindent taní tani , 
s más dolgot az alföldi nép gyermekének, mást 
a Balaton vidékén. 

Nem taní tunk gazdálkodást, állattenyésztést, 
állatvédelmet, méhészetet, kertészetet, kézügyes-
ségen alapuló iparmunkát , se egészségtant, il-
lemtant, se emberséget. 

Az én iskolámban csupa szemléltetés lenne 
minden és csupa eleven szó. Könyvet csak 
egyet adnék, egy olvasókönyvet, amelyben min-
den meglenne, ami szívet és elmét gazdagít, s 
a nép nyelvén minden mondat ; a nép életéhez 
szabva minden olvasmány. 

A tanítóknak a gyermekekhez való viszonyát 
is megváltoztatnám. A taní tó ma ugyanúgy 
van az iskolában, mint az ispán a napszámosok 
közt. A munkacél a miniszteri tanterv ledolgo-
zása. 

Hol marad a főcél: a lélek fejlesztése? Szív 
nemesítése? („Üj szántás, ú j vetés". Népműve-
lés, 1S06.) 

Olyan pedagógiai és nevelői meglátások ezek, 
hogy bátran mondhat juk őt bölcsnek, alapozó-
nak ezen a téren. Amikor a t egnap és a ma kezd 
kigombolygatni a pedagógiai elvek pamut-
csoinójából, azok Gárdonyi taní tói lelkéből év-
tizedekkel ezelőtt sorra k ipat tantak. 
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P á r évvel ezelőtt indult útnak egy miniszteri 
rendelet, amely előír ja , hogy amikor esak idő 
és a tantárgy engedi, a szabadban történjék a 
taní tás . 

Gárdonyi feletteseinek rosszalása és bámu-
lása ellenére is szót fogadott — ennek — szívé-
ben már akkor benne élő rendeletnek. Mond-
ha t juk , első út törője volt a szabadlevegős isko-
lák gondolatának. 

„Régi időben a gályarabokat láncolták a pa-
dokhoz, ma a gyermekeinket láncolják. Taní-
tók! Oldozzátok el őket legalább akkor, mikor 
alkalmas az idő r á és nem szükséges padban 

iilniök. Miért ne lehessen vallástant, a fejbeli 
számolást, történelmet, éneklést az iskola kert-
jében taní tani? Csak egy kis gyepes hely kell 
az iskola udvarán, meg egy kis okosság." 

Gárdonyi lelke telí tve volt ú j eszmékkel, ú j 
akarásokkal. For rás volt, amelyből nap sütött, 
ha rmat gyöngyözött, békesség és jóság szava 
harangozott . Forrás, amely ki nem apadhat, 
amely most is él, csobog. Benne él, benne fény-
lik ú j Tantervünkben. H a láthatná azt az isko-
lát, amelyben ma tan í tunk s amelyben a vezér-
könyv, az ő meleg szíve, meleg taní tói lelke 
szerint van megírva, mosolygó arccal azt mon-
daná: Én is így gondoltam! 

HÁR AZ IHKOLÁBAX HEG KELL SZOKNI, 
HOGY A SZEL.LEM URA A TESTNEK 

í r ta : SZ. SOLYMOS BEA 

Nem lehet elég korán felhívni a gyermek fi-
gyelmét arra, hogy szelleme fölényét csiszolja. 
A test az ösztönök barlangja, a lélek az 
erkölcsi öntudat palotája . Az evés, ivás, más 
testi élvezetek s az önfenntartó erő túltengései-
nek rendezője, szabályozója a szellem. 

Lépten-nyomon előfordulnak esetek az isko-
lában, amikor a taní tónak be kell lá t ta tni tanít-
ványával , hogy csak a szellem magasabbrendű-
ségével lehet a ba jon segíteni. Ahogyan izmain-
kat, testi erőnket fejleszthetjük, gyarap í tha t juk 
a testgyakorlatok által , éppígy nevelhetjük, erős-
bí thet jük, gazdagí that juk szellemi erőinket is 
a lelki torna által . Ezen a téren szinte csodákat 
lehet művelni. 

Apró kis példákat, az iskolában lezajlott ese-
ményeket használjon fel a taní tó azonnal a 
szellemi erő fölényének demonstrálására. 

Már az első osztályban tegyünk próbákat . Pl . 
mindig vannak fa lánk, torkos gyermekek. Fi-
gyel jük meg őket rendszeresen és kezdjük meg 
az önmegtagadás erényével ellenállókká tenni. 
Vezessük rá, hogy a falánkság egészségtelen 
és a későbbi bűnöknek melegágya. Értessük 
meg velük, hogy később ebből keletkezik a mér-
téktelenség, gyenge ellenálló képesség, kapzsi-
ság, önzés, fösvénység, kegyetlenség s a torkos-
ságból csírázik k i a lopásra való ha j lam. Ve-
zessük rá az ilyen gyermeket az önmérséklésre, 
későbbi fokozatban pedig az önzetlenségre. Ta-
gadtassuk meg vele a falánkságot azáltal pl., 
hogy bőséges uzsonnájá t a szegényebb társá-
val ossza meg. Vezessük ezt a fonalat odáig, 
hogy ő „magától" jöj jön a r ra a nemes gondo-
latra , hogy egyszer-egyszer maga nem eszik, 
de uzsonnáját szétosztja szegényebb társa i 
között. Ha egy i lyen önlegyőzés megtörténik, 
éreztessük át az i f j ú i lélekkel, hogy milyen 
édes és felemelő az önmagunk felett kivívott 
győzelem. 

Az élet számos példát állít a tanító elé is 
s ha figyel, meggyőződhetik, hogy betegsegen, 
fáradtságon, öregségen, fájdalmon, éhségen 
és szomjúságon is mily ha ta lmas lendü-

lettel lehet diadalmaskodni. A történelem és 
egyáltalában az élet hősei, nagy uralkodók, had-
vezérek, feltalálók, kutatók és már t í rok annak 
köszönhették diadalaikat, hogy testi erőiket a 
szellem, a lélek u ra lma alá ha j to t t ák . 

I lyen egyének a hétköznapi ember előtt „cso-
dáknak" tűnnek fel. Ez volt Napóleon, Nelson, 
Hannibál , Ju l ius Caesar, Nagy Lajos, Mátyás 
király, Atti la és a hozzájuk hasonlók. A szel-
lem ura lmával még művészi képességeket is 
fokozhatunk. I lyen a híres holland festőnek, 
Quintin Matsysnak az esete is. Ugyanis kezdő 
korában állandó kétségbeesés gyötörte, hogy 
sohasem tud majd jól festeni. Mestere azonban 
azt mondta neki, hogy csak úgy ad ja hozzá 
leányát — akibe szerelmes volt az i f j ú —, 
hogyha egy értékes képet fest. A f ia ta l ember 
szellemi erejének parancsoló hatása alatt ekkor 
festette meg a vi lághírre szert te t t „A fuka-
rok" c. remekművét. 

Fowel Buxton mondása is élesen rávilágít 
erre a lelki folyamatra . „Az emberek közti 
nagy különbség a nagyok és a jelentéktelenek 
között nem egyéb, min t erély, lelki fegyelem 
és legyőzhetetlen határozottság." 

Hányszor mutat az élet példákat, hogy sánta, 
púpos, nyomorék, béna s más testi hibával súj-
tott egyének szellemük fölényének csiszolásá-
val messze tú lszárnyal ják a testi és szellemi 
erőkkel „kistaffirozott" egyéneket. 

A kipallérozott szellem ura a rossz idegek-
nek is. Nem teljes százalékban igaz a mondás, 
hogy ép testben ép lélek lakik. Mi volna akkor 
a hosszú betegséget tűrő egyénekkel? A két-
ségbeesésbe, az öngyilkosságba, vagy az őrül-
tek házába üldözné azokat. Csodás a lélek fris-
sítő erejére egy-egy jó hír, öröm, vagy kellemes 
meglepetés. Az orvosok legnagyobb részének 
jóhírneve onnan származik, hogy betegeinek 
nemcsak a testi javulásával foglalkozik, ha-
nem lelkileg, a kedélyeken keresztül tud hatni 
szellemükre s gyógyulásukat gyors í t ja ezáltal. 

Iskolában éppúgy, mint akár az életben álta-
lános hiba, mondhatni epidémia a gyermekek 
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közt is, hogy a nyelvük felett nem tudnak ural-
kodni szellemi fölényükkel. Ezen is rávezetés-
sel, lelki eszközökkel lehet segíteni. 

Ó-Görögországban a „Pythagoras" rend tag-
ja i csak azok lehettek, akik a három évre vál-
lalt önkényes hallgatást be tudták tar tani . Ez 
hata lmas erőpróbája volt a szellem ura lmának. 
Aki a nyelvén is tud uralkodni, az szabad em-
ber s nem a beszélőszerv rabszolgája. „Mit segít 
minden jószívűség, ha a szabadjára enge-
dett nyelv nem engedelmeskedik a szívnek". 
(Eoerster.) 

A világ legnagyobb bonyodalmait az emberi 
nyelvek okozták. A meggondolatlanul kisza-
lasztott szavak gyakran egész életünkön ke-
resztül éreztetik káros hatásukat . Nem segít 
má r ezen az utólagos megbánás. „Aki nem tud 
nyelve felett uralkodni, olyan, mint az a csá-
szár, aki lakája inak engedi á t a kormányzást." 
Sokan azt képzelik, hogy az indulat levezeté-
sére szükségesek a gonosz szavak, mert köny-
nyebbséget szereznek. Pedig ennek az ellenke-
zője történik. Ránk ül annak minden terhes 
következménye. Ju l ius Caesarról mondták, 
hogyha ha ragra lobbantották, mielőtt indulatá-
nak kifejezést adott volna, mindig harmincig 
számolt. Ez a 30 másodperc legtöbbször elég 
volt arra , hogy szellemi erejével megfékezze a 
„kis vörös húsdarabot." 

Iskolában nagyon elterjedt, hogy egymásnak 
a gyengéit pellengérre á l l í t ják társaik. Kicsú-
folják, gúnyneveket adnak, árulkodnak, besúg-
nak. S ezt mind a nyelv műveli. Azért a seké-
lyes és kétes diadalért, hogy a többit mulat-
tassa, sok iskolás fiú vagy leány gúnyt űz tár-
saiból. A taní tó ilyenkor az osztály jobbérzésű 
növendékeire hasson, úgy, hogy azok uralkodni 
tud janak nevető izmaikon s részesítsék megve-
tésben a gúnyolódót, ahelyett , hogy fecsegésein 
mulassanak. Lassan meg fog nőni a jobbérzé-
sűek tábora s amikor a fecsegő észreveszi, 
hogy kudarcot vallott, le fog szokni rossz 
tulajdonságáról . 

Általánosságban lányok hamarább ha j lanak 
rá, hogy nyelvük segítségével jussanak ki ki-
sebb-nagyobb konfliktusokból. Ekkor kezdődik 
el már a feleselés. Ez nagyon hamar durván 
e l fa julhat . Ha az ilyen nyelv uralomra jut , az 
évek múlásával sok ba j t szerez gazdájának. 
Családi perpatvarok, összeveszések, sértegeté-
sek lavinája növekszik belőle s maga alá sodor-
hat boldogulást, életpályát, családi és bará t i 
összeköttetéseket. Iskolapadokban csírázik ki a 
pletyka, mely annyi társadalmi bajnak szokott 
kú t for rása lenni. De a f iúk se szokják meg a 
mások megszólását, kisebbítő, megszégyenítő, 
megbélyegző hírek terjesztését, mert később 
ezekből keletkeznek a bűnügyi tárgyalások a 
törvény asztalainál. 

Vezesse rá a tanító a gyermeket, hogy társai-
ról ne beszéljen rosszakat — különösen a hátuk 
mögött. A második fokozat legyen az, hogy: 
ne hallgassa meg a másokat ócsárló társait . 
A harmadik : vegye védelmébe azokat, akiket 
há tuk mögött ócsárolnak. 

Az iskolai pletyka fülbesúgásokkal, titkoló-
zásokkal kezdődik. Eleinte egymás közt, később 

már a tanító fülének szánják ezeket az áská-
lódásokat. Ezekből lesznek az árulkodók, be-
súgók, az örökös hátmögötti vádaskodók. Ér-
tesse meg a tanító az erre ha j lamos gyermek-
kel, hogy inkább önnönmagába nézzen és keres-
géljen. A pletykát mindig rosszakarat i r ány í t j a 
s olyan ez, mint az orvtámadás. De még akkor 
sincs erkölcsi értéke a pletykálkodásnak, ha 
mások igazi h ibá já t ostorozza, mer t ez nem a 
szeretetből fakad, hanem a gyűlöletből. Van-
nak a társadalomban is oly nagy pletykavezé-
rek, akik egyébként tán a légynek sem tudná-
nak ártani , de embertársaik jó hírnevét, becsü-
letét s talán egész létét a legkisebb lelkiisme-
reti fu rda lás nélkül tönkre tud ják tenni. 

Bele kell edzeni a gyermek lelkébe: „Amit a 
szíved és a józan eszed érez — a r r a hallgass, 
ne pedig a nyelvedre, mert ketten vannak egy 
ellen — a szív és az ész." 

H á n y áldozatot szedett már az iskolai pletyka? 
Errő l vagy arról azt kezdték híresztelni, hogy 
lopott, hazudott, vagy hogy rossz társaságba 
keveredett . Gyanút, mint tényt terjesztenek. 
Sokszor teljesen ár ta t lanokra fognak ilyen 
szörnyű vádakat. De mi lesz az áldozatokból? 
Erkölcsi halott — vagy öngyilkos. Vagy az is 
előfordul, hogy a jó úton haladókat az alap-
talan pletyka a szörnyű út végzetes h íná r ja i 
közé taszí t ja . 

A híres Auguszt inus atya így í r t egyszerű 
származású, szegénysorban tengődött édesany-
járól : „Legszebb jellemvonása közé tartozott, 
hogy soha nem beszélt senkiről semmi rosszat." 

Sokan boldogultak már annak a jelszavával 
is, hogy : „csak azért sem". Nem a dac és ön-
fejűség „csak azért sem"-jére célzunk itt, hanem 
a szellemi gyengeség legyőzésére s a testi zsar-
nokság letörésére. 

Amerikában az iskolákban a gyermeki szelle-
met nem uniformizál ják. Ott szabad teret en-
gednek az egyéni kifejlődésnek. Ott is inkább 
a szellemre, a lélekre való hatással igyekeznek 
célt érni . Ápolják az erkölcsi pluszok megnyil-
vánulásai t s mindenféle szellemi eszközökkel 
fokozzák azt. Talán azért is kerülnek ki a leg-
egyszerűbbek soraiból az úgynevezett „self-
madman"-ek. H a m a r megszokják önmaguk fe-
lett a szigorú bírálatot . A korán megnevelt 
szellemi erők nem engedik meg a gyenge ide-
gek t i rannizmusát . Lehet érzékeny idegrend-
szerünk, ez még nem zár ja ki azt, hogy korlá-
tok közé ne szoríthassuk. Csak azért sem en-
gedjük magunk felett elhatalmasodni. „Fölé-
nyes szellem többet ér minden ideggyógyinté-
zetnél." Ez megteremti a belső nyugalmat , ami 
sokkal fontosabb a külső nyugalomnál. 

A zabolátlanságnak és féknélküliségnek egyik 
jelensége, különösen leánygyermekeknél: a sze-
szélyeskedés. Ezekre mondják, hogy „bal lábbal 
keltek fel". Gyakran a legkisebb ok is előidéz-
heti ezt az állapotot. I lyenkor megjegyzéseket 
szoktak rá tenni a társak, testvérek, vagy akár 
maga a tanító: „No Évi, miért lóg ma úgy az 
orrod?" Vagy : „Miért duzzogsz megint?" Stb. 
Ez nem segít a bajon. Legtöbbször az ilyen sze-
szélyes duzzogó maga is tudja, hogy kellemet-
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len jelenség, mégis h a g y j a magát rossz szokása 
által vezettetni. 

Nagy ba j lesz ebből, h a gátat nem vetünk 
eléje idejében. Elharapódzik, e l fa ju l természe-
tünkben. Az ilyen egyén örökké sértődő, duz-
zogó, összhangot zavaró nyűg lesz a társada-
lomban. Ezenfelül még arcára, vonásaira is rá-
nyomja bélyegét rossz természete, mely felett 
nem tudott szelleme fölényével felülkerekedni. 
Nem könnyű ez ellen a küzdelmet felvenni. 
Kicsinek látszik, de nagy bajok kú t for rása le-
het az életben. Nehéz pil lanat az, amikor ez a 
hangula t elborít, nehéz ellene a jó kedv kere-
sésével védekezni is. Fokozatosan kell a leszok-
ta tás t végezni. Például Margitot későn kelti fel 
az édesanyja, elkésik az iskolából. Megbüntetik 
és nagyon el van keseredve és magában is 
egyre okolja fáradtságtól elalvó édesanyját . 
Szálljon magába az ilyen és próbál ja az édes-
any já t menteni, önmagát okolni. A javulás már 
i t t elkezdődik, amikor már magunk is felelős-
séget merünk vállalni kellemetlenségek köze-
pette. A második fok legyen ebben az esetben, 
például megfogadja magában a leányka, hogy 
korábban igyekszik ébredni, gyorsabban öltözni 
s könyveit még előtte való napon összekészíti. 
H a kis bosszúság éri, keressen vigaszt egy jó 
könyv olvasásában, vagy üljön a zongorához s 
játszón el egy vidám dalt. Fogadjon magában 
javulás t . Győzze le például aznap szórakozni 
vágyását . Megkívánt egy mozielőadást. Tagadja 
meg önmagától. Mily öröme lesz később, ha már 

ma jd jobban tud önnönmagának engedelmes-
kedni. Egyébként is az apró örömökről való 
önkéntes lemondás gyakori megismétlése a leg-
hasznosabb lelki torna. 

Iskolában nagyon sok alkalom van arra, hogy 
a tanító a lélekcsiszolást az önmegtagadásra 
való vezetéssel megindítsa. A d j a kezébe a fona-
lat a szeszélyes duzzogónak, hogy a baj, kelle-
metlenség csak első pi l lanatban és látszólago-
san rossz. Sorol ja fel példákul, hogy hány 
x-osszból fakadt már a későbbi életre befolyá-
sos jó is. 

Nagy bánatra és elkeseredésre igaz ok pél-
dául, ha a gyermek, mondjuk, a nagy vakáció 
a la t t eltöri a k a r j á t és sokáig fekszik, nem tud 
játszani. Értessük meg, hogy ebből is származ-
hat jó. Megtanul juk a türelmet, élvezzük szü-
leink, ápolóink gyöngédségét s ráérünk elgon-
dolkodni magunk felett. „Szükséges ez is a lé-
leknek, mint akárcsak a testnek az alvás." E g y 
nagy író mondása volt: „Nincs az életben olyan 
tragédia, aminek hasznos, sőt humoros oldala 
is ne volna, csak észre kell venni tudni." E z t 
az érzéket is kifejlesztheti a nevelve tanító, 
hogy a ború mellett a derűt, az árnyék mögött 
a fényt s a búbánatban a vigaszt és humor t 
megtalálhassuk. Még egy igen bölcs dologra 
szoktassuk rá idejekorán a gyermekembert — 
s ez az, hogy ne érezze magát a világ közepé-
nek, csak egy kis csapnak, egy szögecskének, 
vagy csupán egy porszemnek, mely az egész 
életnek egy pa rány i részecskéje. 

TAHKÖTEL£SEK A MILATOHELIEKEI 
í r ta : H U H N G Y U L A 

Békeíi Józsefnek „Az iskolai rend törvényes 
védelme" címen a Néptanítók Lap ja multévi 
júl ius 15-i számában megjelent cikke nagy 
szolgálatot tett a tanítóságnak, mely — sajnos 
— túlontúl sokszor van kitéve enyhébb vagy 
súlyosabb inzultusoknak a tanteremben a gyer-
mek előtt, egyik-másik meggondolatlan szülő 
részéről. 

De ugyancsak sok gondot okoz a tanítónak 
a tanulók iskolán kívül történő fegyelme-
zése is. Mert — legyünk vele tisztában — maga 
a tan í tás nem lehet egyedüli cél. A nevelésnek 
legalább ugyanolyan mértékben kell helyet ad-
nunk az iskolában, min t a taní tásnak. Sőt — 
egyesek szerint — még fokozottabban. Akármi 
legyen is a részletvélemény, az vi ta nélküli, 
hogy kellő nevelési a lap nélkül az iskola nem 
érheti el célját. 

Hogy pedig ezt a célt elérjük, a tanító terv-
szerű, céltudatos nevelői munkássága nem ér-
het véget a tanterem falainál. K i kell vinni a 
tantermen, az iskolán kívül és a kettőnek 
szoros kapcsolatban kell maradnia. Helytelen 
felfogás az, hogy a taní tó csak az iskolában 
tanító. I lyen ferde nézetek az okai sok olyan 
szomorú jelenségnek, melyet hir telenjében nem 
is igen lehet megérteni. 

Hogy csak egy példát említsek, hányszor 

hal lani panaszt, hogy a továbbképzőből k i-
kerül t gyermekek taní tójuknak nem köszön-
nek. (Falun, ahol az egész lakosság csak egy 
kis család, fokmérő a köszönés!) Ellenben an-
nál nagyobb buzgalommal művelődnek a 
kocsma udvarán, a táncmulatságokon, a lako-
dalmak reggeli borgőzös és bizony nem éppen 
szívderítő látványosságain, a kuglizásnál és 
más efféle tízparancsolatmegszegési alkalmatos-
ságokon. 

A tanítónak elsőrendű fontosságú fe ladatá-
nak kell lennie, hogy tanköteleseit — a min-
dennaposokat éppúgy, mint az ismétlősöket — 

. távol tar tsa a táncmulatságoktól és — kocs-
máktól! (Faluról beszélek.) 

Igen, a kocsmáktól! 
Magam lát tam egy községben a tanítási év 

folyamán, hogy az istentisztelet ideje a l a t t 
egész sereg tanköteles könyökölt a kocsma 
üresen álló asztalainál, fel tűnő érdeklődést 
muta tva egy teljesen elázott atyafi káromko-
dási és ocsmánybeszédű távversenye iránt. 

Súlyos és megengedhetetlen hiba az a véle-
mény, amit sajnos nagyon sokszor hal lani , 
hogy a továbbképzők már nem tartoznak i lyen 
szempontból az iskola fegyelmezési hatás terü-
letéhez, mert ők már „kimaradtak" az iskolá-
ból. 
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Dehogy maradtak! 
Majd ha teljesen eleget tesznek ismétlős 

(továbbképző) iskolai tankötelezettségüknek, 
akkor maradnak ki. Addig tankötelesek és így 
az iskolai fegyelmi szabályok r á juk is vonat-
koznak. Sőt! Fokozottabb szigort kell alkal-
mazni az ellenőrzésben, mert éppen ez az a 
kor, mely a legnagyobb feladatot rója a taní-
tóra — de, természetesen, a szülőre is — a ne-
velés, az erkölcsi nevelés terén. 

Ha pedig a tanköteles táncmulatságokon bá-
mészkodik, vagy egyenesen „tettlegesen" mű-
ködik (ugyanakkor a tanulásra nincs ideje!), 
ha a kocsmákban „műveli" és „csiszolja" er-
kölcsi lelkületét, ha a lakodalmak borgőzös 
éjtszakáit á tvi r rasztva k izár ja a másnapi isko-
lábamenés lehetőségét, teljesen lehetetlen a 
nevelés. 

Súlyos csorbája a tanítói tekintélynek, mikor 
a tankötelesek ilyen kultúrhelyeken „nevelőd-
nek" s a tanító tehetetlen velük szemben. 

Tudom, a legtöbb hiba a szülőkben van, akik 
eltűrik, hogy gyermekeik ilyen helyeken meg-
jelennek, sőt sokszor a szülőkkel együtt rikol-
toznak és virrasztanak, de annyi egyéni tekin-
télyének kell lennie a tanítónak, hogy ez leg-
feljebb elszórt és nagyon r ika jelenség legyen. 

Abban az esetleges egy-két esetben, amikor 
minden kötelességszerű intézkedés ellenére is 
előfordulna, hogy valamelyik tanköteles fittyet-
hány e tekintetben taní tójának, nem marad 
más bátra, mint a törvényes védelemhez for-
dulni. 

Szomorú ugyan, hogy ilyen előfordulhat, de 
ennek aztán igazán nem a tanító az oka! 

A mult század kilencvenes éveiben a vár-
megyék egymás u tán alkották szabályrendele-
teiket a 15 évnél fiatalabb gyermekeknek a 
mulatóhelyekről való távol tar tása ügyében. 

Mivel a szabályrendelet ismeretét elenged-
hetetlenül fontosnak tartom a tanítóság szem-
pontjából, e helyen például Zala vármegye 
szabályrendeletét adom teljes szövegében. (A 
többi törvényhatóság szabályrendelete is nagy-
jában ugyanez.) 

„Szabályrendelet 
az életkor 15. évén alul levő gyermekeknek a mulató-

helyekről való távoltartása tárgyában. 
1. §. A közrend, közerkölcsiség és közegészség szem-

pontjából tilos, hogy a tizenötödik életévüket még be 
nem töltött gyermekek vendéglőkben, korcsmákban, 
kávéházakban, sör-, pálinka- és kávéinérésekben, nyil-
vános táncvigalmakon és fonóházakban, illetőleg a 
fonás végett, vagy ennek a címe alatt történt össze-
jöveteleken megjelenjenek. 

2. §. Ezen rendőri tilalom megszegése az 1879. évi 
40. t.-cikk 1. §-a alapján kihágásnak minősíttetik és 
ennélfogva ölvén forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntettetik: 

a) az említett iparüzletek tulajdonosa, továbbá 
mindaz, aki nyilvános táncvigalmat rendez, fonóházat 
tart, illetőleg akinél az említett összejövetelek történ-
nek, ha az életkoruk 15. életévét még be nem töltött és 
a felsorolt üzletekben, táncvigalom, fonóházban és 
összejöveteleken ottidőzés céljából megjelenő gyerme-
ket onnét rögtön el nem távolítja, 

b) mindaz, aki a 15. életévét még be nem töltött 

gyermekei az említett üzletekbe, táncvigalomra, fonó-
házba és összejövetelekre magával visz, 

c) azon szülő vagy gyám, ki tizenötödik életévét még 
be nem töltött gyermekét, illetőleg gyámoltját az em-
lített üzletekben, táncvigalmon, fonóházban, illetőleg 
összejövetelen megjelenni engedi. 

3. §. Nem képez kihágást, ha az illető községben 
állandó lakással nem bíró szülő vagy gyám életkorá-
nak 15. életévén alul levő gyermekével, illetőleg gyá-
moltjával étkezés céljából időz az említett iparüzletek-
ben, vagy ha lakással bír is a községben, de különle-
ges viszonyainál fogva ama nyilvános helyiségekben 
való étkezésre van utalva. 

4. §. A községi elöljáróság köteles e szabályrendelet 
szigorú betartása felett őrködni, az ellene vétőket a 
bíráskodásra hivatott hatóságnak feljelenteni és e sza-
bályrendeletet a községben a szokott módon évenkint 
kihirdetni. 

5. §. E szabályrendelet az említett iparűzők által 
üzletükben, a vendégek által könnyen látható helyen 
kifüggesztendő és olvasható állapotban tartandó. 

E rendelkezés megszegése szintén kihágásnak minő-
síttetik és ötven forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntettetik. 

6. §. Kihágások esetén az 1880. évi XXXVII. t.-cikk 
42. §-a alapján szabályozott eljárás szerint elsőfokban 
az elkövetés helye szerint illetékes járási főszolgabíró, 
másodfokban a vármegye alispánja és harmadfokban 
a ni. kir. belügyminiszter bíráskodik. 

7. §. A pénzbüntetések ama község szegényalapját 
illetik, amelyben a kihágás elkövettetett. 

8. §. Kelt Zala vármegye törvényhatósági bizottságá-
nak Zalaegerszegen 189(>. évi december hó 14-én s 
folytatva tartott rendes közgyűlésében." 

Amint lá that juk, a mulatóhely fogalma alá 
sorozza a szabályrendelet a vendéglőket, kocs-
mákat, kávéházakat, sör-, pálinka- és kávé-
méréseket, nyilvános táncvigalmakat, fonóhá-
zakat, sőt a fonás címe a la t t történt összejöve-
teleket is. 

A lakodalmakat, mint nem nyilvános tánc-
vigalmakat, nem említi a szabályrendelet (pe-
dig a falusi lakodalmakra vonatkozólag ugyan-
csak nem ár tot t volna!), de a taní tó igyekezzék 
meggyőzni a szülőket, hogy a gyermekeknek 
a lakodalmakon való megjelenése, éjtszakázása 
egyáltalában nem szolgálja sem a gyermek, 
sem a szülő, sem az iskola érdekeit. Az i lyen 
tanköteles rendszerint elmarad a másnapi taní-
tásról vagy istentiszteletről, ami igazolatlan 
mulasztás esetén csak kellemetlenségeket okoz-
hat. De ha megjelenik az iskolában, akkor is 
legfeljebb — alszik. 

Használ juk fel erre a felvilágosításra a szülői 
értekezleteket. Falun meg állandóan adódik 
alkalom arra , hogy a tanító a szülővel érint-
kezzék. 

De ha már minden kötél szakad, ám jö j jön 
a paragrafus , amely sokszor eredményesebb, 
mint sok szülővel való ismételt és legjobbszán-
dékú érintkezés meg értekezés. 

A szabályrendelet, mint lá t juk, a községi 
elöljáróságokra bízza a szabályrendelet felet t i 
őrködést, az ellene vétők feljelentését és a 
szabályrendeletnek évenként történendő kihir-
detését. 

A tanítónak tehát tulajdonképen nincs más 
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dolga, mint észrevételeit a községi elöljáróság 
tudomására hozni és őket a feljelentés megté-
telére felkérni. 

Bármennyire is távol áll a tanítóságtól az 
a szándék, hogy a szülőket „zaklatásnak" tegye 

ki, sokszor elkerülhetetlen az ügynek „hiva-
talos" ú t ra való terelése, mer t az már igazán 
mégsem tűrhető, hogy a tankötelesek az iskolai 
nevelés eredményeit borgőzös felnőttek ijesz-
tően vonzó példáján korr igá l ják! 

AZ EGÉÜZSiÉGE§ ÉLETUÓDRA VAIiÓ IVEYELÉIH 
í r ta : BAKI VINCZE 

Á mai kor küzdelmes élete az erős jellem 
mellett, vagy inkább azzal együtt, erős, egész-
séges testet is kíván, mer t : „Ép testben, ép lé-
lek" hirdeti e régi aranymondás, amely régi-
sége mellett is a mai kor legújabb jelszava. 
Ezt lá t juk minden nemzet háborúutáni nevelé-
sében. A miénkben is. Ezt a célt társadalmi 
téren a különféle sportok szolgálják és érnek 
el nemzetközileg is tekintélyes eredményeket. 
Az állam a közegészségügynek törvényhozási 
úton való megjaví tásán fáradozik. Mit tesz e 
téren az iskola, közelebbről a népiskola! 

Tantervünk forgatása közben az egészség-
tanhoz érve eszembe jutott a közmondás: ,Az 
egészség a legdrágább kincs!" S mégis, mintha 
az egészségtan mostohagyermeke volna a Tan-
tervnek, mert még az óraszáma is a legkeve-
sebb a tan tárgyak között. Mi ennek az oka? 
Nem tételezheti fel senki, hogy a tanterv készí-
tői nem ismerték volna az egészségtan és az 
•egészség nagy jelentőségét, mi is tudjuk, hogy 
az iskola magában nem oldhat ja meg e felada-
tot, valószínű tehát az a feltevés, hogy azért 
szabták ily rövidre, mert tudták, hogy ma 
éppen abból van a legkevesebb, amiből ehhez 
a legtöbb kellene: a pénzből.1 

Hiszen még a legtöbb iskola sincs felszerelve 
a legszükségesebb dolgokkal sem. A legtöbb 
iskola (falusi iskolát gondoljunk) előszoba nél-
kül a szabadba nyíl ik s a fogasokon benn a 
tanteremben szárad a gyerek ázott gúnyája . 
A gyermekek közös, nyitott edényből isznak 
stb., stb. Mily fontos volna egy mentőszekrény 
minden iskolában! H a minden egészségi fel-
szerelés megvolna, akkor legalább tudnánk 
példát mutatni, ami t a gyermek odahaza is kö-
vessen. De í g y ! . . . Igaz ugyan, hogyha az isko-
lában megvolna is egyik-másik kellék, a gyer-
mek otthonában sohasem látná ezeket a mai 
vi lágban. És a szülői hajlék? . . . Aki látott egy-
egy nyomortanyát , az szinte kétségbeesik azon, 
a sokszor nem is emberi életmódon, ahogy ma 
nagyon sok szegény ember él. Nagyon szomorú 
és majdnem elhár í thata t lan akadályai ezek az 

1 Dehogy ezért s dehogy mostohagyermek az egész-
ségtan! Ha Utasításunkat gondosan átolvassuk, azt lát-
juk, hogy az egészséges életmódra való szoktatás végig-
halad a beszéd- és értelemgyakorlatokon meg a termé-
szeti ismereteken át, az I. osztálytól egészen a VI. osz-
tályig. tehát az egészségtan nem külön tantárgy, hanem 
anyaga beleolvad a többi tantárgy tanításába, még-
pedig gyakorlati vonatkozásokkal, ami pedig értéke-
sebb, mintha egészségtant heti ,2—3 órában tanítanánk. 

ÍSzerk.) 

egészségtan tanításának, helyesebben az egész-
séges életmódra való nevelésnek. 

Célul a Tanterv sok egyéb közt ezt is mondja: 
„A tanuló ismerje meg az emberi test szerke-
zetét és a szervek működését olyan mértékben, 
hogy az egészséges életmód feltételeit meg-
értse, a rendellenes egészségi állapot jeleit fel-
i smerje stb." „A betegségeket csak röviden kell 
tárgyalni , csak azért, hogy a tanulók a gyógyí-
tás és a betegápolás jelentőségét megismerjék, 
s ez utóbbiban némi tájékozódottságot is sze-
rezzenek." Tovább röviden: az orvos munkája , 
a kuruzslóktól való óvás, a népies rossz szoká-
sok, babonák elleni küzdelem, felvilágosítás, 
végül az egészség nemzetgazdasági értéke és 
ebből folyólag, hogy az egészség ápolása haza-
fias kötelesség. 

E célkitűzés mintegy ú tmuta tás az anyag ki-
választására és taní tás mód já ra is. Azt tanít-
suk tehát, amit a gyermek megért, amit a gya-
korlatban be tudunk neki mutatni és amit a 
mai körülmények közt ot thonában meg is tud 
valósítani. 

Nem lehet cél tehát, hogy a gyermek a test 
szerkezetét és a szervek működését úgy ismerje, 
mint az orvos, hanem, hogy hogyan ápolja 
testét, érzékszerveit, hogyan előzze meg a be-
tegségeket, kisebb baleseteknél hogyan segít-
sen magán, vagy embertársán; ha megbetege-
dett, kihez forduljon, kitől óvakodjon, hogy 
tar tsa tisztán ruhájá t , lakását. íme néhány 
példa. H a a fogakról taní tunk nem az a fontos, 
hogy mikor van a csecsemőnek foga, hány 
metsző-, szem- és zápfogunk van, hanem, hogy 
szoktassuk rá a gyermeket a fogkefe mielőbbi 
használatára, tanítsuk meg arra, hogy mi árt 
a fogaknak és azokat hogyan kerülje, hogy jól 
r á g j a meg az ételt és hogy ne hanyagol ja el a 
fogait. Vagy mi értelme volna pl. a felszívó-
dásról bővebben tanítani1? Tanítsuk meg inkább 
a r r a a tanulót, hogy hogyan egyen, hogyan 
t a r t sa rendben emésztését, melyek azok az éte-
lek, melyekből többet emésztünk meg, mert: 
„Nem az a miénk amit megeszünk, hanem amit 
megemésztünk." Sok ilyen példát lehetne még 
felhozni, melyeknek végső következménye: le-
gyen taní tásunk gyakorlat i . Sőt, ne is tanítás 
legyen az, hanem állandó, folytonos nevelés, 
melyet minden tan tá rgynak szolgálnia kell. 
Így lesz igazán gyakorlati.2 

2 Nemcsak a tantárgyak keretébe kell az egészséges 
életmód.ra való szoktatást bevonni, hanem az iskola 
életét is úgy kell berendeznünk, hogy az az egészségi 
követelményeknek megfeleljen. (Szerk.) 
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Az egészségtan taní tása nem merülhet ki 
iskolai leckék, egészségi szabályok, intelmek 
betanulásával, hanem rá kell szoktatnunk ta-
nulóinkat az egészséges életmódra, megragadva 
minden kínálkozó alkalmat, akár az iskolában, 
akár az iskolán kívül. I lyen alkalom pedig 
ezrével kínálkozik. íme: hogyan üljön a gyer-
mek a padban, írásközben, hogyan álljon, já t -
szón, egyen, igyon, feküdjön, dolgozzon, pihen-
jen, szórakozzon; melyiket mikor, hogyan, med-
dig csinálja, meddig és hogyan ne csinálja. 
Persze ezek nem lehetnek „prédikációk", ha-
nem alkalomszerű esetek, élmények, cselekvé-
sek kapcsán azonnal kell jönniök. Például : a 
piszkos kezet azonnal megmosatjuk, a körmöt 
levágatjuk, lábbelit let iszt í t tat juk. „Fá j a fe-
jem" — mondja a gyermek. „Ered j ki a f r i ss 
levegőre!" „Eleredt az orrom vére!" „Fogd be 
az orrod és a szádon végy lélegzetet!" Szalad-
tál"? Ne igyál! Fű tö t t teremben tedd le a felső 
ruhádat ! Szélben mész haza, vagy éneklés 
után: orrodon végy levegőt! Stb. stb. Az esetek 
kapcsán röviden meg is magyarázha t juk a 
tennivalók mikéntjét , okát, cél ját az osztály-
nak is. 

Tanul ják meg a tanulók önmagukon: „Segits 
magadon, Isten is megsegít!" Ne essék kétségbe 
a legkisebb balesetnél, de ne felejtse, hogy a 
betegséget csak az orvos t u d j a gyógyítani. 
Tehát rá kell nevelnünk a tanulókat, hogy a 
betegséget felismerve, idejében fordul janak 
orvoshoz és pontosan ta r t sák be annak utasí-
tásait. Ez különösen fontos, mert tanulat lan 
emberek rendszerint már későn mennek orvos-
hoz, vagy, ami még ennél is rosszabb, akkor, 
mikor már a kuruzsló elrontotta a dolgot. A 
kuruzslók ellen minden eszközzel küzdenünk 
kell. I t t van helye a — sajnos — még ma is 
nagyon el ter jedt babonák, népies „gyógymó-
dok" elleni küzdelemnek. Hányan vannak még 
ma is falun, akik esküdnek rá, hogy a vérző 
sebre legjobb orvosság a pókháló, a „szemmel 
megvert" gyermeket csak a szenes víz gyó-
gy í t j a meg ós hogy a kificamodott bokát Juc i 
néninél jobban az orvosprofesszor sem t u d j a 
helyretenni. Vagy ott vannak a ragályos be-
tegségek, melyekben a tudat lan ember ma sem 
hisz. Mily nehéz, de mégis rá kell szoktatnunk, 
nevelnünk gyermekeinket, népünket, hogy ne 
látogasson ragályos betegeket, ne terjessze a 
bacillusokat könnyelműen, készakarva. Milyen 
nagy némelyeknél a kórház i ránt i ellenszenv! 
Eseteken szemléltessük a kórházi ápolás elő-
nyeit. Oszlassuk el a kórháztól való félelmet, 
hiszen nem siralomház az, hanem a beteg, kü-
lönösen a szegény beteg, legbiztosabb gyógyí-
tója. 

Hány esetben áll tehetetlenül, tanácstalanul 
a legtöbb ember a legkisebb balesetnél is. Ezt 
minden rendelkezésre álló eszközzel (adott ese-
tek, kép, egészséges emberen való szemléltetés) 
el kell saját t í t ta tnunk, mer t így sek esetben 
életet mentünk meg. Vagy itt van a betegápo-
lás. Hiába az orvos, ha a beteggel foglalkozó 
ápoló (anya, leány) tudatlan, piszkos, vagy 
hanyag. Sok beteget mentett már meg a gon-

dos ápolás, viszont soknak okozta halá lá t az 
ellenkezője. Miért ne tanítanók ezt meg? Le-
het-e egy nőnek szebb hivatása, mint az, hogy 
családjának őrző angyala, majdan okos anya 
legyen? Igen, az anya és a csecsemő! I t t van 
mégcsak tág tere a tennivalóknak! Magyar jö-
vendőnk záloga a gyermek, vigyáznunk kell 
tehát rá, mint a szemünkfényére, hiszen ők 
azok. S mégis, hány kis sír f e j f á j a panaszolja 
az anyának tudat lanságát , vagy lelkiismeret-
lenségét! I t t az iskola fogjon össze a Stefániá-
val együtt , karöltve biztosabb a siker. Hát az 
Alföldünk betegsége: a tüdővész! Mikor ju tunk 
el már legalább annyira , hogy ne tekintsék 
ezt a betegséget szégyennek, amivel orvoshoz 
menni nem mernek, amit másnak bevallani 
nem akarnak, gyógyulásában nem hisznek, de 
lépten-nyomon, úton-útfélen lelkiismeretlenül 
terjesztenek. 

Amint l á t juk tehát, az anyag rendkívül bő, 
a tennivaló számtalan, de a nemes cél mindent 
le kell, hogy győzzön. Milyen legyen há t a 
módszer? Legyen egészségtan taní tásunk gya-
korlati, a megengedhető és lehetséges legszélső 
határig. Ne legyen taní tásunk szabályok hal-
maza, hanem gyakorla t i példákon szerzett 
tapasztalások, megfigyelések, okoskodások élő, 
lombos fá ja , öntevékeny, valódi munka, maga 
az egészséges élet. Ne tanítsunk, hanem ad-
junk példát! Ez az egészségas életmódra való 
nevelés legbiztosabb eszköze. 

Legyen iskolánk az egészség mintaker t je , 
ahol a gyermek jól érezze magát és ahonnan 
tovább szaporításra érdemes töveket, dugvá-
nyokat vihessen a gyermek haza a szülői 
házba, hogy azt ott is megszerettesse, elfogad-
tassa. Azt mondja a közmondás: „Ha rövid a 
kardod, toldd meg egy lépéssel!" Módosítsuk 
mi most ezt így: „Ha kevés az egészségtan 
órád, toldd meg az alkalmakkal!" S ez bőven 
akad iskolában és iskolán kívül, csak nézzünk 
széjjel. Iskolán kívüli előadásokban, családban, 
egyesületekben, munkában, szórakozásban, ku-
koricafosztáskor és disznótoron, keresztelőn és 
temetésen ál l junk elő rögtön, ha szükség van 
rá, jóakaratú , szelídhangú, tapintatos taná-
csunkkal; tanítsunk, neveljünk úgy, hogy 
gyermek és felnőtt minden erőszak lát-
szata nélkül, észrevétlenül, de mégis eredmé-
nyesen, lassan-lassan elsaját í tsa az egészségre 
vonatkozó legegyszerűbb, legfontosabb tudni-
valókat, megszokja megbecsülni, óvni tudni leg-
drágább kincsét, mely nemcsak neki, hanem az 
egész nemzetnek is értéke, kincse. 

I t t kapcsolódnak aztán az egészségtan taní-
tásába a nernkevésbbé fontos alaki szempon-
tok: az erkölcsi-, esztétikai-, vallásos- és haza-
fias nevelésre gyakorolt fontos hatások. 

"Az életből vett példákon értessük meg ta-
nulóinkkal és népünkkel, hogy az erkölcsös 
életmód legbiztosabb ápolója az egészségnek, 
s hogy milyen betegségeket okoz az erkölcs-
telenség. A magunk és családunk egészségének 
ápolása erkölcsi kötelesség, annál inkább a köz, 
a nemzet egészségének védelme. Aki a maga 
betegségét könnyelműen terjeszti, a nemzet 
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ellen, a közerkölcs ellen vét. Mily fontos a jó 
erkölcs az egészség hivatot t védőinek: az orvos-
nak és szülésznőnek munkájában. Igaz, hogy 
az anny i ra kényes téma, hogy az iskolában ne 
hezen vethető fel, de annál inkább az iskolán 
kivüli népművelés során. I t t van f ia ta lságunk 
a mai korban is szégyelt és oly könnyen vett 
nemibetegségeivel. Mennyi ba j t előzhetünk 
meg okos, tapintatos tanácsunkkal i t t is. 

Az egészséges életmód, az egészségtan az esz-
tétikától el sem választható. Er re lépten-nyomon 
lá tunk alkalmas példát, egyet se mulasszunk 
há t el, hogy megértessük: az egészségtan és 
esztétika, a jó és a szép ikertestvérek. Ami 
piszkos, az nein szép, de nem is egészséges, 
legyen az test, ruha, lakás, iskola, munka, vagy 
szórakczás. I t t az iskola élete legyen a minta. 
Szoktassuk rá a tanulót , hogy az iskolát laká-
sának tekintse, úgy vigyázzon tehát annak 
t isztaságára, mint a maga lakásáéra. Vegyük 
észre a legkisebb dolgokat is. A palatáblát ne 
köpködve törölje a gyermek, hanem nedves 
ruhával , vagy szivacsdarabbal; zsebkendőnek 
ne használ ja felső- vagy alsó r u h á j á t ; ha egy-
szerűen is, de mindig tisztán, foltosán talán, de 

sohase rongyosan öltözködjék. Lá t juk a gyer-
meket az iskolában enni, inni; ne tűr jük , hogy 
ízléstelen legyen evése, ivása. Az öltözködés-
ben a esinre mindig adjon a gyermek, anélkül, 
hogy divatos akarna lenni. Még az illemhely 
t isztaságára is legyen gondunk. Ha mindezeket 
helyesen szokja meg a gyermek az iskolában, 
helyesen, szépen csinálja otthon is, amivel sok-
szor még a család felnőtt t a g j a i r a is tud hatni . 

Értessük meg tanulóinkkal, hogy egészsé-
günkre a hazának is szüksége van, mert csak 
egészséges ember tud használni hazájának, 
nemzetének igazán, a beteg csak terhére van a 
köznek is. A Taygetosz hegyről ledobott görög 
gyermekek története bizonyítja, hogy volt idő, 
mikor a haza elsősorban magának követelte az 
egyén egészségét olyannyira, hogy beteget nem 
is tűrt fiai közt. Ma már nem cselekszünk ily 
kegyetlenül emberekkel, de értse meg minden 
magyar gyermek, hogy a haza, különösen ma, 
egészséges emberekkel maradha t csak fenn, 
virulhat és boldogulhat ú j r a . Ezért, aki a hazá-
já t szereti, egészségét gondosan ápolja. Külö-
nösen fontos ez a mai f ia ta l nemzedéknél, mert 
hiszen ők a magyar fe l támadás zálogai! 

MIT ÍRMK BÓLWK 
A Flimí ÉS ÉHXT TABÍKÖII1VEK1JEI? 

írta : dr. vitéz N A G Y IVÁN 

Nagy jelentősége van annak, hogy az isko-
lákban a széles népi rétegek számára mit és 
hogyan taní tanak országokról ós népekről. Ál-
ta lában ugyanis elképzelésünkben és felfogá-
sunkban az a kép marad meg szinte egész éle-
tünkben egyes nemzetekről, ami az iskola-
padokban alakult ki lelkiszemeink előtt. Ha ez 
a kép téves, ha sötét foltokkal tele, ha a gyűlö-
let színeivel van tarkí tva , úgy óriási fárad-
ságba kerül, vagy majdnem lehetetlen későbbi 
korban ezt a hamis képet a valóságnak jobban 
megfelelővel felcserélni. Igen nagy jelentősége 
van tehát annak a mozgalomnak, amely a Nép-
szövetség köreiből ki indulva a nemzetközi szel-
lemi együttműködés minél hatásosabbá való 
kifejlődését célozva, a tankönyvek általános 
revíziójára irányul. Magyarországon Olay Fe-
renc dr. miniszteri tanácsos, a kultuszminisz-
té r ium egyetemi ügyosztálya főnökének lelkes 
és fáradhata t lan kezdésére* Magyarország is 
bekapcsolódott ebbe az akcióba és a külföldi 
ösztöndíjasok bevonásával egyelőre az adat-
gyűj tés történik a r r a vonatkozóan: mit is ír-
nak rólunk a külföldi tankönyvekben. Finn-
országba és Észtországba kiküldött ösztöndíja-
saink is feldolgozták az ottani tankönyvek 

* Lásd Olay Ferenc: A tankönyvek nemzetközi re-
víziója. Néptanítók Lapja, 65. évf. 22. sz. — Magyar-
ország a külföldi tankönyvekben. Bp., 1933. 185. old. •— 
Mit tanítanak a románok! Hp., 1935 s számtalan tanul-
mány és cikk különböző folyóiratokban s napilapok-
ban. 

adatait és bár általában azt tapasztalták, hogy 
a magyarságról nagy megértéssel és tárgy-
ismerettel történik említés a tankönyvekben, 
mégis még néhány olyan helyesbítésre szoruló 
adat van nem egy könyvben, amelyek téves 
színben tüntet ik fel népünket és országunkat. 
Mivel az ilyen adatnak előfordulása — s éppen 
rokoni részről — azt muta t j a , hogy jelentős és 
szép feladat a külföldi közvélemény ilyen szem-
pontokból való megfelelő tájékoztatása is, a 
következőkben néhány tankönyv vonatkozó 
adatát kívánom bemutatni:** 

Az egyik földrajzi t ankönyvf a következőt 
mondja: „Magyarország lakosságának leg-
nagyobb része római katolikus, de a nép-
műveltség ennek ellenére igen magas." Vagy 
ugyanez a könyv1 szépen fejlődő iparunkról 

** A finnországi tankönyvek adatait feldolgozta dr. 
Kövesi Magda oki. középísk. tanár, 1933/34. évi finn-
országi csereösztöndíjas. 

•j- Az idézetek a következő tankönyvekből valók: 
I S. Salilberg: Lärobok i geografi. 1930. — 2 Estlander: 
Förberedande geografi. 1931. — 3 S. Kuusi: Kansakou-
lun historian oppikirja. 1932. — 4 O. Mantere: Keski-
koulun yleinen história. 1932. — 5 K. Lindequist: 
Keskiajan historian oppikirja. 1925. — 6 Historian 
oppikirja II. 1934. — 7 Yleinen história kertomuksit-
tain, uusi aika. 1916. — 8 C. Schybergson: Lärobok i 
allmän história. 1922. — 9 Koige nuem aeg. 1927. • — 
10 I. Sitska: Üleüldine ajalugu. Keskaeg. 1920. — 
I I E. Ásson: Üldine ajalugu. 1932. — 12 Sütt: Maade-
teaduse opperaamat algkoolidele. VI. 1932. -— 13 Jür-
gens: Maadeteadus algkoolidele. III. 1922. 
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mindössze a következőt t u d j a : „A szövőipar 
leginkább zsákokat készít. Más iparnak keve-
sebb jelentősége van, minthogy Magyarország 
mindenekelőtt parasztország." A Romániáról 
szóló fejezetben ugyanez a könyv máshelyüt t 
így í r : „Románia városai emlékeztetnek Ma-
gyarország városaira. Ezekben az utcák köve-
zetlenek és a házak alacsonyak, kis piszkos ab-
lakokkal." Máshelyütt ez a könyv azt m o n d j a 
Magyarországról , hogy „a földbirtok nagyobb 
része a zsidók kezén van." Ezt a tankönyvet 
pedig nemcsak a népiskolákban, hanem a kö-
zépiskolákban és a tanítóképzőkben is hasz-
nál ják . 

Természetesen a puszta romant iká ja sem ma-
radha t el; így egy, a középiskolára előkészítő 
iskolák számára í r t földrajz2 a következőket 
í r j a : „A pusztán, ahogy a magyarok fűtenge-
rüket nevezik, lovak, birkák és bivalyok ezrei 
legelnek." Budapestről bizonyára csak a sza-
badságharc előtti időkből nyerhetet t a szerző 
adatot , mert azt í r j a : „Egy pompás függőhíd 
köti össze a két városrészt." 

A f innnyelvű történeti tankönyvek ál talában 
nagyobb tárgyismeretről tesznek tanúságot, de 
a hún-magyar rokonságról egyik sem szól, 
ellenkezően ezeknél a leírásoknál az egykori 
római történetírók hún-ellenes felfogását teszik 
magukévá. A török háborúk alkalmával tanúsí-
tott magyar vitézségről is szépen emlékeznek, 
kevés kivétellel és nagy részvéttel í rnak a há-
borút követő megcsonkításunkról. Azonban né-
hány tankönyvön meglátszik az ellenséges 
propagandahatás , főleg ami a nemzetiségi kér-
désben való állásfoglalást illeti. 

Az egyik népiskolai tankönyv3 például a liá-
nokról a következőket í r j a : „Önkéntelenül bor-
zalmat keltettek ezen félelmetesen csúnya, vad 
pásztorok (?), boszorkányfajzatok, amikor bor-
zalmasan ordí tva rohantak az ellenség felé. 
Előt tük minden ellenállás megtört ." Egy másik 
(középiskolai) tankönyv4 ugyancsak kedvezőt-
lenül á l l í t ja be At t i la népét: „Mongolfajta vad 
nép, ijesztően csúnya, széles arccsontúak, kis 
szeműek, nagy fülűek, lapos orrúak. Táplálékul 
növényi gyökereket és nyers húst használtak, 
amelyet nyereg alat t puhítot tak meg. Ruhá ju -
kat sem nem váltották, sem nem mosták, ha-
nem olyan sokáig viselték, míg rongyokban 
hullott le róluk. A férf iak állandóan lóháton 
voltak: ott ettek, ittak, aludtak. A harcban 
félelmetesek voltak. Rettenetesen kiabáltak, 
össze-vissza lovagolva, el-eltünedeztek, m a j d 
ismét villámszerűén előbukkantak és r a j t a -
ütöttek az ellenségen. A távolharcnál hegyes 
csontokkal ellátott nyilakkal lövöldöztek, közel-
harcnál karddal hadakoztak. H a győztek, le-
mészárolták az összes ellenséget és elpusztítot-
t ak mindent, ami ú t jukba került ." 

Egy a leányiskolák számára ír t középkori 
történelmi tankönyv r ' a magyarságról majd-
nem hasonlóképen ír. „Kelet felől ismét a vad 
f i n n f a j t a magyarok, azaz ungarok vonultak 
rabolva Nyugat-Európa országain végig. Kö-
rülbelül 890 t á j á n telepedtek meg Pannóniában, 
amit sa já t nevükről Magyarországnak neveztek 

el. Lovagolva, vára t lanul megjelentek valamely 
vidéken, megölték az embereket, elrabolták 
holmijaikat , azután v i s sza té r t ek . . . Durva 
nomádnép voltak, akik rettenetes rablóhadjá-
ratokat vezettek I tá l ia , Németország és F ran-
ciaország videkeire." Ora-Ottelin6 középkorról 
szóló történet i tankönyve a húnokról ugyan-
csak így í r : „Szilaj mongol nép, amely Közép-
Ázsia síkságairól özönlött Dél-Oroszországba. 
Egy római történetíró beszéli, hogy inkább két-
lábú állatok, mint ember formájúak voltak. A 
férfiak a rca tele volt csúnya sebhelyekkel, mert 
felhasogatták arcukat, hogy megakadályozzák 
a szakállnövést. Táplálékukat gyökerek és 
nyershús tették, amit nyereg alatt t a r tva tet-
tek porhanyóvá. Ezek a borzasztó állatok bő-
rébe öltözött harcosok, akik rettenetes ordíto-
zással, vi l lámgyors támadásokat tettek, először 
375-ben a keleti gótokat támadták m e g . . . " 

Est lander: „Általános történelem elbeszélések-
ben" című 1916-ban megjelent könyvében7 tel-
jesen tévesen ál l í t ja be például a magyarság-
nak a törökháborúk kapcsán tanúsított szere-
pét. Többek közt így í r : „Zápolya segítséget 
kért a szultántól és ismét bejöttek Szolimán 
hadai a szerencsétlen Magyarországba. A szul-
tán Mohács mezején fogadta Zápolyát: „Miért 
jösz hozzám — kérdezte —, te hitetlenek fia, a 
Próféta hívőjéhez?" —• „A szultán az egész világ 
védelme" — válaszolt a magyar mágnás —, 
„megszámlálhatatlanok az ő szolgái, mohame-
dánok éppúgy, mint hitetlenek." Helyeselve 
nyuj tá a szultán csókra kezét ós Zápolyát Ma-
gyarországban alkirál lyá tette meg. Ezután 
Ferdinánd ellen indult, egészen Bécs faláig, 
ahol a németek hősies ellenállása visszavonu-
lásra kényszerítette. A magyarok azonban tel-
jesítetlenül hagyták dictő hivatásukat, köteles-
ségüket: védeni a kereszténységet a törökkel 
szemben." Később így fo ly ta t j a : „Az auszt-
riaiak most támadásokat intéztek, felszabadí-
tották B u d á t és a törököket Dél felé nyomták 
a Duna f e l é . . . Magyarországból Habsburg 
örökös-tartomány lett és egyre szorosabban 
egyesítették Csehországgal és az ausztriai tar-
tományokkal és mindezeket egységes névvel 
Ausztriának nevezték el." 

Egy finnországi svédnyelvű kisebbségi tör-
téneti tankönyv8 Ausztr iával való viszonyunk-
ról ugyancsak ezt í r j a : „Magyarország a török 
elleni harcok idejében perszonális unióban volt 
a német birodalomhoz tartozó „Böhmen"-nel. 
(Sic!)... A magyar-cseh (!) állam uralkodója 
ekkor II . La jo s volt." 

A finn irodalomtörténeti tankönyvek kizáró-
lag csak a finnországi f inn- és svédnyelvű iro-
dalom történetét tá rgyal ják , magyar Írókról te-
hát nem történik említés. Egy-egy olvasó-
könyvben azonban van Magyarországról, külö-
nösen a „pusztáról" meleg rokonszenv hangján 
írt olvasmány. Iskolai versgyűj teményekben 
néhány magya r népdal, Petőfi-költemény, a 
Himnusz és a Szózat fordí tásai is megvannak. 
Sajnos, a mi tankönyveinkben sincs több a finn 
irodalomról, sőt talán még a rokon északi nem-
zetek himnuszait sem tanu l ják iskolásgyerme-
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keink. Épp ezért nagyjelentőségű, hogy a közel-
múl tban egy finn városkának, Tamperének zene-
iskolai igazgatója Éliás Kiianmies „Balbok-
réta" címmel megjelentetett finn, észt és ma-
gyar nyelven 20—20 nótát és népdalt , mind-
egyik nép dalkincséből, a három ország tanuló-
i f jú sága számára.* 

Az észt tankönyvek anyagát Fazekas Jenő 
dr. oki. középiskolai tanár, a debreceni refor-
mátus kollégium könyvtárosa dolgozta fel. 
Mint említettük, i t t a nemzetiségi kérdés tekin-
tetében van bizonyos tájékozatlanság. Például 
az Adamson-féle, a középiskolák utolsó év-
folyama számára í r t legújabbkori történelem-
ben" Ausztriáról í rva a következőket mondja: 
„Ugyanabban az időben (tudniillik 1848-ban a 
bécsi forradalomkor) a nemzetiségeknél is 
for radalmi megmozdulások történtek. A ma-
gyarok önálló államot követeltek m a g u k n a k . . . 
Mikor a magyarok megkísérelték a szláv nem-
zetiségeket elmagyarosítani, azáltal, hegy azok 
sajátos nemzeti ku l tú rá jának fejlődését meg-
akadályozták, erős ellenállásra ta lá l tak a szlá-
vok, különösen a horvátok soraiban . . . 1867-ben 
Magyarországot önálló királysággá alakították, 
sa j á t országgyűléssel és felelős minisztérium-
mal, miközben Magyarországgal egyesítették 
Erdélyt és Horvá to rszágo t . . . í g y az előbbi 
Ausztr ia a dualisztikus Ausztria—Magyaror-
szággá változott. Az uralkodó címe is meg-
változott: Ausztria—Magyarország uralkodóját 
Ausztr ia császárjának és Magyarország kirá-
lyának nevezték. Ez a berendezkedés békétlen-
séget keltett a szláv nemzetiségek közt, mivel 
politikai túlsúlyt jelentett Ausztr iában a né-
metek, Magyarországon pedig a magyarok 
számára." Egy elemi iskolai tankönyv1 0 viszont 
így ír rólunk: „Mikor a normannok északfelől 
a f r ank államokat megtámadták, ugyanakkor 
egy új , nomád rablónép hatolt be a Duna-folyó 
mentén Európa szívébe. Ez a nép a magyar 
volt." E g y középiskolai tankönyv1 1 viszont a 
törökök elleni küzdelmet Ausztria dicsőséges 
magatar tásának könyveli el, így í rva : „Auszt-
r ia uralkodóinak minden ere jüket nagykiter je-
désű birodalmuk védelmére kellett fordítani. 
Állandó harcban áll tak a f ranciákkal , azonban 
legkellemetlenebb szomszédaik a törökök vol-
tak. Közép-Európa délkeleti részében nagy és 
fontos feladat háramlot t Auszt r iára : megvédel-
mezni Európát a törökök ellen." 

Van földrajzkönyvük1 2 is, amely nem sokkal 
jobban tájékozott: „Magyarország nagyobb 
része fá t lan mezőség, amit itt pusztának nevez-
nek. Erdő, ami a forrásokat táplálná, itt nin-
csen, mert a fák növését megakadályozza a 
forró nyá r ; sok évben 2—3 hónap is eltelik egy 
szem eső n é l k ü l . . . Mivel szén- és vizierő nincs, 
a gyá r ipa r kevéssé f e j l e t t . . . " A magyarság 
vagy igen előkelő néposztályból: a nemesség-
ből, vagy pedig parasztokból áll; középső, ipar i 
és kereskedő néposztály alig létezik Magyaror-
szágon. — folyta t ja egy másik könyv.13 

Kötelező világirodalmi oktatás a középisko-
* Lásd ismertetését a Néptanítók Lapja 08. évf. 

21. számában. 

Iákban itt sincsen. A t aná r szabadon választ-
hat azonban a segédkönyvekiil szánt rövid 
külföldi irodalomtörténeti összefoglalások kö-
zül. Eddig csak a f rancia és a magyar iroda-
lomról jelent meg könyv. „A magyar irodalom 
áttekintése" címmel a gimnáziumok III . osztálya 
számára 1935-ben jelent meg egy 47 lapos kö-
tet, Ants Murakin tollából, aki viljandi-i közép-
iskolai t anár és jól tud magyarul . A szerző ál-
talában olyan írókon keresztül igyekszik ismer-
tetni a m a g y a r irodalmat, akiket már az észt 
közönség a regényfordításokból megismert . 
Mintegy 150 magyar szerzőt tárgyal és beveze-
tésében hangsúlyozza a magya r irodalom gaz-
dagságát, európai színvonalát és sajátos színét. 
Balassa, Zrínyi, Vörösmarty, Petőfi, Arany, 
Madách, Jókai , Kosztolányi, Gárdonyi, Her-
czeg, Móricz, Zilahy és Molnár arcképe jelen-
tek meg a kis kötetben. 

Amint tehát észrevehetjük, a rokoni kapcso-
latok, amelyek köztünk és Finn- és Észtország 
között fennállanak, még mindig hagynak lehe-
tőséget számunkra abban az irányban, hogy 
országunkról és népünkről fokozottabb mérték-
ben tájékoztathassuk necsak propagandairato-
kon keresztül, hanem a tankönyvek ú t j á n is 
északi testvéreinket. Igen nagyjelentőségű te-
hát az az akció, amely — mint említettük -—, 
Olay Ferenc miniszteri tanácsos kezdeménye-
zésére oda irányul, hogy idegennyelvű föld-
rajzi, történelmi és irodalomtörténeti tájékoz-
tató összefoglalások el jut ta tásával a tanköny-
vek szerzői a Magyar Tudományos Akadémia 
kebelében működő Szellemi Együt tműködés 
Magyar Nemzeti Bizottságának Tánkönyviigyi 
Albizottsága közbenjöttével tájékoztatást kap-
janak a m a g y a r történelemre, földrajzra és iro-
dalomra vonatkozóan s így népünkről és orszá-
gunkról hű, a valóságnak megfelelő rajzot 
vetíthessenek északi testvéreink gyermekeinek 
lelkiszemei elé! 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

A művészi bábjáték jelentősége 
és jövője 

írta : VÉGES BÉI A 

A művészi bábjátszásról, annak a népműve-
lés terén való jelentőségéről s az ál tala vég-
zendő kul túrfeladatról az utóbbi években illuszt-
ris cikkírók tollából is olvashattunk a pedagó-
giai lapokban. E cikkek írói ismerve a báb-
színház nagy múl t já t s látva, hogy a bábszín-
ház egyes külföldi ál lamokban ma is milyen 
nagy szerepet tölt be a nép nevelésében, e téren 
való e lmaradot tságunkra hívták fel a f igyelmet 
és nagyon helyes érzékkel próbálták az a r r a 
hivatot tak érdeklődését a bábszínház felé for-
dítani, hogy annak nevelőértékei a népműve-
lésben nálunk is felhasználhatók legyenek. 

A magvető cikkek elsősorban a pedagógia 
embereinek, tanítók, tanárok, lelkészek érdek-
lődését voltak hivatva megnyerni, mivel az ő 
hivatásuknál tételezhető fel legnagyobb mér-
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tékben az a lelki készség, amely a művészi 
nívójú bábszínház megvalósítása érdekében a 
siker legnagyobb biztosítéka. 

Az első cikk megjelenése óta évek multak el, 
de eredményt is hoztak magukkal. 

Az a kevésszámú gyakorlat i kezdeményező 
azonban, kiknek munká já ró l tudomást szerez-
tünk, csak csekély része a sokaknak, akik gya-
korlati lag és elméletileg foglalkoznak a mű-
vészi bábszínház kérdésével. Ez a lelkes tábor 
a magyar falvakon és tanyákon elszórva él, 
anélkül, hogy egymásról tudna, melengeti, istá-
polja lelkében, mint „édes gyermekét", a ma-
gyar bábszínházat. 

De ezeken kívül is még bizonyára igen sokan 
kedvet kapnának és tervvel, vagy ötlettel hozzá-
já ru lnának az igazi magyar bábszínház meg-
teremtéséhez, ha nem tapasztalnák, hogy a 
többség még előítélettel van a bábszínházzal 
szemben. 

Az előítélet teljesen indokolt, mert hiszen a 
társadalom széles rétege még nem tudhat ja , 
hogy a bábjátszás min tha nálunk is kezdene 
magáratalálni , kezd visszatérni a r r a az útra, 
melyet számára a mul t s a fokozatos fejlődés 
kijelölt. 

A bábjátszás, á l ta lában a játék, amint az az 
emberiség fejlődési és kul túr tör ténete által iga-
zolható, valószínűleg egyidős magával az em-
beriséggel. Bármily pr imi t ív is volt, az ősem-
ber lelkében bizonyosan benne szunnyadt, benne 
élt már a játéknak, ma jd a művészeteknek a 
csirája. A játék tehát megelőzött minden művé-
szetet s ebből az ősi játszási kedvből, haj lam-
ból sar jadhato t t a színjátszási művészet. 

A játékos kedv és a képzelet életet adott a 
durván csiszolt ál latbőrbe takar t csont-, vagy 
fadarabnak. Ez volt az első báb. A fejlődésnek 
magasabb foka mellett ez a báb egyénileg mó-
dosult. Az egyéni alakítás, formálás lehetett 
kezdete a művészetnek. Ettől kezdve a báb a 
művészettel együtt fejlődött, de maga a művé-
szet gyökere még mindig a játékos ösztön, a 
vele tá rsu l t alkotási vágy. Később a művészet 
törzse ágakat ha j to t t . így született a barlang 
fa lá ra rajzolt, karcol t báb, a kép, majd a 
csontba, puha kőbe fa rago t t báb, a szobor. A 
kul túra magasabb fokán a báb odáig fejlődött, 
hogy nemcsak a formában, hanem egyes élet-
nyilvánulásokban, a mozgásban is utánozni 
tudta az élőket. A já tékos ösztön és cselekvő 
ösztön i t t már ötletességgel párosult és ez hozta 
létre az első bábjátékot. A mai színjátszás böl-
csője is a bábjáték lehetett. 

Az ősrégi keleti kul túrákban a báb volt az 
előadó és kifejezőművészetek egyedüli eszköze. 
Ez a bábkultusz ma is él távol keleten, a keleti 
lélek fanat izmusa túlvilági hatalmak megnyil-
vánulását l á t j a a merev bábokban és éppúgy 
gyönyörködik bennük és tiszteli őket most is, 
mint akár évezredekkel ezelőtt. A japán lélek 
felsőbbrendűséget lát a bábjátékban, ezért övezi 
vallásos tisztelettel. Szerintük a báb a léleknek, 
a szellemnek megszemélyesítője; a külső meg-
jelenési forma, nem test, csak báb, nem a lélek 
lárvája , hanem csak tükörképe, mása annak. 

Az ókori római színházban a színészek fejé t 
maszk fedi, tehát a test legtöbbet kifejező része 
az arc, még báb. Ez a formaátmenet a bábjáték-
ból az élő test kifejező erejét is igénybe vevő 
színjátszáshoz. 

H a a fent elmotidottakból akarnánk bizonyí-
tani a bábjátszás mai lét jogosultságát és idő-

rP. - -
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Barokk ház Pozsonyban. (XVIII. század.) 
Gerevich—Genthon : A magyar történelem képeskönyvéből. 

szerűségét, valószínűleg kevés sikert lehetne 
neki jósolni. A mai modern európai lélek nem 
haj l ik a keleties képzelgésre, az elvontságra? 
érdeklődési körét teljesen kitölti a világ reáli-
sabb szemlélete, olyan dolgok pedig, mint a 
mai bábjátszás, jó formán teljesen kívül esnek 
azon. 

Mindez azonban nem pecsételheti meg a báb-
játék sorsát, jövőjét. Senki sem vonhat ja két-
ségbe hogy a művészivé fejlesztett bábjáték 
hozzáértő kezekben az előadóművészetnek egyik 
legkifejezőbb formája . 

A művészi bábjátszás nem haldokló, idejét 
leélt, hanem újjáéledésre képes művészet, mert 
a művészi bábjátszás a tehetségnek és ráter-
mettségnek a művészi lehetőségek beláthatat lan 
terét ny i t ja meg. Gondoljuk csak meg, nem 
kisebb dologról van szó, mint a bábjátékot 
odáig fejleszteni, hogy benne művészi értékű 
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Irodalmi és zenei termékek bemutathatok 
legyenek. Addig azonban, míg valóban művé-
szivé fejlődik, a nép művelése terén már is ko-
moly hivatást tölthet be. 

H a pedagógus szemmel f igyel jük a ligeti 
bábszínház produkcióját ós közönségét, észre-
vehet jük, hogy ámbár semmi köze a művészet-
hez magának a produkciónak, mégis képes a 
kisebbigényű közönség figyelmének lekötésére 
és fantáziájának megindítására. Ezzel csak a r ra 
aka rok rámutatni, hogy a bábjá ték még telje-
sen alacsony nívón is képes a r ra , hogy kultúr-
hatásokat eredményezzen. 

Sőt, ha a gyermek igényeit t a r t j uk szem 
előtt, akkor a pr imit ívség szinte kívánatos is. 
Ha a bábjátszás rá ta lá l a r r a az egyetemes 
ú t r a , amelyen a művészi bábszínház elérése ér-
dekében haladnia kell, ú t j ának minden fázisá-
ban a magyar népművelés terén tehet igen 
hasznos szolgálatokat. 

H a azt keressük, melyek azok a szempontok, 
melyek szerint a bábszínház teljesítményét 
megbírálhat juk, úgy először is tudnunk kell, 
mi az, amit játszik és hogyan játssza azt. Az 
első szempont, mely a produkció tá rgyát veszi 
figyelembe, csak csekély jelentőséggel bír a 
második mellett, amely az előadás módját hatá-
rozza meg. Még sem lesz talán érdektelen, ha 
röviden kitérünk a témakörre. 

Minden nép életében, a nép lelkében él két 
fogalom, amelynek épségét, tisztaságát leg-
kevésbbé vál toztat ják meg a mindenkor vál-
tozó világnézetek és életformák. Ez az Isten és 
a haza. A vallás mellett a haza szeretete, az 
ősök tisztelete, a hagyományok tisztelete, mind 
olyan érzések, melyek nemcsak, hogy felette 
á l l anak az idő és kor haladásának, de melyeket 
a múló századok csak még keményebbre edze-
nek, erősebbre kovácsolnak. Mindinkább ta-
pasztal juk, hogy történelmünk szinte mostoha-
gyermeke a művészeteknek. Felhasznál ják ugyan 
művészeink néha-néha a történelmi kútfőket is 
munkáikhoz, de még mindig nem történik 
olyan mértékben ez, amint kívánatos lenne. 

Ezeréves történelmünk mondáinak, esemé-
nyeinek művészi feldolgozása lehetne kiválóan 
a lkalmas feladata az ú j bábszínháznak, mely 
joggal tar that igényt a modern kor emberének 
érdeklődésére is. Az évezredes mult , a sírban 
pihenő ősök, a dicső tettek mind olyan dolgok, 
melyek feldolgozására, életrekeltésére a mű-
vészi bábszínház vállalkozhat. Történelmünk 
a lak ja i , a nagy hősök jó előadással, művészi 
nyelvezettel, bábok által megszemélyesítve, 
ügyes hozzáértő kezekben a bábszínháznak oly 
há lás feladata lehet, amely, ha sikerül, minden 
időre meghatározza azt a helyet, amely a báb-
színházat a művészetek egyetemében megilleti. 
Ez az esetleges siker azonban már a módtól 
függ , ahogyan a témát, a cselekményt a báb-
színház elénk varázsolni tud ja . 

Élő szereplővel dolgozó színpadon a látási és 
hallási érzetek egy forrásból: a színésztől ered-
nek. A jelenlevő, lá tható színész beszél. A báb-
színháznál a látási és hallási érzetek két for-
r á s r a vezethetők vissza. A látási érzeteket a 

jelenlevő, lá tható báb, a hal lásiakat a láthatat-
lan előadó kelti. A bábok mozgatása, rendezése 
és a szöveg mondása két teljesen különböző ter-
mészetű feladat, de melynek végzésénél a leg-
teljesebb együttműködés szükséges. Van báb-
színház, melynél a rendező és szövegmondó 
m u n k á j á t egy személy végzi, ki hangszínének 
változtatásával, imitálással a rendezéssel egy-
időben több báb szerepét is mondja . Ez azon-
ban föltétlenül a teljesítmény rovására megy. 
A művészi bábjátszás legnehezebb, legnagyobb 
fe ladata a rendezőé, ki egymaga végzi az egész 
cselekmény megjelenítését és mind azt a mun-
kát, melyet a báboknak a szöveg szerint való. 
mozgatása, beállítása igényel. Ez a munka 
egész embert kíván. Az ő lélekjelenléte, mű-
vészi elképzelése, felfogása, valamint ügyes-
sége a produkció sikerének legfontosabb ténye-
zője. Ö az, ki a szövegmondóval pontosan 
együttműködve, élettel, meglepő elevenséggel 
és káprázatos csodákkal tölti meg a bábszínház 
színpadát. 

A rendezőnek el kell találnia, meg kell érez-
nie, melyik az a pillanatnyi helyzet, amely a 
szövegnek éppen a legmegfelelőbb. Ezt a pilla-
natnyi helyzetet már a megérzéssel szinte egy-
időben meg is kell valósítani, beállítani, sőt 
minden pi l lanatban újabb változtatásra, beállí-
t ás ra kell készen lenni. Boszorkányos kézügyes-
ség és művészi találékonyság az, ami a báb-
játék rendezőjének nélkülözhetetlen s a j á t j a 
kell, hogy legyen. 

A bábjáték szövegét sem lehet azonban ki-
sebb mértékkel mérni. A művészi bábszínház-
ban a meglepő és csodás dolgok megeleveníté-
sét, a szavak meglepő, fordulatos és csodás 
zenéjének kell mindenkor kísérni. 

A bábszínház hangulata, légköre újszerű, 
egyéni muzsikát is kíván és ennek megterem-
tése a zeneszerzőknek hálás feladata, valóságos 
csemegéje lehet. 

Szólnunk kell e helyen egy külön feladatról 
is, melynek megvalósítása főként ötletességet 
kíván. Ér tem ezalatt a technikai készségek fej-
lesztését, a szerkezeti megoldások tökéletesíté-
sét, melyek nélkül a művészi bábszínház el sem 
képzelhető. A technikai berendezés terén ugyan 
m á r több kia lakul t és többó-kevésbbé bevált 
módszer áll a rendelkezésünkre, azonban, ha a 
bábjátszás újjáélesztésére merünk gondolni, a 
reálisabb világszemlélet és a művészet terén is 
folyton növekvő igényekre való tekintettel 
— mint ahogyan azt már föntebb is említet-
tem —, a bábjátszás módszereit is alapos vizs-
gálat alá kell vennünk. 

E módszerek ismertetésére és méltatására e 
helyen nem térhetek ki, csupán azt szögezem 
le, hogy az a gépies szerkezet, amely a bábok 
mozgási lehetőségeit megszabja, valamint az 
egész bábszínház technikája egyik legfontosabb 
része annak a munkának, amely a bábszínház 
kellő színvonalát megadja és maradandó hatású 
művészi élményt nyúj that . 

A művészi bábszínház megvalósításának kér-
déseit nagy jában körvonalaztam. Ez azonban 
még mindig csak elmélet. Teljes joggal kérdez-
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heti mindenki, hogy ha m á r ennyit beszélünk 
a bábszínházról, ha a tennivalókat is tisztán 
lá t juk már, miért is nem valósí t juk meg e szép 
tervet? Az ok az anyagi eszközök hiánya. 

Ha kerülne is, aki anyagi lag támogatná a 
vállalkozást, visszariad azonnal, mihelyt észre-
veszi, hogy nem tehet előre még csak hozzá-
vetőleges üzleti számításokat sem. 

Ennek a munkának a szép dolgok i ránt való 
lelkesedésből kell fakadni és a vele foglalkozó-
kat az ügyszeretet kell, hogy megihlesse és ki-
t a r t á s ra ösztönözze. A cél érdekében végzendő 
munka azonban olyan sokirányú, hogy már a 
megindítása is anyagi és erkölcsi támogatást 
igényel. 

Természetesen ennek elnyerése végett nem 
elég rámuta tnunk a művészi bábszínház nagy 
jövőjére és az ál tala végzendő kultúrfelada-
tokra, hanem be is kell bizonyítani az eszme 
életrevalóságát és időszerűségét. 

Jelen sorok szerény í ró ja egyike lévén azok-
nak, kik az elhintet mag sorsát az ország kü-
lönböző részeiből figyelik, a szép cél érdekében 
szükségesnek látná, hogy valamelyes kapcsolat 
létesíttessék azok között, kik akár elméletileg, 
aká r gyakorlat i lag foglalkoznak a művészi báb-
színházzal. Már az is nagy eredmény lenne, ha 
a lelkes tábor t ag ja i levelezőkapcsolatba kerül-
hetnének egymással. Az egyesek kísérleteinek, 
vállalkozásainak, ötleteinek, a tapasztalatok 
felhasználása szempontjából az összesség is 
hasznát látná. Az együttműködés megrövidítené 
az eléréshez vezető utat . 

Föl kellene hívni a társadalom szélesebb, szá-
mottevő rétegeinek figyelmét a művészi báb-
játszásra, hogy annak kialakulását és szárny-
bontását figyelemmel kísérhessék. 

Nemcsak a közönyt megszüntetni, hanem 
újabb barátokat, munkásokat kell szerezni, 
akiknél a bábjátszás problémáival való foglal-
kozás szellemi felfrissülést , az alkotó munka 
nyomán lelki kielégülést is jelent. 

Fel kellene hívni továbbá az iparművészek-
nek, tervezőknek, faszobrászoknak a figyelmét 
a bábjátékkal kapcsolatos lehetőségre. írók, 
művészek, zeneszerzők közreműködése, segít-
sége a művészi színvonal legnagyobb biztosí-
téké lenne. 

A bábszínház művészi i rányban való tovább-
fejlődését mi sem biztosítaná jobban, mint egy 
állandójellegű bábszínház létesítése. E r r e azon-
ban csak akkor lehet gondolni, ha a lelkesedés 
és művészi hozzáértés, va lamint anyagi tekin-
tetben a szükséges tőke biztosítva van s maga 
a bábszínház a tűzpróbát már kiállotta. 

H a a dolgok tervezgetésében már idáig jutot-
tunk, úgy a további teendőket sorrendben to-
vább folyta tva megemlí thet jük még a követ-
kezőket. 

Megalakítandó lenne egy egyesület, mely a 
bábszínház barátai t és vele foglalkozókat egy 
szerves táborba gyüjtené. A nagyközönség tájé-
koztatására legalább ál landó rovat megindítása 
lenne szükséges s végül megteremtendő lenne 
a bábszínházi kritika. 

Természetes, hogy a művészi bábszínház, nem 
is említve a műsorral való ellátást, nem lehet 
egy-két ember munkája . Maga a megépítés és 
technikai berendezés, a bábok készítése a tehet-
ségnek és készségnek oly sokoldalúságát veszi 
igénybe, melyekkel megbirkózni egy ember alig 
tudhat . 

Mivel azonban a munka a lapjá t és elindítá-
sát éppen az egyéni próbálkozások eredményei, 
tapasztalatai adják, tehát ezekre fokozott mér-
tékben van szükség. 

Jelen sorok írója mint tanyataní tó, egyénileg 
és gyakorla t i lag foglalkozik a bábszínházzal és 
nézetei e tárgyról személyes tapasztalatból 
erednek. 

Tanyai magányában épített bábszínháza több 
előadásban bemutatta a „Jancsi és Ju l i ska" 
című mesejátékot 5 felvonásban, melynek elő-
adása két órát vesz igénybe. A bábszínház a 
tervezéstől kivitelig, a bábok faragásától a 
szövegírásig egy ember munká ja . Legutóbb a 
bábszínház Kunszentmiklóson szerepelt mult 
év szeptember 8-án, mikor is a Kun-Nap alkal-
mával rendezett Nemzeti Munkanap kiáll í tásán 
a Társadalmi Egyesületek Szövetsége elismerő-
oklevéllel és ezüstéremmel jutalmazta. 

A dolog megérzése, megsejtése és a szépdol-
gok i ránt való lelkesedés az, ami e sorok írójá-
nak érdeklődését a bábszínház kérdései felé 
fordí t ja , s ezért legnagyobb öröme volna az, ha 
soraival a bábszínház s á l ta lában a bábjátszás 
ügyét némiképen előmozdíthatná. 

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

Városunk alapítása 
í r t a : P Á H Á N ISTVÁN 

E l ő k é s z í t é s . 

— A ti Jul iskátok melyik iskolába já r t? 
— A hangácsiba. — Hát a t i Jóskátok? — A fe-
ketei iskolába. — Miért nem já r tak ők ebbe az 
iskolába? — Mert i t t még akkor nem volt is-
kola. — Hát ez az iskola nem volt mindig itt? 
— Nem. Nem régen építették. Édesapám 

mondta, hogy ő is hordott ide homokot. — Az 
én édesapám meg téglát hordott a városból. 
— A Boros, Hegedűs, meg a Vágó j á r t a k leg-
először ide az első osztályba. — Mi volt i t t az 
iskola helyén? — Szántóföld. — Mit mondhat 
az ember, aki 10 év óta nem j á r t erre és most 
l á t j a itt az iskolát? — Ni! Ide meg iskolát épí-
tettek. — Hozzámondja azt is, hogy mennyivel 
csúnyább lett ez a hely? — Nem, hanem gor 
dolhatja, hogy milyen szép a sok bokor, a virá-
gos- és gyümölcsöskert. 
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— Hát a ti t anyá tok ott volt-e mindig, Pal i? 
— Melyik a régibb? A ti tanyátok-e vagy az is-
kola? — Hát annak mi volt a helyén? — H á t az 
a sok szép ház, ami t a városban láttunk, ott 
volt-e mindig? — Bizony, gyerekek, régen ke-
vés ház volt ott. De az már nagyon régen volt. 
Még a nagyapátok nagyapja sem élt akkor. 

— Kíváncsiak vagytok-e rá, hogy mi leheteu 
a mi városunk helyén? 
Célkitűzés. 

— Fordítsuk hát vissza az idő kerekét és néz-
zük meg, hogy mi volt a mi városunk helyén 
több mint 1000 év előtt, nézzük meg azt is, hogy 
kik alapították. (Felírom.) 
Tárgyalás . 

— Segítsetek há t ti is fo rga tn i ezt a mohos 
kereket! 10 é v . . . 100 é v . . . 1C00 é v . . . 

— Hopp! Már i t t is vagyunk. J a j ! Talán nem 
is jó helyen j á r u n k ! Hisz n incs itt más, mint 
egy hatalmas erdő. Le is téptem egy ágát. Néz-
zétek csak! Csupa kőrisfaerdő. Nem is igen le-
he t az erdőhöz ju tn i , mert itt még járhata t lan 
mocsár van mindenfelé. Vigyázz, Balázs, mert 
ha még egyet lépsz, beleragadsz a mocsárba! 
Szegény vadkacsák! Hogy megijedtek! Hal l já-
tok, hogy hápognak? Amott meg egy csapat 
vadlúd kerekedett fel. A békák nem igen zavar-
t a t j á k magukat. De nézzétek csak, ott jön egy 
gólya. Majd lesz itt m i n d j á r t menekülés. 
H o p p ! . . . Hogy cuppognak a békák befelé a 
vízbe! — képzeitetem el egy régi képzeleti kép 
a lap ján a gyermekekkel . 

— Hallga c s a k ! . . . Az erdőből szarvasbőgés 
ha l l a t sz ik . . . Emi t t meg egy sárgarigó mondja : 
„Pir ipió! Kell-e dió?" 

— Bemeniiink-e az erdőbe? —• B e . . . — N e . . . 
— Miért ne m e n j ü n k be. Gyurka? — Igazari 
van Lehetnek ott vadállatok is. Ba j lehetn*» 
'-előle, mert még a nyilunkat is otthon fel«" tet-
tük. D e . . . Hal lgassátok c s a k ! . . . Miféle ?'opo-
gíás ez? . . . Mint valami fejszecsattogás: - Aa 
i s . . . — Fejszecsa t togás . . . Hisz akkor emberek 
vannak o t t ! . . . Akkor ta lán bemerészkedhe-
tünk?! Mit szólsz hozzá, Gyurka? — Be hát . 
Akkor nincs mitől t a r tanunk! Keressünk csak 
egy helyet, ahol á t lehet menni . I t t van ni! Ök 
is i t t járnak á t biztosan. Jö j j e t ek csak utá-
nam . . . I t t vagyunk az erdőben. Szép szál kőris-
fák. Ki tudja, h á n y éve á l lanak itt? Még elég 
távolról hallik a fejszecsattogás. Jól benn van-
nak a favágók! Nézzétek csak! Ott vannak m á r ! 
J a j , de szép t isztás! Milyen s ű r ű és nagy a f ű ! 
J ó lenne ilyen legelő a V a j a s n a k a nyáron, 
úgy-e, Balázs? De van ám i t t is tehén. Nézzétek 
csak! Van itt annyi , hogy meg sem. győznétek 
számlálni! Ott ugrándoznak velük a kis bocik 
is. Amott meg a ménes. J a j , milyen kedvesek 
a kis csikók! Még bárányok is vannak. Amot t 
ba l ra meg va lami ház v a n . Az oldala fonott 
gallyakból, sá r ra l betapasztva. A teteje nád. 
Kéménye aligha van, mert a tetőn mindenüt t 
jön ki a füst. A favágók még nem vettek ben-
nünket észre. E g y idősebb ember, meg há rom 
fiatal legényforrna. Ügy látszik, az öreg a fiai-
val döntögeti a fákat- Odamenjünk-ef — Meg-

szólítsuk-e őket? — Meg hát . — Csak talán nem 
ha rap ják le az orrunkat . (Táblai r a jz : erdő, 
legelésző állatok, ház, favágók.) -— Mielőtt azon-
ban odamennénk, állapítsuk meg, hogy mit fo-
gunk tőlük kérdezni? (A kérdéstömkelegből ki-
hámozzuk, hogy mit és ki fog kérdezni.) — Én 
vagyok az öreg ember. Először köszönjetek szé-
pen, aztán lehet kérdezni. 

— Adjon Isten jó napot! Erőt , egészséget. 
— Adjon Is ten! 
— Hová valók kigyelmetek? 
— Innen E n t s faluból valók vagyunk. 
— Miért jöt tek ide? 
— Azért, uram, mert ott a fa luban már szű-

két lá t tuk a legelőnek. I t t pedig volt ez a jó-
kora tisztás, r a j t a a gazdag- mező. Először csak 
legelni ha j to t tuk ide a jószágot, de most már , 
ainint lá t ják , i t t is lakunk. Igaz, hogy házunk 
csak vesszőből és sárból épült, de mégis védel-
met ad az időjárás viszontagságai ellen. 

— H á t ezt a sok kőrisfát miér t vág ják ki? 
— It t , amin t látják, egy kicsit emelkedettebb 

a hely, nem veszi fel a víz még vizes esztendő-
ben sem. K i i r t j u k hát i t t az erdőt. A földjét 
majd megmunkál juk és vetünk bele egyet-
mást, ami a háznál szükséges. 

— A fá t mind fel fogják tüzelni? 
— A fából majd lakóházakat építünk. A fiaim 

közül a két öregebb a tavasszal fog nősülni . 
Asszonyt hoznak innen E n t s faluból és i t t akar -
nak letelepedni ők is. Kell a haj lék. Ök m á r 
szebb és csinosabb házban akarnak lakni, mint 
az ap juk . Hadd csinál janak. A lányaimat is 
csak olyan embernek adom, akik idejönnek 
lakni. 

— Mondja , bácsikám, messze van még ide az 
az Ents fa lu? 

— Nem messze van. Két nyíllövésnyire. (Mint 
ide a Jóskáék tanyája.) — Ez a csapás egyene-
sen a fa luba vezet. (Köszönjétek meg a felvilá-
gosítást.) 

— Köszönjük a szívességét. Isten á ld ja meg! 
— Tudom, most kíváncsiak vagytok, hogy hol 

volt az az Ents falu? Forgassuk vissza az idő 
kerekét a r r a a napra, mikor a városban vol-
tunk. (Rajzolom, amit mondok.) — I t t van a 
piactér. Nyuga t ra nyílik belőle a Kossuth-utca, 
keletre a Szolnoki-út, délre a Kecskeméti-út. 
(Azon jö t tünk kifelé a tanyára.) — Ügy van. 
Amint jövünk kifelé, ba l ra az első utca az 
Entsi-utca. Az a rész, melyet a Szolnoki-út és 
Entsi-út közrefog, volt E n t s falu. Van ott egy 
régi kú t is, melyet ínég ma is „Entsi kút"-nak 
hívnak. Hanem egy kicsit most félrevezettelek 
benne teke t? . . . 

— Nem tudtunk volna ám mi beszélgetni. 
(Mert a taní tó bácsi még nem élt akkor.) 
— Azzal nem vezettelek félre, mert mondottam, 
hogy a nagyapátok nagyapja sem élt akkor, há t 
én sem élhettem. H a n e m . . . tudtok-e t i bol-
gárul, mer t én megvallom, hogy nem tudok. 
— Bolgár emberek voltak — mondják, örülve a 
nagy felfedezésnek. — Biz azok bolgárok vol-
tak. De m a j d jövünk ám mi is magyarok, már 
mint a mi őseink, de előbb szedjük rendbe azt, 
amit nem szabad elfelejteni. 
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— Mit is talál tunk a városunk helyén! (Mo-
csarat és erdőt.) — Fe l í r juk a táblára , hogy el 
ne feledjük! — Mely falu volt az erdő mellett1? 
— Ents. — Ezt is fe l í r juk . — Milyen munkában 
talál tuk az embereket"? — Erdőir tásban. (Fel-
írom.) — Magyarok voltak-e? — Bolgárok vol-
tak. (Felírom.) 

Részletcélkitűzés. 
— Bizony, gyerekek, itt akkor még bolgárok 

laktak. De hát hol voltak akkor a magyarok"? 
— Fordul ja tok arccal kelet felé. A r r a van 

Ázsia. (Felírom.) — Ott volt a mi régi hazánk. 
Őseink is úgy jár tak , mint az entsiek. Szűk lett 
nekik a régi haza, kicsi volt a legelő, ú j hazát 
kellett keresniök. El is indultak erre nyugat 
felé. Hosszú volt az út, melyet megtettek, mert 
nagy, magas hegyeken kellett át jönniök, hogy 
ebbe a szép hazába jöhessenek. Mikor a nagy 
hegyeken át jöt tek, a Tisza folyó vezette őket 
a bolgárok földje felé. Zalán (felírom), a 
bolgárok fejedelme nagy sereget gyűj tö t t Al-
páron. (Felírom.) — Ez az Alpár, gyerekek, 
nem messze van attól a helytől, ahol a Tiszát 
megnéztük. Talán már hallottatok is róla. 
— Édesapám szénát hozott onnan. — Én is lát-
tam már egy alpári kocsit. — Hát ahogy együtt 
volt a bolgár sereg (hogy is hívták a fejedel-
müket"?) — igen, Zalán, üzent a magyaroknak, 
akiket Árpád fejedelem vezetett (felírom, hogy-
ha kedves az életük, hát fordul janak vissza. De 
nem ijedt ám meg az üzenettől sem Árpád, sem 
a többi magyar, hanem a mi városunk határá-
ban, Tetétlen pusztán, egy kicsit megpihenve, 
mint a szélvész, úgy rohanták meg a bolgár 
sereget. Nem is tudtak a bolgárok egy pillanatig 
sem ellenállni a magyar kardnak. Megverték 
őket csúful a magyarok. Egy részük elhullott a 
magyarok csapásai alatt , más részük megadta 
magát és szolgájává lett a magyaroknak. 

— Mikor így elfoglalták az országot, elosztot-
ták egymásközt a magyarok. Ents fa lu a körü-
lötte levő nagy darab földdel, erdővel és legelő-
vel együt t Árpád fejedelemé lett. Árpád aztán 
sok jószágot küldött ide sok pásztor felügyelete 
alat t . 

•— Ezek a pásztorok aztán az erdőt tovább ir-
tották, a mocsarakat feltöltötték, több és több 
házat építettek, úgyhogy az irtáson épül t házak 
egész Ents faluig értek. Ekkor az egészet el-
nevezték Nagykőrösnek, a sok kőrisfáról. 

— Így volt ez, gyerekek. Sokszáz esztendő telt 
el azóta, sok vér hullott a város külső és belső 
területén, a mi őseink vére. Szeressétek ezt a 
várost és vele együtt az egész hazát. H a vala-
hol eke vagy ásó emberi csontokat vet ki a 
földből, ne rugdossátok azt, mert biztosan vala-
melyik ősapánk csontja az, aki a mi szép váro-
sunk, a mi édes hazánk védelme közben hal t 
meg. Az ő emlékezetükre énekeljétek el a Him-
nuszt. 

Begyakorlás. 
A táblára í r t vezérszavak a lapján elismé-

telik a történetet. Csendes foglalkozásul le-
másolják a vezérszavakat és a magyarázó ra j -

zot. Mindenki ra jzolhat egy-egy jelenetet, ame-
lyik neki legjobban tetszik. 

Olvasási órán „Örhalom község történeté"-
nek tárgyalásakor rá térünk a város ha tárában 
talált régiségekre és arra, hogy mit kell azok-
kal cselekedni, ha ők találnának. 

Az erdei párbeszédet felhasználtam a kérdő 
és értesítő mondat, továbbá a párbeszédes alak 
szemléltetésére. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokbó' . 

Népnevelés. A Győrött megjelenő tanügyi 
lap februári számában Nevelős Gyula minisz-
teri tanácsos í r t vezércikket a családvédelem-
ről, melyet a társadalom bomlasztó törekvései 
ellen meg kell védelmeznünk. Tantervi test-
gyakorlás címen Cseresznyák Ignác ós Kántor 
Imre írt gyakor la t i taní tás céljaira szánt út-
mutatást . Katona Géza a bábjátékokról ír t cik-
ket. A lap Népművelés c. rovatában részletesen 
ismerteti a má r megtartot t előadóképző-előadá-
sokat. A Gazdasági továbbképző iskola rovatá-
ban pedig Rátz Fr igyes Ottó igazgató í r t 
a méhek lakásáról érdekes és tanulságos tudni-
valókat, amiknek kivált azok vehetik hasznát, 
akik szívesen foglalkoznak a méhészettel. A lap 
többi részében híreket, a Tanítók Háza ügyei-
nek ismertetését, hivatalos közleményeket és 
szerkesztői üzeneteket találunk. 

Protestáns Tanügyi Szemle. A februári füzet 
Kun Sándor, Belohorszky Ferenc és Szathmáry 
Lajos cikkében külön-külön szempontból és 
motívumokkal, de egyszelleműen a protestáns 
tanulók szellemét propagálja. Ennek a szellem-
nek konkrét elveit és úgyszólván követeléseit 
dr. Sarkadi Nagy János pontonként részletesen 
ismerteti is „Megjegyzések az ú j tanterv neve-
lési céljához" című cikkében. A füzetben még 
külön ismertetik a hazai sa j tó rokontermészeti 
lapjai t és i roda lmát és az egyházi és iskolai 
élet jelentősebb eseményeit. 

Dunántúli Tanítók Lapja. A január 15-i 3—4. 
kettős számban szép vezércikket írt Erdélyi 
Sarolta, „Krisztus és a gyermek" címmel. A lap 
tartalmából kiemeljük még Bendly László „Ős-
kori sziklarajzok a Szaharában" című szép ta-
nulmányát, Polány István „Nyugat-Magyaror-
szág közoktatásügyének története" című művé-
nek nyolcadik folytatását s fölötte érdekes 
Bendly János hangulatos cikke a magyar nóta 
érdekében, va lamin t Ertl Tivadar költői ta r -
talmú cikke a rózsa múltjából. A lap még Vas 
vármegye iskolai s tat iszt ikájával , a madarak 
etetésével, a já tékos indulóval, Gr ősz József 
püspök kinevezésével s a Magyar Tanítók Sza-
badegyetemével foglalkozik érdekes cikkben és 
kegyeletesen emlékezik meg Horváth Gyula 
oladi igazgató elhúnytáról s jellemző esetet ír 
meg egy oláh taní tó brutali tásairól . 
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Magyar Cserkész. A magyar cserkészifjú-
ság folyóirata február 1-én megjelent számá-
nak meleg vezércikkét az angol király halálá-
nak és emlékezetének szenteli. „Huszárcsiny" 
című munká jában Szentiványi Jenő a régi, di-
csőséges huszárvilág anekdotáit ú j í t j a föl, ezen-
kívül nagyon érdekes Stevenson „A kincs-
kereső" című kalózregénye is, melyet vitéz 
Temesy Győző fordított . Többi cikkei közül föl-
emlí t jük még a „Vad vizeken", „A zöld pokol", 
„A fekete bocskor" című elbeszéléseket, to-
vábbá „Robinson rajzszerei", „A cserkészet 
világtörténete" című tanulságos ismeretter-
jesztő közleményeket s a folyóirat „Állatvéde-
lem" című mellékletét. Az élénk kis folyóirat 
minden közleményét a cserkész-szellem h a t j a át. 

Pestvármegyei Népművelés. Február i számá-
nak változatos ta r ta lma irodalmi értékű s méltó 
az ország legelső és legnagyobb vármegyéjének 
példaadó hivatásához. Nevelős Gyula az is-
kolánkívüli népművelés tízévi statisztikájához 
fűz figyelemreméltó észrevételeket és magyará-
zatokat. Másik cikkében Ruszthy-Rusztek Ká-
roly Kerelőszentpált, mint a népművelés minta-
f a lu j á t muta t j a be és ismerteti . További cik-
kekben a néphímzésekről, a Székely Bertalan-
emlékünnepélyről, Liszt Ferenc eseménydús 
életéről, az olasz szabadító-mozgalomról, Pest 
vármegye népéletéről olvasunk tanulságos dol-
gokat. A népművelési előadások rovatában Ber-
zsenyi Dániel életét és költészetét Németh J á -
nos ismerteti, a Halász-bástya és környéke 
mú l t j á t pedig Mesterházy Jenő. Ugyancsak ta-
nulságos cikk van még a füzetben az ingyenélő 
állatokról, növényekről, emberekről és a cseléd-
képző iskoláról. 

Katolikus Iskola. Feb ruá r 1-én megjelent 
második száma az egyházmegyei róm. kat . in-
tézmények és iskolák belső ügyeit t á rgya l j a 
ismert objektivitásával. Egyik cikkében, me-
lyet Szegfű József írt , azt sürgeti, hogy a 
levente i f júság áll jon az Actio Catolica szolgá-
latába. Közli a lap a legelső körzeti iskola-
felügyelői jelentést, másik cikkében a duna-
földvári i rgalmas nővérek tanítói tevékenysé-
géről szól nagy elismeréssel. 

Katol ikus Nevelés. A j anuá r i első számát 
dr. Krywald Ottó, a kiváló egyházi és t anügyi 
író „Két nemzedék hi toktatása" című szép 
cikke vezeti be. Majd ezt követi Bánhegyi Béla 
„A szociális encikliták tan í tása a hi toktatás-
ban" című cikke, továbbá Fazekas I s tvánnak 
az inasproblémákról í r t cikke, míg Magdics 
Gáspár polemikus cikkének folytatásában a 
magyar közélet katolikus vonatkozású motívu-
mainak érdekes és áldozatos emlékeit ú j í t j a fel. 
A füzet többi része is t iszta katolikus és nem-
zeti szellemben a fölmerült eseményeket, a hit-
oktatás kérdését, az egyesületi élet fo lyását s 
könyvek bírálását tartalmazza. 

A Családi Kör február i száma is egész soro-
zatát hozza az értékes írásoknak. A főszerkesztő 

vezércikkéből megismerkedünk az egyházak-
nak családvédelmi javaslataival . Nevelős Gyula 
az otthon védelméről, Havas I s tván a szülői 
értekezletekről, Drozdy Gyula pedig a bizo-
nyí tványról í r t igen figyelemreméltó és ta-
nulságos cikket. Zárday Imre a dohányzásnak 
a szívre hatásáról és Barabás Zoltán a vitami-
nokról mondanak el sok megszívlelendőt és 
tudnivalót. Kedves közleményeket í r tak még 
lovag Fehrentheil-Gruppenberg László falunk-
városunk történelméről, Kosáryné Réz Lola az 
anyákról és leányokról és Molnár Imre népi 
gyermekjátékainkról . Bodor Aladár t á rcá jáva l 
tűnik ki és nem hagyhatók megemlítés nélkül 
Sz. Weress Jo lánnak a gyümölcsfaültetésről, 
valamint Thum I r m á n a k a baba célirányos 
öltöztetéséről írt cikkei. A füzetet most is pom-
pásan egészíti ki gazdag egészségápolási, otthon-
gondozási, valamint udvar és kert rovata, úgy-
szintén a fr iss és változatos tar ta lmú Gyermek-
bokréta B. Czeke V i lma szerkesztésében. A Csa-
ládi K ö r egészévi előfizetési á ra 4 pengő. Meg-
rendelhető a kiadóhivatalnál: Budapest , XI,. 
Hor thy Miklós-út 16. 

Népoktatási Szemle (1935, 4. sz.). A Népokta-
tási Szemlének az 1935. évfolyamot záró negye-
dik füzete Imre Sándornak A tankönyv szerepe 
a nevelésben című érdekes tanulmányával kez-
dődik. A tudós író kifej t i , honnan táplálkozik 
az a felfogás, amely a tankönyvet mindjobban 
hát térbe aka r j a szorítani. Súlyos érvekkel rá -
mutat , hogy a t ankönyv egyaránt nagyjelentő-
ségű nemcsak az ismeretszerzés, a fegyelmezett 
gondolkozás, hanem jellemünk erkölcsi kiala-
kulásának szempontjából is. Hisszük, hogy a 
komoly tanulságokban gazdag kis összefoglalás 
átalakító, fejlesztő hatással lesz a magyar ne-
velői köztudatra. Had ik Béla A magyar nép-
iskolai tankönyv történetét ismerteti tanultság-
gal s eleven tollal, ügyes elrendezéssel í ro t t 
tanulmányában. Az olvasó- és tankönyv az 
elemi népiskolában címen Joós Ferenc, vitéz 
Kálmán Béla és Csermely Lajos egyaránt gaz-
dag tapasztalataik a lap ján szólnak hozzá a fel-
vetett kérdéshez, mindannyian lándzsát törve 
a tankönyv szükségessége mellett. Eleven fe j -
tegetéseikben hasznos tanáccsal szolgálnak a 
tankönyvíróknak. Fenyves Pál : Magyar olvasó-
könyv, magyar képeskönyv címen a legújabb 
olvasókönyvek szerkesztőinek a r ra a nemes tö-
rekvésére h ív ja fel a figyelmet, hogy az olvasó-
könyvek illusztrációikkal a magyar képző-
művészet birodalmában is tájékoztatást óhaj-
tanak a tanulóknak nyúj tani . Sugár Bélának 
Milyen olvasókönyvet szeretnék? című közle-
ménye arról ad számot, hogy hatszáz budapesti , 
kecskeméti és pestszenterzsébeti gyermek ho-
gyan képzeli el az érdekes olvasókönyvet, mi-
lyen vágyának megvalósítását szeretné benne 
látni. Érdekes könyv- és folyóiratszenilc zá r ja 
be Angyal János gazdag tar ta lmú lapjának ta-
nulságos számát. Hosszú ideig nélkülözhetetlen 
lesz ez a füzet a tankönyv kérdésének tanul-
mányozói számára. 
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Angol tanügyi lapokból. 

Elnyűtt bilincsek 
A „Schoolmaster and Woman Teacher's Chro-

nicle" egyik legutóbbi számában Richards Char-
les tollából megjelent cikket az alábbiakban 
közöljük: 

Minél jobban bánunk a gyermekekkel, annál 
jobbak. Nem is olyan régéi}, még majdnem 
minden iskolában volt egy i f j ú nihilista, aki 
ujjongott , ha szembeszállhatott a felsőbbséggel 
s örült, ha ellenállást fej thetett ki. Jelenleg 
ezek m á r igazán r i tka madarak. Annyi ra rit-
kák, hogy azt hiszem a legnépesebb városban 
sem ta lá lhatnánk hosszú keresés u tán egyet. 
Nem azért, mintha a mi gyermekeink szelídek 
volnának. A mi csinos ketreceinkben is, ahova 
bezárjuk őket, megtalá l juk a kicsi fü rge vere-
bet, a ravasz, szemtelen csókát, a csendes okos 
baglyot s a gyorsan felrepülő pacsir tát . És leg-
nehezebb feladatunk éppen az, hogy ellentáll-
junk annak, hogy meg ne nyesegessük szárnyai-
kat, szelíd szárnyasokká ne változtassuk őket. 
Mert bármilyen kellemes érzés is, hogy paran-
csunkra megváltozik a repülésük és hívásunkra 
esznek a kezünkből, mégis meg kell engedni, 
hogy szabadjára fej lődjenek a maguk egyénisé-
gének megfelelően. Főtörekvésünk legyen a 
különféle jellemek kialakulásának biztosítása. 

Annyi ra egy k a p t a f á r a osztályozunk és szer-
vezünk, hogy a szabványozás komoly veszélye 
fenyeget, azaz, — hogy visszatérjek előbbi meta-
fóromhoz, — minden madártól azt k ívánjuk, 
hogy úgy viselkedjék, mint a liba. 

Az önkénynek hízeleg az a tudat , hogy bi-
zonyos egyformaságot tud teremteni és uralni 
képes. Az iskola azonban nem gyár , a gyerme-
kek nem tagja i egy hadseregnek. Az élet va-
rázsa a változatosságban és vára t lan esemé-
nyeiben rejlik. Aki állandóan a t ropikus ég 
napsütését élvezte, a r r a Anglia bizonytalan ég-
ha j l a t a gyakorol nagy vonzóerőt; ma jd felhős, 
majd felhőtlen ég, a zavaros patak, a tiszta 
levegő. Nincs egyhangúság. S a vá ra t l an jelen-
ségek megnyi t ják a szemet. 

Bár mi már kerül jük azt, hogy a gyermek 
részéről ellenállást keltsünk azzal, hogy ver-
jük őket, megbánt juk a gyermeket azzal is, 
hogy egyöntetű elbánásban részesítjük őket, 
vagy r á j u k erőszakoljuk a mi fogalmainkat , 
vagy divatos jelszavakat. Az öregedésnek egyik 
vára t lan jelensége, hogy az öregséggel nem 
leszünk egyiittal okosabbak. Kor társa ink észre-
veszik, hogy mi is hibázunk, de hibáinkat rej-
tegetjük a gyermekek előtt. Míg az iskolai sza-
bályok azt í r j ák elő, hogy bennünket nem sza-
bad az osztály előtt kijavítani, vagy megróni, 
nehogy önérzetünket sértsék és tekintélyünk 
szenvedjen, addig a gyermeket, aki gyakran 
hibázik, nemcsak hogy figyelmeztet jük az osz-
tály előtt, hanem éreztetjük is vele, hogy leg-
alább is szeleburdi. H a valaki azt tanácsolja 
nekem, hogy petúniát vegyek a kertem szá-
mára s én begóniát veszek, nem gúnyol ki, 
vagy ha a feleségem azt mondja, hogy vegyek 
neki két kiló szilvát és egy kiló a lmát és én 

egy kiló szilvát és két kiló a lmát veszek e he-
lyett, ezen is legfeljebb nevetünk, de nem 
sírunk. 

Egy kis elmélkedés az elmondottak felett bi-
zonyára kiszorí t ja a mesterséges fényt és be-
engedi az áldott napfényt az iskoláinkba. A kis-
gyermekek közül sokakat megfélemlít a nyil-
vánosság. A folytonos ismétlés és gyakor lás 
módszere, amely uralkodik még mindig a mi 
skolasztikus vi lágunkba, sok kis gyermeke t 
a r ra kényszerít, hogy az ide-oda szaladgálás 
vagy játék helyett , elmeneküljön az emberek 
elől s magába sétálgasson, vagy olvasgasson. 
Ezek azok a gyermekek, akiknek nem felel meg 
a modern iskolában szokásos túlterhelés. A mi 
túlzsúfolt t anrendünk és specialista taní tóink 
soknak közülök, szinte e l fo j t ják a lélegzetét-
Hiába k iabál ják az ilyen gyermekek: „Hagy-
jatok, oh hagyja tok magamra ! Most mással 
vagyok elfoglalva, ami nektek talán dologta-
lanságnak tűnik, de nekem valódi lelki szük-
séglet." T h e S c h o o I m e s t e r 

and Woman Teacher's Chronicle. 

Francia tanügyi lapokból. 

Hogyan szoktassuk a gyermeket 
figyelemre ? 

Naponkint húszszor is rászólunk a gyer-
mekre: „Hát figyelj! I t t legyen az eszed!", néha 
még meg is bünte t jük „a kis mamlaszt, aki 
nem ügyel semmire", — de csak nagyon keve-
sen és igen r i tkán gondolunk arra , hogy egye-
nesen ránevel jük őt a figyelésre. 

A figyelem az a képességünk, amellyel elmén-
ket bizonyos tá rgyra , jelenségre szögezzük, 
avégből, hogy azt jobban tanulmányozzuk, meg-
ismerjük. Az embernek tehát uralkodnia kell az 
elméjén, hogy azt ebbe az i rányba terelje. Igen 
ám, de a gyermek, kivált zsenge korában, na-
gyon is távol áll attól, liogy ezt az ura lmat ki 
tud ja fejteni, hiszen növekvőben, fejlődésben 
lévő szervezet, folytonos mozgásban, szinte azt 
mondhatnók, hogy testileg-lelkileg á l lhata t lan 
egyensúlyban. És még azt k íván juk tőle, hogy 
ugyanúgy gyakorol ja figyelmét, mint a fel-
nőtt! Nem, er re ő nem képes, erre előbb meg 
kell őt tanítani . 

Pedig a figyelem rendkívül fontos dolog. 
Dupanloup püspök, a nagy pedagógus, úgy nyi-
latkozott, hogy akit kicsi korában nem taní to t -
tak meg figyelni, az egész életére hebehurgya, 
meggondolatlan ember marad. Figyelem h í j j á n 
csak felületes, zűrzavaros fogalmat szerezhe-
tünk magunknak a külvilágról és még s a j á t 
lelki állapotunkról sem adhatunk hű képet: így 
ítéletünk és okoskodásunk is nélkülözi a szi-
lárd logikai alapot. 

A figyelem annál nagyobb erőfeszítést igé-
nyel, mennél kevésbbé haj landó elménk kény-
szerűségeket, korlátozásokat el tűrni és minél 
csekélyebb érdeklődést kelt benne a megfigye-
lendő tárgy. Ebből kifolyóan: 1. a gyermek 
figyelőképessége nagyon is testi állapotától 
függ (túlfűtött vagy túlhideg, szellőzetlen szo-
bában nincs rá diszponálva); 2. heves érzelmek 
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megakadályozzák a figyelem kifejtését; 3. fi-
gyelmet érdeklődéssel párosul tan kel tsünk; 
4. ha meghatározott tá rgyra h ív juk fel a figyel-
met, kerül jük a még érdekesebb tárgyakat . 

A figyelem nevelése. Hadd soroljuk elő, amit 
•sohasem szabad tenni : 1. ha a gyermek éppen 
játszik, foglalkozik valamivel, ne tereljük fi-
gye lmét erőszakosan más tá rgyra , mert az erő-
szak a nevelésben sohasem vezet jóra; 2. ne von-
j u k kétségbe a gyermek őszinteségét, ha azt ál-
l í t j a , hogy játéka, foglalkozása közben nem 
hal lot t valaminő parancsot, rendelkezést, mert 
tényleg úgy áll a dolog, hogy elmerülten se' 
lát , se' hall; 3. ne késztessük rá, hogy olyan 
t á r g y a k r a szögezze figyelmét, melyek az adott 
időpontban sehogy sem képesek érdeklődését 
lekötni; 4. ne késlekedjünk azzal, hogy figyel-
mének gyakorlását gondolkozásának, okosko-
dásának fejlesztésével párosí tsuk: kisebb fel-
indulás után legyünk segítségére az ok kinyo-
mozásában, szoktassuk hozzá, hogy naponkint 
fürkéssze lelkiismeretét; az est a szánás-bánás, 
a reggel pedig a szilárd elhatározások időszaka 
legyen. 

Lássuk most, amit mindig tennünk kell: 
1. tanulmányozzuk mindenik gyermeknek a 
maga sajátos természetét, hogy megállapíthas-
suk, mi érdekli és mi képes figyelmét leginkább 
lekötni; 2. feleljünk türelmesen és a gyermek 
értelméhez mérten a kérdezősködésekre, hisz' 
éppen ezek az ébredező érdeklődésnek a meg-
nyilvánulásai; 3. kényszerítés nélkül, gyöngé-
den hívjuk fel a figyelmet, egyengessük az át-
meneteket és növeljük fokozatosan az erőfeszí-
téseket. 

Vannak ezenkívül tennivalók, amelyeket csak 
időnkint a jánlatos végezni, hogy ránevel jük a 
gyermeket érzékszerveinek tudatos használa-
tá ra . — 1. A játékszerek nagyon alkalmasok a 
figyelem nevelésére is. Mindenekelőtt azt mu-
tassuk meg, hogyan kell figyelni: például kö-
vessük előbb u j j a l valamely ra jznak a vona-
lait, mielőtt még a szem, koncentrált figyelem-
mel, egyetlen pillantással felfogná az egésznek 
összbenyomását. — 2. Mesék és történetkék, 
amelyekért annyi ra ra jonganak a gyermekek, 
szintén felhasználhatók a figyelem gyakorlá-
sá ra . Aki ért a mesemondáshoz, a leghatáso-
sabban művelheti erkölcsi és értelmi fejlődésü-
ket. — 3. Kiaknázha t juk a gyermekek érdeklő-
dését a szép képek iránt is. Megmutatunk ne-
kik valaminő érdekes és értelmi fej let tségük-
höz illeszkedő képet, majd félretesszük és el-
mondat juk, mit is láttak ra j t a . —4. Ugyanezen 
a módon gyakorol juk a figyelmet az asztalon 
elhelyezett t á rgyaknak utóbb látatlan elősoro-
lása vagy máshová helyezett bútordaraboknak 
megjelölése ú t j án . — 5. Sétánk előtt tuda t juk , 
hogy a gyermeknek majd be kell számolnia ész-
leleteiről: kit-mit látott, hallott , érzett és ta-
pasztalt . — 6. Olvasni már tudó gyermeknek 
kezébe nyomunk valamely szöveget és alá-
húza t juk vele az abban előforduló a stb. betű-
ket. Figyelmének ösztönzéséül időmérést is 
a lkalmazhatunk: mennél hamarabb húzzon alá 
25 e betűt. Az ellenőrzés kellemes izgalmakkal 
j á r és újabb nevelőgyakorlatul szolgál. — 

7. A figyelőképesség továbbfokozására alkalmas 
eszközök: műemlékek fölkeresése, múzeumok 
látogatása, a természettudományok tanulmá-
nyozása, rajzolás természet után, különféle 
gyűj tések stb. Jacques Herbé. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 
1936 j anuá r i szám. 

Német tanügyi lapokból. 

A mese a népiskolában 
A „Schweizerische Lehrerzeitung" egyik leg-

utóbbi számában D. Kundert felveti azt a kér-
dést, hogy mondjunk-e mesét a gyermekeknek. 
Ez a gondolat — kezdi fejtegetését a szerző — 
egyik tanulómnak ama kérdése kapcsán vető-
dött fel bennem, hogy igaz-e az a mese, amit 
elmondottam nekik. „Az égi tallérok" című 
Grimm-meséről volt éppen szó s a kis elsősnek 
sehogyan sem ment a fejecskéjébe, hogy a csil-
lagok egyszerre csak lehullanak az égről és ri-
deg, csillogó tallérokká változnak. Ebből vilá-
gosan lá tha t juk , hogy a mai gyermek igazságot 
kíván s jobban tud különbséget tenni valóság 
és lehetetlenség között, mint az elmúlt idők 
gyermeke. Ennek oka a mai kor szellemében 
rejlik. 

Ha a gyermek igazságot kíván, nyuj t sunk is 
neki ilyent, hiszen az iskolában amúgyis min-
dig az igazságot kell hirdetnünk. A mese azon-
ban valótlanságokat tartalmaz, tehát azt mond-
hatnánk, hogy morál is szempontból sem kívá-
natos, hogy meséljünk a gyermeknek. 

De vá j jon nem tartalmaznak-e a mesék val-
lási és erkölcsi igazságokat? Minden bizonnyal. 
Csakhogy ezek a valószínűtlenség falacskája 
mögött rejtőzködnek. Felmerül a kérdés: helye-
sen van-e ez így? Az bizonyos, hogy valamely 
erkölcsi igazság egy mesébe burkolva értéke-
sebb nevelőeszköz, mint az olvasókönyvekben 
található morális célzatú, de valószínűtlen tör-
ténetek. A magot, a valóság alapgondolatát, a 
gyermek egy kis segítséggel kihámozza a mesé-
ből is, anélkül, hogy azt tölcsérrel kellene belé-
önteni, mint az elcsépelt erkölcstörténetek ese-
tében. 

Egy hibájuk mindenesetre van a meséknek 
(főként a Grimm-meséknek), nevezetesen, hogy 
csaknem mindig ugyanaz a menetük és a tanul-
ságuk: a jó ju ta lmat nyer, a gonosz (például a 
gyakran szereplő mostoha) megbűnhődik. A 
mesék nem muta t j ák az életet a maga valósá-
gában, sőt egyenesen élet nélkül valók. És 
mégis, ennek ellenére is jogosult a felhasználá-
suk a népiskolában. 

Bizonyos mesetípusokat, mint például a rabló-
és kísértet történeteket természetesen ki kell re-
keszteni az iskolából, mert ezek az érzékenyebb 
gyermekeket lelkileg kedvezőtlenül befolyásol-
ják. Ám a mai időkben sem lehet a mesét tel-
jesen mellőzni, hiszen a mai gyermekeknek is 
van érzékük a mese i ránt . Ezt legjobban a játé-
kaiknál f igyelhet jük meg. Ilyenkor ők maguk 
költik a legszebb meséket. Á gyermek mese-
érzékét és vele együt t a fantáziáját ápolni kell 
mainapság is. Az ú j abb játékszerek amúgyis 
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mindjobban elnyomják a képzeleti tevékenysé-
get, mert többnyire túlságosan kevés hatással 
vannak a gyermeki fantáziára . Ezért t é r jünk 
vissza az egyszerű játékszerekhez. Ezek hul-
lámzásba hozzák a gyermekek képzeletét és a 
mese levegőjét, a mese varázsá t viszik a já-
tékba. 

Hogyan keletkezett a mese? A néplélekből 
nőtt ki, tehát bele is tar tozik a néplélekbe. Ös-
tu la jdona a népnek és hozzásimul a gyermeki 
gondolatvilághoz, mert könnyen érthető meg-
kapó és gyermekes. Nincs még egy tárgy, amely 
a gyermeki természetnek jobban megfelelne, 
mint a mese. A nép- és hősmondák, valamint 
a mai időknek megfelelő technikai t á rgyú me-
sék mellett bátran mesélhetjük a régi híres 
mesemondók meséit is. S ha el aka r juk min-
denáron kerülni a nekünk kellemetlen kérdést: 
igaz ez? — akkor hasonlítsuk a mesét a gyer-
meki álomhoz, vagy egyenesen úgy áll í tsuk a 
gyermekek elé, mintha álom lenne. A mese 
anyaga ebben az esetben is ugyanaz marad, de 
a gyermek érzi, hogy olyan, mint egy álom, 
tehát nem is kifogásolja benne a valószínűtlen-
ségét. Azzal, hogy így á l l í t juk be a mesét, nem 
csökkentjük a gyermek érdeklődését és figyel-
mét. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Rusznyák Gyula: „Faluvédelem". (A falu 
társadalmi problémái.) Szent István Könyvek, 
120. sz. 

Dr . Rusznyák Gyula könyvében a fa lu pro-
blémájával foglalkozik, n a g y alapossággal ós 
felkészültséggel taglal ja földmívelő népünk er-
kölcsi, kulturális, gazdasági helyzetét, szükség-
leteit, sorolja fel az égetően sürgős teendőket és 
m u t a t j a be a segítés módozatait . 

Abból indul ki, hogy mindenekelőtt meg kell 
ismerni a magyar falut, annak értékeit, hibáit, 
problémáit és sajátos életstílusát. Sürge t i an-
nak lehetővé tételét, hogy a fa lura készülő 
f ia ta l nemzedék tanulmányutakat végezhessen 
jövő állomáshelyén, a fa lun, nem azért, hogy 
még ködösebb ideológiákkal töltse meg a falu 
amúgy is nagyfeszültségű levegőjét, hanem 
hogy segítsen megfejteni a szfinxet, visszaadni 
idealizmusát, erkölcsét, munkaszeretetét. I t t van 
a legfőbb ideje, hogy embereket kü ld jünk fa-
lura és ne hivatalnokokat: olyanokat, akik a 
nép lelkéhez tudnak férni és nem rideg hivata-
lossággal beszélnek, mikor az ügy szívet kíván. 
A fa lu lelkiségéhez kell megtalálni az utat, 
fe lporhanyí tani az ú j idők termelte kérget, 
hogy a nevelő erők oda ismét bejussanak. 
A gazdasági és politikai feszültséget kell elő-
ször megszüntetni, hogy azután megindulhas-
son az eredményes társadalmi akció, mely hi-
va tva lesz majd kialakítani az ú j falut s annak 
ú j lelkiségét. 

Részletesen foglalkozik Rusznyák Gyula a 
magyar falu agrárszociálpolitikai vonatkozásai-
val, a földbirtok jövedelmezőségével, a munka-
bérekkel és a telepítés kérdésével. Ismerte t i a 

falun biztató kezdettel már megindult szociál-
higiéne-munkát, amelynek általánosítását és 
intenzívvé tételét sürgeti. Nyomatékosan hang-
súlyozza, hogy minden szociális természetű nép-
gondozásnak első és elengedhetetlen kívánalma 
a rendezett családi együttélés. Ahol ez nincs 
meg, ott először vissza kell vezetni az embere-
ket a családba, mert addig minden szociális 
munka, mely a puszta éhenhalástól való meg-
mentésen kívül mást is tűz ki célul maga elé, 
csak elérhetetlen utópia marad. 

R á m u t a t a szerző a modern szociális munkák 
nagy segítőtársának, az iskolánkívüli népműve-
lésnek fontosságára. Az iskolánkívüli népműve-
lés ma még elsősorban az ismeretterjesztés szol-
gála tában áll, de súlypont já t mielőbb világné-
zeti, szellemerkölcsi teriiletekre kell áttolni, ha 
azt aka r juk , hogy azok a külső javítások, ami-
ket az ú j szociálpolitika és szociálhigiéne tű-
zött zászlajára, már lelkileg művelt t a l a j r a ta-
lál janak. A népművelés feladatának kettősnek 
kell lennie: először az értelmiséget előkészíteni 
arra , hogy tud ja mire vállalkozik, ha f a l u r a 
megy, másodszor a falusi népességet kell rá -
szoktatni a szellemi megismerés ú t j a i r a . A nép-
művelés feladata, hogy felfedezze és célkitűzé-
sei szolgálatába állí tsa a modern propaganda 
minden eszközét: a filmet, színházat, szavaló-
kórust és mindazt, amivel a tömegre még ha tn i 
lehet. Természetesen keresni kell módozatok 
után, hogy a népi ku l tú ra megint magára talál-
jon s megkeresse az elveszett Ariadne-fonalat , 
amely visszavezeti az őszinte kultúremelkedés-
liez föltétlenül szükséges ősforráshoz, a népiség, 
a tradíciók gazdag erőihez. 

Ki tűnően jellemzi Rusznyák Gyula a népi 
ku l tú ra megőrzésének és továbbfejlesztésének 
fontosságát, amikor könyvének befejező sorai-
ban a következőket mondja : „Amikor a mate-
rializmus napja végkép leáldozott és az esz-
mék vásár i l á rmá jában végre feltűnt az 
emberi arc, melyen egy torz világnézet vas-
ekéi szántottak fá jda lmas barázdákat, nyilván-
valóvá lett, hogy a népek életét nem mate-
riál is adottságok i rányí t ják, hanem sajá tos 
szellemkisugárzása, mely ku l tú rá jának emel-
kedő szintjeire vet világot. Népeket, népcsopor-
tokat nem lehet mesterséges életrendszerekbe 
belekényszeríteni anélkül, hogy ennek visszás-
ságai később a közéletben ne jelentkeznének. 
Nem a felszínen, a hangos jelszavak özönében, 
hanem a néplélek mélységeiben dől el egy nem-
zet sorsa. Normális körülmények között a nép-
lélek mélységeiből tör elő az a kul túr forma, 
melyben egy nép a lélek intuiciós vonásait kö-
vetve élni akar. Az a nép lesz nagy, amely 
meghal l ja és megbecsüli ezeket a jelentkezése-
ket és a népi kul túra zavartalan folytonosságát 
biztosítja." 

Vátli János : A déli harangszó. Történeti re-
gény. (Megjelent az Árpád r.-t. könyvnyomdá-
jában Kalocsán.) 

Ih le te t t kézzel nyúl az író a történelem folián-
saihoz, századokat lapoz vissza és megáll a 
messze ködökbe vesző középkor egy szívdobog-
tatóan fényes magya r alakjánál , Hunyadi J á -
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nosnál. Nemes témájú könyv ez, melynek ese-
ményeit, embereit, fordulatai gazdagságát a fel-
idézett középkor lüktető, kavargó életét törté-
nelmi levegő zománcozza. Erős színekkel jeleníti 
ínég a regény előttünk az akkori vérzáporos 
időket a magyarság t ragikusan sötét sorsát, a 
fenyegető külső és belső veszélyt. 

A gyermekkirály Ciliéi gonosz befolyása 
alat t , a főrendek hata lmi vágyukban viszály-
kodva, magára hagy ták a nemzetet. Az or-
szághoz vészesen közeledő török támadás ve-
szélyében a nép úgy bízott Hunyadiban, 
mint a gondviselés ajándékában. A regényben 
Hunyadiról nagyszabású jellemképet kapunk. 
Héroszi magaslatán és emberi mélyenszántó 
érzelmeiben egyformán vá l t j a ki az elragadta-
tást . Korának Európaszerte bámult katonai 
lángelméje és a kereszténység védelmének ün-
nepelt hőse volt. Házának szelleme, családja 
t iszta magasságokban áll az alacsony indula-
tok felett. 

Végletes ellentétekként szerepelnek ellenségei, 
a ha ta lmát tőle féltő, áskálódó Garai nádor, 
Ciliéi és Brankovics, az áruló szerb despota, a 
gyilkos hatalomféltés démoni sötét a lakjai , 
akik a viszály és széthúzás nemzetet sorvasztó 
kór já t terjesztik. A nőalakok fény- és árny-
hatása Garai Anni, Hunyadi László jegyese, 
maga a fénylő kék derű. Ciliéi Erzsébet bomló-
vérű, romlott és sötéten ármánykodó. Az er-
délyi lila, ködös, szikrázó ormai között fel tűnik 
Va jdahunyad kőcsipkés, bástyás, gót stílű 
vára , a benne zajló életet lebilincselően szép és 
érdekes színekkel pergeti előttünk az író. 
A csillagboltozatos kápolnában, aranyló gyer-
tyafényben fürdő ha jna l i miséken, kolostori 
áhí ta t remeg a lelkeken. Hunyadi mélységes 
vallásosságában a fenyegető veszély ellen Ka-
pisztrán János szentéletű szerzetest h í v j a se-
gítségül. A szent jellemfestése sugallatos aka-
ra tere jű , nem ernyedő géniuszt t á r elénk. Hu-
nyadi zsoldos seregéhez a keresztet védők tábo-
rá t gyű j t i segítségül. 

A nándorfehérvár i csata szemünk előtt zajl ik 
le. A török szultán 150.000 főnyi serege mellett 
elenyésző magyar csapat irtózatos küzdelmet 
vív. Hunyadi őserejű heroizmusa, halál t megvető 
bátorsága, katonai tak t iká ja és Kapisztrán 
egeket ostromló szónoklatai a harci mámort 
emberfelett ivé fokozták és a fényes magyar 
győzelem egyheti küzdelem után 1456 júl ius 
21-én bekövetkezett. 

Ezzel a győzelmével Hunyadi a nyugat i ke-
resztény kul túra védbás tyá jává tet te Magyar-
országot. Röviddel ezután, augusztus 11-én meg-
hal t Pestisben, Kapisz t rán k a r j a i közt. 

Nemzete r a jongva szeretett urát , a kereszt 
hősét, az ország védőjét temette benne. Emlé-
két hirdeti a millió templomban megkonduló 
déli harangszó. A szervesen felépített dráma 
eseményeit, történelmi a lak ja i t ezer színnel 
szőtte át az író művészlelke. Kuta tó munká ja 
mellet t egyéni szempontjai gazdagí t ják a re-
gényt . Az olvasóközönség mul ta t idéző, mély 
hangula tú szép órákat tölthet Vátli János re-
génye mellett. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Internat ionale Zeitschrift f ü r Erziehung. 
K i a d j a A. Baeumler és P. Monroe. Szerk. Th. 
Wilhelm. 1936, 1. szám, 80 lap. Weidmann— 
Berlin. 

A nagyobb cikkek tar ta lmát a következőkben 
ismerte t jük röviden: A. Baeumler: „Az alaki 
képzés határai" (1. rész): a szerző szerint a 
X I X . század pedagógiája, amely Németország 
kivételével még ma is csaknem mindenütt u ra l -
mon van, a taní tásnak a lé lektanra alapítot t 
művészetét magas fokra emelte ugyan, de a 
nevelés célja elveszett az et ikai fejtegetések 
homályában. Azt tar t ják , hogy a nevelés 
csak érzelmeknek és gondolatoknak, ideiglenes 
eredményeknek felkeltésére szolgál, nem pedig 
végleges célokra. E felfogás ellen maga az i f j ú -
ság száll szembe, amely a konkrét életkövetel-
ményeknek nem minimumára, hanem maxi-
mumára , kézzelfogható végleges életcélra t a r t 
igényt. Az erre i rányuló törekvés már a há-
borúelőtt i i f júságban megvolt, de megvalósí-
tása a mezőgazdasági év és munkaszolgálat se-
gítségével csak a „Hit ler- i f júságnak" sikerült . 
— Ad. Ferriére: „Mire törekszik a mai ifjú-
ság?": az i f júságból a szellem győzelméért foly-
ta to t t küzdelem és erő árad felénk. Ez azonban 
csak akkor helytálló, ha szellemen azt a maga-
sabb rendet és rendelkezést é r t jük , amely az 
egyént a természet és kozmosz örök törvényei-
hez kapcsolja. E szerint az i f j ú s á g két i rány-
ban sorakozik fel hadiállásra: egy nemzedék 
ellen, amely szétszórtan, cselekvés, fegyelem és 
vezetés nélkül élt, és egy század ellen, amely 
gazdasági és szellemi materializmusban el-
merült . Ebből a helyzetből az a feladat há ru l 
a tanítóra, hogy az i f júságot ne telítse olyan 
ismeretekkel, amelyekre nincsen szüksége és 
amelyeket nem kedvel, hanem benne ápolja és 
kifejlessze mindazokat az erőket, amelyekkel 
sikerrel v ívha t ja meg a szellem győzelmét. Ez 
azonban az iskolában csak akkor vezet sikerre, 
ha a tanító maga is részt vesz a küzdelemben. 
— E. Lehmann: „Biológia és iskola": a bioló-
gia az utóbbi évtizedekben kiderítette az em-
bernek függőségét bizonyos öröklési törvé-
nyektől. A német közoktatásügyi miniszter 
ú j abban több rendelettel meghonosította az is-
kolákban a biológia tanítását , amely mintegy 
a l ap j a a család és nép helyes értelmezésének, 
megértésének. Ám a növendék ne csupán az 
öröklés törvényeit ismerje meg, hanem azoknak 
horderejét is. E r r e az iskola kert jében folyta-
tott megfigyelések bő és kedvező alkalmat nyú j -
tanak. Annak felismeréséből, hogy az egyének 
szervezete má r születésüknél fogva különböző, 
következik az, hogy az ember fejlődésére nem 
csupán külső körülmények hatnak. Az iskola 
van hivatva rá, hogy a gyermekeket képesítse 
az eugenikai rendszabályok és az üdvös szelek-
ció méltatására, s ezeken keresztül magának az 
életnek, az egyén és a nép egészségének és ere-
jének megbecsülésére. — L. Luzuriaga: „A ta-
nítóképzés Spanyolországban": szerző, a mad-
ridi „Revista de Pedagógia" szerkesztője, elő-
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harcosa valamennyi tanító egyetemi kiképzé-
sének. Ez régebben tanítóképzőkben folyt, ame-
lyekbe a növendékeket 14 éves korukban vették 
fel; 1931 óta a felvétel középiskolai érettségi 
és pályázat a lapján történik. Mióta a madridi 
és barcelonai egyetemek pedagógiai intézetek-
kel rendelkeznek, ú j r a felmerül t a kérdés, vá j -
jon a tanítóképzést nem lehetne-e az egyete-
mekre bízni. Ez esetben a régi képzőket kísér-
leti iskolákká vagy középiskolákká kellene át-
alakítani. — P. Skawran: „Életkor szerint való 
tanulócsoportok Lietz iskoláiban": a szerző, aki 
három éven keresztül lá togat ta Lietz iskoláit, 
a középfokú Haub inda és a felsőfokú Bieber-
stein példáin k i fe j t i Lietz alapgondolatát: 
„minden életkort megfelelő nevelés illet meg, 
hogy a maga módja szerint derekasan kifejlőd-
hessék és boldognak érezze magát". Lietz külö-
nös figyelemmel kísérte a 13—16. évek közé eső 
viharos serdülő kort . A nemek együttes neve-
lésének kérdésében a szerző nem ért egyet 
Lietznek elutasító magatar tásával . — Ezt kö-
veti három részletes beszámoló a nemzetközi 
tanulócseréről Német-, Francia- és Angolország-
ban, egy-egy rövid cikk a német tanulók szá-
m á r a rendezett nemzeti-politikai tanfolyamok-
ról, a biológia taní tásáról Nagybri tanniában és 
az 1934—35. évi spanyolországi közoktatásügyi 
mozgalmakról. A ta r ta lmas füzetet, mint ren-
desen, érdekes rövid tanügyi hírek zárják be a 
vi lág minden részéből. 

Georg Bachmeier: Die geschichtliche Ent -
wicklung des Berufsschullesebuches (A tovább-
képzőiskolák olvasókönyvének történeti fejlő-
dése). München 1934, 236 lap. 

E g y különleges iskolatípus számára rendelt 
olvasókönyvnek rendkívül alapos és tanulsá-
gos monográfiája , amelyet a müncheni egyetem 
bölcsészeti ka ra doktori disszertációként el-
fogadott . 

A Berufsschule (szószerint: hivatásbeli iskola) 
elnevezéssel 1903-ban találkozunk először a né-
met tanügyi i rodalomban: utóbb főleg a világ-
háború után kap ták fel és számos rokon iskola-
t ípusra alkalmazták, de elkülönítették a szak-
iskoláktól. Szerzőnk szerint olyan iskolákat je-
lölnek ezzel az elnevezéssel, amely a már a 
népiskolai kötelezettségen tú lnőt t mindkét nem-
beli i f júságot heti egy vagy több egész- vagy 
félnapon keresztül a 18. életévig iskolázásban 
részesíti és a f iatalságnak kb. 90%-át felöleli. 
Nálunk tehát ezeknek a továbbképző (régi: is-
métlő) iskolák felelnek meg. A szerző három 
főkorszak keretében vizsgálja az idevágó ol-
vasókönyveket: 1. A vasárnapi iskolák olvasó-
könyve (1800—1850). 2. A továbbképző iskolák 
olvasókönyve (1850—1900). 3. A Berufsschule 
olvasókönyve 1900 óta. B á r ennek során rend-
kívül nagy változatosság t á ru l elénk a koron-
ként uralkodó pedagógiai és filozófiai vezér-
eszmék szerint, alakító szellemi elvek (racio-
nalizmus, realizmus, humanizmus) alapján az 
olvasókönyveknek három főcsoport ját (köz-
hasznú, reális és irodalmi) különböztethetjük 
meg, amelyeknek rendeltetését, célját már el-
nevezésük jelzi és könyvünk behatóan mél-

ta t ja . Ez elvi főcsoportokon belül és kívül az 
olvasókönyvek még számos elágazást mutat-
nak az iskola különleges céljának (hivatás, 
környezet, nem) megfelelően. Ez a körülmény 
a gazdaságosság érdekében egy valóban eredeti 
megoldást érlelt, az úgynevezett Lesebogen-1. 
Ez mintegy kisebb kötetekre, esetleg egyes 
ívekre bont ja , oldja fel az olvasókönyvet és azt 
megford í t ja úgy á l l í t ja össze, hogy az illető is-
kolatípus követelményei tel jes kielégülést nyer-
jenek. Ennek a Beltz kiadócég által 1923-ban 
megpendített megoldásnak előnyeit és mecha-
nizmusát a 211—12. lapon fejtegetik. 

A derék munkát, amely rokon honi vállalko-
zásoknak mintául szolgálhat, függelék zár ja 
be: 15 l ap ra (!) ter jedő betűrendes felsorolása 
a német továbbképző iskolák számára rendelt 
olvasókönyveknek, amelyekből a szövegben 
helyenként tanulságos szemelvények olvas-
hatók. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A bolgár iskolák nemzeti fe ladata . 
Radew tábornok bolgár közoktatásügyi mi-

niszter a folyó iskolaév elején körlevelet inté-
zett a tanítókhoz, amelyben őket a bolgár is-
kola nemzeti h ivatására emlékezteti. Az ú j 
nevelésnek, úgymond, nem a tudás, hanem a 
nemzetpolitikai és akt ív személyiségnek kifej-
tése az eszménye. A bolgár iskolának ma első-
sorban a nemzeti szellem felépítésén kell dol-
goznia. A tanító ne az értelemre, hanem az él-
ményre hivatkozzék. A tanulónak sa j á t benső 
életét nagy figyelemmel kell kísérni. A kör-
levél egyébként a mostani kultuszminiszteri 
á l lamti tkár Spiro Kasandgiew pedagógiai 
nézeteit tükrözteti vissza. 

Töinegtanítás rádió ú t ján . 
A vi lágnak legnagyobb, legmodernebb és egy-

úttal legeredetibb iskolá ja ezidőszerint alkal-
masint az ausztráliai Brisbaneban van. Kerek 
6000 tanuló mellett még tantermei sincsenek, 
mert a t an í tás rádió-tanfolyamok ú t j á n törté-
nik. Ennek a rendszernek meghonosítását az 
tette kívánatossá, sőt szükségessé, mer t a ta-
nulók túlnyomó része távoli, szétszórt telepe-
ken lakik. 

A fák nap ja Olaszországban. 
A „Dopolavoro" intézmény Nápolyban a na-

pokban ül te meg a fák ünnepét. Néhány tíz-
ezernyi t a g j a kirándulást rendezett a Cuma-
hegyre, amelyet fel fognak fásítani. A hegy 
ormán felállí tották a Duce óriási képét és kö-
rülvették nagy táblákkal, amelyeken a Dúcé-
nak és Arncldo Mussolininak a fás í tás érdeké-
ben elhangzott kijelentései voltak olvashatók. 
— Követésre méltó példa. 

Légvédelmi intézkedések kisgyermekek 
számára Angolországban. 

Angolországban a polgári lakosság számára 
30 millió védő gázálarc készítését határozták 
el, amelyeket a megóvás és könnyebb hozzá-
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férhetőség érdekében az egész országban szét-
szórt raktárakban helyeznek el, illetőleg őriz-
nek. Külön gondct okoz a kisgyermekeknek 
védelme, mert t a r t anak attól, hogy az anyák 
a megfulladástól való félelmükben nem lesznek 
haj landók az álarcokat gyermekeikre alkal-
mazni. E végből légszivattyúval ellátott fából 
való védőtartályokat fognak készíteni, ame-
lyekbe a kisdedeket egészen behelyezik, miköz-
ben az anya gondoskodik egy szűrőn keresztül 
megtisztított levegő bevezetéséről. Az idevágó 
kísérletek sikerrel já r tak , az egész tervet 3 év 
leforgása alatt szándékoznak megvalósítani. 

Diákszanatórium Franciaországban. 
Grenoble és Chambéry között, az országnak 

egyik legfestőibb vidékén, pompás fenyvesek 
közepette, egy 1150 m magas fensíkon mosta-
nában nyíl t meg egy szanatórium beteg vagy 
üdülésre szoruló egyetemi hallgatók számára. 
Hogy az ott-tartózkodás alatt a továbbképzést 
is lehetővé tegyék, tudományos könyvtárról, 
tanulmányi és előadótermekről, orvostanhall-
gatók számára laboratór iumról is gondoskod-
tak. Amennyiben a térbeli viszonyok megenge-
dik, külföldi hal lgatókat is felvesznek. A teljes 
ellátás dí ját napi 40 f rankban (kb. 10 P) álla-
pí tot ták meg, de kedvezmények engedélyezésé-
ről is gondoskodtak. 

Szigorítják a jugoszláv fi lmcenzurát. 
A minap ismertet tük egy belgrádi 15 éves 

gyilkos tanonc esetét. Ezzel kapcsolatban a 
belgrádi rendőrség az országos filmcenzura-
hivatal lal együtt szigorú intézkedéseket lépte-
te t t életbe a detektívfilmek bemutatásának kor-
látozása tekintetében. Az utóbbi időben egyre 
gyakrabban fordulnak elő gyermekgyilkossá-
gok és rablások, amelyeknek a tet tesei úgyszól-
ván minden alkalommal azt mondották, hogy 
detektívfilmek vagy detektívregények ha tása 
alat t követték el tet tüket . A rendőrség utasí-
tása értelmében a jövőben t izenhat éven aluli 
gyermekek semmiféle detektivfilmet nem néz-
hetnek végig. A jövőben két csoportba osztják 
a detektívfilmeket. Azokat, amelyek valamilyen 
bűncselekmény bemutatásán kívül tar talmuk-
nál fogva erkölcstelenek, nem lehet bemutatni. 
Hasonlóképen nem engedik meg azoknak a de-
tektívfilmeknek a vetítését sem, amelyek sze-
replői az egyes bűncselekmények elkövetését 
olyan mesterien m u t a t j á k be, hogy a film meg-
nézése valósággal útbaigazítást jelentene a né-
zőknek. (,,Napló"-Szabadka.) 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Eötvös-emlékünnep 
Sok évtizedes szokásának te t t eleget az 

Eötvös-alap február 2-án, amikor a nagy kul-
túrpolitikus, író és gondolkodó, a magyar nép-
oktatási törvény alkotója emlékének hódolt a 
magyar tanítóság nevében. 

A MagySr Tudományos Akadémia heti ülés-

termében gyülekeztek ez alkalommal is az ün-
neplők, sorukban Eötvös Eolanda bárónő, Po-
gány F r igyes di\ ál lamti tkár , a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumból Boreczky Elemér 
dr. min. o.-tan., Kehrer Káro ly tanügyi főtaná-
csos, Drozdy Gyula, a Néptanítók L a p j a főszer-
kesztője, Budapest székesfőváros kir . tanfel-
ügyelőségétől Ősz Béla dr. tanügyi tanácsos és 
Böngérfi, K á l m á n dr. t anügyi t i tkár, a Buda-
pesti Férfi Dalegylet elnöke: Purébl Győző dr. 
kormányfőtanácsos, ny. szfőv. tanácsnok, Mos-
dóssy Imre dr. ny. min. tan., v. szfőv. k i r . tan-
felügyelő, Haltenberger Mihály dr. egy. rk. ta-
nár, c. t anügyi főtanácsos, a Főv. Pedagógiai 
Szeminárium vezetője, Havas István, az Orsz. 
Polg. Isk. Tanáregy. tisztb. elnöke, a Petőfi Tár-
saság fő t i tkára , a Magyarországi Tanítóegy. 
Egy. Szövetsége részéről Berkényi Káro ly el-
nök, Ekamp Nándor alelnök, a Főv. Keresztény 
Tanítók tanügyi bizottsága képviseletében Ur-
bányi C. József ügyv. alelnök, az I. ker. áll. el. 
isk. tanítóképző V. éves növendékei Váradi Jó-
zsef t anár ra l az élükön és még igen sokan a fő-
városi és közelvidéki t anügy i világ képvisele-
tében. 

A kegyeletes ünnepséget a Himnusz vezette 
be. Az elnöki megnyitót Sólyom J ános ny. áll. 
gyak. polg. isk. igazgató, alelnök ta r to t t a s üd-
vözölte a megjelent közönséget. 

Az ünnepi beszédet ez alkalommal Rákos 
István kir. tanácsos, elnök mondotta. Beszéde 
során Eötvös József bárót, mint állandóan ön-
magával vívódó, tökéletesedni vágyó embert, 
alapozó e re jű kultúrpoli t ikust , a korszerű esz-
mék képviselőjét, az írót, szónokot jellemezte. 

Utána a Dalegylet Dötsch Zoltán ka rnagy ve-
zénylése mellett Petőfi—Huber Honfidalát éne-
kelte kifejezően, a dalban rejlő szépségek, 
finomságok érvényesítésével. 

Majd Sugár Béla iskolafelügyelő lépett az 
előadói asztalhoz s elszavalta ez a lkalomra írt 
„Eötvös országa" c. versét. Az aggódó magyar, 
a nemzete jövőjét féltő tanító tépelődő gondo-
latai t nemes és megkapó formában fejezte ki 
s méltán megérdemelte a hallgatóság melegen 
megnyilatkozó tetszését. 

Végül az ünnepség a Szózat szárnyaló hang-
jaival zárult. 

H Í R E K 

Szurmay Sándor báró levele 
a körmendi gyermekekhez 

A körmendi római katol ikus népiskola V—VI. 
osztályú tanulói levélben köszöntötték vitéz 
Szurmay Sándor bárót, az uzsoki szoros hős vé-
dőjét. A levélre a tábornok a következőket vá-
laszolta: 

„Kedves Fiaim! Nagy örömmel vettem és 
olvastam kedves, jókívánságaitokat, amelye-
ket 75. születésnapomra mindnyájan aláírta-
tok. Örömöm főkép azért volt oly nagy, mert 
e levélből látom, hogy a hazafiság és az önfel-
áldozás szelleme benneteket éppúgy díszít, 
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mint nagyapáitokat, akik nekem ezelőtt 30 év-
vel, ép e szellemüknél fogva, mint volt pa-
rancsnokuknak oly sok örömet és gyönyörűsé-
get szereztek. Szívből kívánom, hogy ezt a 
szellemet ti is nemcsak mindenkor ápolni, ha-
nem utódaitokra is csorbítatlanul át tudjátok 
vinni, mint nagyapátok és apáitok tették. 
Kövessétek csak mindenkor szeretettel és há-
lával kiváló és lelkes igazgatótok és tanítótok 
példáját és akkor biztos, hogy boldog lesz 
még a magyar. Nagyon köszönöm kedves 
megemlékezésteket és szívéhez szorít bennete-
ket szeretettel vitéz Szurmay, gyalogsági tá-
bornok." 
A levelet a gyermekek bekereteztettók és ki-

függesztették az osztályukban. 
(És ennek a megkapó s kedves levélnek ál-

landó nevelői hatása lesz a körmendi iskolá-
ban. Szerk.) 

A nagycserei országjáró gyermekek. Nagy-
csere t anya Debrecen határában. Herboly Zol-
tán, az ottani állami iskola tan í tó ja igen érde-
kes módon teszi lehetővé, hogy gyermekeivel 
be já rhassa az ország szebb vidékeit, nevezete-
sebb városait . Az egyik évben sok volt a csere-
bogár. A város kiadta a rendeletet, hogy i r tani 
kell, sőt kilónkint néhány fi l lért fizetett is az 
összegyűjtött cserebogárért. E r r e a nagycserei 
gyermekek hajnalonként, mielőtt a taní tás 
megkezdődött volna, annyi cserebogarat gyűj -
töttek, hogy az érte begyűlt összeg fedezte 
háromnapos budapesti k i rándulásuk költségeit. 
A következő évben már a vármegyeháza nagy-
termében énekelték, szavalták össze egy bala-
toni k i rándulás költségeit. Most piros tojásokat 
festenek. Olyanokat, amelyekről a magyar ta-
nyai gyermek végtelenül bájos művészete árad 
felénk. Ezeket a szépséges hímes tojásokat szí-
vesen megveszi a városi nép s az összegyűlt 
f i l léreken aztán ismét ú t r a kelnek a nagycserei 
gyermekek, hogy hazánknak más szépséges tá-
já t megnézhessék. 

Az elmúlt években a budapesti és a balatoni 
kirándulásukról is részletesen í r t ak a lapok s 
ez igen széles körben keltett nagy érdeklődést. 
Jellemző a magyar népre, hogy most már ma-
guk a szülők kívánják s minden lehetőt elkövet-
nek, hogy a tanító vigye gyermekeiket a vá-
rosba s országjárásra. Ebben az iskolában csak 
a végszükség esetén van mulasztás. S ha a ta-
nító be aka r j a vinni a gyermekeket a debre-
ceni templomba, múzeumba, 15—20 kocsi sora-
kozik az iskola előtt, beszállí t ja a mezítlábas 
kicsinyeket a városba. 

Lám, a nagycserei iskola megmuta t ja , hogy 
mit tehet a tanító pedagógiai érzéke, erős aka-
rata, nép- és gyermekszeretete! Mennyi érték 
rejlene abban, ha a nyáron minél több nép-
iskola indulna ilyen országjárásra! 

Zemplén vármegye iskolánkívüli népművelési 
tevékenysége az 1934/35. évben. Az 1934/35. tan-
évben m á r nem volt a vármegyében egy olyan 
község sem, amelyben valamely címen népmű-
velési tevékenység no lett volna. A közismereti 
és ál talános népművelési előadásokon kívül anal-

fabétatanfolyamok, alap- és továbbképző nép-
művelési, közműveltségi tanfolyamok, művé-
szeti és kedélyképző tanfolyamok -— melyek az 
ének, zene, irodalom, szavaló, nemzeti tánc és 
képzőművészeti anyaguknál fogva a jellemkép-
zés szolgálatában is állanak —, a mindennapi 
életben mindenki számára szükséges gyakorlat i 
ismereteket felölelő gyakorlati tanfolyamok s 
végül a női hivatás gyakorlásához szükséges 
ismereteket nyúj tó nőnevelést tanfolyamok szol-
gálták a népművelés ügyét. Összesen 34 tan-
folyamot tar tot tak. Ezenkívül volt: 352 mese-
délután, 41 tanulmányi kirándulás, 27 hangver-
seny, 295 műkedvelői előadás, 302 alkalmi ün-
nepség és 302 közrádióelőadás. A népművelési 
órák összes száma 8021 volt. A vá rmegye terü-
letén 34 népkönyvtár van 6828 kötettel. Az ez 
évben kivett könyvek száma 8988, az olvasók 
száma 3056 volt. Ez évben rendeztetet t meg 
Zemplén vármegyében az első népművelési 
dalosünnepség a hernádnémeti művészeti és 
kedélyképző tanfolyam záróünnepségével kap-
csolatban, amelyen a környék községeinek da-
lárdái vettek részt. A nőnevelési tanfolyamo-
kon a résztvett hallgatók a nőiruhák, fehér-
neműk varrását , továbbá négy községben a 
gyapjúnak szövetté való feldolgozását saját í-
tották el, mely tanfolyamok a nevelői célok 
mellett szociális célt is szolgáltak. Ez évben 
516 előadó foglalkozott a népműveléssel, kiknek 
fele tanító, egyötödrésze lelkész volt. A népmű-
velési előadótermek száma kettővel emelkedett, 
az egyik Bodrogkisfaludon, a másik Felső-
regmecen létesült (Népház). Ezidőszerint 17 
népház szolgál a vármegyében az iskolánkívüli 
népművelés céljaira. 

Népbetegségek és fertőző betegségek pusztí-
tása az iskolás korban. A Százados-úti elemi és 
továbbképző iskolában nagy érdeklődés mellett 
tar tot tak szülői értekezletet Urbányi C. József 
igazgató vezetésével, melyen dr. Molnár I s tván 
egészségtantanár statisztikai adatokkal muta-
tott reá a r ra , hogy a népbetegségek az iskolá-
ban is rengeteg pusztí tást visznek véghez. A fő-
város áldozatkészsége folytán dr. Csordás Ele-
mér tisztifőorvos vezetésével az iskolaorvosok 
nagy missziót teljesítenek. Munká juk áldásos 
eredménnyel jár . Ezzel kapcsolatosan Pálmay 
Béla gazdasági továbbképző iskolai t anár az 
iskolánkívüli nevelés fontosságáról beszélt. 
Dr. Imre I lma el. isk. tanítónő a főváros szo-
ciális intézményeit ismertette. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
59.198/1936. számú rendelete, az állami népisko-

lai tanítók áthelyezése tá rgyában. 
Valamennyi vezető kir. tanfelügyelőnek, Buda-
pest-székesfőváros kir. tanfelügyelőjének és a 

kecskeméti kir. tanfelügyelői kirendeltség 
Vezetőjének. 

A tanügy és a taní tóság érdekeinek biztosí-
tása végett, a tanévvégi személyi változások-
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kai kapcsolatban szükségesnek látom ebben a 
tanévben is elrendelni, hogy az ál lami elemi 
iskolai tanügyi személyzet köréből felmerülő 
kívánságok közül az áthelyezés i r án t hozzám 
intézendő kérelmek 1936. évi március hó 15-ig 
nyúj tandók be az illetékes kir. tanfelügyelő-
séghez, ahonnan a vezető kir. tanfelügyelők 
megfelelő javas la tukkal 1936. évi ápri l is hó l-ig 
kötelesek azokat hozzám felterjeszteni, hogy 
azután mindenki kellő időben megkaphassa a 
jövő tanévi beosztására 1936. évi augusztus hó 
1-i hatál lyal tör ténő áthelyezésére vonatkozó 
rendelkezésemet, hogy a lakásfelmondások kö-
rül akadályok ne legyenek. 

A kérvényben pontosan felsorolandó, hogy az 
illető hova kéri áthelyezését és ezenkívül a 
kellő indok is, amely a kérelmezett áthelyezést 
szükségessé vagy kívánatossá teszi. 

A hivatalból — szintén augusztus hó 1-i ha-
tál lyal — történő áthelyezésekre nézve kir. 
Tanfelügyelő úr ugyancsak április hó l-ig, a 
többi áthelyezésekkel együtt köteles indokolt 
javaslatot tenni. 

Ezenkívül április hó l - ig terjesztendő fel hoz-
zám a természetbeni lakásokra vonatkozó ki-
muta tás is, fe l tüntetve ra j t a a tanulók és tan-
erők számarányát: 

Felhívom a kir. Tanfelügyelő u ra t , hogy eme 
rendelkezésemet az állami elemi iskolai sze-
mélyzet összes köreivel a lehető legáltalánosab-
ban közölje, hogy er rő l mindenkinek okvetlen 
tudomást kelljen vagy lehessen szereznie. 

Budapest, 1936. évi február hó 6-án. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr 69.539/1935. VI. számú rendelete a Révai Nagy 

Lexikon X X I . kötetének megrendelése 
tá rgyában. 

Valamennyi kir. tanfelügyelői hivatalnak. 
A Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. arról 

értesített , hogy a kiadásában megjelent Révai 
Nagy Lexikon X X I . kötete elkészült és 21 P 
76 filléres kedvezményes áron megrendelhető. 

H í v j a fel kir. Tanfelügyelő ú r a tankerüle-
tében működő azon iskolákat, amelyek a 664— 
1927. ein. számú i t teni rendelettel a szóbanlévő 
Lexikon XX. kötetének megvételére utasí t ta t -
tak, hogy a most megjelent X X I . kötetet, — 
amennyiben erre megfelelő fedezettel rendelkez-
nek, — saját e l lá tmányuk terhére szerezzék be. 

Folyóirat-ajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

69.074/1935. VI. szám alatt kelt rendeletével 
Pettkó-Szandtner Aladár: „Családi kör" című 
folyóiratának megrendelését a megfelelő fede-
zettel rendelkező népoktatási intézetek vezetői-
nek melegen figyelmébe ajánlotta. 

A folyóirat egyelőre havonkint egyszer jele-
nik meg, előfizetési á ra egy évre 4 (négy) P. 

Megrendelhető Pettkó-Szandtner Aladár nyu-
galmazott belügyi ál lamtitkárnál, Budapest , 
XI , Horthy Miklós-út 16. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított színmüvek 

14. számú pótjegyzéke. 
Bárány Ferenc: Betlehemes játék. Rákospalota. Szalézi 

Művek. 
—• — Jézuska az országúton. Rákospalota. Szalézi Művek. 
Blaskó Mária: Az első karácsony. Rákospalota. Szalézi 

Művek. 
— — Az erdei Madonna. Rákospalota. Szalézi Művek. 
N. Borsos Miklós: A pereszlényi áruló. Bp. Kókai L. 
Csite Károly: A bíró ítél. (Gyermekek számára.) Bp. 

Kókai L. biz. 
A boszorkányos ajtó. Bp. Kókai L. biz. 
A legszentebb föld. Bp. Kókai L. biz. 

— — Az édesanya örömcsókja. Bp. Kókai L. biz. 
Az égi zálog. Bp. Kókai L. biz. 

—• — Lángok a magyar éjben. (Jelenet március 15-rs.) 
Bp. Kókai L. biz. 
Talpra magyar, hí a haza! (Gyermekek számára.) 
Bp. Kókai L. biz. 

Feleky Gyula: Pénz beszél . . . Bp. Bárd Ferenc és fia. 
Gaal Mózes: A majáiisi elnök. Bp. Kókai L. biz. 
—- — Luca-napján. Bp. Kókai L. biz. 
Gömöri Berta: A csodababa. Rákospalota. Szalézi Művek. 
—• — A mexikói hősök. Rákospalota. Szalézi Művek. 
H. Hajtay Etelka: Március nagy napja. (Gyermekük 

számára.) Rákospalota. Szalézi Művek. 
Lépes Vince: Mátyás király bolondjai. Tata. Engländer 

Ferenc kny. 
Móra Ferenc—Góth Sándor—Belle Pál: Ének a búza-

mezőkről. Bp. Színházi Siet. 
* 

(Az előadási jogra vonatkozó tájékozódás végett az 
alábbiakat közöljük a 63.598/1932. VIII. f. VKM. sz. ren-
deletből, amely annak idején valamennyi iskolánkívüli nép-
művelési 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 szerez-
hető 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 a műkedvelők a szerzői jog-
tulajdonossal közvetlenül is tárgyalhatnak.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Rákos István: Eötvösünk. — Németh Sándor: Berzsenyi 
Dániel. — Drozdy Gyula: A tanító munkájának ellen-
őrzési szempontjai. — Móra László: Gárdonyi és az új 
Tanterv. — Sz. Solymos Bea: Már az iskolában meg kell' 
szokni, hogy a szellem ura a testnek. — Huhn Gyula: 
Tankötelesek a mulatóhelyeken. — Baki Vince: Az egész-
séges életmódra való nevelés. — vitéz Nagy Iván dr.: Mit 
írnak rólunk a finn és észt tankönyvekben? — Iskolán-
kívüli népművelés. Véges Béla: A művészi bábjáték jelentő-
ségo és jövője. — Gyakorlati pedagógia. Páhán István: 
Városunk alapítása. — Hazai és külföldi tanügyi lapok-
ból. — Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi iroda-
lom. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — Ilírek. — 

Hivatalos rész. — Hirdetések. 
Melléklet: Tömösy Jenő: Kémkedés és kémelhárítás. 

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 KAROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétkiildhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

JÁSZLADANY róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det az elhalálozás folytán megüresedett helyettes-tanítói 
állásra. Választásnál a kultuszminiszter 69.030/1934. sz. 
rendelete irányadó. Javadalom törvényszerű Pályázati 
határidő a megjelenéstől számított három hét. Kérvé-
nyek a róm. kat. iskolaszékhez Jászladány küldendők. 
Az a pályázó, kinek érdekében bárki részéről is akár 
élőszóval, akár írásban közbenjárás történik, a jelölés-
ből kizáratik. (54) 

OKÄNY község óvodájánál nyugdíjazás folytán meg-
üresedett államsegélyes községi óvónői (segédóvónői) 
állásra, a 69.500/1934. számú vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet figyelembevételével, pályázatot hirdet 
a felügyelőbizottság. Javadalmazása a mindenkori kor-
mányrendeletnek megfelelő fizetés és természetbeni lakás. 
A sajátkezüleg írt kérvényhez csatolandók a 69.870— 
1933. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rende-
letben felsorolt okmányok és válaszbélyeggel ellátott, 
megcímzett boríték. A kérvények községi óvoda felügyelő-
bizottságának, Okány, címzendők Határidő ezen hirdetés 
megjelenésétől számított három hét. (43) 

KESZTÖLC róm kat. egyháztanácsa a lemondás foly-
• tán megüresedettt tanítói állás folyó tanév végéig való 

helyettesítésére pályázatot hirdet. Javadalma a helyettes 
törvényes fizetése. Lakás természetben. Pályázhatnak 
férfiak és nők. A szabályszerűen felszerelt kérvények a 
hivatalos lap megjelenésétől számított 21 napon belül: 
Egyházközségi Elnök, Kesztölc, Plébániahivatal címre 
küldendők. Az a pályázó, akinek érdekében bárki részé-
ről is akár élőszóval, akár írásban közbenjárás történik, 
a jelölésből kizáratik. (48) 

KAJDACS református egyháza pályázatot hirdet he-
lyettes tanítónői állásra. Kötelessége: az I—III . vegyes 
osztály tanítása, belmissziói munkákban segédkezés, kán-
torhelyettesítés, ezért kántori oklevél szükséges. Kor-
teskedés kizáró ok. Állás azonnal elfoglalandó. Helyi 
javadalom havi 50 pengő, a többi államsegély. Kellően 
föl nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Pályázati kérvények február hó 29-ig küldendők be lel-
készi hivatalhoz, Kajdacs, Tolna m. (49) 

Hegedő, Harmóniám, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyírban 
kaphatók 
S(si/cfr« I». 

KltBititvi • fiiig (»IM államillBo! 
Múvészirse n javít! 
Legjobb húrokéi készíti 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A E 2 8 Ä 5 2 : 
• ndapast VIII, Kákócxi'út 71 

Avj«fyt4k iagyra. TanerAknck 10*/. engedm fut 

FOIIM TEJESmmAT! 
Kern k e l l hozzá s z e m e s k á v é , s e m 
c i k ó r i a . 1 , 8 k g 3 0 f i l l é r . 

H I R D E T É S E K 
Hirde t c seké r t a szerkesztőség n e m vállal felelősséget. 

„LESZ MÉG FELTÄMADAS" márciusi irredenta köl-
temények 40 filléres levélbélyeg ellenében kaphatók: 
Sántha Jánosnénál, Kevermes, Csanád vm. (56) 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyöné zongora-
termében, Erzsébet-körűt huszonhat. 

CSERÉLNE Veszprém szomszédságából róm. kat. állás-
ban működő osztálytanító és tanítónő bárhová, nem fele-
kezeti jellegű iskolához. Jelige: „Családi okból." (51) 

Tanítónő egészséges kertes dunaparti házába (főváros-
tól félórányira) nyaraló vagy évi bérlőt (úrinőt, családot), 
keres. Alsógöd, VIII . 20. (52) 

SZERÉNYIGÉNYÜ tanítónő elmenne idősebb tanerők 
mellé gyakorlat céljából kisegítő tanítónak. Helyettesí-
tést is vállal. „Árva vagyok" jeligére. (53) 

Olvasóink neveimébe aianl|uk az 
O f E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol t a n í t ó k t L Ő L E G N É L K Ü L a legcsekélyebb részle t re is 
vásá ro lha tnak elsőrendű ' O N G O R Á K A T , P 1 A N 1 N Ó K A T . 
R u d a p «•» R á k ó c z i ú t ö t v e n E r z a é b e t ' k t i r ú i s a r o k . 

CSERÉLEK kéttanerős, második lakbérosztályú álL 
iskolától Jászladány vagy szomszédos községbe. „Szeged" 
jeligére a kiadóba. (45) 

NAGYKÖZSÉGBŐL cserélne róm. kat. tanítónő róm. 
kat. elemi iskolától, lehetőleg férfivel, ki itt a levente-
oktatást is elvégezné. „Bő mellékes" jeligére, levelek a 
kiadóhivatalba. (47) 

H A E R I N G H E R T H A 
Állatpreparátor. papírmasé és tanszerkészítő 

RAKÓ PALO A, ÁLLOMÁS-KOZ 3. SZÁM. 
Nyugatitól az 55-ös villamossal a rákospalota-újpesti vasútállomásnál. 
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Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne v á s á r o l j o n , amíg n e m lá t ta ár jegyzékemet . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL l Ä V c . V Ä 
A Zenemúvesze t 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 . 

A1 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) 

GYERMEKEIT hazulról járathatja főiskolába. Cserél-
jen Debrecen mellé. Fővonal, 13.000 lakos. Kiss Sándor 
áll. tanító, Hajduhadház. (29) 

MAGYAR NÓTA KEDVELŐK FIGYELMÉBE! Most 
jelent meg Eöry Dénes gyóni tanítónak négy kitűntetett 
•eredeti magyar nótája, terjesztési példányokban.^ Könnyű, 
választékos zongorakísérettel. Ára az összeg előzetes be-
küldésével, amely bélyegekben is eszközölhető: 80 f. C.: 
Eöry Dénes ev. tanító, Gyón. (55) 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRASSY.ÚT 15. SZAM 

Hálók 
ebédlők 

úriszobák 
kombinált berendezések 

B U D A P E S T I 
B Ú T O R S Z A L O N B A N 
BUDAPEST VIII, BAROSS-UTCA 21. 
Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre. 

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

TISZAMENTI jó helyről tanítónő cserélne Pestkör-
nyékre, lehet kétórai vonatjárásnyira is, bármily jellegű 
ref. vallású tanítóval, tanítónővel. „Költségeket meg-
téríteném", kiadóhivatalba. (44) 

CSERÉLEK szép vidékről, város és vasút melletti köz-
ségből „Állami tanítónővel". (46) 

CSERÉLNÉK Gödöllő mellől, községi iskolától Aba-
újba, Zemplénbe. Cím: S. I. tanító, Valkó. (50) 

Gyero haza, Kossuth Lajos, Petőfi hazajött, Nem vesz-
het el Magyarország sohasem, Az öreg 48-as, Magyar 
diák útra kél, egyfelvonásosak, darabonként 1'60. Le-
vente-igazolvány, Székely anya márciusa, háromfelvoná-
sosak, darabonként 3 — pengő. Patkó Olivér, Okány. 
(38) 

CSERÉLEK tíztanerős államitól közvetlen Pestkör-
nyékre „Mátra" jeligére. (14) 

ÍRÓGÉPET, női kerékpárt, négyoktávos harmóniumot 
eladnék, ötoktávosat vennék. Bálint Irén, Szentes, vasút-
állomás. (26) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

FIGYELEM ! FIGYELEM ! 
A keresztnevet ne tessék összetéveszteni 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntőde, harang-
felszerelés és haranglábgyár 

BUDAPEST, PETNEHÁZY-UTCA 78. SZ. 
( F r a n g e p á n - u t c a mellett) 
Telefon: 91-3-53. 
( S a j á t h á z á b a n ) 

K I T Ü N T E T V E : 
Párizsi világkiállításon díszok-
levéllel, 8 darab nagy arany-
éremmel, i darab nagy ezüst-
éremmel és több állami dísz-
oklevéllel 

S Z Á M T A L A N E L I S M E R Ő L E V É L ! 

DEMÉNY I M R E ORGONA- ÉS HARMÓNIUMÉPlTÖ 

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 ! Kér jen árjegyzéket! 
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D Ö R E N H E N R I K ÉS TÁRSAI Kf t . 
iskolabútorsgyára, Budapest VI, Dévényi-út 20 s 22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Te le fon : 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti=utca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: %—3—45. 

Ú j o r g o n á k a t , 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

ígyaJtíui tanító. Sem néikMó^zÁetí 
továbbképzésének legfontosabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET! 

Ezek a könyvek módszeres gondolatokat nyújtanak, tanítói munkánkban 
vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhatjuk az osztott és 
osztatlan iskolák tanmenetét s ennek alapján minden tanítási egység ter* 
vezetét részletes kidolgozásban, mintatanításokban. 
A Vezérkönyveket Drozdy Gyula és Lőrinczy Szabolcs dr. szerkesztik 
Egyes köteteit a nagyméltóságú vallás« és közoktatásügyi Miniszter Ür meg« 
bízásából a legkiválóbb népiskolai pedagógusok írták s az Országos Köz-
oktatási Tanács felülvizsgálta és jóváhagyta. 

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 . . Elfogyott! 

Üj kötet előkészületben. 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek 

tanítása a III—IV. osztályban , Elfogyott! 
Új kötet előkészületben. 

i. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve . Elfogyott! 

Új kötet előkészületben. 
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 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 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) 
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Évtizedek óta 
közismert legjobb O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K 

dalárdák., iskolák- és különösen templomoknak. ház-
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖHL NÁNDOR Budapest I I , Török-utca 8 . sz. 
A budai Margitíhídfőtől a második utca jobbra. 

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

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
CTflVA/ACCCD BUDAPEST II. KERÜLET 
OlUlVHOOLn LÁNCHlD-UTCA5.SZAM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS B Ú T O R ÜZLETE 

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

AZ » I S K O L Á N K Í V Ü L I NÉPMŰVELÉS K Ö N Y V E I » SOROZATÁBAN MEGJELENT 

Dr. Horn: 

A közgazdasági ismeretek könyve 
című kötete. 

Ezt a könyvet a nagymélt. m. kiv. vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter Ür megbízásából dr. HORN JÓZSEF, a Felsőkeres-
kedelmi Iskolai Tanárképző Intézet gyakorló felsőkereskedelmi 
iskolájának igazgatója írta. 
A könyv világos, könnyen érthető fogalmazásban ismerteti a 
mai gazdasági élet jelenségeit és a közgazdaságtudomány leg-
újabb eredményeit. Belőle nemcsak a közgazdaság alapvető 
kérdéseit illetően meríthet az olvasó alapos tájékozódást, hanem 
megismeri mindazokat a problémákat, amelyek ma a közgazda-
ság elméletét és a gyakorlati gazdasági politikát foglalkoztatják, 
így például a pénz és hitel körül felmerült kérdéseket, a deviza-
gazdálkodást, a kivitel támogatásának mai eszközeit, az autarkia 
kérdését, a gazdasági válságok okait, lefolyását, főként a leg-
utóbbi válságot stb. 
Külön fejezeteket szentel a könyv a szociálpolitika kérdései-
nek, a gazdasági eszmék fejlődésének és a társadalmi rend pro-
blémáinak, valamint a társadalmi vend megváltoztatására irá-

i 0 0 nyúló törekvéseknek (szociálizmus, nemzeti szocializmus, fasiz-
A r a S 3 " ™ P mus, hivatásrendi szervezet, tervgazdaság stb.). 

Királyi M a g y a r 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, M Ú Z E U M - K O R Ú T 6. SZÁM (GÓLYÁVÁ R) 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum^körút 6. 

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 Q jav í tás t a leg-
m é r s é k e l t e b b á r o n vál la l . 

23.491. _ Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII , Múzeum-kör út 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1936. évi 4=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, ilyen országos érdekű és időszerű kérdésekhez való ismeret= 
anyagot közlünk népművelési előadók számára. 

MÉ9IKEDÉÜI ím KÉMEJL J I Ä KÍ TÁ S 
Irta: TÖMÖSY J E N Ő m. kir. őrnagy 

A népek és államok hatalmi törekvéseinek 
ellentéteit a diplomácia igyekszik elsimítani. 
Ha azonban a diplomácia a feltornyosuló ellen-
tétekkel nem tud megbirkózni, akkor a felek 
harcba szállanak és a döntést a harctól, a fegy-
verektől várják. így volt ez ősidőktől fogva és 
így marad ez mindaddig, míg az embernek 
vágya, hite és reménye van. Az élet maga 
— bármilyen megnyilvánulásában is — mindig 
harcot jelent. A harcra pedig fel kell készülnie 
az egyes embernek, a nemzetnek, az államnak 
egyaránt. 

Hogyan készülnek fel az államok a harcra? 
Ügy, hogy a népet és az országot a háború meg-
vívására megszervezik. Az előtérben a fegyve-
res erő, a hadsereg áll, míg a háttérben — a 
hadsereg erkölcsi és anyagi támogatására — 
maga az egész nép és az egész ország. 

Hatalmi érdekellentétbe jutott országok ezt a 
felkészültséget, vagyis a másik állam hadseregét, 
népének és országának háborúra való meg-
szervezését felderíteni, kikémlelni igyekeznek. 

Ebbeli igyekezetük, közelebbről meghatározva, 
azt szándékozik felderíteni, hogy békében az 
ellenséges állam milyen hadsereg, milyen er-
kölcsi és anyagi erőforrások felett rendelkezik. 
Ezeket az erőforrásokat, vagyis: népességét, né-
pének erkölcsi erejét, pénzét, gazdasági erejét, 
iparát és ezzel hadiiparát, nyersanyag- és ener-
giakészletét hogyan szervezi meg a háború 
szolgálatára. Milyen a békehadserege, az moz-
gósítás esetén számban és minőségben milyen 
formát ölt. Milyen intézkedések történtek már 
békében a hadi, népi, pénzügyi és gazdasági 
erők, stb. mozgósítására. 

Az ilyen felderítő ténykedést hírszerzésnek 
és az oly személyeket, kik e hírszerzést látha-
tatlan módon, titokban folytatják, kémeknek, 
ténykedésüket pedig kémkedésnek nevezzük. 

A kémkedés korántsem zajlik le oly roman-
tikus és rémregénybe illő körülmények között, 
mint ahogy azt a forgalomban levő szenzációs 
kémfilmek és kémregények a hiszékeny közön-
ségnek feltálalják. A kém nem mozog annyit a 
parketten, a fényes mulatóhelyeken, nincs elő-
kelő és szép asszonyoktól tarka társaságban, 
nem robbant hidat, vasutat vad iramban haj-
kurászó üldözői távoltartására, revolverét sem 
rángat ja elő mindúntalan a zsebéből. A kém 
mindig a háttérben marad, csöndesen neghú-
zódva fülel és leselkedik. Csak akkor lát a 

munkához, ha a megfigyelés veszélyének nem 
teszi ki magát. Ha pénzen szerzett cinkosai 
vannak, akkor inkább csak azokat küldi mun-
kára és jómaga a háttérből i rányí t ja őket. 

A kém az első veszélyt jelentő jelre feltűnés 
nélkül, csöndben, de annál gyorsabban elillan. 

A kémkedést igen gyakran alárendelt szemé-
lyek, kisemberek végzik, önkénytelenül felvető-
dik az a kérdés, hogy milyen horderejű hír-
anyagot tud egy kisember az ellenséges hírszer-
zésnek juttatni? 

Téves az a hiedelem, hogy az ellenséges hír-
szerzés mindig nagy horderejű, nagyjelentő-
ségű híranyag megszerzésére ad megbízatást. 
Hiszen maga is jól tudja, hogy a fontos hír-
anyagot gondosan őrzik és azt számtalan, igen 
hatásos óvórendszabállyal bástyázzák körül. 
Éppen ezért a hírszerzésnek az úgynevezett 
„minőségi" hírszerzésen kívül „mennyiségi" hír-
szerzéssel is foglalkoznia kell. 

A nagyszámban végrehajtott ,.mennyiségi", 
tehát egyenkint jelentéktelennek minősülő kém-
kedések összehordják azokat az apró adatokat, 
melyek összesítése és kiértékelése képes az 
ellenség katonai erejéről, háborús előkészületei-
ről általános és kifejező képet nyújtani . 

í gy érthető, hogy az ellenséges hírszerzés a 
kisembereket — az apró gazembereket — is 
szolgálatba állítja. Elvégre egy katonák pén-
zéből élő korcsmáros, borbély, mosónő, kéjnő, 
katonákkal barátságba jutott pincér, hordár, 
utcai árus, házaló stb. foglalkozású kisember, 
rengeteg apró, kisebb-nagyobb jelentőségű hírt 
tudhat az ellenség hasznára szolgáltatni. Egy 
magáról megfeledkezett írnok, magasabb ka-
tonai parancsnokságnál vagy állami hatóságnál 
szolgáló gépírónő, küldönc, sőt szolga is juthat 
oly adatok birtokába, melyek az ellenséges hír-
szerzés kezében több jelentéktelennek látszó 
hírrel — összevetve és kiértékelve — az át-
tekinthető, egész kép kiegészítését szolgálják. 

A kémelhárító szolgálat a kémek ártalmat-
lanná tételére sa já t végrehajtó szervein kívül 
nemcsak a katonai, közbiztonsági, közigazga-
tási és közüzemi, valamint társadalmi szerve-
zetek közreműködését és támogatását veszi 
igénybe, hanem ezeken felül még minden becsü-
letes magyar állampolgár megértő támogatá-
sát is igénybe venni kívánja, mert csak az ilyen 
széles alapon végrehajtott kémelhárítás lesz ké-
pes azt a felmérhetetlen kárt elhárítani, melyre 
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az agyafúrt fondorlattal folytatott ellenséges 
kémkedés képes. 

Minden becsületes magyar állampolgártól 
mél tán elvárhat juk, hogy a kémelhárí tó szolgá-
lat támogatására kész legyen és mindenkor az 
illetékes hatósághoz forduljon, ha valaki ellen 
alapos kémgyanúja támad. Ugyanígy azt is, 
hogy ne utasítsa el a kémelhárító szerveknek 
hozzája intézett felkéréseit. 

Önkénytelenül felvetődik az a kérdés, hogy az 
embernek kivel szemben és mikor támadhat 
a lapos kémgyanúja? 

Az olyan egyéneket, kik az ellenséges hírszer-
zés, kémkedés szolgálatában állanak, de főleg 
az úgynevezett hazaáruló kémeket a következő 
tünetekről leszünk képesek előbb-utóbb fel-
ismerni : 

a) Különös érdeklődést tanús í tanak a kato-
na i intézmények, katonai kiképzés, felszerelés, 
szervezés iránt. 

b) Érdeklődnek hadi ipari termeléssel foglal-
kozó gyárak és üzemek iránt . Az ilyen gyárak 
és üzemek teljesítőképességét felderíteni igye-
keznek; ugyanígy kuta t ják , hogy az egyéb jel-
legű gyárak és üzemek hadigyár tás ra átállít-
hatók-e s ily tekintetben milyen előkészületek 
tétet tek? 

c) Hogy felderítsék az á l lamnak kül- és bel-
poli t ikai titkos cé l ja i t és felkészültségét egy el-
jövendő háborúra, ezekre vonatkozó jellegzetes 
adatokat , okmányokat, i ra tokat stb. megsze-
rezni igyekeznek. 

d) Céljaik elérése érdekében különös elősze-
retet tel keresik a ténylegesen szolgáló, vagy 
i ly szolgálatból rövid ideje megvált katonák 
ismeretségét, keresik a kapcsolatot mindazok-
kal az egyénekkel, kik állami, ipari , gazdasági 
stb. titkok bir tokában lehetnek, avagy hivatá-
suk és foglalkozásuknál fogva az a)—c) pontok-
ban foglalt kérdésekben felvilágosító adatokkal 
szolgálhatnának, avagy könnyen ju tha tnának 
ilyen adatok bir tokába. 

e) A hazaáruló kém az árulásér t kapott júdás-
pénzen jobban él, jobban költekezik; titokzatos 
ú t j a i vannak, esetleg többször — el nem fogad-
ható ürügyek emlegetésével — utazik külföldre. 

Miután az ellenség szolgálatába állott, maga-
ta r tásában óvatosabb és tartózkodóbb lesz. Volt 
megbízható és becsületes, de különösen haza-
fiasan gondolkodó barátai t , ismerőseit kerüli ; 
azonban újabb ismerősei vannak, kikkel több-
nyi re csak kettesben találkozik, sa já t állandó 
lakhelyétől félreeső, magános helyen. 

A fentiek szerint felsorolt ismertetőjelek 
többnyire csak huzamosabb megfigyelés után 
észlelhetők és az első gyanakvás az emberben 
többnyire csak ösztönösen, megérzésszerűen 
ébred, amikor csak annyit állapít meg. hogy 
azzal a bizonyos ismerőssel úgy látszik baj van, 
az az egyenes útról letért. 

Ez a megállapítás még nem elegendő ahhoz, 
hogy feljelentéssel éljünk. Az „egyenes útról 
letért'' ismerősünket továbbra is figyelnünk 
kell és csak amikor az a)—e) pontokban fel-
soroltak közül többel vádolhatjuk, akkor élhe-
tünk, sőt kötelességünk élni a feljelentéssel. 

Kihez forduljunk feljelentésünkkel'? 
Rendszerint a legközelebb elérhető kémel-

hár í tó szervhez, csendőrséghez vagy rendőrség-
hez. 

Sürgős esetekben a legelső szolgálatban álló 
rendőr, csendőr vagy katonaszemélybez. 

Közülünk, állampolgárok közül többen lehet-
nek oly adatok bir tokában, melyek kifecsegése, 

vagy szándékos közlése állami v a g y honvédelmi 
érdeket sért. Különösen a nemrég állami szol-
gála tban állott egyének, elbocsátott katonák, 
gyár i munkások lehetnek ilyen adatok birtoká-
ban. Ezeknek, az államnak vagy gyári igazgató-
ságnak tett fogadalmukhoz, vagy honvédeskü-
jükhöz híven, a valamikor, vagy jelenleg is 
reájuk bízott titkot híven meg kell őrizniök. 

P a j t á n k lojális természete, a r ánk nézve jel-
lemző hiszékenység és a hiú hencegés gond-
ta lan fecsegése már számtalan és következmé-
nyeiben messzemenő kár t okozott. Az ellenséges 
hírszerzés az ilyen gondtalan fecsegésekből és 
elszólásokból igen sok és értékes adatot képes 
összegyűjteni. Az ellenséges hírszerzés meg-
bízottai mindenüt t jelen vannak : vasúton, vil-
lamoson, kávéházakban, korcsmákban, szállo-
dákban és vendégfogadókban, nagy áruházak-
ban, piacokon és vásárokon. I t t mindenütt 
olyan egyének közelébe férkőznek és azok köze-
lében hallgatóznak, kikről feltételezik, hogy 
fontos állami, ipar i vagy katonai t i tkok birto-
kában vannak és netán jóismerősök, szakma-
beliek között gondtalanul beszélgetve, egy-egy 
t i tkot k ikot tyantanak. 

L á t j u k tehát, hogy akara t lanul is bűnrésze-
seivé lehetünk az ellenséges hírszerzésnek, ha 
nem tanusí tunk eléggé megfontol t és körül-
tekintő magatar tás t , egyszóval, ha nem óva-
kodunk az ellenséges kémkedéstől. 

Az óvakodásnak egy-két alapszabályát — oku-
lás és miheztartás céljából — az alábbiak sze-
r in t közöljük: 

1. Ne fecsegjünk! Ne játsszuk a jól értesültet. 
A ránk bízott t i tkot őrizzük meg magunkban. 
Nem azért bízták azt ránk, hogy azzal mások 
előtt h ivalkodjunk. Az ember a hivatásáról, hi-
vatalos ténykedéseiről csak hivatásának helyén, 
h iva ta lában beszéljen. Azt másokkal, sőt csa-
ládtagokkal is, megtárgyalni komolytalan, fér-
fihez nem illő dolog! 

2. Ismeretlenekkel szemben legyünk óvatosak! 
Különösen akkor, ha az tolakodó nő, vagy gyor-
san barátkozó pa j t á s képében jelentkezik. Ide-
genektől vendéglátást sohase fogad junk el. In-
gyen nem adnak semmit! 

3. Hallgatni, de látni és hallani mindent. Ál-
landóan figyeljük környezetünket. Az olyan 
idegen, ki állami, gyári , vagy katonai dolgok 
i ránt érdeklődik, feltűnően keresi a magasabb 
ál lami hivatalokba beosztott tisztviselők és al-
kalmazottak, hadi iparra l foglalkozó gyárak 
tisztviselőinek és munkásainak, a ténylegesen 
szolgáló, vagy a tényleges szolgálatból nemrég 
elbocsátott katonák ismeretségét, könnyű pénze 
van, az már gyanús ember. 

4. H a állami, ipari vagy katonai t i tkok meg-
őrzését bízták reánk, vagy hivatásunknál fogva 
ilyeneket kezelünk, ne bízzunk hosszabb kipró-
bálás előtt feltétlenül a segítségünkre rendelt 
személyekben. Kényesebb helyre kerülő ember 
előéletét bűnügyi és politikai vonatkozásban 
meg kell vizsgáltatni. 

A ránk bízott titkos iratok, utasítások és 
segédletek megőrzését ne ruházzuk át másra, 
hanem azt magunk őrizzük, mégpedig zár 
alatt, hivatalos helyiségünkben. Otthon ilyen 
természetű iratokat, könyveket, utasításokat 
stb. őrizni szigorúan tilos! 

5. Óvjuk családtagjainkat, barátainkat és is-
merőseinket a kémkedéstől. 

Jegyezzük jól meg, hogy a kémet senki, még 
az sem becsüli semmire, akinek szolgálatot tel-
jesít. Aki egyszer az ellenség titkos szolgála-
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tába állott, az eladta lelkét az ördögnek. Annak 
karmai közül nem kerülhet ki épen, mert még 
annak is előbb-utóbb terhére lesz. Ha már ki-
használta, ha már haszon nélkül a nyakán ma-
radt, igyekszik tőle olcsón és mielőbb szaba-
dulni. Ennek pedig legegyszerűbb módja az, 
hogy kiszolgáltat ja, k i a d j a annak az ország-
nak, amely ellen vétett, amely ellen kémkedett . 

De az ellenség hálát lanságától eltekintve, a 
kémet előbb-utóbb eléri megérdemelt sorsa is. 
Kémelhárí tó szerveink munkája , a becsületes 
állampolgárok gyanakvó figyelése, egy-egy el-
követett kis elsiklás mihamar bírói kézre jut -
t a t j a a hazaáruló kémet. Kézrekerülve, becsü-
letétől, szabadságától megfosztva, szégyenére 
válik családjának, bará ta inak , ismerőseinek és 
ha büntetése nem is a kötéláltali halál volt, egész 
életén át bűntudat tal , lelkiismeretén csa ládja 
romlásával, megbélyegzetten, elbukottan ho rd j a 
mit sem érő életét. Nem sokáig, mert a bűn-
tudat , a kiállott börtönbüntetés sorvasztó 
mérge, mindenki megvetése, mihamar a halálba 
kergetik. « 

Az imént felsorolt szabályokat a leszűrt ta-
pasztalat eredményezte. Oly egyszerűek és ma-
gától érthetőek, hogy azt hinné az ember: nincs 
az a józanul gondolkozó, becsületes állampol-
gár, akinek a figyelmét ezekre a szabályokra 
különös hangsúl lyal fel kellene hívni. Mégis 
tévedünk, ha ezt hisszük! Ismét csak a tapasz-
talat az. amely azt muta t j a , hogy e_ szabályok 
mellőzésével egyrészt becsületes, jószándékú 
emberek is beletévelyedhetnek az ellenséges 
hírszerzés ördögi fu r f angga l kieszelt útvesztő-
jébe, másrészt a túlzott jóakarat vagy a ránk 
nézve jellemző nemtörődömség, de leginkább a 
tudatlanság á l l j a ú t j á t annak, hogy az ellensé-
ges hírszerzés méltán kémgyanúsnak tar tot t , 
vagy fel ismert bérencei nem ju tnak azonnal 
bírói kézre. 

Hogy ezt a való életből leszűrt kétféle ta-
pasztalatot bizonyítsuk, egy pár tényleg meg-
történt esetet mondunk el, melyből igen sok 
tanulságot vonhatunk le. 

Egy határőrt izedes határszolgálata idején 
megismerkedett egy túloldalról gyakran á t já ró 
magyar lánnyal . A fiatalok megszerették egy-
mást és házasságot tervezgettek. A leány édes-
ap ja odaát állami nyugdí jas volt. A magyar 
katona és a magyar leány szerelméről és házas-
sági tervéről — a túloldalon — egy határszél i 
pénzügyőr tudomást szerzett és azzal a hátsó 
gondolattal, hogy a magyar határőrt izedest 
sa já t á l lama hírszerző szolgálatának megnyeri , 
barátságot színlelve, közeledett hozzá. E g y szép 
napon példálódzva azzal, hogy sok pénzt keres-
het és így menyasszonyát mihamar feleségül 
veheti, fe lkér te arra , hogy mondjon el neki 
egy-két „jelentéktelen apróságot" a határmen-
tén elhelyezett magyar határőrségről. A ha-
tárőrtizedes jól tudta, hogy a „szomszéd" mire 
akar ki lyukadni. A ján la t á t kereken és felhábo-
rodva visszautasí tot ta ugyan, de kötelességsze-
rűen jelentést tenni nem mert elöl járójának, 
mert attól tar tot t , hogy beosztásából elhelyezik 
és akkor szép, szerelmes menyasszonyától el 
kell válnia. 

A pénzügyőr újból próbálkozott. De lá tva azt, 
hogy vesztegetéssel nem boldogul, más eszköz-
höz folyamodott . Egy napon fe lmutatot t a mi 
szerelmes tizedesünknek egy hivatalos végzést, 
melynek erejénél fogva a lányt és szüleit a 
szomszédos országból, a nyugdí j és kis vagyo-
nuk elkobzásával, rövid időn belül k iu tas í t ják . 

Nemsokára a menyasszony is felkereste a vő-
legényt és könnyek közt panaszolta, hogy a t y j a 
nyugdí já t , kis vagyonát elveszti, ők pedig egy-
mástól el fognak szakadni, ha a pénzügyőr kí-
vánsága nem teljesül. A vőlegény egy darabig 
küzdött önmagával, de a végén szerelme és a 
menyasszonya i ránt érzett részvéte győzedel-
meskedett férfi- és katonabecsülete felett . A 
pénzügyőr kívánságát tel jesítette és a végén, 
kényszerű helyzetében — a pénzügyőr ú jabb és 
ú j abb követelődzéseinek eleget téve — teljesen 
elmerült a hazaáruló kémkedésbe. 

Végzetét azonban nem kerülhet te el! Lelep-
lezték és 15 évi fegyházbüntetéssel sú j to t ták! 

Tanulság: A becsület ú t j á ró l se pénz, se sze-
relem, de még szánalom se térí tse le a magyar 
férfit, a magyar katonát . Aki egyszer kezet 
adott az ördögnek, annak karmai közül nem 
szabadul! 

Egy napszámos Magyarországon közönséges 
bűncselekmény miat t összeütközésbe kerül t a 
hatóságokkal. A vá r t büntetés elől az egyik 
szomszédos államba menekült . Hosszas munka-
keresés után kőtörő munkásnak fogadták fel. 
Abban a községben, ahol dolgozott, egy csendőr-
örs állomásozott. A csendőrörsparancsnok barát -
ságot kötött az egyszerű emberrel ós a részvét 
á larca alat t kiszedte belőle azt, hogy mi volt az 
oka Magyarországról történt megugrásának. A 
csendőrörsparancsnok a napszámos t i tkát meg-
tudva, előbb szépszóval, majd látva, hogy így 
nem boldogul, azzal a fenyegetéssel, hogy bűnét 
munkaadójának e lá ru l ja s az ma jd elbocsát ja: 
r áb í r t a a Magyarország elleni kémkedésre. De 
a fenyegetés mellett pénzt is ígérgetett , lia a 
napszámos a hazá j a elleni kémkedésre vállal-
kozik. 

A napszámos végre vál la l ta azt a feladatot, 
hogy visszatér Magyarországba és ott t á r saka t 
szerezve, betör egy katonai i rodába és onnan 
katonai i ratokat fog ellopni. A napszámos a 
vállal t feladatot elvégezte és a megszerzett ka-
tonai i ratokkal megbízójához visszatért. 

Ezután már nem a csendőrörsparancsnok, 
hanem egy hírszerző tiszt tá rgyal t vele. Azt a 
feladatot adta neki, hogy egy másik katonai 
i rodába tör jön be, mer t a megszerzett i ra tok 
nem érnek semmit. 

A napszámos a második fe ladat ra nem akar t 
vállalkozni. Azonban megbízói azzal kénysze-
rí tették a feladat végrehaj tására , hogy a ha-
tá r ig kísérték és ott azzal fenyegették meg, 
hogy a magyar rendőrségnek á tadják, de nem 
csak a régi bűnével, hanem azzal is, hogy Ma-

f yarország ellen kémszolgálatot teljesítve, egy 
atonai irodába betört és fontos katonai okmá-

nyokat vi t t át megbízóinak. 
A napszámos szorongatott helyzetében újból 

vál la l ta a betörést. Azonban raj tavesztet t , mer t 
a magyar hatóságok két tá rsá t elfogták, ő maga 
pedig csak nagynehezen tudott a határon át-
szökni. 

Megbízóihoz érve, r a j t a is beteljesedett a 
hazaárulók szomorú, de megérdemelt sorsa! 

A csendőrörsparancsnok tudva azt, hogy Ma-
gyarország ellen m á r nem használhat ja , nem 
ju ta lmazta eddigi szolgálatát pénzzel, hanem, 
hogy mindenkorra megszabaduljon tőle. újból 
a ha tá r ig kísérte és ott a magyar hatóságoknak 
bűnla js t romával együt t kiszolgáltatta. 

A napszámos bűntársa iva l együt t — hosszú 
időre — a börtönbe került . 

Az egyik határszéli fa luban egy jólöltözött 
férfi szállást kért az egyik gazda por tá ján . 
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A gazda látva, hogy az idegen fáradt , hogy 
a sötétség készül leszállani, magyaros vendég-
szeretettel befogadta házába. Vacsorával meg-
vendégelte és a t iszta szobába vet te te t t ágyat 
neki. Mikor a gazda korán reggel megneszelte, 
hogy a befogadott vendége ú t r a készül, bement 
hozzá, hogy segítségére lehessen. Az idegen már 
ta lpon volt és kis kézi táskájának csomagolásá-
val foglalatoskodott, anélkül, hogy a vendég-
látó gazda bejöttével és jelenlétével sokat törő-
dött volna. A gazda, amint figyeli, hogy mi 
minden kerül a kis táskába, l á t j a ám, hogy az 
idegen sok fényképet rakosgat féltő gonddal a 
táskába. 

„Nini, ez a megyei székhely ú j laktanyája , 
ez meg az ú j vashíd, amit a vasútnak építettek, 
amaz több hazai vasútállomás, — no, lám. a 
mi tüzéreinkről egy fénykép, ot t meg mintha 
repülőgépeket látnék, nézd már, va lami nagy-
gyakor la t ról egy fénykép, automobilokkal", — 
á l l ap í t j a meg magában csodálkozva a gazda. 
A látottak gondolkodóba ejtik. Kisomfordál a 
t iszta szobából, hogy az anyjukkal , meg a náluk 
lakó sógorral megbeszélje a fu rcsa dolgot. 
Ahogy sorjában elmondja, mit látott, amint 
hármasban tanakodnak, kisütik nagy bölcsen, 
hogy az idegen bizony csak „spión" lehet. 

A gazda ismét bemegy az idegenhez, nagy 
hetykén elébe áll és kijelenti: „Az úr. látom, 
spión!" Az idegen meglepetten szegi fel a fejét, 
e lő rán t j a pisztolyát, a gazda mellének szegezi 
és rá förmed: „Kotródjék előlem, mer t lelövöm, 
de azt is. aki ú t amba mer állani!" Azzal fel-
k a p j a a táskájá t és a félreállott gazda meg-
lepetésére a házból, az udvaron á t elrohan. 

Kis vár ta tva csendőrjárőr érkezik a fa luba 
és egy úr i külsejű — a szomszéd fa luban nyug-
ta lanul viselkedett — idegent keres. Kérdi min-
denkitől, hogy az idegen merre já r? A határ-
folyó felé vette ú t j á t sietve, válaszolja egyik-
másik ember. A csendőr járőr a folyó felé siet 
és pá r száz lépésre a folyótól lá t ja , hogy egy 
férf i úszik át a vizén, fogai közt egy kis tás-
kával . 

Kétségtelen, hogy az idegen „spión", kém 
volt. De az is kétségtelen, hogy a gazda nagyon 
helytelenül viselkedett. Amikor alapos gya-
n ú j a támadt, hogy az idegen kém lehet, nem 
lett volna szabad g y a n ú j á t az idegennel észre-
vétetnie. Az lett volna a helyes, hogy az egyik 
hozzátartozóját csendőrökért vagy azok értesí-
tésére küldi, míg jó maga az idegent szóval, 
t r ak t áva l addig marasztal ja , míg a csendőrök 
odaérkeznek. De ha már az első h ibát elkövette, 

mindenképen meg kellett volna akadályoznia 
az idegen megugrását . Talán ijedtséget mí-
melve, kiszalad az aj tón és azt maga u tán be-
csapva, az idegenre zár ja . Utána a sógorral 
együt t kapát vagy furkósbotot ragadva, s trá-
zsát kellett volna álljon az a j tónál meg az ab-
laknál mindaddig, míg a csendőrség meg-
érkezik. 

Még sok tanulságosnál-tanulságosabb példát 
sorolhatnánk fel, de a r r a — eltekintve attól, 
hogy helyünk sincs — már nincs szükségünk, 
hiszen ez a három példa is eléggé bizonyítja, 
hogy polgár társa ink közül bárkinek ú t j ába ke-
rülhet egy ellenséges kém, vagy éle tút já t ke-
resztezheti az ellenséges hírszerzés. 

A kémkedés elleni védekezés módjá t már a 
három példa leírása előtt e lmagyaráztuk. 
Azonban azt mégegyszer — fontosságának kü-
lön hangsúlyt adva — el a k a r j u k mondani: 

Polgár i egyének kémgyanújuka t a legköze-
lebb elérhető csendőrörsnek, rendőr- vagy ka-
tonai hatóságnak jelentsék be. Sürgős esetek-
ben fordu l janak a legközelebbi szolgálatban 
álló (csendőr, rendőr, katona) személyhez. Be-
jelentésükről senki másnak ne tegyenek emlí-
tést. 

Senkinek ne jusson eszébe támadt kémgya-
n ú j a után — indokolatlan önámításban — sa j á t 
szakállára, önállóan nyomozni. Ilyen el járással 
a kémek elleni védekezés kárá t fogjuk elő-
idézni, mer t hiszen sem a szükséges szakisme-
rettel, sem a feltétlenül megkívánt gyakorla t i 
já r tassággal nem bírunk. Azonkívül nem áll 
rendelkezésünkre az a technikai felszerelés és 
nagyszámú szakképzett személyzet sem, ami t 
egy kémkedési ügy eredményes leleplezése meg-
kíván. 

Az elhamarkodott és hívatlan közbelépés min-
denkor csak a r r a fog vezetni, hogy a bűnösök 
idő előtt tudomást szereznek a gyanakvásról és 
az áruló nyomokat eltüntetik. Ez elsősorban 
abból áll. hogy a már megszerzett h í ranyagot 
rendeltetési helyére e l ju t ta t ják . Tehát ezt elő-
idézve, a sa j á t szakállra folyta tot t nyomozás 
— közvetve — bűnrészesévé válik a kémke-
désnek. 

Ezzel ismertetésünket befejezzük és fe lkér jük 
polgár társainkat , hogy e sorokon okulva, ne 
csak sa já t személyükre legyenek készségesek a 
kémelhárító szolgálat támogatására , hanem a 
támogatás készségét plántál ják át családjuk 
minden egyes tagjába, sőt jóbará ta ikba és 
ismerőseikbe is. megcsonkított hazánk üdvére 
és boldogulására. 
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A CORYIST-TESITuLET tJÍIIíEPÉLYÉIÍ 

A magyar Corvin-lánc és Corvin-
koszorú tulajdonosainak testülete Má-
tyás-napjának előestéjén tar to t ta szo-
kásos évi ünnepi estebédjét , hogy 
azon a testület nevét adó nagy ma-
gyar király, Hunyadi Mátyás emléké-
nek áldozzon. Az összejövetelen Hó-
man Bálint kultuszminiszter a követ-
kező beszédet mondot ta : 

— Mátyás nap jának előestéjén ötödször gyűl-
tünk össze m a g y a r írók, művészek, tudósok tes-
teiületünk nagy pat rónusának hódolatára. Ötöd-
ször idézzük a magyar művelődés királyi Mecé-
násának emlékét, ötödször á l l í t juk a tör ténet i 
értékelés mérlegére Hunyadi Mátyást . A törté-
neti mél ta tásnak ez a folytonos ismétlése talán 
meddő szószaporításnak tetszhet, de Mátyás 
egyéniségének változatos színei, képességeinek 
sokoldalúsága és tehetségének sokfelé ágazása, 
másfelől némely bírálóinak egyoldalú gáncsa 
és kárhozta tása is a kényszer erejével ösztönöz-
nek történeti szerepének ú j a b b és iijabb mélta-
t á sá ra s a kérdés v izsgála tára : miért emelke-
dett Hunyad i Mátyás a köztudatban olyan ki-
vételesen magas polcra, mi emelte őt egy nem-
zet kul tuszának központjába1? 

— Mátyás k i rá ly szigorú bírálói sok más k i ' 
váló kor társával közös és a renaissance gondo-
latvi lágban gyökerező hibái t hány to rga t j ák fel 
s azokat eltúlozva, önzéssel, mértéktelen becs-
vággyal , önös családi pol i t ikával vádol ják Má-
tyást . Az igazságosságáról, fennkölt szellemé-
ről beszélő történeti hagyomány a később hozzá-
tapadt meseszerű elemekkel együt t a képzelet 
vi lágába u tas í t ják . Gáncsolják, hogy a művelt-
ség, aminek meghonosításán annyi ra fá radot t , 
felületes volt, csak a legelőkelőbb tá rsadalmi 
réteg lelkét érintette. Kárhoz ta t j ák ap ja örök-
ségének elfecséreléseért, a török kérdés oktalan 
elhanyagolásáért és kalandos nyugat i polit iká-
jáért . Szemére vetik, hogy nem alkotott mara-
dandót s nem értve meg nemzete korszerű 
problémáit, ú t j á t egyengette a halála u t á n be-
következett összeomlásnak. Megállapí t ják, hogy 
történeti szerepe a nemzeti fejlődés szempont-

jából sokkal ta kevésbbé volt jelentős, mint nem 
egy elődjéé és utódjáé. Igazságérzetét és szo-
ciális érzékét Szent Lászlóéval és Nagy La-
joséval, tudomány- és művészetszeretetét Páz-
mány Péterével és Bethlen Gáboréval, katonai 
és diplomáciai tehetségét Nagy Lajoséval , ál-
lamszervező és rendező képességét Szent Ist-
vánéval, IV. Béláéval és Károly Róbertével, az 
állami függetlenség és nemzeti szuverénitás 
védelmére irányuló tevékenységét I . Béla és 
Szent László, Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos 
küzdelmével hasonl í t ják össze. 

— Az el járás merőben történetietlen. Abból 
indul ki, miként a lakul t volna a nemzet sorsa, 
a tör ténet folyása, h a a nagy ki rá ly másképen 
cselekedett és gondolkodott volna. Történetiet-
len, mer t történeti cselekvésekről és politikai 
elgondolásokról, a jövő események szemszögé-
ből, a bomlasztó ideológiák és erőtenyezők mű-
ködése nyomán később bekövetkezett bukás 
nézőpontjából ítélkezik. Történetietlen, mert 
más korok és más világszemléletek légkörében 
élő s időben távolálló történeti személyiségek 
értékelő összehasonlításán alapszik. A történe-
lem tényeket vizsgál a maguk idejében és össze-
függésében, nem lehetőségeket a jövő történé-
sek és következmények nézőpontjából. A tör-
ténelem a koncepciók reálpolitikai értékéről 
nem a tar tós siker, hanem a korszerűség és a 
megalapozottság szempontjából ítélkezik. A tör-
ténelem a történeti egyéniségeket nem más törté-
neti egyéniségekhez való viszonylatukban, ha-
nem a maguk korában, a maguk környezetében 
és — tegyük hozzá — a maguk teljességében 
vizsgál és mérlegel. S ezzel a történeti módszer-
rel a komoly és tá rgyi lagos tör ténet í rás egé-
szen más eredményekhez jutott . 

— Mátyás király egyénisége fejedelmi jellem-
vonásokban és az ember i nagyság tündöklő szí-
neiben bővelkedik. Személyében harmonikus 
egységbe olvad a népmonda „Igazságos Má-
tyásba , a művészet és tudománypártoló huma-
nista, az építő és szervező király, a hódító had-
vezér, a nagyvonalú diplomata, az állami füg-
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getlenséget védő ál lamférf iú, a nemzet szuvere-
nitását megszemélyesítő ú jkor i monarcha s a 
nemzeti társadalomból kiemelkedett és irányító 
szerepre szert tett „magalett" ember. Ha egyik 
vagy másik tekintetben voltak is történetünk-
nek nála nagyobb és kiemelkedőbb, a nemzet-
történeti fejlődésre jelentősebb befolyást gya-
korló szereplői, történetünk n a g y j a i közül két-
ségkívül Hunyadi Mátyásnak egyénisége volt 
a legszínesebb, tehetsége a legsokoldalúbb és 
képességei a legváítozatosabbak. Ez a sokszínű-
ség, ez a sokoldalúság, ez a változatosság és 
egyszersmind személyének teljes korszerűsége 
a v a t j a Hunyadi Mátyást Európa egyik legkivá-
lóbb renaissance-fejedelmévé: ez emeli őt nem-
zeti történetünk legnagyobb a l ak j a i közé. Nép-
szerűségének és mindmáig élő kultuszának ma-
gyaráza tá t is emberi és uralkodói erényeinek 
és képességeinek változatosságában kell keres-
nünk, másfelől pedig azokban a különleges kö-
rülményekben és egyéni vonásokban, melyek őt 
magát , családját és működését a magyar törté-
net minden más a lakjá tól s azoknak működé-
sétől eltérő, sajátos és egyéni vi lágí tásba állít-
ják. 

— Hunyadi Mátyás utolsó nagy képviselője 
a szentistváni monarchia szilárd a lapján ma-
gasbaszökő és az Anjou-korban kulmináló ma-
gyar nagyhatalomnak. Utolsó képviselője és 
nagytávla tú nyugat i pol i t ikájával egyszersmind 
betetőzője az európai vezetőhatalommá nőtt 
magyar királyságnak. Ennek a hatalomnak, en-
nek a merőben magyar politikai alakulásnak 
az utókor szemében Mátyás k i rá ly lett szimbó-
lumává, mert ha lá la után szörnyű hirtelenség-
gel jött a mélybezuhanás s a nagyság és törpe-
ség kir ívó ellentétének perspekt ívájában alakja 
a való méreteknél is sokkalta nagyobbra növe-
kedett. Mátyás történet i személye a nemzet 
köztudatában a régi nagyság és dicsőség, a ma-
gyar függetlenség és hatalom tündöklő jel-
képévé finomodott. 

— Hunyadi Mátyás hazánkban első, de euró-
pai viszonylatban is hatalmas képviselője a 
renaissance-ban fogant újkori nemzetállamnak. 
Első reprezentánsa a monarchikus és rendi té-
nyezők dualizmusán épült rendi állam szét-
tagoló és nemzetbontó erőivel tudatosan harcba-
szálló ú jkor i királyi hatalomnak. Első tudatos 
hordozója a nemzeti király fogalmában kikris-
tályosodott ú jkor i nemzeti öntudatnak. Kezde-
ményezője és megalapítója a nyugateurópai 
fejlődést is nem egy tekintetben megelőző, de 
— sajnos — torzónak maradt ú jko r i magyar 
államigazgatási szervezetnek s egyszersmind az 
ú jkor i állam rendszerébe már szerves tagként 
illeszkedő állami kul túrpol i t ikának. Első kép-
viselője — mint egyik ki tűnő tá rsunk három év 
előtt hasonló alkalommal mondotta — „család-
alapító őse az ú jkor i magyarságnak, a modern 
magyar embernek", első monumentál is példá-
nya az egyéniség mindent lebíró ereje által a 
legmagasabbra emelkedő „magalet t" úrnak. 
Ezér t áll szükségszerűen közelebb az ú jkor i 
magyarság lelkéhez, ezért nőtt nagyobbra a 
nemzet köztudatában és tiszteletében az egye-

temes nemzetfejlődésben nála kétségkívül jelen-
tősebb szerepet betöltő s ú j i rányt szabó előd-
jeinél is. 

— Az utókor ítéletének a lapul szolgáló eme 
körülményeken felül más okok is közrejátszot-
tak s már az egykorú m a g y a r közvéleményt 
döntően befolyásolták a Hunyadi-kultusz kiala-
kításában. 

— Az ősi m a g y a r fejedelmi ház fi- és nőágá-
nak, „Szent I s t v á n vérének" 1395-ben Mária ki-
rálynő halá lával bekövetkezett kihalta u t án a 
közhatalom a királyi vagyont messze meg-
haladó gazdasági és katonai erőforrásokkal ren-
delkező nagybir tokos főnemesség kezébe ke-
rül t . Zsigmond király és közvetlen utódai ki-
rá lyi ha ta lmukat , avagy inkább csak e hata-
lom látszatát csupán a nagybir tokosság egyik 
vagy másik csoport jával kötöt t politikai szö-
vetségek, magánhata lmi l igák létesítésével tud-
ták biztosítani. A magyar ál lam igazi u r a a 
XV. század első felében a Sárkányos- társaság 
lovagi köntösében jelentkező főúri liga, az 
Anjou-kor végén megindult hármas pár ta laku-
lás idején Zsigmond körül csoportosuló m a g y a r 
főuraknak és a király nagy uradalmakkal meg-
adományozott idegen híveinek politikai érdek-
szövetsége volt. 

— E liga vezéralakjai , a k i rá l lyal rokonságba 
kerül t Garai—Cillei-atyafiság és politikai ba-
rá ta ik rengeteg vagyon, ha ta lmas urada lmak 
akvirálásával gyarapí tot ták, növelték egyre na-
gyobbra ha ta lmuka t és befolyásukat s a köz-
érdekű poli t ika útjáról letérve, mindinkább 
csak maguk és családjuk önérdekű törekvéseire 
és dinasztikus célkitűzéseire voltak figyelem-
mel. A l igának a nemzeti érdek és a sorsdöntő 
problémák, különösen a fenyegető török-kérdés 
i rán t fogékonyabb tagjai az országos politiká-
tól évtizedek óta távolálló nagybirtokos és kö-
zépbirtokos nemességgel együt t növekvő ellen-
szenvvel és félelemmel lá t ták a Garai—Cillei-
szövetség — „az idegenek" — hatalmának foly-
tonos növekedését és napirenden lévő hata lmas-
kodásait. 

— A lappangó elégedetlenség Albert k i rá ly 
idejében országos mozgalommá dagadt. Ü j p á r t 
keletkezett s a Nagy Lajos-kori lovagfőurak 
nemes hagyományai t és közérdekű pol i t ikáját 
felelevenítő nemzeti pár tnak Hunyadi J á n o s 
állt az élére, ak i királyaitól nyert adomány-
birtokai tulajdonában, immár az ország leg-
nagyobb birtokosa, ezer falu, ötvenhét város, 
huszonnyolc vár , mai földmértékben kifejezve: 
mintegy 4,000.000 kat. hold földesura volt. A 
Marótiak, Új lakiak , Csákiak, Perényiek, Páló-
ciak, Rozgonyiak és más előkelő főnemesek a 
Tiszántúl és a Duna-Tiszaköz egész főpapsága, 
nagybir tokossága és köznemessége Hunyad i 
Jánosban lá t ták a magyar nemzet hivatott ve-
zérét. Az apai részről idegen eredetű, de magá t 
magyar nemesnek valló és érző, képességeit, te-
hetségét és nagy vagyonának minden jövedel-
mét is a nemzeti ügy védelmére, az ország füg-
getlenségét veszélyeztető török veszedelem el-
hár í tásá ra szentelő főúrban lát ták az u d v a r 
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idegenjeivel szemben aktivi tásba lépő nemzet-
politikai irányzat megszemélyesítőjét. 

— Hunyad i János — ellentétben sok más kor-
társával — nem tekintet te öncélnak fejedelmi 
méretű birtokát és magánhatalmát , hanem igye-
kezett azt közcélra gyümölcsöztetni. Nemcsak 
élvezte vagyonát, hanem rideg következetesség-
gel tel jesítette a velejáró súlyos közkötelessé-
geket is. A nagybirtok á l lamfenntar tó és nem-

királyaink Máriáig mind a törvényes öröklés 
címén uralkodtak, de még az Árpád-ház fiágá-
nak kihal ta előtt kialakult a közjogi felfogás, 
mely szerint a dinasztia trónöröklési joga az 
első fejedelem megválasztásakor gyakorolt 
nemzeti önrendelkezési jogban gyökerezik. 

— Mária királyné halála u tán ez a jogfelfo-
gás szükségképen vonta maga után a szabad-
királyválasztó jog érvényesítésére i rányuló 

Hóman Bálint kultuszminiszter beszédet mond a Corvin-ünnepélyen. 

zetvédő kötelességéről vallott s a maga korá-
ban szokatlanul emelkedett és etikus felfogású, 
a török veszedelem nagy nemzeti problémájá-
val szemben tanúsí tot t komoly és közérdekű 
magata r tása és a mult legdicsőbb nap ja i r a em-
lékeztető hadvezéri sikerei Hunyadi János t mái-
életében a nemzeti közügy, a magyar állami 
függetlenség és az egész magyarság szimbo-
likus hősévé avatta. Az udvar i urak, az idege-
nek ura lma ellen lázadozó s magát az állam-
ügyek intézésére h ivatot tnak érző rendi társa-
dalom a maga köréből magas pozíciókba, majd 
az ál lamkormányzat élére ' emelkedett férf iú 
tüneményes pályafutásában a nemesi rend po-
lit ikai érvényesülését és vele a nemzet önren-
delkezési jogának diadalát lá t ta és ünnepelte. 

— Ez az önrendelkezési jog, a nemzeti szuve-
renitás történetileg kia lakul t közjogi elve jutot t 
gyakorla t i megvalósuláshoz az ap ja nimbuszát 
csorbí tat lanul átöröklő Hunyadi Mátyás ki-
rál lyá választásakor. A trón betöltése négy szá-
zadon át a legitim elv a lapján történt . A trón 
örökletes voltának a pogány vérségi jogban 
gyökerező elve még a XI . században győzelme-
sen megküzdött az idoneitás egyházjogi elvével. 
Az Egyház szempontjából mérlegelt alkalma-
tosságnak Péter, I. András, Szent László 
trónraemelésekor érvényesült jogelve teljesen 
hát térbe szorult az árpádházi legit imitás nem-
zeti elve mellett. Szent I s tván véréből származó 

nemzeti törekvést. E korban alakul t ki a királyi 
hatalom átruházot t természetét sajátos erővel 
éá misztikus szépséggel körülíró magyar köz-
jogi elmélet: a szentkoronatan. Első szabatos 
és világos kifejtésével és egyúttal első gyakor-
lati a lkalmazásával I. Ulászló koronázása al-
kalmával találkozunk s ez a felfogás érvénye-
sült Hunyadi János kormányzóvá választásakor 
is. Mindkét választásban a nemzeti szempont-
ból mérlegelt alkalmatosságnak eszméje és a 
nemzeti közösség akara tának a királyi jogok 
adományozására is kiterjedő hatálya, közkeletű 
szóval: a magyar nemzet szabadkirályválasztó 
joga ju to t t kifejezésre, de még nem tudot t tar-
tósan megküzdeni a Zsigmond király leánya és 
kiskorú unoká ja személyében megtestesült és 
ú j r a liarcbaszálló legitim elvvel. Hunyad i Má-
tyás trónfoglalásával teljes lett a nemzeti pár t 
közjogi felfogásának diadala s az egykorú ma-
gyar közvélemény és az utókor a magyar nem-
zet önrendelkezési jogának, a nemzet szuvere-
ni tásának szimbólumát látta e választásban, 
ezeknek az elveknek megszemélyesítőjét magá-
ban Hunyadi Mátyásban. 

— Történetünknek lehettek, voltak is Hu-
nyadi Mátyásnál emberileg nagyobb, politikai 
sikerek és fejlődéstörténeti hatás tekintetében 
szerencsésebb szereplői, de egy sincs közöttük^ 
akinek emberi erényei és uralkodói képességei 
oly változatosak, egyénisége annyi ra korszerű 
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let t volna, mint Mátyásé. Nincs közöttük — tán 
az egy Szent I s tván kivételével —, aki két tör-
téneti korszak határniesgyéjén oly jellegzetes, 
sőt szimbolikus szerepet töltött volna be, mint 
ő. Történeti a l ak ja a magyar dicsőség, a ma-
gya r függetlenség, a magyar nagyhatalom, a 

nemzeti szuverénitás, a nemzeti önkormányzat 
s a nemzeti társadalom lelkéből lelkedzett ma-
gyar tehetség el nem halványuló jelképeként 
él és örökké élni fog a magyar nemzet emlé-
kében. 

— Emlékezzünk Hunyadi Mátyásra! 

A TANÍTÁS TÁRGYI ÉS ALAKI €ÉLJÁViK 
MEGÁLLAPÍTÁSA 

írta : D R O Z D Y G Y U L A 

A körzeti iskolafelügyelők számára kiadott 
Utasítás 9. §-a a vázlatkészítéssel kapcsolatban 
azt kívánja, hogy az egyes tanítások vázlatá-
ban a tanítás t á rgy i célja s ezen kívül az „el-
érni kívánt nevelői mozzanat" is fel legyen tün-
tetve. Azt hisszük, hasznos szolgálatot teszünk 
azzal, ha az Utasításnak ezzel a kívánalmával 
kissé részletesen foglalkozunk. 

Kérdés: vájjon szükséges-e a taní tás céljának 
megállapítása és a vázlatban való feltünte-
t é se? . . . Hogyne! Hiszen enólkül nem tudnánk 
mit akarunk elérni, tanítás közben hová, med-
dig akarunk el jutni . Ha a célt határozottan, 
biztosan nem tudnók, tanítás közben ide-oda-
csaponganánk, bolyonganánk s a gyermek gon-
dolkozását, értelmét hol ide, hol meg oda rán-
gatnánk. Így a gyermek lelkében sohasem ala-
ku lha tna ki kellő határozottsággal az, amire 
őt taní tani vagy nevelni aka r juk s ez egyéni-
sége kialakulásának is rovására esnék. 

A taní tásra való előkészülés közben két cél 
megállapítása szükséges. Az egyik az, amely-
lyel a tárgyi, a másik pedig az, amellyel az 
alaki képzést szolgáljuk. Boncolgassuk kissé a 
kétféle képzés fogalmát! Vegyük először a 
tá rgy i képzést s a tárgyi célt. 

Minden tanítási egység keretében valamely 
ismeretet akarunk nyúj tani , a gyermek isme-
retkörét akar juk bővíteni, tehát tudnunk kell, 
hogy mi s a gyermek fejlettségi fokához mér-
ten milyen széleskörű lehet az az ismeret-
anyag, amelyet n y ú j t a n i akarunk. Ennek az is-
meretanyagnak a gyermek lelkébe való bele-
helyezésével tan í tásunk tárgyi célját szolgál-
juk. Igen, de ez a belehelyezés a tanító és a 
gyermek részéről bizonyos munkáva l jár . Azt 
a munkát , amellyel a tanító az ismeretet át-
adja , a gyermek pedig befogadja, tárgyi kép-
zésnek nevezzük. Eszer int a tárgyi képzés a 
tárgyi cél elérésének szolgálatában áll. De szol-
gála tában áll ennek a tudásvágy, valamint a 
tudás alkalmazásának és továbbadásának 
vágya is, amit a gyermek lelkében tan í tás 
közben fel kell kel tenünk s mindig tovább és 
tovább kell fejlesztenünk. Ennek a tudásvágy-
nak csirája ott él a gyermek lelkében. Ebből 
erednek azok az érdeklődő kérdések, amelye-
ket a gyermek környezetéhez intéz. Ez nyilat-
kozik meg a mese szeretetében, a képek néze-
getésében és a kíváncsiskodásban. Ezt a tudás-
vágyat kell az iskolának tudatos és rendszeres 
munkával fejlesztenie s ezt minden egyes taní-

tási egység keretében egy-egy lépéssel tovább-
vinni®. 

A tudásvágy cs i rá ja mellett ott van a gyer-
mek lelkében a tudás alkalmazásának és to-
vábbadásának csirája is. A kisgyermeknél a 
tudás alkalmazása kezdetben az utánzásban 
nyilatkozik meg, ami természetesen, még 
nein tudatos tevékenység. A tá rgy i képzés célja 
az, hogy az egyszerű u tánzás t tudatos tevé-
kenységgé fejlessze, ami azt jelenti, hogy a 
gyermek ismereteit, tudását a gyakorlat i élet-
ben s más helyzetekben is hasznosítani, érté-
kesíteni, alkalmazni tud ja . Mit érne a tudás 
önmagáért? . . . Semmit. A tudásnak csak akkor 
van értéke, ha azt alkalmazni, hasznosítani 
tudjuk. Az egyes tanítások tá rgyi céljához tar-
tozik tehát a nyúj to t t ismeretnek alkalmazta-
tása, hasznosítása is. 

A gyermek lelkében megvan az ismeret, a 
tudás továbbadásának vágya is. Ezt muta t ja 
az, hogy szereti elmondani azt, amit látott, 
amit tapasztalt , amiről élménye van. Tapasztal-
hat tuk azt is, hogy ez a tudásátadási vágy ki-
elégítés közben sokszor fecsegéssé fa ju l . Az is-
kolának a tárgyi képzés keretében ezt a fecse-
gési haj lamot lígy kell há t té rbe szorítania, 
hogy az ismeret, a tudás továbbadásának vá-
gya a fecsegési ha j l am hát térbe szorítása mel-
lett ne szenvedjen, hanem csak az ismeret, a 
tudás lényegének, értékének közlésére szorít-
kozzék. Különösen a beszéd- és értelemgyakor-
latok keretében tapasz ta lha t juk a fecsegési 
ha j l amot akkor, mikor a gyermek tapasztala-
tai t kér jük számon azért, hogy azt rendezzük, 
tisztázzuk s ú j ismerettel bővítsük. H a a be-
szélgetés tárgyi célja világosan áll előttünk, 
akkor a gyermekek beszámolásából, közléséből 
könnyen megállapí that juk, hogy mi abban az 
értéktelen fecsegés s mi az az érték, amit a be-
szélgetés további folyamán az ú j ismeret nyúj-
tása közben felhasználhatunk. 

A tudás továbbadásának vágyát tehát a 
tárgyi képzés keretében oda kell fejlesztenünk, 
hogy a gyermek az ismeret lényegét, értékét 
meglássa, észrevegye s lelkének csak arról a 
tar ta lmáról számoljon be, amit befogadás vagy 
önálló gondolkodás, alkotás révén a tárgyról 
szerzett. Ezt azonban csak akkor érhetjük el, 
ha minden egyes taní tásunk tá rgyi célját ma-
gunk is világosan a lak í t juk ki lelkünkben. 

A tárgyi cél megállapí tásánál ne feledjük, 
hogy az ismere tnyúj tás i túlzásba ne vigyük, 
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mert akkor a didaktikai materializmus hibá-
jába esünk. E r r e először Dröpfela figyelmez-
tette a pedagógusokat. Ez a német pedagógus 
ezzel olyan taní tás t akar megjelölni, amely a 
tanulót az anyagnak oly nagy mennyiségével 
a k a r j a elhalmozni, amelyet az nem képes szel-
lemileg feldolgozni, hanem csak emlékezetileg 
jól-rosszul elsaját í tani . A tárgyi cél megálla-
pí tása közben ne feledjük, hogy az anyaggal 
való túlterhelés nemcsak az értelem, hanem 
sokszor az egész lelkivilág rovására esik. 

A körzeti iskolafelügyelők számára kiadott 
Utasí tás azzal, hogy a vázlatban ,az elérni kí-
vánt nevelői mozzanat" feltüntetését is kí-
vánja , tulajdonképen az alaki cél keresésére és 
megállapí tására készteti a tanítót. Érdekes, 
hogy míg a tárgyi cél kifejezést úgyszólván 
minden pedagógus ugyanazon néven és érte-
lemmel használja, addig az alaki cél kifejezésé-
nek többféle elnevezése van használatban. 
Mondják és í r j ák ezt „ formál i s ce/"-nak „peda-
gógiai céZ"-nak, „nevelői cél"-nak és „erkölcsi 
cél"-nak is. Már ez a sokféle elnevezés is mu-
ta t j a , hogy ezen a területen a pedagógusok fel-
fogása különböző. Vannak, akik az alaki kép-
zést és ezzel kapcsolatban az alaki célt csupán 
az ítélő és következtető készség fejlesztésében 
lá t ják . Sokan ezt az értelmi élet egész terüle-
tére, tehát nemcsak a gondolkozás, hanem a 
figyelem, az emlékezet, a képzelet stb. fejlesz-
tésére is vonatkoztat ják. És vannak, akik az 
alaki képzést nemcsak az értelmi élet terüle-
tére szűkítik, hanem a lelki élet teljes egészére, 
tehát az érzelmi és akarat i élet fejlesztésére is 
kiterjesztik. Ezt a sokféle felfogást tükrözi 
vissza a többféle elnevezés is. Mi azt vall juk, 
hogy tanítás közben az értelmet, az érzelmet 
és az akaratot összhangzatosan kell fejleszte-
nünk, tehát az egyes tanítások alaki céljának 
keresésével kapcsolatban azokat a lehetőségeket 
kell megállapítanunk, amelyekkel a tá rgyi cél, 
tehát az i smere tnyuj tás mellett az összhangza-
tos embernevelést is szolgálhatjuk. Az alaki 
célt tehát nevelői célnak kell tekintenünk, azt 
a munkát pedig, amelyet ennek elérése érde-
kében taní tás közben kifej tünk, alaki képzés-
nek mondhat juk. 

Az alaki képzés nem tantárgyak és tanítási 
egységek szerint elszigetelt valami, hanem az 
a tan tá rgyakban és a tanítási egységekben össze-
olvad s az egyik taní tása a másikat kiegészíti, 
támogat ja . Vagyis: az alaki képzés helyes veze-
tése mellett minden tanítás közben fejlődik vala-
mely szellemi erő, ami más területre is kihat. 
Pl. ha a számolás tanítása közben a gondolkozó, 
okoskodó képességet fejlesztjük, a gyermek en-
nek a fejlettebb szellemi erőnek hasznát veszi a 
természetrajz, természettan stb. tanulása közben 
is, de hasznát veszi az életben is, valahányszor 
gondolkoznia, okoskodnia kell, mert hiszen ak-
kor már csak a szellemi erőnek más területre 
történő átviteléről van szó. Aki az egyik taní-
tási egység keretében gyakorol ja s ezzel fej-
leszti megfigyelőképességét, annak megfigye-
lési készsége erősödik, aminek más tanítási 
egységben is hasznát veszi. 

Az alaki képzésnek azonban az érzelmi és 
akarati életre is ki kell terjednie, ami annyi t 
jelent, hogy már a taní tásra való előkészülés 
közben meg kell á l lapí tanunk azokat az anyag-
részleteket, mozzanatokat, amelyek alkalmasak 
arra, hogy velük a jó, a szép, az igaz, a nemes 
érzelmét a gyermek lelkében felkeltsük és fej-
lesztjük. Ide tartozik a vallási s a nemzeti, va-
lamint az egyéni vonatkozású érzelmek egész 
skálája, szóval mindazok az érzelmek, amelyek 
az ideális ember lelkének nélkülözhetetlen je-
gyei. Az értelmi és az érzelmi képzés közben a 
gyermek akara te re je is állandóan munkában 
van, tehát erősödik, fejlődik. Ez az akara t fe j -
lődés, erősödés pedig kihat a tanításokon kí-
vüli cselekvésekre, tehát az iskolánkívüli 
életre is. 

Előkészülés és taní tás közben ne feledjük, 
hogy az alaki képzés követelményeit sem sza-
bad túlzásba vinnünk, mert ha úgy tanítunk, 
hogy tanítás közben az ismeretanyagot csak 
mellékesnek tek in t jük s ha abban csak eszközt 
látunk a szellemi erők gyakorlására, akkor 
didaktikai formalizmusba esünk. Tanítás köz-
ben az anyagot is, meg a szellemi erők kifej-
tését is egyenlően fontosnak kell tekintenünk. 
Nekünk a nyú j to t t ismeretekben egyrészt ér-
tékes kul túranyagot , másrészt olyan művelő-
dési eszközöket kell látnunk, amelyek a gyer-
mekeket élethivatásuk betöltése közben támo-
gat ják, segítik. Azt se feledjük, hogy az alaki 
és a tárgyi képzés csak elméletben választható 
széjjel, de a gyakor la tban szorosan összeolvad-
nak. Ez természetes is, mert hiszen lehetetlen 
a figyelmet, a gondolkozó, következtető, ítélő 
készségeket fejleszteni, az érzelmeket mélyíteni, 
az akaratot erősíteni anélkül, hogy bizonyos 
anyaggal meg ne ismertessük a gyermekeket. 
De lehetetlen valamely ismeretet a szellemi 
erők működése nélkül elsaját í t tatni . Legfeljebb 
az egyes tanítási egységeknél arról lehet szó, 
hogy az egyikben a tárgyi, a másikban az alaki 
cél van előtérben. 

Iskoláinkban az a kul túranyag, amit taní-
tani akarunk, ismeretkörök, t an tá rgyak szerint 
vannak csoportosítva. Tantervünkben s Tan-
tervi Utas í tásunkban minden t an tá rgy tanítá-
sának célja is meg van állapítva. H a azokat a 
célkitűzéseket boncolgatjuk, könnyen szétvá-
laszthatjuk s megál lapí that juk belőlük az egyes 
tantárgyak taní tásának tárgyi és alaki célját. 
Ha a tanításra való előkészülés közben ezekre 
s a kiszemelt taní tás i anyagra gondolunk, 
könnyen megál lapí that juk az egyes tanítási 
egységek tárgyi és alaki célját is, ami egy-egy 
tantárgy keretében igen sokszor azonos. Pl. A 
Tantervünk szerint a fö ldra jz taní tás célja: a 
szülőföld és a haza részletes, más országoknak, 
földrészeknek s a Földnek mint égitestnek ál-
talánosabb megismertetése; a szülőföld és a 
hazaszeretet, továbbá a nemzeti önérzet fel-
ébresztése, fejlesztése és mélyítése. Tegyük fel, 
hogy a „Duna—Tisza-köze" című tanítási egy-
ségre készülünk elő. Tárgyi célunk nem lehet 
más, mint: A Duna—Tisza-közének, mint hazánk 
egyik tájegységének megismertetése. Ehhez 
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legfeljebb hozzávehetjük még, hogy: a térkép-
olvasásban való gyakorlás. Alaki célul pedig 
ezt kell kitűznünk: A Duna—Tisza-közének, 
mint hazánk egy részének megszerettetése. De 
ugyanez lesz az a laki és tárgyi célunk pl. a 
Bakony-, Vértes- és a Pilis-hegység, meg ha-
zánk többi tájegységének ismertetése közben is. 
Hogy más a hegyes s más a sík vidék föld-
ra jz i adottsága s ezért más és más a nép élet-
módja, az már az anyag kiszemelésének kö-
rébe s nem a cél megjelölésébe tartozik. Az 
sem tartozik a cél megjelöléséhez, hogy pl. a 
Duna—Tisza-közével kapcsolatban a Tisza sza-
bályozásáról, vagy a szikes területek javításá-
ról is szó lesz. Ezt legfeljebb a taní tás kereté-
ben mint metodikai részletcélt tűzhet jük ki, de 
nem mint a tanítás ál talános tárgyi vagy alaki 
célját. 

Más lesz az eset, ha a tanítási tétel címe pl.: 
A Balaton. I t t a t á rgy i cél: A Balatonnak, 
mint hazánk legnagyobb s nemzetgazdasági 
szempontból fontos tavának megismertetése. 
Alaki cél van: A Balaton szépségeinek elkép-
zeltetése s ezzel kapcsolatban a Balaton meg-
szerettetése. Nagyon is felesleges volna fel-
venni s vázlatba leírni pl. i lyeneket: a föld-

Csincsura Sándor zsámboki tanító tábla-rajzai. 

rajzi gondolkozás fejlesztése; az okozatokból 
az okokra való következtetésben való gyakor-
lás; a nemzeti öntudat és önérzet ápolása stb., 
azért, mert ezek nemcsak egy, hanem vala-
mennyi tanítás, tehát az egész földrajz taní tás 
általános céljához tartoznak. 

Az elmondottakból lá that juk, hogy azoknak 
a taní tás i egységeknek tárgyi és alaki célját, 
amelyek azonosak s a t an tá rgy taní tásának 
cél jában is benne vannak, felesleges volna 
minden egyes vázlat fölé odaírni, mert időt is 
pazarolnánk, meg különös ismételgetésbe is 
esnénk. 

Ugyanez az eset pl. a számolás, mérés taní-
tási egységeinek nagyrészénél is. Pl. Ha a ta-
nítási egységem ez: Az írásbeli szorzás gya-
korlása, ebben a címben már benne van a 
t á rgy i célom is. Alaki célnak felesleges volna 
odaírnom, hogy: a logikus gondolkozásra való 
szoktatás, mert hiszen ez a számolás, mérés 
taní tásának ál talános célja, amit minden taní-
tási egység cél ja iba odaírhatnánk. Meg kell 
azonban á l lapí tanunk a tá rgyi és alaki célt, 
ha pl. a tanítási tétel címe: Bevásárlás télire• 
H a a példák olyanok, amelyek szó- és írásbeli 
összeadással oldhatók meg, akkor tanításom 
tá rgy i célja ez lesz: A szó- és írásbeli össze-
adás gyakorlása. Alaki célom: Takarékosságra 
való nevelés. I t t is felesleges volna felsorol-
nom az alaki képzésnek mindazokat a mozza-
natai t , amelyek a számolás, mérés taní tásának 
képzőerejében s így általános céljában is benne 
vannak. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a tárgyi cél 
rendszerint benne van már a taní tási egység 
címében. Pl. A szoba bútorai. A mókus. A bur-
gonya. Az emelő. Szent István. Stb. Felesleges 
volna tehát a vázlat elején tárgyi célul fel-
tüntetni , hogy: A mókus, a burgonya, az 
emelő, Szent I s tván s korának megismertetése, 
mert hiszen ez a címből természetesen követ-
kezik. 

Vannak azonban tanítási egységek, ame-
lyeknél mind a tárgyi , mind pedig az alaki 
cél megállapí tása s a vázlatban való feltünte-
tése igen fontos. Pl. Ha a „Sükei bíró" című 
olvasmányt tárgyalom, tárgyi célom ez lesz: 
A párbeszédes alakban való olvasás gyakor-
lása. Ez a t á rgy i cél a vázlatban a r ra figyel-
meztet, hogy tan í tás közben a gyermeket a r r a 
fogom késztetni, hogy a sükei bírónak és az 
írónak beszélgetését, az értelmet és az érzel-
met kifejező természetes hangon olvassa. Az 
olvasmány alapgondolatát is meg kell keres-
nem, aminek átéreztetését alaki, nevelői célul 
tűzöm ki, ami ez lesz: A józan élet értékeinek 
megéreztetése. H a ezt a célmegállapítást mel-
lőzném, nem tudnám, hogy tanítás közben 
tulajdonképen mit is akarok elérni s az olvas-
mánytárgyalás esetleg kevésértékű olvasta-
tásává s a ta r ta lom egyszerű elmondatásává 
süllyedne. 

Amint az elmondattokból lá that juk, minden 
egyes tanítási egységnek tárgyi és alaki cél-
ját tisztán, világosan kell látnunk, de feles-
leges munkát végeznénk akkor, ha minden 
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egyes vázlat fölé odaírnák a tanítás tárgyi és 
alaki célját. Ezt csak akkor kell odaírnunk, 
ha az a címből világosan nem látható s nem 
azonos az egyes t an tá rgyaknak a Tantervben 
és Utasításban meghatározott általános céljá-
val. Lényegnek mindig azt ta r t suk, hogy tud-
juk mit? miért? és hogyan? taní tunk. Hogy 

mit taní tunk, azt megmuta t ja az a kiszemelt 
anyag, ami a vázlat egyes mozzanataiban fel 
van tüntetve. Hogy miért és hogyan tan í t juk , 
az is benne rejl ik a kiszemelt anyagban, meg 
a vázlat felépítésében. A helyesen felépített 
vázlatból pedig rendszerint szépen kidomboro-
dik a tanítás tá rgyi és az alaki cél ja is. 

AZ ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZŐ KÉPIÜKOLA 
G A Z D A S Á G I I R Á L Y A 

í . t a : DR. BOLDIS D E Z S Ő 

Az általános továbbképző népiskola számára 
készült tantervvel és utasí tásokkal foglalkoz-
tunk már. Most csak néhány gondolatot aka-
runk szóvátenni, amely gondolatok bizonyára 
igen sok emberben fölvetődtek már. 

Annak, hogy a közismereti t á rgyaka t a tan-
terv és utasítások szellemében tanítsuk, semmi 
más akadályát nem látjuk, mint a szükséges 
eszközökkel való felszereltség hiányát . Sok ta-
nítói leleményességre, u tán já rás ra , kérésre lesz 
i t t még szükség. 

Miképen oldjuk meg azonban a — legalább is 
egyenlő fontosságú részt — a gazdasági gya-
korlat i ismeretek taní tását? Azt a tudást, amit 
a taní tó a képzőből hoz magával — igen sok 
esetben kevésnek lát juk. Tegyük fel, hogy a 
tanítóképző mellett van is megfelelő gyakorló-
terület , vájjon az ott elsaját í tot t alapismeretek 
birtokában, alkalmasak vagyunk-e a gazdasági 
gyakorlat i tudnivalók taní tására? Váj jon ez-
zel a tudással eloszlathatjuk-e a gazdálkodó 
emberek bizalmatlanságát s meggyőzhetjük-e 
őket arról, hogy amit mi taní tunk, az legalább 
is egyenértékű azzal, amit a gazdálkodó gyer-
meke otthon lát? — Mert, úgy-e, ezt a kifogást 
elég gyakran hal lhat juk, amikor a továbbkép-
zőből elmaradozók szülőit felelősségre vonjuk, 
vagy amikor a gazdasági i rányú továbbképző 
taní tójának külön díjazását szorgalmazzuk? Az 
egyszerű gazdaember a taníMliajLanűkiick^lQt 
lát, ak i t t í ldméle t i t eg—ia lá iv — gyakorlati lag 
serrmTÍf sem' tanulhat . Váj jon indokolt-e ez a 
felfogás? S ha igen, mit tegyünk ellene? 
A kezdő tanítóval szemben gyakran indokolt 
ez a szemrehányás, de nem jogos. A gazdasági 
ismeret csak egy része annak a nagy egésznek, 
ainit a tanítóképzőben el kell saját í tani , azért 
a gazdasági ismeretekből igazán nem adhatnak 
befejezett szaktudást. Hisz ez maga is egész 
embert kívánna. 

A régi elemi iskola a maga legszükségesebbre 
korlátolt anyagával — mára a tudnivalók tö-
megével bővült. Ezek között — a művészeti és 
a majdnem — szakirányú tá rgyak csoportja 
i r án t az élet olyan követelményeket támaszt, 
hogy azok teljes értékű taní tása külön embert 
is elbírna. Többtanítós iskolánál ez a bizonyos 
(az elemi iskolai alapgondolatban is elférő) 
szakszerűsítés igen sok helyen már meg is tör-
tént (ének, testgyakorlás, kézimunka, gazdasági 
gyakorlat), a lkalmat adva a r ra , hogy a tanító 

különleges haj lamainak megfelelő tárgykörben 
különleges kedvvel érvényesíthesse tehetségét. 
Ahol erre nincs mód, ott természetesen egy kéz-
ben f u t össze minden. 

Az a tanító, aki hivatásának megfelelően 
látó szemmel olvad környezetébe, különös 
figyelmet fog fordítani az ottani gazdálkodás 
menetére s a szükséges alapismeretek birtoká-
ban, megfelelő olvasmányok mellett, idővel el 
fogja sa já t í tan i azt a szaktudást, amely ezen a 
téren is vezetőszerepet biztosíthat neki. 

Ne gondoljuk azonban, hogy addig is, amíg 
a tanító ezt a gyakorlat i tudás t megszerzi, is-
kolai tevékenysége céltalan (bármennyire is 
ilyennek tekinti azt — mint fentebb említet-
tük — a gazdálkodóember). 

Hóman Bálint kultuszminiszterünk a polgári 
iskolákkal kapcsolatban mondja (de minden 
szava fedi a továbbképző iskola céljait is): 
„A nemzeti gazdálkodás rendjének is vissza 
kell tükröződnie az iskola életében. Hazánk ki-
fejezetten mezőgazdasági állam. Ezért a ma-
gyar iskolarendszer egyik fontos feladata, hogy 
kifejezésre ju t tassa a mezőgazdasági jelleget a 
gondjaira bízott magyar jövendő nevelésében 
i s . . . A nevelésnek e célból résztvevő tevékeny-
séggé kell fokozódnia. Kívánatos, hogy ez lehe-
tőleg sa já t kézzel végzett gazdasági munkála-
tokban jusson kifejezésre. Ahol az nem volna 
kivihető, ott a tanítást be kell ágyazni a helyi 
gazdasági élet viszonyaiba. A tanítási anyag 
megfelelő kiszemelésével és ilyértelmű beállí-
tásával tudatossá kell tenni a gazdálkodásban 
felmerülő műveleteket és az ott alkalmazott 
eszközök használatát . 

Az iskolai munkán keresztül meg kell való-
sítani a szülői ház bekapcsolódását is a hala-
dás felé való törekvésbe, hogy végre megszer-
vezhessük és tudatossá tehessük úgy a tanítás-
ban, mint a nevelésben, hogy hazánk életereje 
a mezőgazdaságon nyugszik s csak ennek virág-
zásán keresztül remélhetjük sorsunk jobbra-
fordulását. Egyszóval az agrár gondolatot kell 
uralkodóvá tenni oktatásügyünkben." 

íme, ezek azok a gondolatok, amelyek át tud-
ják segíteni a tanítót azon az időn, amíg kellő 
önképzéssel gyakorlat i szaktudássá bővítheti ki 
a képzőből hozott ismereteket. 

Az idősebb tanítónak sem szabad azonban 
egyhelyben maradni. Az Utasí tások utolsó feje-
zete teljes részletességgel r ámu ta t azokra a 
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teendőkre, amelyeknek megvalósítása folytonos 
tanulást, haladást k íván. Az i rányí tás t tűzi ki 
elsődleges feladatul. Az.értékesítési lehetőségek 
felismerése kapcsán a haszonnal járó foglalko-
zások felé való vezetés az ő hivatása. A hibák 
felismerése, az azokra való rámuta tás és~aTlii-
bák megszüntetése, ú j eljárások ismertetése ad-
ják meg a tanító munká jának igazi értékét. 
Kevés helyen talál tuk eddig az Utasí tásnak a 
gazdasági üzemvezetéssel kapcsolatos gondola-
tainak megvalósítását. Pedig a miniszter úr 
említette tudatosságnak ez egyik fontos vele-
járója . Kitűnő szemléltetésnek lá t juk az Uta-
sításban felsorolt negatív meglátások bevezeté-
sét a r ra való utalással, hogy mennyit lehetne 
a legelhanyagoltabb területeken is elérni. Külö-
nösen mer t ezek a lkalmas lielyekül is kínálkoz-
nak gyakorlat i tevékenységünk kifejtésére. 

Fokozott figyelmet érdemel az Utasí tásnak 
az a része, amely kimondja, hogy külön iskolai 
gazdasági terület h iányában látogassuk meg 
n é h á n y ^ a M a _ u d v a r á t , istállóját, kert jét , gyü-
mölcsösét, szántóföldjei, rét jét és hassunk oda, 
hogy az erre alkalmas munkálatokban, hacsak 
íövid időre, a tanulók résztvehessenek. A gya-
korlati haszonnál továbbmenő jelentősége is 
van ennek az el járásnak, mert a község lakos-
ságának az iskola i r án t hiányzó érdeklődése 
bővül és tevékeny közreműködéssel telik meg. 
A meglátogatott gazda büszkén érzi, hogy 
résztvesz az iskola munkájában s bizonyára 
megbecsüli a tanítót, aki módot adott neki arra, 
hogy munká ja mintául szolgáljon. 

Ha más terület nincs, a községi faiskolában, 
a tanító, a p a p . . . gazdaságában bizonyára al-
kalmunk lesz arra, hogy a tanulókkal az egyes 
évszakokban kisebb munkálatokat végeztessünk 
— mondja tovább az Utasí tás és ezzel megszün-
teti azokat a gátlásokat, amelyek a tanítót — a 
megszólástól való félelmében — sokszor vissza-
tar tot ták, a néha egyetlen lehetőség kihaszná-
lására. Azt talán nem kell külön hangsúlyoz-
nunk, hogy ez a munka a tanulók ós ne a gazda-
sági terület tulajdonosának érdekeit szolgálja. 
Azért is beszél az Utas í tás kisebb munkálatok-
ról, ami tehát semmiesetre sem jelentheti a 
napszámosmunka megtakar í tását . 

Az i t t megbeszélt gyakorlat i foglalkozás a 
városi iskoláknál is értékesíthető. E r r e az is-
kolára különösen ráil lenek miniszterünk szavai, 
amikor kifejti , hogy az iskola „különösen akkor 
tesz eleget a követelményeknek, ha a tanulók-
ban kifejleszti az ag rá r gondolatot, ha meg-

érteti velük a föld jelentőségét a nemzet életé-
ben. I ly értelemben kell a gazdasági jelleget 
kidomborítani, mégpedig országos viszonylat-
ban, mert erre a lelki beállítottságra a városi 
gyermeknek még nagyobb szüksége van, mint 
a falusinak." 

A városi iskolák gyakorlat i foglalkoztatásá-
nak különböző lehetőségei közül emeljük ki az 
Utasí tásnak a fás í tásra vonatkozó részét. Erre 
az iskola udvara, környéke, a közelebbi kül-
terület , a hősök ligete, temető bőven nyú j t al-
kalmat . Sok helyen szép eredménnyel csinálják 
is már. A kertészkedés is megvalósítható — ha 
egész szűk keretekben is — a legtöbb városi 
helyen, hisz továbbképzőseink nagyrészt nem a 
város központjában laknak. Soknál talán gyü-
mölcsfának való hely is akad. Hadd mutassunk 
rá i t t egy rá termet t pedagógus beszédes szemlél-
tetésére, aki tanulóit egy helybeli gyümölcsös-
kertbe vezette, amelynek gazdája, a silány ta-
lajon nevelt 25 almafán 50 métermázsa gyü-
mölcsöt termesztett, alacsony termelési költsé-
gek mellett. De helyén való lesz talán meg-
emlékezni egy nagyobb vidéki város jótékony 
hölgyeinek akciójáról is: a szegények gyü-
mölcsfáiról. A város befásí tat lan részeit kérték 
el er re a célra és 10 filléres adakozásból gyü-
mölcsfákat ültettetnek, amelyek majd egy-egy 
szegény család nyár i élelemellátását fogják 
megkönnyíteni. íme, ez is egy gyakorla t i alka-
lom továbbképzőseink részére, akiknek kioszt-
ha tunk egy-egy fát ápolásra, gondozásra. 

A Tantervben hangoztatot t gyakorlat i élet 
szempontjai t szolgáljuk, ha városi tanulóinkat 
megtaní t juk a kisember háza tá ján található 
baromfi , nyúl, kecske, disznó, galamb tar tásának 
célszerű lehetőségeire. Minden — a legkisebb 
hasznot biztosító — termelési lehetőséget ki 
kell kutatni, hogy a városi szegénységet ezzel 
is enyhítsük. Tudjuk, hogy tanítóinkból nem fog 
hiányozni a kellő leleményesség, amellyel isko-
lá juk tantervét élettel töltik meg. (Kiállítások, 
mintatelepek, városi kertészet megtekintése, 
stb.) 

Az Utasítás figyelmeztet azonban a r r a is, 
hogy gyakorlat i lehetőség hiányában ne mellőz-
zük olyan tudnivalók közlését, amelyek bár 
adott esetben nem is valósíthatók meg, de nem-
zetgazdasági érdekeink alkotó elemei. Ezek el-
hagyásával ugyanis ellentétbe kerülnénk az ál-
talános továbbképző népiskola céljával, amely 
a tanulókat gyakorlati i rányban nevelve a nem-
zeti életközösségbe a k a r j a bekapcsolni. 

B U D A P E S T S Z É K E S F Ő V Á R O S 
PEDACIÓGIAI KÖNYVTÁRA 1935-BEN 

í r t a : KELETI A D O L F 

Az elmúlt év nagy feladatot rótt az ország 
egyetlen pedagógiai szakkönyvtárára. A taní-
tók, tanárok érdeklődése pedagógiai és tudo-
mányos kérdések i ránt mindig nagyobb lesz. 
A taní tás és nevelés köre mindig jobban ki-
szélesedik, elmélyül. A tanítói munka mind-

jobban keresi a helyesebb, jobb eszközöket. 
A tanítás, nevelés módja állandó hullámzásban, 
fejlődésben van. Ű j gondolatok, ú j eszközök 
szüksége foglalkoztat ja az embereket és ilyen-
kor nagyon nehéz a különféle, minden oldalról 
jövő kívánságoknak megfelelni. Annyival in-
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kább, mert a könyvek beszerzése mindig nehe-
zebb, az igények pedig mindig nagyobbak és 
szélesebb körre terjednek ki. 

I lyen körülmények között kell a könyvtár 
m u n k á j á t fokozni. S hogy e tekintetben vissza-
esés nem állott be, azt csak a székesfőváros ta-
nácsa áldozatkészségének köszönhetjük. A szé-
kesfőváros mindig tudatában volt annak, hogy 
a főváros iskolaügye egyben országos iskola-
ügy. Tehát elsőrangú nemzeti kérdés. Innen in-
dul tak ki a modern pedagógia első hullámveré-
sei már a békében is s termékenyítőleg hatot-
tak az egész ország oktatásügyi kul túrá jára . 

Ennek a munkának volt egyik legerősebb 
eszköze a Székesfőváros Pedagógiai Könyvtára. 
H a erre az intézményre nagy szükség volt bé-
kében, úgy ma egyenesen nélkülözhetetlen 
szerve a neveléstudománynak. Nemcsak azért, 
mert meg kell ismertetnie a külföld nevezetes 
eredményeit és haladását és nemcsak azért, 
mer t egyetlen az országban, hanem azért is, 
mert a könyvtár segítségével és anyagának fel-
használásával kell majd megteremteni a ma-
gyar viszonyokból kialakított ú j magyar neve-
léstudományt. 

A neveléstudomány módja és eszköze csak 
az ország gazdasági, erkölcsi, kul turál is vonat-
kozásainak alapos ismerete ú t j á n fejlődhetik ki. 
Nagy feladatok előtt állunk. A megcsonkított 
országnak létkérdése a minőség emelése, mer t 
ez biztosíthatja legjobban a nemzet fennállását 
és erősödését. Ennek a munkának egyik fontos 
eszköze az ország egyetlen pedagógiai könyv-
tára . 

Az 1935. év eredményét a következő adatok 
mu ta t j ák : • 
Gyarapodás (eredet szerint): 

Vétel 754 kötet = 43-7% 
Folyóirat 1935-ös évf 420 „ = 24-3% 
Ajándék 77 „ = 4-5% 
Hivatalos példány 427 „ = 24 7% 
Tagsági illetmény 13 „ = 0-8% 
Cserepéldány 35 „ = 2-0% 

Összesen: 1726 kötet = 1000% 
A gyarapodás kimutatása gyűjtemények szerint: 

Főgyüj temény (modern 
ped. és tud. szakcsopor-
tok) 692 kötet = 40 0% 

Folyóirat tár (mult évi 
folyóiratok teljes évf. 
és ajánd.) 439 „ = 25-5% 

Kiilöngyüj tömények: 
1. Tankönyvek 45 „ ' 2-6% 
2. I f júság i irodalom . . . 123 „ = 7-1% 
3. Iskolai értesítők 425 „ = 24 7% 
4. Muzeális anyag 2 „ = 01% 

Összesen: 1726 kötet = 1000% 
A főgyüjtemény gyarapodása tudományszakok 
szerint: 

Főszakok: 
pedagógia 290 kötet = 41-9% 
pszichológia 36 „ = 5-3% 
filozófia 23 „ = 33% 

Összesen: 349 kötet = 50-5% 

Mellékszakok: 
általános művek (lexi-

kon, szótár, bibliogr.) 71 kötet = 104% 
szociológia és rokon . . 19 „ — 2-8% 
nyelvészet 10 „ = 14% 
természettud 27 „ = 3-9% 
alkalm. tudományok . . 24 „ = 3-5% 
művészet 22 „ = 3-2% 
irodalomtudomány . . . . 50 „ = 7-2% 
történet, kultúrtörténet 45 „ = 6-5% 
földrajz, néprajz 75 ,, = 10-6% 

Összesen: 343 kötet = 49-5% 
Összegezve: 

főszakok 349 kötet = 50-5% 
mellékszakok 343 „ = 49-5% 

Összesen: 692 kötet = 100-0% 

A Könyvtár olvasójegyes közönsége a követ-
kezőképen oszlik meg: 

1. Tanszemélyzet 2258 = 860% 
2. Tanintézetek 89 = 3-7% 
3. Egyéb hivatásos pedagógus, 

pszichológus 78 = 2-8% 
4. Egyéb értelmiség 199 = 7-5% 

Összesen: 2624 = 100-0% 
Hozzáadva a 89 tanintézeti 

személyzetet 1000 
Összesen: 3624 ember. 

Könyvtári forgalom: 
Az olvasótermet 1935-ben 32.231 órán át láto-

gat ta a közönség. 
Olvasók és kölcsönzők összesen 1935-ben 27.283. 
Kötetforgalom 122.250. 
Napi á t lag 111 látogató és 497 kötet. 

Kurrens folyóiratok száma 308. 
Kurrens folyóiratok forgalma nyelvek szerint: 

Magyar 12.506 kötet = 50-3% 
Német 9.344 „ = 37-5% 
Franc ia 1.189 „ = 4-8% 
Angol 1.696 „ = 6-8% 
Latin 5 „ = 00% 
Olasz 151 „ = 0-6% 

Összesen: 24.891 kötet = 1000% 

A könyvbeszerzés számban szerény mennyi-
ség, de a könyvtár igyekezett a kevés pénzt a 
tanítóság j avá ra értékesíteni. A beszerzéseket 
a tudományszakok fejlődése és szükségszerű-
sége szerint állította össze. Mindig szem előtt 
tartva, hogy ma a tanító az egyetlen polihisztor. 
Az elemi iskolai tanító a szó igaz értelmében 
az, mert neki úgyszólván mindenről kell tud-
nia. De a középiskolák sem tan í tha t j ák már 
körülhatárolva a tá rgyakat . A kapcsolatok el-
vághatatlanok. A földrajz történelem nélkül 
vagy megfordí tva és mindkettőt i rodalmi isme-
retek nélkül, azonkívül bizonyos természetrajzi 
vonatkozások nélkül, nem lehet jól taní tani . Ez 
természetesen a tanítás módjá t is, különösen az 
elemi iskolákban, erősen megváltoztat ja . 

Az úgynevezett össztanítás vagy élménytaní-
tás módszere lép az eddig elhatárolt tanítás 
helyébe. Egy-egy tárgy vonatkozását minden 
kapcsolaton keresztülviszi. Hogy ez a tanítási 
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mód minél alaposabb legyen, a tanítónak meg-
felelő szakkönyvekre szüksége van és így mi-
nél előbb nnílhatat lanul szükséges lesz, hogy 
az iskolák könyvtárá t ebből a szempontból és 
ebből a szükségletből állítsák össze. Azonkívül 
ú j tudományok is alakulnak ki. Geopolitika, 
szellemtudomány stb. 

A könyvtár ezeket is figyelemmel kíséri és 
megrendelte részben a szükséges folyóiratokat, 
részben a megfelelő könyveket. A geopolitika 
például olyan szükséges tudomány, hogy enél-
kül a mai nagy események — olasz-abesszin 
háború — meg sem érthetők. 

A könyvtár múl t jából megemlít jük a követ-
kezőket. Az iskolai értesítők feldolgozása folya-
matban van. Körülbelül 33.000 értesítője van a 
könyvtárnak. A legrégibb értesítő százeszten-
dős. Ebben a nagyér tékű sorozatban az egész 
magyar iskolakultúra története benne van. És 

pedig az iskolák szellemi élete az értekezések-
ben, az adatok, az iskola munkaterülete és 
munkamódja a többi részben. Az érdekes ada-
tok egész tárháza áll előttünk. Az iskolafajok 
története te l jes egészében bontakozik itt ki. 

A könyvtá r elkészítette a Magyarországon 
eddig megjelent neveléstudományi folyóiratok 
bibl iográfiáját . 420 folyóirat adatait gyű j tö t te 
össze. A gyűjtemény rövid időn belül könyv-
ben is megjelenik. 

Meg kell említenünk még a különféle látoga-
tásokat. A fővárosi és környéki tanító- és ta-
nítónőképzők több ízben meglátogatták a könyv-
tárt . Sőt a vidéki képzők közül is néhány. 
A nyár folyamán a bolgár tanítók, több kül-
földi pedagógus, többek között Spranger Ede is-

Ezekben számolunk be a könyvtár munká já -
nak nevezetesebb részeiről. 

A RAJZ SZEREPE AZ ÖSSZHANGZATOS 
IEYELÉÍSZOLGÁLATÁBAN 

í r t a : Dr . L Y A C H O V I C H N É VASZKÓ ERZSÉBET 

Ebben a cikkben olyan kérdéssel foglalko-
zunk, ami minden embert kivétel nélkül érint 
és érdekel. 

Nincs olyan ember, aki a szépet, ha másként 
nem, a maga módja szerint föl ne fogná. Helye-
sebben: azt az érzést, hogy valami tetszik, min-
denki ismeri. Azonban, ha csak a tetszésről be-
szélünk és pedig úgy, hogy ez nekem, ez neked 
tetszik, akkor legkevésbbé beszélhetünk a szép-
nek mindenki számára közös alapelemeiről. 
A tetszés ugyanis csak arról értesít bennünket, 
hogy valamivel szemben személyileg milyen a 
magatar tásunk, de nem ad zsinórmértéket a 
föltétlenül szép biztos megállapításához. 

Foglalkozzunk azzal a széppel, amely föltét-
lenül, minden körülmények között szép, amihez 
azonban önmagunkat nevelnünk kell, hogy tel-
jesen felfoghassuk, megérthessük. Ezzel a föl-
tétlenül széppel szemben ezt a szót alkalmazni, 
hogy: tetszik, patologikus, mert ezzel csak a 
megértés hiányának a fokáról ér tesí t jük azo-
kat, akik értik a szép fogalmát. Vagyis azt az 
alanyi hibánkat á r u l j u k el, amely nem engedi 
az egyént a szépnek teljes mértékben való élve-
zőjévé, vagy helyesebben megértőjévé lenni. 

A szépről sokan beszélnek. Illetékesek és ille-
téktelenek. Ha illetékesen beszélünk erről a 
kérdésről, legyen a magatar tásunk, meglátá-
sunk őszinte és becsületes. 

Tapasztalatból t u d j u k azt, hogy a természet 
valamely szépsége előtt megállva, mennyire 
megfeledkezünk magunkról annak csodálatá-
ban. E r r e példa a szivárvány, de a természet 
bármely szépségének szemlélete is, amelyet ha 
több, egészen különböző hivatású emberek 
szemlélnek, az önfeledt gyönyörködésben felol-
dottan megfeledkeznek minden másról, jók lesz-
nek és eggyé, közössé válnak a szép élvezésében. 
Miért? Mert a szépségnek eszméje ott szunnyad 
mindenkinek a lelke mélyén, csak ki kell azt 

onnan hámozni, a lélekre hatást kell gyako-
rolni. Az önfeledt gyönyörködést fölszínre hoz-
ha t j a va lami egészen csodálatos szép, de maga 
a céltudatos nevelés is. I t t mindjár t leszögez-
het jük, hogy lelkileg t isztábbá és nemesebbé 
tesz bennünket a szép megértése. E r r e azért 
mutatok rá, mert a nevelésnek ide kell eljut-
ta tnia az emberiséget. Célunk tehát a szépet 
felfogni és ezáltal nemesebbé válni. Helyesen 
mondja egy híres bölcselő, hogy szép az, ami 
érdek nélkül tetszik, mer t az érdek és az önzés 
az a megterhelés, ami v issza tar t ja az embere-
ket a széptől, annak élvezetétől. Ahol szép van, 
ott nincsen érdek, ahol érdek is szerepel, ott 
lehet tetszés, de a föltét len szép hiányzik. 
A szép önmagáért és önmagában szép. Nem 
annak kell hozzánk lehajolnia, hanem nekünk 
kell ahhoz fölemelkednünk. Ezekután azt is 
mondhat juk, hogy a szépet nem lehet meghatá-
rozni, csak megérezni, megérteni. Ehhez a meg-
értéshez segí t jük mi pedagógusok hozzá az em-
bereket. Hogy mi az ú t j a ennek és hogy tisz-
t í t juk le a gyermek lelkét a tévedésektől, hogy 
tisztábbá válva, sokkal mélyebb lelkisége le-
gyen a jó, nemes és szép felfogadásához, arra 
is rá térünk. 

Hogy teljesen megértessem magam, segítsé-
gül kell hívnom azt az igen régi, de időközben 
elhanyagolt felfogást, ami re a legújabb kor is-
mét rá tér t , sőt a tapasztalatok teljes mérték-
ben igazoltak is; tudnii l l ik: ha egész embert 
akarunk nevelni, akkor céltudatosan, az ember 
természetének megfelelőleg az egész lelket har-
monikusan kell fölfejlesztenünk. A léleknek 
minden i r ányú életfunkcióját kell fejleszteni és 
előbbrevinni. Ki kell egyensúlyozni a lelket, 
hogy az minden i rányban fogékony és életképes 
legyen. Ezzel elkerüljük az egyoldalúságot, a 
szubjektív beállítottságot, amely később föltét-
lenül tévedéseknek és fölfogásbeli h ibáknak 
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lesz az eredője. A gyermeket tehát lehetőleg ki-
egyensúlyozottá vagy olyanná kell nevelnünk, 
hogy ezt a kiegyensúlyozottságot k ívánja . 

Minthogy a gyermek lelkét minden i rányban 
fejlesztenünk kell, ezért pedagógiai szempont-
ból mel léktantárgy nincsen. Az a tanító, tanár , 
aki valamely tá rgyat melléktantárgyként fog 
fel és kezel, a fent mondottak a lapján súlyosan 
téved, mert ilyen felfogással nem segítheti a 
gyermeket az önnevelés, a teljes kifej lődés 
aíapképességéhez. Akik ért ik a pedagógia cél-
ját , azok tudják , hogy a legkevésbbé sem túl-
zás a tornának, éneknek, ra jznak és más mel-
léktantárgynak minősített t á rgyaknak esztéti-
kai nevelési szempontból való fontossága. 

A ra jz ma már nem lehet melléktantárgy 
egyetlen iskolában sem. Hogy esztétikai és jel-
lemképzés szempontjából mennyire fontos 
tárgy, azt az alábbiakban fogom előadni. Ter-
mészetesen csak főbb pontokra utalva, mert hi-
szen azokról az apróbb finomságokról, amik a 
gyermekkel való érintkezés folytán, tehát gya-
korlatban adódnak, i t t felesleges volna beszéíni. 

Régen tudott dolog, hogy az elméleti tárgyak-
tól kissé kifárasztot t lelket, szervezetet a ra j -
zolás frissít i , üdíti, kiegyensúlyozza és ismét 
derűssé és fogékonnyá teszi. De nem ez a leg-
fontosabb feladata a ra jznak. I t t van mind já r t 
egy másik szempont is fontosságának a hang-
súlyozására. 

Ra jz közben hozzászoktatjuk a gyermeket az 
önálló munkához, megéreztetjük vele az alkotó 
munka gyönyörét és lendületét. Megfigyel-
tem, hogy az a gyermek, aki szép vonalakkal, 
összhangzatos színösszeálíítással oldja meg fel-
adatát , függetlenül attól, hogy egyébként jó 
rajzoló-e, a gondolkodásában is önállóbbat és 
gazdagabbat produkál. A lélekképzésnek ezt a 
teré t senki som vi ta that ja , A gyermek persze 
erről mit sem tud, de tud a tanító, a tanár , aki 
ennek megfelelően vezeti a gyermeket és ahol 
csak teheti, önálló munkára serkenti. Ez később 
sokkal jobban kihat az élet minden tevékeny-
ségére, mint azt eddig gondolták. Lehet, hogy 
a gyermek nem lesz sohasem jó rajzoló, de a 
tanító, a t aná r céltudatos vezetése minden ra jz i 
elemen keresztül felszívódik a gyermek fogé-
kony lelkébe és az később lelkében elvitatha-
tat lan s a j á t j ává válik. 

Megtaní t juk még a r ra is a gyermeket, hogy 
a lényeg egyszerű és közvetlen kifejezése meny-
nyivel értékesebb a lényegtelen dolgok hang-
súlyozásánál. 

H a megfigyel jük az emberek viselkedését és 
azt, hogy hol éri őket csalódás, hol tévednek 
— nem egyszer életük egész fölépítésében —, 
akkor azt lá t juk, hogy ott és akkor, amikor egy 
jelentéktelen részletkérdést hangsúlyoztak, tú-
íoztak föl és ezáltal a lényeget mellőzve, célju-
ka t tévesztették. 

H a a tanító, a tanár természet u tán rajzol-
tat , folyton a r r a figyelmezteti a növendéket, 
hogy f igyel je meg az egész tá rgynak az alap-
jellemzőit, az arányokat és sohase té r jen ki 
esetleges lényegtelen apróságokra, amik ké-
sőbb, az alap helyes meglátása után következ-

hetnek csak, de nem előre. A növendékben erős 
a ha j lam éppen a részletek kihangsúlyozására, 
ami könnyen ízléstelen túlzást von maga után. 
Például a ra jz túldíszítése, ami megegyezik a 
gyermek fölcicomázó ha j lamával is. 

Megtaní t juk a gyermeket az egyszerűség ne-
mes szépségére, ami kihat az életük egész me-
netére, fölfogására. Meg kell érteniök lassan, 
hogy viselkedésükben is, de élettevékenységük 
minden terén is egyszerűen, nyugodtan és biz-
tosan végezzék feladataikat . Ennek természetes 
következménye a megfontoltság. Tud juk ma-
gunkról, hogy mennyire megkönnyíti életünket 
az, ha tud juk , hogy mit és hogyan tegyünk 
adott körülmények között. Ezt természetesen 
csak akkor érhet jük el, ha lá t juk a lényeget. 
A lényeg meglát ta tásával mindent nyugodtan 
és időben végeztethetünk el a gyermekkel. 

Színezésnél megkívánjuk a több szín alkal-
mazását, de ügyelünk a r ra , hogy a színek egy-
mással összhangzók legyenek. így megér t i a 
gyermek ízlése fejlődésével, hogy a színes nem 
azonos a tarkasággal . A t a rkán ugyanis a szí-
nek nincsenek összehangolva és ezért lármás, 
bántó és ízléstelen érzést vál tanak ki. I t t kap-
csolódunk bele az érzés minden téren való ne-
velésébe is. Mert ha a gyermek lassan meg-
tud ja különböztetni a szépet, az ízlésest a bántó, 
csúnya és ízléstelen dologtól, ezzel az érzés-
finomsággal fogja később más téren is meg-
különböztetni a dolgokat. A szép ugyanis nem-
csak a fo rmák szépségére vonatkozik, mer t a 
szép benne van a nemes, egyszerű cselekede-
tekben és gondolatokban is éppen úgy, mint a 
művészet minden ágában. Aki hozzászokik a 
jellemes cselekedetekhez, az éppen úgy nem 
b í r j a el a jellemtelenséget, mint ahogy a szép 
nem tűr i el a csúnyát. 

Vigyázzunk arra , hogy a gyermek ra jza 
őszinte legyen, vagyis csak az ő lelkének tar-
talmát v igye munkájába . H a a gyermek nagy-
képűen olyan dolgokat igyekszik a ra jzába 
belevinni, ami t az ő képessége nem bír el, akkor 
az alkalmazott fogások a rajzot rosszá teszik, 
holott m a g a a gyermeki felfogás esetleg szép 
lehet benne. Ami nincsen a maga helyén, vagyis 
ami nem szerves eleme a rajznak, az nagyképű-
ség a gyermek részéről. Az innen-onnan elcsent 
alak és szín lekívánkozik a rajzról. 

Ugyancsak a ra jz taní táson keresztül j u t el a 
gyermek annak a megértéséhez is, hogy min-
dent a célnak megfelelően készítsünk el. Pél-
dául ha egy széket készíttetünk vagy rajzol ta-
tunk, akkor nem az lesz a cél, hogy azt agyon-
díszítsük, mert így — igaz — ide is, oda is te-
het jük a szobánkban, de nem ülhetünk bele ép-
pen agyondíszítése miat t . Ha ezt megér te t tük 
a gyermekkel, akkor nem fordulhat elő később 
a lakásában az a sok ízléstelenség, amivel ma 
is találkozhatunk jól berendezett lakásokban is. 

Ismétlem, hogy a szép fogalmával és az erre 
való neveléssel nemcsak a nemes és jó fejlődik 
ki a gyermekben, hanem a nemesnek a meg-
értése is sok olyan dologban, amelyekben an-
nak megérzéséhez csak a tiszta szív örömeivel 
ju tha tunk el. 
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A fent mondottak alapján igyekezzünk tehát 
a lelket minden i rányban nevelni, kiegyensú-
lyozni, hogy ál talános érdeklődéssel tar ta lma-
sabbá és fogékonyabbá tegyük a serdülő lelket. 
Az egyoldalú gyermeklélek nem egyszer idő 
előtt meddővé válik, kiéli magát , ha kellő táp-
lálékot, gazdag anyagfor rás t nem lel a készsé-

gek fejlesztése által. A pedagógia célja egész 
embert nevelni arányosan fe j le t t lélekkel. 

A kiegyensúlyozott ember jó ember és a szép-
nek boldog élvezője. Az egyoldalú ember pedig 
egyoldalúságában önző. Ebből következik, hogy 
az összhangzatos nevelés érdekében a gyermek 
esztétikai érzékét is fejlesztenünk kell. 

TAMYAI TAHÍTÓMÍK MŰKÖDÉISÉBŐL« 
í r t a : vitéz FEKETE IMRE kisgazda, a szegvári első tanyai gazdakör elnöke 

Sok szó hallatszik mostanában arról, hogy az 
Alföld tanyavi lágában működő tanítóinkra több 
gondot kellene fordí tani az a r r a illetékes té-
nyezőknek. Ez igaz is! Nézzünk csak széjjel az 
Alföld tanyavilágában, mit látunk. Lá t j uk a 
szétszórtan élő kisgazdaosztályt, szorgalmasan 
dolgozgatni, az ő földjeiken, kora reggeltől 
késő estig azért, hogy a mai nehéz napokban 
megtermelje magának és a fogyasztó közön-
ségnek a szükséges terményeket, amit a min-
dennapi élet megkíván. 

Ennek a szorgalmas és dolgozni szerető kis-
gazdaosztálynak családtagjai minden nap el-
mennek a tanyai iskolákba, hogy ott a szük-
séges tudnivalókat elsajátí tsák. H a végig fi-
gyelünk egy-egy ilyen korareggeli időt, ami-
kor elvonulnak ezek a csöpp gyerekek a isko-
lákba, különösen télvíz idején, elszomorodik a 
szívünk! Rossz útakon, esőben, sárban, hóban, 
dideregve érkeznek 3—4—5 km távolságokról 
az iskolába, hol a tanyai taní tók meleg szere-
tettel vár ják tanulóikat az iskolába. 

Az Alföld tanyavi lágának magyar népe pedig 
nyugodtan van, mert tudatában van annak, 
hogy a tanyai tanítók szívvel-lélekkel azon 
vannak, hogy a gyermekekből igaz és jó haza-
f iakat neveljen. 

Tanyai taní tóink 6 osztályt taní tanak. De ta-
n í t ják az ismétlősöket és leventéinket is. Már 
mostan ha belenézünk munkakörükbe, azt lát-
juk, hogy túl vannak terhelve. Nem számolva 
még ezenfelül azt, hogy mindenféle mozgalom, 
ami csak előfordul az Alföld tanyavilágában, 
az mind a tanyai tanítókon keresztül bonyoló-
dik le. Legyen az összeírás, népművelődés vagy 
bármiféle választási mozgalom. És mi kisgaz-
dák örömmel lá t juk , hogy derék tanyai taní-
tóinkból k i fogyhata t lan a munkakedv. Nem 
ösinerve semmiféle fáradságot, derekasan áll-
ják meg helyüket ezen a téren is. Csak egy 
lebeg szemeik előtt: dolgozni és dolgozni; a 
szebb jövő eléréséért! 

Milyen megható volt, amikor a mi körze-
tünkben lévő t anya i iskolánál vizsga alkalmá-
ból összesereglett szülők lá t ták a kis iskoláso-
kat milyen szépen tudták bemutatni azt, hogy 

* Közöljük ezt a cikket, mely örvendetes bizonyítéka 
annak, hogy az alföldi tanyák derék magyar népe meny-
nyire szereti iskoláját, észreveszi a . tanító baját S érté-
keli, megbecsüli annak munkáját. Tanyai tanítóinknak ez 
a legszebb elismerés. 

nem hiába j á r tak egész télen keresztül az isko-
lába, mert derekasan megál l ják helyüket a 
vizsgái feleleteikkel. Há t még amikor a bú-
csúzkodásra került a sor! Egy szem sem ma-
radt szárazon! Könnyes szemekkel búcsiízott 
szülő és gyermek egyformán az ő taní tójától , 
mert ezen tanítási idő alat t összeforrtak telje-
sen, a tanító és tanuló egyaránt . 

És ha alaposan szétnézünk, mégis mit lá tunk? 
Van talán jó lakásai Felszámolhat talán magá-
nak kocsi fuvarokat? Igen! Annak a tanyai 
tanítónak van már tisztességes és jó lakása, 
akinek a körzetében az ú jabb iskolák épültek. 
De a többi, a régiek ugyan, hogy néznek ki? 
Bizony sokszor siralmasan. 

Meg vagyok azonban ar ró l győződve, hogy a 
most nemrég összeült ú j képviselőház meg 
fogja látni ezt az állapotot. Az elhanyagolt isko-
lákat át fog ja építeni, hogy ott úgy a tanyai kis-
gazdák családtagjai , mint derék és fáradságot 
nem ismerő tanyai tanítóink jól talál ják magu-
kat. Hogy tud ja taní t ta tn i a családjait! Felszá-
molhat a tanyai iskolájától be, a központi váro-
sához f u v a r stb. költségeket, akkor nem fog-
nak a mi tanyai taní tóink olyan sűrűn vál-
tozni, hanem míg a hosszú, nehéz, robotos 
munkájukból ki nem dőlnek, öreg nap ja ik ig 
kint taní tanak az Alföld tanyavilágában, hogy 
a magyarság legmegbízhatóbb elemeiből derék 
és hasznos polgárokat neveljenek! 

Fentieket melegen a ján lom figyelmébe, a 
nemrégen összeült par lament tagjainak, akik 
igen derekasan fogtak hozzá, minden megre-
formáláshoz. És különösen felhívom figyelmét 
a fentiekre, a par lamentbe bejutot t igen szép-
számú vitéz képviselőknek, hogy hassanak oda, 
hogy a tanyai tanítóink anyagi helyzete meg-
javít tassák és a tanyai iskoláinkra is végre 
nagyobb gond fordít tassák! 

Tudjuk, mi tanyai kisgazdák nagyon jól, 
hogy ezen mulasztások nem a mostani kor-
mány bűnei. Míg a régi kormányok a nemze-
tiségi vidékeken emeletes iskolákat építtettek, 
addig a magya r Alföldön, csak olyan vályog-
ból összetákolt iskolákra telt, oda, ugyan ahová 
telt. Mert nagyon sok helyen még ilyen iskola 
sem volt. Pedig a magya r tanyai lakosság, 
mindig pontos adófizető volt. Mindig adott jó 
katonát a Hazának, akivel becsületet val lot t 
a világ négy tájában. Azért kérünk több meg-
értést és sürgős segítséget, a fennt elmondot-
takhoz! 
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ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

Jellemképző tanfolyamok Veszprém 
vármegyében 

A Veszprémvármegyei Iskolánkívüli Nép-
művelési Bizottság a folyó tanév második 
felében ismét több jelleniképző tanfolyamot 
szervezett. Hasznosnak t a r t j u k ezek közül né-
hánynak a tanmenetét bemutatni , hogy ösz-
tönző példákul és részben mintákul is szolgál-
j a n a k a népmüvelés munkásai számára. E tan-
menet-tervezetek világosan szemléltetik, hogy 
a jellemképzés munká ja akár önálló népműve-
lési tanfolyamok keretében, aká r mint az egyéb 
népművelési munkálatok i rányí tója , illetőleg 
kisúgárzó vezérgondolata szervesen hozzátarto-
zik a népművelési feladatokhoz, mert a népmű-
velés alapját : az egységes és egészséges nem-
zeti lelket igyekszik kiformálni . 

1. Sur község jellemképző előadássorozata 25, 
egyenként három 40 perces, összesen tehát 2—2 
órás egységekre tagozódik. Az első 40 percet 
beszélgetés, ú j ság vagy könyvolvasás, társas-
já ték és ének tölti ki, a következő 40 perc a 
jellemképző előadásra szolgál, az utolsó 40 per-
cet pedig Gárdonyi: Egr i csillagok című regé-
nyének olvasására fordí t ják. E foglalkoztatás 
célja szórakoztatóvá, vonzóvá, közvetlenné tenni 
a hallgatóknak az összejövetelt. A jellemképző 
előadások tárgykörét az előadó dr. Tóth Tiha-
mér „A jellemes i f j ú " és Poers ter „Az élet mű-
vészete" című munkájából merítette. (Nép-
könyvtár.) 

A tanfolyam a következő előadásokra ter-
jeszkedik ki: 1. A tanfolyam célja. Miért van 
szükség jellemalakításra? Kit nevezünk jelle-
mes i f júnak? Mikor kell a jellemnevelést el-
kezdeni 1 2. Az élet irányítás fontossága, önne-
velés, önmegtagadás és önlegyőzés. 3. Jellem-
nélküli tudás, művészet, gazdagság semmit nem 
ér. (Példák.) Egy magasztos életcél kitűzése és 
e célért való küzdés. 4. Akaratnevelés, ki tar tás, 
ellenállás, lemondás. 5. A jellem első feltétele: 
ha rc önmagunk ellen. Küzdelem a lustaság, ké-
nyelmesség, szeretetlenség, szeszély, kíváncsi-
ság ellen. 6. Legyünk takarékosak. Aki adóssá-
got csinál, bizonyos mértékben rabszolgává 
lesz: e ladja a szabadságát. Becsület. 7. Az élet 
magasabb javai. 8. A jól végzett munka öröme; 
a ki tar tás és szorgalom felér a tehetséggel. 9. 
Az egészség az ember legnagyobb kincse. 10. 
Természetes és közvetlen gyógy tényezők: le-
vegő, fény, napsúgár , hő, víz, mozgás, torna, 
sport, kellő nyugalom és helyes étrend. 11. Mi-
lyen újságot és könyvet olvassunk? A nép-
könyvtárak. A könyvvel való bánásmód. A 
kultúrelőadások haszna. Az előadásokon való 
viselkedés. 12. A szülők szeretete, tisztelete. 
Önkéntes engedelmesség. Testvérek szeretete, 
gyámolítása. 13. Viselkedés a társas életben. 
Udvariasság, előzékenység, embertársaink i rán t i 
szeretet, részvét. 14. Önuralom, önfegyelem. 
15—16. A fegyelem. Közös munka végzésénél 
egy akara t érvényesülésének szükségessége. 
Engedelmesség. 17. A törvény szerepe a társas-

életben. A szabadság korlátai. Törvénytiszte-
let, tekintélytisztelet. 18. A gazda min t keres-
kedő. A kereskedelmi élet erkölcsei: rend, meg-
bízhatóság, hűség, óvatosság, becsületesség. 19. 
Az állat és növény szeretete és megbecsülése. 
20—21. A hazai rög megbecsülése. Nagymagyar-
ország történeti áttekintése. 22. Mit vesztettünk 
a trianoni békével? Területet , lakosságot, ter-
mészetes határ t , termelésünk nagy részét 
(gabonát, állatokat, érc- és sóbányákat , tűzi-, 
épület- és bútorfákat stb.), gyógyfürdőhelye-
ket stb. Ezért kevés a munkaalkalom. 23. A 
hazai i p a r pártolása, Az idegen á ruk vásárlá-
sával a magya r föld mívesnek, iparosnak, mun-
kásembernek ártunk. 24. Revíziós gondolat. 25. 
Vallásos élet, templombajárás , viselkedés a 
templomban. 

2. A nagyvázsonyi 50 órás jellemképző tan-
folyam ugyanazt a célt k ívánja elérni, mint 
ami a tanfolyamot rendező Katolikus Legény-
egylet cé l ja : a fiatal, nőtlen iparos legények 
egybegyűjtését, hogy belőlük jó családapákat , 
tisztességes iparosokat, derék és vallásos hon-
polgárokat neveljen s így nemzetünk gerinces 
polgári osztályának megerősödését és a magyar 
ipar fellendülését hathatósan előmozdítsa. A 
hármas célnak megfelelően az anyagot három 
csoportban egyenként 4 héten át t á rgya l ják . 
Az egy órás jellemképző előadásokat naponta 
egy órás szórakoztatások (sakk, dominó, magyar 
nóta, műkedvelői előadás begyakorlása) követik. 

Az elméleti rész beosztása a következő: I. Jó 
családapa. 1. A tiszta családi élet fontossága az 
egyén boldogulása és a társadalom szempontjá-
ból. Ot thonunk szerepe. 2. A társadalom hatása a 
családi életre. 3. A szórakozások családromboló 
vagy családépítő ereje. Könyv, ú j ság . Nép-
könyvtár. 4. A család gazdasági boldogulása. 
Háziipar. 5—6. A családot közelről érdeklő jog-
szabályok: családjog, házasság, vagyonjog, apai 
hatalom, törvényesítés, örökbefogadás, kiskorú-
ság stb. 7. Egyke. Nemzetpusztító hatása . 8. A 
Legényegylet családi jellege. II. Tisztes iparos. 
1. Hivatás-szeretet. 2. A munka nemesítő és bol-
dogító ha tása . Munkaszeretet. 3. Az iparos tár-
sadalom fontossága és jelentősége. Osztályön-
tudat. 4. Vi lághírre emelkedett iparosok élete: 
Szent József, Franklin, híres magyar iparosok: 
Thék Endre , Zsolnay stb. 5. Az iparos i rodája. 
Rend, pontosság. 6—7. Ipar törvények ismerte-
tése. 8. A kisipar múl t ja , jelene és jövője. 
III. Derék honpolgár. 1. A haza és a hazaszere-
tet fogalma. 2. Mit ad a haza? Anyagiakban, 
szellemiekben? 3. Mit követel a haza? Honpol-
gári kötelességek. 4. A magyar ál lam és a ma-
gyar alkotmány. 5. A magyar törvényhozás. 
Országgyűlés, felsőház. 6. Végrehaj tó hatalom. 
Minisztériumok, hatóságok. 7. Közigazgatás. 
Szervezete és felépítése. 8. Országépítés. 
Revizió. 

3. A királyszentistváni 40 órás jellemképző 
tanfolyam tanmenetéből az alábbi tételeket 
emeljük ki: Mivel tar tozunk elöljáróinknak s 
az öreg embereknek? Szülők iránti tisztelet és 

•engedelmesség. Környezetünk megismerése. 
Mindenütt jó, de legjobb otthon. Miért csúnya 
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dolog- a hazugság? Az adott szó szentsége. Miért 
áldozták fel életüket hősi halot taink? Haza-
szeretet (példák). Mi a kötelességünk vendé-
geinkkel s az idegenekkel szembeni Miért kell 
ragaszkodnunk a revizióhoz? A magyar nép 
családi élete. A tiszta élet értéke. Jellem-
nevelő példák: Szent László, Nagy Lajos, a 
Hunyadiak, Bethlen Gábor, Rákóczi, Mikes 

Kelemen stb.; irodalmi példák: Toldi Miklós, 
Egr i csillagok stb. A szenvedélyek káros követ-
kezményei. Önnevelés. I smerd meg önmagadat . 
A kötelesség teljesítése. Udvariasság. Hogyan 
viselkedjünk otthon és az otthonon kívül? Tisz-
taság. Egészség. Szellemi táplálkozás. Mit ol-
vassunk? Hogyan kell olvasni? Mi a nép-
könyvtár? 

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

írta: F E R E N C Z I I S T V Á N 

Értelmi cél: a címer, a szent korona és a 
nemzeti zászló jelentőségének tudatosítása. 

Nevelői cél: ál lamiságunk jelképei i ránt i 
tisztelet, a hazafiúi kegyelet és hódolat érzésé-
nek felkeltése, ápolása és megerősítése. 

Szemléltetési eszközök: a szent korona képe, 
kiscímer, középcímer és a nemzeti zászló. 

Bevezetés. 
A multórai anyag rövid számonkérése. — Mai 

alkotmányunk legfontosabb törvényeit melyik 
évben alkottuk? — Melyek vol tak a reánk 
kényszerített törvények? — Mely törvényeink 
fejezték ki a nemzet szabad akara tá t? — Mi 
a különbség a k i rá ly i és a kormányzói hata-
lom között? (Áthajlás.) — Kormányzó urunk 
mivel tüntette ki a vi lágháborúban vitézsé-
gükkel s bátorságukkal kiváló hős katonáin-
kat? — Vitézzé a v a t t a őket. — H a az utcán ta-
lálkozol egy vitézzel, miről ismered fel őt? — 
Baloldalán van ki tűzve a vitézi jelvény, néme-
lyik vitéz hétköznapi ruhá jának bal gal lér ján 
viseli a vitézi je lvény kicsinyített mását. — 
Hogyan szoktad köszönteni a vitézeket és a 
hadirokkantakat? — A vitézi je lvény és a hadi-
rokkantjelvény mit á ru l el viselőjéről? — Hogy 
azok a csatában hősiesen harcoltak, hősök vol-
tak. — Tehát ezek a jelvények tulajdonképen 
mit jelentenek, melyik szó helyet t használjuk 
őket? — Hős. — Igen, a hősiességnek ezek a 
szokásos jelvényei. Régi időben a hősöket, a 
győzőket babérkoszorúval tüntet ték ki. A ba-
bérkoszorú a győzők jelképévé vált . Ismertek 
t i más jelképeket is? — A kereszt a hité, a 
kard a vitézségé, a pajzs az oltalomé, a liliom 
a lelki tisztaságé, a szárnyas kerék a gyorsa-
ságé, a postakürt a postahivatalé. (Rajzoltas-
suk is le ezeket.) — Ezeken a jelvényeken kívül 
még nagyon sok van használatban. A legismer-
tebbek azonban valamennyi között ezek a jel-
vények (felmutatjuk a magyar címert és a 
zászlót). — Ezek minek a jelvényei? A mi nem-
zetünké. — Igen, a magyar nemzeté, a magyar 
államé. Vájjon mi t jelentenek ezek a szent jel-
vények minden magya r ember számára? 

Célkitűzés. 
— Ma arról beszélgetünk, hogy a címernek 

és a nemzeti zászlónak mi a jelentősége s ho-
gyan kell azokat megbecsülnünk. 

Tárgyalás. 
— Hol lát tátok már a magya r címert? — Is-

kolánkban, pénzeinken, az ál lami hivatalok pe-
csétjein, a vitézi jelvényen stb. — Váj jon mit 
akarnak ezzel a címerrel jelképezni? — Azt, 
hagy amin r a j t a van, az a magyar államhoz 
tartozik. — Ki látta már más állam címerét? 
— Osztrák címert, azon ké t fe jű sas van. (Szem-
léltessük néhány szomszédos állam címerét, 
hogy az összehasonlítás folytán tisztább kép 
rögződjön meg a lelkekben.) 

— A m a g y a r címer, ez a mi legdrágább s 
legféltékenyebben őrzött jelvényünk, a mi tör-
ténelmünknek egyik nagyon beszédes képe, 
rajza. Minden egyes része a messze magyar 
múltról beszél. Nézzük meg egyes részeit s hall-
gassuk meg, mit mond nekünk, késő utódok-
nak. íme, a magyar címer legfelső része. — A 
Szent Korona. — Ki, mit mondana el a Szent 
Korona történetéről az ő nevében mintha 
ő beszélne. (Megszemélyesítve mondatjuk el.) 
— „Engem I I . Szilveszter római pápa készít-
tetett s h á l á j a jeléül Szent István magyar 
királynak ajándékozott. Ez t a legfelső része-
met küldte a római pápa, alsó, aranypán-
tos részemet pedig a görög császár ajándékozta 
I. Géza magya r királynak ugyancsak hálából, 
mert a görög hadifoglyokkal nagyon jól bán-
tak a magyarok. Ezzel a koronával koronázzák 
meg ezer év óta a magyar királyokat." — Én 
majd tovább folytatom a Szent Korona beszé-
dét, — mondom s a tárgyhoz illő hangon így 
szólhatunk: — „Ó, én ezer év alatt együt t 
szenvedtem és örültem az én drága magyar 
népemmel. Az én sorsom is telve van sok há-
nyattatással és küzdelemmel. Számtalanszor 
kellett elrej tőznöm idegen ha ta lmak kapzsisága 
elől, ellenséges tatár , török, német támadás 
elől. Sokszor jogtalanul el is raboltak s külső 
országokban őriztettek. Egyszer az a szégyen 
is ért engem, hogy mint egyszerű, régi ékszert, 
besoroztak a császári kincstárba. Ez a király, 
kit különben kalapos kirá lynak neveztek el, 
nagyon megbánta tettét, de bűnét jóvá nem 
tehette, mer t mielőtt megkoronáztathat ta volna 
magát, meghalt . Aztán ú j r a haza kerültem, fé-
nyes Buda várába . Ó, ha lá t tá tok volna, hogyan 
fogadtak akkor ! Bécstől Budáig, amerre vit-
tek, mindenütt kiözönlött u t amra a nép. Ün-
neplő ruhában, zászlókkal s nagy diadallal kí-
sértek a lovas bandériumok egész úton. Aztán 
egy ideig nyugodtan pihentem, míg aztán az 
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osztrákok és az oroszok elől Orsovánál a föld 
alá rej tet tek. Most a budai várban fényes őr-
ség' áll mellettem a magyar nemzet tisztelete 
jeléül s várom, türelmesen várom az ú j ma-
gyar királyt . Még azt is meg kell mondanom, 
hogy én a magyar nép szivében nem vagyok 
ám csak egyszerű, puszta ékszer, mint más or-
szágok koronája . Az én nevem: a Magya r Szent 
Korona, nemcsak aranyból és drágakőből való 
testemet jelenti, hanem ennél sokkal többet. 
Akárcsak a templom szó, amely nem pusztán 
csak a falakat , meg a tornyot jelenti, hanem 
az ,istenházát' is. A Szent Korona név tulaj-
donképen a magyar nemzet lelkét, a király és 
a nemzet összeségét jelenti. Tőlem nyeri a ki-
rály a hata lmat s bennem él a nemzet. Az 
enyém a magyar föld, azért Magyarországot 
másnéven a ,.Magyar Szent Korona Országának' 
mondják. Az én nevemben mondanak a bírák 
ítéletet, amikor a jkuk e szavakra nyíl ik: ,A 
Magyar Szent Korona nevében' s i lyenkor a 
bírák és jelenlevők mind felállanak tiszteletük 
jeléül, mer t én vagyok a sokat szenvedett ma-
gyar nemzet szíve, lelke. Ezért tisztelnek és be-
csülnek engem itt úgy, mint ahogy sehol má-
sutt a világon nem tisztelik az én Koronatest-
véreimet." 

— így beszélne a Magyar Szent Korona, ha 
egyszer csodálatosképen meg tu'Ina szólalni. A 
Magyar Szent Korona fénye és dicsősége sugá-
rozza be továbbra is és mindörökké a mi sze-
gény magyar hazánkat. 

— Most azonban nézzük meg a mi címerünk 
további alkatrészeit. Milyen a l ak ja van a 
Szent Korona alat t elterülő résznek? — Pajzs. 
— Mire használták őseink a pajzsokat? — Az-
zal védték testüket a nyíl, buzogány és kard 
ellen. — Váj jon mit jelenthet nekünk címerünk 
pajzsa? — Ez a címer úgy védi a mi hazánkat, 
mint a pajzs a harcos katonát. — H á n y részre 
osztja ez a függőleges vonal a pajzsot? — Két 
részre. — Mit láttok a jobboldali részen? — 
Négy vörös és négy fehér csíkot, — Mit jel-
képeznek ezek? — Hazánk négy főfolyóját : 
Duna, Tisza, Dráva, Száva folyókat. — A bal-
oldali részen, vörös mezőben három halom lát-
ható. Mit jelképeznek ezek? — Három magas 
hegységünket: a Tátra, F á t r a és Má t ra hegyeit. 
— Íme, a középső, a legmagasabb hegy csúcsán 
ott ragyog magasan a Szent Korona s ebből 
nyúlik fel a kettős kereszt. Mit jelenthetnek 
ezek? — Hogy mi magyarok keresztények va-
gyunk s országunk fenntar tói a korona és a 
keresztény hit. — Há t ez a pajzsot ta r tó két le-
begő angyal mit jelenthet? — Hogy Is tenünk 
védelmünkre küldi az ő angyalait . — A címert 
jobboldalon cserkoszorú, baloldalon pedig olaj-
ág fonja körül. Mi lehet ezeknek a jelentősége? 
— A cserkoszorú a bátorság, vitézség jelképe 
a katonáknál . Mert amint az erdő fái között 
a cser a legerősebb, akként a katonák között 
is a legbátrabbat nálunk cserkoszorúval szok-
ták kitüntetni . — It t a cserkoszorú azt jelenti, 
hogy a magyar nemzet vitézi nép volt mindig. 
Az o la jág a béke jelképe volt már Noénál is. 
I t t azt jelenti, hogy népünk békeszerető volt 

minden időben. — Lássátok, ez a mi címerünk 
röviden elmondja a mi hazánk földrajzát , he-
gyeit, vizeit; e lmondja történelmünket is, ami-
kor a Szent Koronáról , a kereszténységről, vi-
tézségünkről .és békeszeretetünkről beszél. Ezt 
a címert l á tha t juk a legtöbb helyen és a leg-
több alkalommal. Ezt kis-címernek hívjuk. 

— Ünnepélyes alkalommal azonban az úgy-
nevezett középcímert használjuk. (Szemlélte-
tés.) Mondjátok el, mi különbség van a kettő 
között? — Ez két címerből van összetéve s a 
belső a kis-címerünk. A külső címeren állat-
fejeket, csillagokat s kis négyzeteket stb. lá-
tunk. — Igen. Ez a három koronás leopárdfe j 
Dalmácia címere. Ez a huszonöt kis ezüst- és 
vörösszínű négyzet: Horvátországé. Ez a kék 
pa jzs amelyen egy-két hullámos ezüstcsík s 
köztük egy nyest fu t á t s felettük hatágú 
aranycsil lag ragyog: ez Szlavónia címere. Ez 
a pajzs, amelyen sas, aranynap, ezüsthold és 
hét vörös vár torony látszik: ez Erdélyország 
címere. Emi t t vörös mezőben áll egy két fe jű 
sas,»amelynek lábainál dőlt korsóból víz ömlik 
a tengerbe: ez Fiuméé. A kardot tartó kéz pe-
dig Bosznia és Hercegovina címere. Vá j jon 
miér t ra jzolhat tuk ezek címereit a kis-címer 
köré, mi jogunk volt erre? — Az, hogy ezek az 
országok mind Szent Is tván koronájához, azaz 
Magyarországhoz tartoztak. 

— A másik d rága jelvényünk a nemzeti 
zászló. Miről lehet a magyar zászlót felismerni? 
— A vízszintesen futó piros, fehér, zöld színé-
ről. — Mit jelentenek ezek a színek? Erről ré-
gebben egy szép verset is tanultatok, mondjá-
tok el! — „Háromszínű a nemzeti lobogó" stb. 
— Ez a zászló is szinte egészen elmondja a ma-
gya r nemzet történetét. Mikor tűzzük ki a nem-
zeti zászlót? — Nemzeti ünnepeinken. — Mely 
napokon t a r t j uk nemzeti ünnepeinket? — Már- • 
cius 15-én, október 6-án, augusztus 20-án. — Ka-
tonáink is ezt a zászlót viszik maguk előtt a 
csatába. A zászlótartó tisztséget ti kire bízná-
tok osztálytársaitok közül? — Miért ő reá, mi-
vel érdemelte meg? — A zászlótartóra azonban 
egy szent kötelesség is vár. Mi lehet az? —• Meg 
kell védeni az ellenségtől. — A csatába induló 
zászlótartó mindig sarkantyú nélküli csizmá-
ban ült a lóra. Mit gondoltok, mit aka r t ak 
ezzel jelezni a zászlótartók? — Azt, hogy a csa-
tában ők nem sarkantyúzha t ják meg a lovukat 
visszaszaladásra. Nekik a zászlót elhagyni soha-
sem szabad s élve soha ki nem adták kezükből. 
Ott haltak dicső halá l t a zászló védelmében. 
Befejezés. 

— Vájjon miért védték életükkel őseink a 
magya r zászlót, hisz az egész csak egy fa rúd 
s néhány méter színes vászon. Ahelyett köny-
nyen lehet más ika t csináltatni, ha netán el-
venné az ellenség? — Azért, mert az a zászló 
a magyar nemzetet jelképezi, a magyar becsü-
letet s azt meg kell védenünk mindhalálig. Mit 
jelent az, ha mások országában kitűzzük a ma-
g y a r zászlót? — Azt, hogy azt elfoglalta a 
magyar nemzet. — A Himnuszban is van pár 
sor, amely a magya r zászlóról szól. Mondjátok 
el! — „Zászlónk gyakran plántálád vad török 
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sáncára." — Mit jelentenek e sorok? — Azt, 
hogy a török sáncait, várai t sokszor elfoglal-
tuk. — Elolvasok most néktek egy nagyon szép 
verset a vén zászlótartóról, Petőfi Sándor ír ta. 
Hallgassátok s gyönyörködje tek. szépségében. 
(A felolvasott, vagy elszavalt költeményt na-
gyon röviden megbeszéljük.) — Ki volt az a 
vén zászlótartó. — Petőf i édesapja. — E nagy 
költőnket arról is ismeritek, hogy ő í r ta a leg-
gyönyörűbb verseket édes szüleiről. Tudom, ti 
is valamennyien nagyon-nagy ron szeretitek édes 
szüleiteket s meg is tudnátok érte halni. Mond-
játok meg, hogy mit csinálnátok azzal a gonosz-
lelkű emberrel, aki édesapátok, vagy édes-
anyátok fényképét bemocskolni, besározni, 
összetépni, vagy lábbal taposni akarná? — 
Nem engednénk meg s életünkkel is megvéde-
nénk. — Nem értem, hisz nem érdemes azért 
életeteket kockára tenni. A fénykép csak egy 
darabka fényes papír . Vehettek helyette ú ja t . 
— Igen, de aki édesanyánk fényképét bánt ja , 
az tulajdonképen a mi jó anyánkat aka r j a meg-
bántani s azért nem engedjük. — Nagyon tiko-
sán beszéltek. De mit cselekednétek akkor, ami-
kor valamennyiünk édesanyjának, a magyar 
hazának a képét, ezt a címert, vagy ezt a zász-
lót akarná valaki bántani? — Azt is megvéde-
nők életünkkel is. — Most se feledkezzünk meg 
kifejezésre ju t ta tn i tiszteletünket a magyar jel-
vények előtt. Ál l ja tok fel s ha j tsá tok meg feje-
teket a magyar zászló előtt! — Ha az utcán 
zászlót vivő katonákkal találkoztok, hogyan 
adjá tok meg néki az illő tiszteletet? — Mi fiúk 
kalapunkat levesszük és vigyázz-állásba helyez-
kedünk, a leányok pedig megállnak és fejet 
ha j t anak a zászló előtt. Mire emlékeztet benne-
teket az országzászló? — Az országzászló előtt 
hogyan tisztelegtek? — Így is cselekedjetek 
mindenkor s mutassatok példát másoknak is 
ezzel, mert nagyon sokan vannak, akik erről a 
szép kötelességről nem tudnak, vagy pedig 
megfeledkeznek. Külső országok népei e tekin-
tetben sokkal előbbre vannak. Ott bizony nem 
történik meg soha, hogy valaki elfelejtené nem-
zete zászlójának megadni a tiszteletet. Ameri-
kában még a mozielőadáfcok előtt is először a 
csillagos amerikai lobogó jelenik meg a vász-
non, amikor is minden amerikai felállással tisz-
teleg előtte s csak azután veszi kezdetét az elő-
adás. Ott minden iskolának a falán ki van te-
r í tve a csillagos zászló. Mi mindannyian mély 
tisztelettel és szeretettel szívünk mélyébe zár-
j uk a háromszínt, de ha ünnepnap virrad reánk, 
akkor magasan lobogtat juk. Mi, Csonka-Ma-
gyarország lakói ezt megtehetjük, azonban van-
nak magyar testvéreink, akiknek még ez sem 
szabad. Hol élnek ezek a szerencsétlen testvé-
reink? — A megszállott területeken. — Az 
egyik költőnk, aki szintén megszállott terüle-
ten élt, í r ta erről ezt a szép verset: 

„A keblünkről letilthatják, 
Letéphetik a három színt, 
Keblünkről beljebb vándorol. 
Befogadják a sziveink. 

E három szín után fog szívünk 
Sikoltva égni, vérezni, 
Ki mindenünnen leszaggatta, 
Jöjjön és onnan tépje ki!' 

— Mi pedig igyekezni fogunk, hogy minél 
hamarabb kitűzhessük a háromszínű nemzeti 
zászlót, váj jon hová? — A Kárpá tok ormára 
és az Adriai-tenger par t j á ra . — A d j a Isten mi-
nél hamarabb! — Énekeljük el: Fel, fel vité-
z e k . . . , vagy: Leng a lobogó . . . , vagy: A ma-
gya r zászló . . . kezdetű dalokat. 

Feladat: — Rajzol já tok le a kis-címert és a 
magyar zászlót. Í r j á t o k le, miként adjátok meg 
a kellő tiszteletet a magyar zászló előtt? 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai t anügyi lapokból. 

Magyar Paedagogia. A magyar neveléstudo-
mány művelésére és tudományos eredményei-
nek népszerűsítésére 45 évvel ezelőtt tudós tá r -
saság alakult, a Magyar Paedagogiai Társaság, 
mely zárt számmal, a magyar nevelés és okta-
tás elméletének és gyakorla tának legjelesebb 
művelői közül mindig százra egészítvén ki vá-
lasztott rendes t ag ja inak sorát, a pedagógiának 
mintegy speciális magyar akadémiá ja lett. Ren-
des tag ja i sorába tartozni ki tüntetés és dísz, 
mely mindenkor e téren való kiváló tudomá-
nyos munkásság ju ta lmának tekintendő. A Tár-
saság alapításától (1891) kezdve nagynevű elnö-
keitől (Heinrich Gusztáv, Fináczy Ernő, Kornis 
Gyula) gondozott s a neveléstudomány jeles 
művelőitől (Csengery János, Négyesy László, 
Kovács János, Weszely Ödön, Imre Sándor, 
Nagy J . Béla) szerkesztett értékes folyóiratot is 
ad ki, mely már 45-ik évfolyamát éli s mely 
több mint négy évtized alatt a neveléstudo-
mány örökérvényű és időleges kérdéseit egy-
a rán t taglaló dolgozatoknak gazdag tárháza 
lett. A folyóirat egyes füzeteire jövőben rende-
sen föl fogjuk hívni olvasóink figyelmét. Ez-
út ta l a lefolyt évi folyamnak négy füze-
tét egybefoglalva ismertet jük. Az 1935. évi, 
vagyis 44. évfolyam 1—3. számában a fő-
cikkek az 1935. év első napja iban tragikus 
egymásutánban elhúnyt elnök és alelnöknek, 
a pedagógia két jeles egyetemi t aná ra : Fináczy 
Ernő és Weszely Ödön emlékének vannak szen-
telve. Bevezetőül Prohászka Lajos , Fináczynak 
az egyetemi katedrán utóda, a d j a az elhúnyt 
mesternek, mint tudósnak, ki tűnő jellemzését. 
Ezt Fináczynak posthumus dolgozata követi 
„Törvénytervezet a tanügyi közigazgatás ú j já -
szervezéséről" címmel, mely tervezet nagystí lű 
pedagógiai munkálatként az immár végrehaj-
tás előtt álló Lex Hóman előzményéül néhai 
gróf Klebelsberg K u n o megbízásából készült. 
A cikkek között szerepel továbbá Kornis Gyula 
pedagógiai gondolatokban gazdag „Gyászbe-
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széde Weszely Ödön ravatalánál" . A Kisebb 
közlemények rovatában Gyulai Ágost szól Pes-
talozzinak stanzi nevelési kísérletét tárgyaló le-
veléről. — A folyóirat 4—6. száma főeikkül 
Friml Aladár „Tantervi és módszertani kérdé-
sek a középiskolában" c. tanulmányát közli, 
mely elnöki megnyitó volt a Magyar Paedago-
giai Társaság 44. évi nagygyűlésen. A kisebb 
közlemények során Kemény Fe renc szól hozzá 
a mindennapi iskolai testnevelés kérdéséhez. — 
A 7—8. számban Gyulai Ágost „Pázmány Pé te r 
szelleme" címmel a budapesti egyetem fönnállá-
sának háromszázéves fordulója alkalmából fej-
tegeti a nagy egyházfő és iskolaalapító nevelés-
történeti jelentőségét, Kemény Ferenc „Oktatás-
ügyi reformokról" szól, Prohászka Lajos pedig 
a „Népiség és műveltség" viszonyát vizsgálja. 
A kisebb közlemények között Komis Gyula ad 
tudományos jel lemrajzot Imre Sándorról, a pe-
dagógia jeles professzoráról egyetemi működé-
sének 30-ik évfordulója alkalmából. — A folyó-
i ra t mult évi utolsó, 9—10. száma „Jeles tanulók 
és jeles emberek" címmel közli Komis Gyula 
egyetemi rektori beszédét, melyet a sub auspi-
ciis avatott doktorok díszgyűlésén mondott. 
Horváth Jenő „A külpolit ikai nevelés kérdését" 
fejtegeti , Gyulai Ágost „Ratio Educationis re-
diviva" c. cikkében fejt i ki a közoktatásügyi 
igazgatás újjászervezéséről szóló Lex Hóman 
jelentőségét s az ezzel kapcsolatban fölmerülő 
aktuál is kérdéseket, Kari J ános pedig „Német-
nyelvű földrajzmódszertani munkák szemléje" 
címmel ad át tekintést egy speciális didaktikai 
kérdés fejlődéséről. Mind a négy füzet tar ta l -
mát magyar és külföldi, pedagógiai t á rgyú 
munkáknak, összesen 22 magya r és 15 külföldi 
könyvnek beható ismertetései, ú j szakkönyvek 
bibl iográfiája, számos vegyes pedagógiai h í r 
és kis közlemény s a Magyar Paedagogiai Tár-
saság hivatalos közleményei egészítik ki. 

Magyar Tanító. Január—márciusi számában 
Berkényi Károly í r t vezércikket, Padányi An-
dorról, a vármegye nagyérdemű volt kir. tan-
felügyelőjéről, abból az alkalomból, hogy a 
ki tűnő pedagógus, mint tanügyi főtanácsos, 
nyugalomba vonult . Nagy megbecsüléssel ír 
pályafutásáról , érdemeiről és tiszteletreméltó 
egyéniségéről. Ezenkívül Szekeres László dr., 
a Faluszövetség főt i tkára í r t nagyon lelkes cik-
ket ezen a tüzes címen: A taní tó kezében a nem-
zeti lélek fák lyá ja ég; Joós Ferenc, a Vad-
vizek közé zárt kultúrszigetek, Sugár Béla pe-
dig A spirituális, szociális rend felé címen í r t 
nagyon tar ta lmas ós szép cikket, továbbá Föl-
des Ferenc, az egyetemes tanítószövetség nem-
zettanulmányozási mozgalmáról, Klobusiczky 
Kálmán pedig Liszt Ferenc tüneményes pá-
lyá járó l és világhódító művészetéről. Az I f j ú -
sági Vöröskereszt múlt járól ós építő erejéről 
Loparits József í r t megemlékezést. Közli még 
a negyedévenkint megjelenő folyóirat Sugár 
Béla főtitkári jelentését. Az egyesületi kiváló 
vezérférfiak egyikéről Joós Ferencről Gyulay 
I s tván írt lelkes jellemrajzot. A folyóirat többi 
részét az egyesületi élet közleményei foglal-
ják le. 

Evangélikus Népiskola. Mellékletében ú j egy-
házi énekek kot tá jával és szövegével kedveske-
dik olvasóinak a folyóirat. Vezércikke: lelkes 
közgyűlési elnöki megnyitó beszéd. Rozsonday 
Károly a taní tó szerepéről a falumozgalomban 
ír. Dex Ferenc „Egység pedagógiai munkánk-
ban" című cikke is tanulságos s úgy ennek, mint 
Orbán Káro ly tanulmányának a folytatását ér-
deklődve vár juk . Pozsonyi Károly dr. élénken 
megírt Ütirajz-a, Radnai J ános Panaszkodik a 
magyar róna c. cikke s Szollás I rén Jézus a po-
gány gyermekek között című kis gyermekszín-
darabja nagyon kedves. Könyvismertetés és az 
egyesületi életről szóló hírek egészítik ki a 
füzetet. 

Dunántúli Népművelő. J a n u á r i első száma ú j 
kiállításban jelent meg s ebből az alkalomból a 
lap szerkesztője Dezső Lipót tanügyi tanácsos 
írt ünnepies hangú vezércikket. Népművelői vá-
gyak címen Gyarmati Béla í r t még cikket. Ta-
más József népművelési t i tkár Az édes pihenés-
ről, Bricsek Nándor plébános az i f júságnak az 
iskolaköteles korhatár u tán következő nevelésé-
ről, dr. Halász Lajos körorvos Föl támadunk cí-
men írt nagyon alkalmas népművelési előadást. 
Egyéb közleményei is nagyon érdekesek és ta-
nulságosak. A Nőnevelésről H. Klá ra s ugyan-
csak a nőnevelésről, illetve annak irányelveiről 
névtelenül í r t cikk nagyon tartalmas. Harsányi 
Lujza dr. gazdasági tanár a falu vezető asszo-
nyaihoz intéz újévi kérelmet a falusi élet szel-
lemi n ívójának emelése érdekében. Sok más 
érdekes oldalról mu ta t j a be a magyar népéle-
tet Piroska néni, Róka Zoltán, Gaál Karol in, 
A. F. népművelési a t iomákat is közöl az isko-
lák vi lágának eseményeiről. 

Nemzetnevelés. (Népnevelő.) A katolikus szel-
lem erőteljes organuma, melynek február 15-i 
számát Szabó D. Béla n y i t j a meg Krisz tus és a 
falu című hangulatos cikkével. Moravitz Lajos, 
a tanítási vázlat készítéséről, Lediczky József 
plébános az iskolai külsőségek jelentőségéről, dr. 
Noszlopi László a nemzeti nevelés sürgős fel-
adatairól, dr. Huszár Ferenc pedig a keresztény 
pedagógia és kriminali tás címen ír cikket. 
fírenner T ivadar humoros anekdotákat jegyez 
föl az iskolai életből, Sebes Gyula gimn. igaz-
gató pedig megkezdi a korszerű oktatásról el-
mélkedő szép tanulmányát . A lap többi rovatai 
változatos híreket közölnek az Iskola és az 
Egyház életéből. 

Magyar Népiskola. Február havi számának 
vezető cikkében Galla Endre főszerkesztő ün-
nepli az Állami Tanítók Országos Egyesületét 
fönnállásának negyvenéves fordulója alkalmá-
ból. Lelkes cikkben Böhm Pé te r azt hangoztat ja , 
hogy magyarabb magyar embereket neveljünk 
az eddigieknél. Tomcsányi Jánosról , a nemrég 
elhúnyt kiváló pedagógusról és tanfelügyelőről 
Bökényi Dániel í r t meleg nekrológot, Kiss 
Erzsébet pedig fo ly ta t ja az óvoda hatásáról í r t 
szép tanulmányát . 

Magyar Tanítóképző. A folyóirat február i 
száma lelkesen ünnepli Tabódy Idát , a cinkotai 
áll. tanítóképző nyugalomba vonult nagyérdemű 
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igazgatóját , abból az alkalomból, hogy legfel-
sőbb kitüntetésben részesült. Fényes pályafutá-
sáról szép élet- és jel lemrajzban a Cinkotára 
áthelyezett intézet ú j igazgatója Medgyesy 
Zsófia meleg méltató cikkben emlékezik meg. 
A füzet egyszersmind közli Tabódy Ida pompá-
san sikerült arcképét is. Dr. Padányi Frank An-
tal az osztályfőnöki órák bevezetését s ezekkel 
a nevelői munka intenzívebb színvonalát sür-
geti. Prohászka Ferenc fo ly ta t j a a hazai föld-
ra jz tanításáról szóló nagyszabású tanulmányát 
s az egyesületi élet eseményeiről dr. Jelitainé 
Lajos Mária érdekesen számol be. 

Magyar Ünnep. Szerencsésen megválasztott 
címe nagyon kifejező. A kis folyóirat ugyanis a 
magyar nemzet történelmi emléknapjai t ün-
nepli minden számával, minden közleményével. 
Közleményei az olvasókat is ünneplésre serken-
tik és segítik is, amennyiben a lap tar ta lma az 
ünnep alkalmára í r t olyan beszédeket s más 
irodalmi alkotásokat ad, amelyeket a megfelelő 
ünnepeken bárki és bárhol előadhat. A most 
megjelent február i számába Kiss Károly ír t 
vezércikket, a Tanítás-Nevelés rovatban pálya-
munkákat közöl, a Beszédek-Versek rovatában 
Zányi József ír t március 15-ére ünnepi beszé-
det s közli Petőf i két rokontárgyú versét. Van 
még a füzetben mese a szabadság országáról s 
a Figyelő rovatban több irodalmi és tanügyi 
újdonságról szóló érdekes hír. 

Hevesmegyei Népoktatás. Legutóbbi számá-
ban Egészségesebb magyarságot c. vezércikket 
közöl Reichmann T ivadar tollából, aki a fizikai 
és szellemi fejlesztés összhangját sürgeti. Böhm 
Péter a művészeti t á rgyak taní tásáról érteke-
zik, R. pedig a körzeti iskolafelügyelők kineve-
zéséről. Zeke Gábor meleg méltánylással búcsú-
zik a kerület távozó tanfelügyelőjétől Gallay 
Gauser Rezsőtől. A lap további lapja in A gyer-
mek lelke és a tanító címen közli egész terjedel-
mében azt a nagyszabású pályaművet , melyet 
Böhm Pé te r hatvani tanító í r t s amelyet pálya-
dí j jal jutalmazott az egyesület. A tanügyi hírek 
rovata is élénk és változatos. 

Francia tanügyi lapokból. 

A nevelés és összhang műve 
Lélekbúvárok és idegorvosok egybehangzóan 

megállapították, hogy a legtöbb rendellenesség 
és a legsúlyosabb fogyatékosság azoknál a 
gyermekeknél jelentkezik, akik különváltan élő 
szülőktől vagy belső egyenetlenségek által fel-
dúlt házasságból származnak. A nevelők vi-
szont a maguk részéről nagyon is jól tudják, 
hogy még a teljesen normális és szellemileg 
kiegyensúlyozott gyermekek is keservesen 
megsínylik mind értelmi, mind pedig erkölcsi 
fejlődésükben azokat az egymásnak ellent-
mondó befolyásokat és akaratokat , amelyek 
mind-mind a házi perpatvarokból, a családi 
tűzhely körül dúló viharokból keletkeznek. 

Ugyan, hogy' is lehetne az másképen? Hiszen 
a nevelés az összhangnak, a teljes harmóniának 
a műve, a nevelésnek egyöntetűen kell ha tás t 

gyakorolnia az egyén valamennyi életnyilvá-
ní tására! Mindenik á r ta lmas befolyás, mely ez 
életjelenségek bármelyikét megtámadja, vala-
mennyi többi életműködést is megzavarja. S 
minthogy az ösztönnek a törvénye úgy rendeli, 
hogy az összhang megbomlása esetén minden 
egyes életfunkció tőle telhetően védekezzék, a 
működések szolidaritása elhalványul és az ön-
zésnek a d j a át a helyet. Ugyan mit teszünk, 
ha valami bánat megzavar ja emésztésünk fo-
lyamatát , ha erkölcsi sérelem megbénítja ideg-
ellenállásunkat, vagy ha valaminő oktalanság 
megzavar ja lélekzésünket vagy vérkeringé-
sünknek rendjét? Önkénytelenül, ösztönszerűen 
lendíteni igyekszünk a szenvedő életfunkción: 
a r r a kér jük a többi életműködést, kímélje erő-
forrásainkat , hogy teljes energiánkat a helyre-
állítandó funkció j avá ra használhassuk fel. 

Anélkül, hogy számot tudna róla adni, ugyan-
ezt cselekszi a gyermek is. Ha a családi élet 
meghasonlásai felzaklat ják idegrendszerét, akkor 
az iskolában keresi az enyhülést adó nyugal-
mat. Rettenetesen tévedünk, ha az ilyen gyer-
meket hanyagsággal, figyelmetlenséggel vádol-
juk, ha szórakozottnak, hebehurgyának tekint-
jük, amiért társai körében keresi a feledést, 
amely elősegíti a megrendül t egyensúly helyre-
állí tását. Hiszen a felnőtt sem cselekszik más-
ként, ha valami bú-baj felborította benső béké-
jét: a kocsmában, vagy a kávéházban, ivás vagy 
játék közben próbálja feledni gondjait. 

Sok hasonlatosságot lelhetni a gyermekek s 
az állatok nevelése közt, mer t reflekszeik, vissza-
hatásaik csaknem azonosak. Nézzük a csikót, 
mennyire türelmetlen a sok korlátozás, fék 
miat t ! H a állhatatlan, ingadozó kéz vezeti, el-
veszti érzékét aziránt, hogy mit is kell tennie: 
nem ismeri ki magát a sokféle parancs és ellen-
parancs közepett, a bizonytalanság elhomályo-
sí t ja az eszét, szeszélyek és képzelgések út-
vesztőjébe kergeti s lia a saját h ibá já t szem 
elől tévesztő idomító erőszakkal aka r j a a jó 
ú t r a téríteni, legföljebb hatalmas rúgásban 
lehet része. — Ugyanígy viselkedik a rosszul 
nevelt gyermek is. Vezetőinek egyenetlenke-
dése, az otthon diszharmóniái közben a gyer-
mek nagy ravaszul minden szeszélynek tág 
teret enged. S ha elérkezik az ideje annak, 
hogy valaminő elhanyagolt képességét gyako-
roltassuk, vagy, hogy javítgassunk szokásain, 
akkor ugyanúgy viselkedik, mint a csikó, — ő 
is kirúg. 

Viszálykodástól mételyezett otthon egyálta-
lában nem képes nevelőhatást gyakorolni a 
gyermekre s i t t nemcsak a szülők torzsalkodá-
sát í tél jük el, hanem a nagyszülőknek, a nagy-
bácsiknak és néniknek, va lamint a család bará-
tainak az erőszakos beavatkozását is a neve-
lés i rányí tásába. Különösen ártalmas, ha a 
család meghiúsítja az iskola munkáját. 

Ezzel olyan problémát érintünk, amelynek 
fontosságát senki sem vonhat ja kétségbe. A 
széthúzás iskola és család között még végzete-
sebb következményeket von maga után, mint 
az otthon feldúltsága. E két tényező küzdelme 
kizárólag a gyermeki temperamentum uralkodó 
ha j lamainak kedvez: azé a győzelem, amely a 
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legkisebb erőfeszítést követeli s amely kevésbbé 
akadályozza az ösztönös haj lamok k ibur ján-
zását. 

Nevelés dolgában egyébként sem eshetik szó 
az egyik vagy másik tényező győzelméről vagy 
vereségéről, hiszen minden kudarc a nevelt-
nek lázadozásában nyilvánul, tehát a helyzetet 
félreértő s lázadást szító tényező, hanem maga 
a lázadás szelleme az, mely győzedelmeskedik. 
A nevelésre kiváltkép áll az a mondás, hogy 
aki szelet vet, az vihar t ara t . Ne t ű r j ü k tehát, 
hogy a gyermek bírálgassa, csúf fá tegye a 
nevelőit. A nevelés az egyetértésnek, az össz-
hangnak a műve, minden vetélkedés, háborgás 
csak romlásra vezethet. 

S ezzel a romlással szemben nagyon csekély 
vígasz, hogy az élet ma jd amúgy is kiegyen-
lít mindent. Igen, az élet meghaj l í t j a vagy 
megtöri mindazokat, akik alapvető törvényeit 
megszegik: könyörtelen szankciókkal su j t min-
den árulás t . Ám az i t t a bökkenő, hogy az 
erkölcstelenséget, az ész és szív törvényeinek 
sérelmét nem is annyira az elszigetelt egyén, 
mint az egész társadalmi szervezet kénytelen 
megsínyleni. A jók a rosszakért kénytelenek 
szenvedni. A társadalmi szervezet tag ja i közt 
ugyanis éppoly szolidaritás uralkodik, mint 
egyazon egyénnek testi, értelmi és erkölcsi 
ténykedései között. 

Őrizkedjünk attól, hogy a természeti erők 
reakciójától vá r juk az elégtételt: a vétkesek 
brutál is észretérítését. Ezek a reakciók súlyos 
betegségnek a megnyilvánulásai , amely beteg-
ség az egyén lenyűgözése u tán az egész t á r sas 
szervezetnek épségét t á m a d j a meg. Ezt a súlyos 
veszedelmet csak azáltal előzhetjük meg, hogy 
minden erőnkkel előmozdítjuk a nevelőténye-
zők harmóniá já t , amelynek h í ján az egész 
óriási munka sikertelenségre van kárhoztatva. 

F. Garcin. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 

1936 január i szám. 

Német tanügyi lapokból. 
A gyermek, ahogyan egy tanító látja 
A „Schweizerische Lehrerzeitung" egyik leg-

utóbbi számában G. Schaub közli egyes gyer-
meklélektani megfigyeléseit és megál lapí tásai t . 
Érdekes tanulmányának gondolatmenete a kö-
vetkező: 

Mindenki — egyéniségétől, testi és lelki álla-
potától és tá rsadalmi helyzetétől függően — 
más és más színben l á t j a a világot. í g y van ez 
a gyermekekkel is. Mindegyikük másként l á t j a 
az osztálytermet, ahol tanul, de másként l á t j a 
a tan í tó já t is. Az egyik gyermeket csupa mel-
lékkörülmény érdekli s ezek mindegyikéből 
nagy dolgot csinál. A másiknak tele van a fe je 
előítéletekkel és csak azért is azt veszi észx-e, 
amit észrevenni akar . Van olyan gyermek is, 
akinek rosszul esik, ha a társa i okosan felelnek, 
s örül, ha alkalma van felfedezni valami kifo-
gásolni valót. A gyermeki természetnek ez a 
sokfélesége szükségessé teszi, hogy a taní tó 
egyenkint vizsgálja és í tél je meg a maga taní t -

ványait . í g y j á r t el a cikk írója is, s miu tán 
egy sereg tapasztalatot gyűj tö t t , igyekszik rá-
világítani a r ra , hogyan l á t j a ő a gyermeket . 

Negyvenkilenc elsőosztályos, tehát hetedik 
életévében j á ró gyermekkel van dolga. A mai 
idők gyermekei ezek, akiket mindenki korhol, 
mert azt t a r t j a róluk, hogy egészen mások, 
mint amilyenek azelőtt voltak a gyermekek: 

Csincsura Sándor zsámboki tanító tábla-rajzai. 

rosszabbak, vadabbak, a felnőttel szemben tisz-
teletlenebbek. Ám, amikor meghal lga t juk és 
kellő é r t ékükre leszáll í t juk a panaszokat, ki-
derül, hogy a gyermek most is, mint azelőtt, 
csak olyan, amilyennek lá t juk, illetőleg ami-
lyennek a magunk egyéni beállításában, tapasz-
talataink és emberismeretünk a lap ján meg-
ítélni t ud juk . S ha m á r változásról beszélünk, 
azt mondha t juk , hogy talán a gyermek ke-
vésbbé változott az idők folyamán, mint a fel-
nőtt. I nkább a felnőttnek a gyermekhez való 
viszonya let t más, minthogy — főként a váro-
sokban — az életkörülmények a gyermekre 
nézve kedvezőtlenekké alakultak, hiszen a moz-
gásuk tere mind szűkebbre zsugorodik. 

A mai városi gyermek úgyszólván honta lanul 
él; mindenüt t útban van, a szobában csak úgy, 
mint a konyhában és a folyosón; mindenki kor-
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ho l j a és elkergeti, akárhol mutatkozik. Hogyan 
viselkedjék az i lyen gyermekekkel szemben az 
iskola? Semmiesetre se bánjék velük hasonló 
türelmetlenséggel, hanem nyú j t son nekik bizo-
nyos korlátozott szabadságot és törekedjék 
a r r a , hogy a gyermekek o t thonra ta lá l janak 
benne. 

— Az én negyvenkilenc f iamat — foly ta t ja a 
c ikkíró — nem lá tom másnak, min t igazi fiúk-
nak. Nem keresek bennük k ia laku l t jellemeket, 
ak ik az erkölcsi tanokat t e t tekre tudják vál-
tan i . Sőt ellenkezőleg: valamennyinek van va-
lami a füle mögött ; tu la jdonképeni gondolataik 
és vágyaik egészen más felé i rányulnak, mint 
ami t a viselkedésük mutat. Legszívesebben sza-
b a d j á r a eresztenék az ösztöneiket és hancúroz-
n á n a k a tanteremben kedvük szerint, s ha te-
hetnék, halálra bosszantanák a taní tójukat . 
Ámde ezt az örömöt igazán nem engedhetem 
m e g az én fiaimnak. Nyiltan megmondom ne-
kik, mit tartok felőlük, s hogy mi t szeretnének 
cs iná ln i ők a tanteremben, ha lehetne. De — 
s a j n o s — a v idám tréfálkozásra nincsen idő, 
mer t az iskola kizárólag a r r a való, hogy a 
gyermekek megtanul janak dolgozni, ami bizony 
nehéz feladat. 

A mód tehát, amellyel leszerelhetjük a gyer-
meki haj lamokat , egyszerű: nem szabad időt 
hagyn i azok ki törésére és cs i rá jában kell elfoj-
t an i minden rendetlenkedést. Mindezt pedig a 
legkisebb felindulás nélkül, t e l jes nyugalom-
mal kell csinálni. Még a szavakkal is takaré-
koskodjunk; ami t néma jelekkel el lehet in-
tézni, azt intézzük el ilymódon. Az osztályon 
egyetlen akarat uralkodjék, amelytől nincs el-
térés. 

Az osztályfegyelemnek ebben a beállítottsá-
g á b a n érdekes megfigyeléseket lehet tenni. 
Gyermekek, akiket a szülők aggódva hoztak az 
iskolába, mondván, hogy az ördög sem b í rha t 
ezekkel a lurkókkal , mintagyermekekkó lettek 
az iskolában. E g y tekintet, egy in tés elég, hogy 
felfigyeljenek. A szülői jóslat, hogy a taní tó 
nem fog bírni velük, nem vál t tehát be, ta lán 
azért , mert otthon az ő természetükkel ellen-
kező bánásmódban volt részük, ta lán, mert túl-
ságosan sokat beszéltek nekik, vagy — ami a 
a legvalószínűbb — otthon nem foglalkoztat ták 
őket megfelelő módon s most anny i ra tetszik 
nekik az iskolai munka , hogy mellette minden 
másról megfeledkeznek. És így v a n valamennyi 
gyermekkel. A fölöt tük uralkodó akara t leg-
It evésbbé sem tör i le a jókedvüket és gyerme-
kességüket. Nevetve lépnek a tanterembe és 
v idáman hagyják el tevékenységük színhelyét. 

Azt lehet tehát mondani : a m u n k a az a varázs-
szer, amely az i f j ú ságo t nevelési szempontból 
a leginkább előnyösen befolyásol ja (akárcsak a 
felnőtteket). Minél inkább s ikerül a gyermeket 
az ő lényének megfelelő munkával foglalkoztat-
ni, annál készségesebb, engedelmesebb és jobb 
lesz; viszont minél hiányosabban történik a 
munkáva l való foglalkoztatása, annál inkább 
romlik a természete. S ez a szabály az ot thonra 
is érvényes. Ha ot t is sikerülne a gyermeket 
megfelelően foglalkoztatni, kevesebb lenne a 
panasz ellene. 

Legyünk tehát óvatosak a fiatalság megítélé-
sében. Ne felej tsük el, hogy a felnőttnek kellő 
tapasztalata van, tudja , hogyan kell viselked-
nie, hogy az embertársai kedvezően vélekedje-
nek róla. A gyermeknél hiányzik a szükséges 
tapasztalat , ezért szabadon éli a maga ösztön-
életét, vigyázat lanabb a cselekedeteiben és ki-
mond olyan dolgot is, ami t a felnőttek több-
nyire elhallgatnak. Ál ta lában a gyermek meg-
fontolat lanul cselekszik, a következményekkel 
nem számol s gyakran éppen az ellenkezőjét 
csinálja annak, amit a nevelője kíván. Mind-
ezért azonban az i f júságo t szidni és a vi lág 
romlásán elmélkedni nagyon elhibázott dolog. 
Hiszen nem egy esetben éppen a felnőttben van 
a hiba. 

A tanító, aki naponta és évtizedeken á t fog-
lalkozik az i f júsággal , a gyermekekkel való bá-
násmódot illetőleg több tapasztalat ta l rendel-
kezik, mint a szülő. A taní tó ugyanúgy van a 
gyermekkel, mint az orvos a beteggel: tárgyi-
lagosabban tud ítélni, világosabban át tekint i 
a helyzeteket, amiket a szülők túlságosan bo-
nyolul taknak látnak; egy kézlegyintéssel és 
könnyed humorra l elintéz „esetek"-et, amik 
fölött a szülők esetleg hosszasan sopánkodnak. 
Kevesebb szentimentalizmus és több lélekisme-
ret! Ez fontos szabály a nevelésnél. 

A gyermekeknek g y a k r a n van egymással 
csetepatéjuk, hamar bántalmazzák is egymást , 
de éppen olyan gyorsan túl is teszik maguka t 
a sokszor lá tha tó nyomot is hagyó sértéseken. 
K á r tehát n a g y dolgot csinálni az ilyen esetek-
ből. Inkább a r r a ügyel jen szülő és taní tó egy-
aránt , hogy bizonyos gyermeki szokásokat ne 
engedjen túltengeni. Tlyen például a gyerme-
kek fel tűnésvágya. H a va lamely gyermek észre-
veszi, hogy az ő közléseit lá tat lanban valónak 
fogadjuk el, egyszerre n a g y fontosságot kezd 
tu la jdoní tan i a maga személyének és mind 
bátrabb lesz az „újdonságok" fel találásában. 
A gyermek beszédáradatának gátat kell vetni 
és a kis h í rha rangnak ha tározot t formában ér-
tésére kell adni, hogy nem vagyunk ha j landók 
valótlan adatokat tudomásul venni. Így elejét 
vehet jük annak is, hogy a gyermekek árul-
kodókká vá l j anak . 

A cikkíró végül r ámuta t a r ra , hogy kellő kö-
vetkezetességgel teljes munkafegyelmet lehet 
teremteni még a legkisebb gyermekek között is. 
Mert ezekkel is meg lehet értetni, hogy minden-
kire előnyös, ha a munka mindkét részről, a ta-
nító és a t an í tvány részéről egyaránt zavar-
talan. A munkában való öröm legyen a vezető 
elv, s a tanulók érezzék, hogy az ő érdekük, 
hogy rendet t a r t sanak és a tőlük telhető leg-
jobbat nyú j t sák . Az így kia lakul t osztályszel-
lem mellett el is é rhet jük , hogy valamennyi 
gyermek készségesen és örömmel teljesíti köte-
lességét a megkívánt módon. És milyen hálá-
sak ezek a kis gyermekek, ha a jó tel jesí t-
ményre való törekvésüket megdicsérjük. A ta-
nító nagy hibát követ el, ha elmulaszt ja a gyer-
mekek jó te l jesí tményét elismeréssel jutal-
mazni. Mert a gyermek sem szívesen csinál va-
lamit minden haszon nélkül, önzetlenül. A tel-
jesí tményéért ellenértéket, ju ta lmat vár . És 
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igaza is van. Ebben rejlik éppen egyik t i tka az 
iskolai nevelés eredményességének. 

A cikkíró végül néhány példán bemuta t ja , 
hogyan nyi lvánul meg a gyermekek különféle 
egyénisége az iskolai munka közben. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Ifj. Gyökössy Endre: Tavaszról akartam írni. 
(A „Magyar Üt" kiadása. Budapest , 1936.) 

I f j . Gyökössy Endre versei erős költői adott-
ságból születtek. Lüktető erővel tör u ta t magá-
nak ez a l í ra és az i f jú i lélek széles érzelmi 
ská lá jáva l felöleli az élet, az emberek és az ese-
mények sokrétűségét. 

Verseinek szerkezete jól felépített , f o r m á j a 
változatos, r i tmusa élénk, sokszor zenei hatású . 

Meglátása bátor, éles, újszerű. 
Szelleme az eszményit, az ideálist tűzi ki leg-

főbb célul. Intel lektuál is önkr i t iká jának szigo-
r ú s á g a belső feszültséget vált ki énjéből, ilyen-
kor kirobbanó szenvedélyes türelmetlensége 
önmaga i ránt fölényes kételkedésre kényszeríti , 
de ez a látszólagos kétely csak kihangsúlyozza 
idealizmusát. (Ködtollú madarak.) 

Lelke mélyen áhítatos, hivő, áh í ta ta átszelle-
mülő, zengő szimfónia. Az élet elesettjeit, fél-
szeg a lak ja i t szívén keresztül l á t j a ' meg. (Kol-
dusok.) 

A ma sivár ki lá tás ta lanságában annyi veszni 
induló i f j ú testvéréért szava az égig kiál t és 
feldübörgő keserűséggel kérdi : mi lesz a szel-
lem, az értelem nyomorgóiból, akiknek kihasz-
ná la t lan ereje nemcsak építésre, de rontásra is 
végzetesen hatalmas. Megdöbbentő, gyötrelme-
sen szép verse a „Hüszonkétévesek dala". 

L í r á j a lehalkul a „Con sordino" verscsoport-
jában, éneke szelíden zeng, elvont ábrándvilá-
gát dús színekkel melegíti át, de érzelmei hold-
sugaras miszt ikumába sokszor it t is beledobja 
a rideg valóság komor képeit. 

Szereti a végleteket. Még keresi önmagát , 
igazi énjét, mer t impressziói fo rga tagában még 
nem kristályosodott ki az állandóság. 

De ez a for rongás ad ja meg költészete tavaszi 
hamvát , lendületét. 

Az értékes kötethez Oláh Gábor írt szép 
st í lusú a jánlás t . A sikerült metszetek Lázá r 
Pá l művészetét dicsérik. 

Olay Ferenc dr. megjelent munkáinak jegy-
zéke. 

Igénytelen a füzet címe, de annál jelentősebb 
az az írói pálya, melynek alkotásai t velünk 
megismertet i . Mindössze is: az utolsó tíz esz-
tendő, 1927-től máig, az az idő, melynek termé-
sét az érdekes füzet felsorolja. Már maguk a 
művek címei is ter jedelmes füzetet adnak, kép-
zelhetjük, mily nagy ter jedelmű lehet az iroda-
lom, amelyet hirdet . Dr. Olay Ferenc fölötte 
nagy kul turál is és irodalmi pá lyafu tásának 
impozáns tükre ez a füzet. A nagyérdemű író 
széles látóköréről, emelkedett szelleméről és a 
világesemények áttekintésére, megítélésére 
h íva to t t európai műveltségéről tanúskodik m á r 

maga az is, hogy a több-kevesebb szállal össze-
fűződő történelmi mozzanatokat f igyelemmel 
kíséri és azok hatásáról világos magyaráza to t 
nyúj t és ily módon sok olyan dolgot megértet, 
ami máskülönben ta lán kevésbbé vi lágos vagy 
éppen érthetet len is volna. — Oly sokoldalúak 
ezek a könyvek, különlenyomatok, folyóiratok, 
hírlapi cikkek, egyetemi és tudományos vala-
mint ismeret ter jesztő előadások, amik az Olay 
Ferenc szellemi műhelyéből kikerültek, hogy 
egyrészt szinte korunk kultúrtörténetének ra-
gyogó összefoglalását l á t j u k s a kor lelkét érez-
zük az érdekes füzetben, másrészt nagy meg-
becsülésre késztet a szerző iránt, aki impozáns 
tudományos- fölkésziiltségével műveivel fáklyát 
gyúj t előt tünk, hogy meg ne zavarodjunk és el 
ne tévedjünk a világesemények izgalmas és szö-
vevényes forgatagában. Alig merült föl az utolsó 
tíz évben olyan nagyjelentőségű poli t ikai és 
kulturális esemény, amelyben Magyarország is 
közelebbről érdekelt fé lkén t szerepet já tszot t és 
nemzeti h ivatása szerint a világpolitika tényezői 
között befolyást gyakorol t kivált az európai 
polit ikára, hogy Olay Ferenc meg ne ragadta 
volna és ne igyekezett volna a füzetben fel-
sorolt európai és világkérdések t isztázását a 
jogos m a g y a r igények nézőpontjából megvilágí-
tani. Nekünk magyaroknak, az Olay Ferenc tör-
ténelmi ér tékű tanulmányai , szinte a szóles látó-
körű publicista ú tmu ta t á sá t nyú j t j ák mindama 
kérdésekben, amelyek Európa szenvedő népei-
nek sorsára és jogos igényeire vonatkoznak. A 
füzet persze csak útbaigazí tó kalauz, melyből 
megtudjuk, hogy a nagyérdemű szerző, akinek 
műveiről a jegyzék szól, műveiben mely világ-
politikai kérdéseket fe j teget . Mindezeken kívül 
elismeréssel kell megemlékeznünk a katalógus-
szerű füzet prakt ikus összeállításáról. 

Dr. P. Röss Bertalan: „Avianói Márk pápai 
követsége és a török félhold alkonya Magyar-
országon." (Kiadja a Magya r Kapucinus Tar-
tományfőnökség, Budapest.) 

Ebben az évben ünnepl i Magyarország és 
vele az egyetemes kereszténység 250 éves év-
fordulóját annak, hogy Buda vára felszabadult 
a másfélszázados török uralom alól. Ez a cen-
tenár ium indítot ta Röss Bertalan kapucinus 
atyát a r r a , hogy beható tanulmányok a lapján 
megír ja a felszabadító h a d j á r a t történetét és a 
hálátlan utókor f igyelmét felhívja a had já ra t 
egyik elfeledett és mégis nagy hősére, Avianói 
Márkra. 

Röss Ber ta lan ér tékes könyvében először 
szemléltetően és adatokkal ismerteti azt a ret-
tenetes pusztulást, amelybe a török uralom 
Magyarországot taszí tot ta . A török kiveréséhez 
hiányzott jóformán minden előfeltétel, hiány-
zott a jól felszerelt hadsereg, a pénz, a biztos 
i rányítás és imponáló hadvezér. Igaz, hogy a 
150 esztendő alatt az ozmán hatalom nem egy-
szer volt oly gyenge helyzetben, hogy hazánk-
ból, sőt egész Európából játszi könnyűséggel 
kiverhettük volna, de Eu rópa akkori uralkodói 
sohasem muta t t ak a kelet i veszedelem i rán t oly 
nagy érdeklődést, hogy fegyveres hadseregeket 
vonul ta t tak volna fel ellene. Sem a f ranc ia 
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uralkodók, sem a német császárok nem látták 
be, hogy a Balkánon és Magyarországon ke-
resztül sötét felhők nyomulnak Európa egére. 

XI . Ince pápa volt az, aki a török ellen indí-
tandó had já ra t sürgős voltát a legkomolyabban 
és legalaposabban átérezte, aki még elődeinél 
is nagyobb szeretettel . fordult Magyarország 
felé. Ő készítette elő a felszabadító hadjára t si-
kerét nemcsak rendkívüli anyagi áldozatokkal, 
hanem elsősorban azzal, hogy a keresztény 
uralkodók közötti ellentéteket kiegyenlítet te s 
a közös harcra összehozta őket. Ennek a mun-
kának végrehaj tását bízta az egyszerű, de rend-
kívüli képességekkel megáldott kapucinusra, 
Avianói Márkra, akinek oroszlánrésze van ab-
ban, hogy 1684-ben a Szent L igában egyesült 
Lipót császár, Sobieski János, Velence és XI . 
Ince pápa. 

Legnagyobb érdeme Avianói Márknak, hogy 
nemcsak Velence és Róma, Róma és Ausztria, 
hanem az egyes hadvezérek között is mindig 
lí jra és ú j r a építet te a béke sz ivárványhídjá t , 
mert ennek hiányában sem a velencei beavat-
kozás, sem az egyes hadvezérek sikerei létre 
nem jöhettek volna. Ö csil lapítja le először Li-
pót császárt Sobieski János lengyel királljTal 
szemben s így megteremtette Bécs megmenté-
sének első alapfeltételét. Ü s imí t ja el Lotharin-
giai Károly és a lengyel király vetélkedését és 
ezzel biztosította P á r k á n y és Esztergom vissza-
foglalását. Buda visszahódítását történeti tény-
ként Márk atya állandó békéltető munkája kí-
séri, még a belgrádi, sőt később a szalánkeméni 
és zentai győzelem is az ő egyensúlyozó szerep-
lésével vált lehetővé. Jól jegyezte meg az egyik 
történetíró, hogy a hadvezérek egyenetlenke-
dése sohasem a ra to t t győzelmet, ehhez előbb 
mindig Avianói M á r k békét közvetítő szerep-
lése kellett. 

Legnagyobb meglepetéssel azonban azt a min-
den részletre k i te r jedő hadi tervet olvassuk, 
amit a felszabadító háború lefolyta tására vo-
natkozólag ez az egyszerű szerzetes készített és 
ter jesztet t mint a pápa követe Lipót császár 
elé. A teljes sikert eredményező hadjára t jó-
részben ezek szerint a stratégiai tervek szerint 
folyt le s így Avianói Márknak a sikeres had-
já ra tban nemcsak közvetett, hanem közvetlen 
része is volt. 

Örülünk Röss Bertalan könyvének, mert 
fényt derít a m a g y a r történelem egyik dicső 
l ap j á r a és megismerteti olvasóközönségünket a 
magyarság és kereszténység egyik szerény és 
mégis hatalmas munkásával. 

H. Hajtay Etelka: Küzdj és bízzál! Budapest, 
Kókai Lajos kiadása. 1935. 48 lap. Ára: 1-60 P . 

Az Ember Tragédiá ja egyike azoknak a nem-
zeti remekműveinknek, melyek a világháború 
utáni időben xíjjászületésiik korszakát élik s az 
eddiginél is fokozottabb megértésre jutottak. 
Az elmúlt 15 esztendőnek gazdag Madách-iro-
dalma, tudományos és regényes Madách-életraj-
zok, a tragédia sok ú j kiadása és kommentára 
mind előbb említett megállapításunk mellett 
tanúskodnak. H a j t a y Etelka szegedi tanárnő 
most, bizonyára a szegedi ünnepi játékok ha-

tása alatt, mintegy az i rodalmi neveléstől távol 
eső, egyszerűbb műveltségű emberek, tehát a 
közönség nagy tömegei részére és főleg az i f j ú -
ság s a társadalom irodalmi és erkölcsi neve-
lése céljából, az Ember Tragédiájában nyi la t -
kozó erkölcsi nevelőerő kiaknázása végett a d j a 
a remekmű népszerű magyarázatá t Madách 
életrajzával s egyben a műből vett részletek 
szavalatával és szavalókórusokkal élénkítve 
ünnepi előadások céljaira. Bizonyára taní tvá-
nyai lebegtek a jeles polgári leányiskolái 
tanárnő előtt e műve megírásánál , tudván azt, 
hogy az E m b e r Tragédiá ja csak érett korban 
adható a leányok kezébe. A serdülő gyermeke-
ket is be kell azonban vezetni e remekmű meg-
értésébe és élvezetébe ha másként nem, hát leg-
alább bő szemelvények ú t j án , mint ahogy a bib-
liát is csak szemelvényesen adjuk a serdülők ke-
zébe. H a j t a y Etelka füzetében a szószerinti sze-
melvényeket jól kidolgozott prózai áthidalások 
kötik együvé s adnak teljes képet Madách szelle-
mének nagy értékéről. Evvel a módszerrel si-
került a szerzőnek az olvasó elé áll í tani azt, 
ami az Ember Tragédiá jának lényegét a lkot ja , 
vagyis a d rámai költemény nagyszerű erkölcsi 
alapeszméjét s elősegíteni azt, hogy Madách 
remeke ne csupán a kiváltságosak szellemi 
gyönyörűsége legyen, hanem e füzetet föl-
használó népművelésünk révén azoké is, akik 
középfokú iskolát nem já rva , nem hatolhat tak 
be a remekmű mélységeibe. A füzet egyébként 
az irodalom tanításánál is segédkönyvül szol-
gálhat. 

A Búvár februári száma egymás mellé á l l í t j a 
a biológiai ku ta tás bámulatos ú j eredményeit 
és az aranycsinálás ál tudományát , a mikrosz-
kóp csodáit és a varázsvessző babonáját , a 
világegyetem ti tkait hordozó óriásmeteorokat 
és az emberi kéz ügyességéről tanúskodó pa-
rányi óraszerkezetet. Az olvasó előtt távlato-
kat nyit, problémákat vet fel és old meg ennek 
a nagyszabású folyóiratnak februári száma is. 
A Kaiser Wilhelm-Gesellschaft kutató intéze-
teitől a szombathelyi múzeum magyar kul túr -
törekvéseket hordozó munkájá ig , tehát a ter-
mészettudományok egész birodalmában meg-
bízható vezetőül kínálkozik a Búvár. Dr. 
Fabinyi T ihamér pénzügyminiszter levele, ame-
lyet a húvár szerkesztőségéhez intézett, meg-
győzően t anús í t j a a tudománynak és a gyakor-
lati életnek kölcsönhatását, azok a tanulmá-
nyok pedig, amelyek a magyar nemzetportré 
kevéssé ismert vonásait t á r j á k elénk a törté-
nelem tükrében, világosan mutat ják a termé-
szettudományok művelésének nemzeti jelentő-
ségét. A Búvár februári száma a technika kö-
réből is érdekesebbnél érdekesebb közlemények, 
hírek és képek sorát tartalmazza. Könyv- és 
folyóirat ismertetései, szerkesztői üzenetei, tu-
dós-anekdotái és tudományos rejtvényei vál-
tozatosak, élvezetesek és tanulságosak. 

Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest 
irodalmi életéből 1780—1830. A M. T. Akadémiá-
tól jutalmazott pályamunka. Budapest, 1935. 
Kiad ja a M. T. Akadémia. 368 lap. 

A székesfőváros tanítóit különösen érdeklő 
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könyvet í r t Waldapfel József, a néhány hónap-
pal ezelőtt e lhúnyt kiváló és jóhírű pedagógus-
apának, Waldapfe l J ánosnak derék t aná r fia, 
Budapest i rodalmi életének nevezetes félszáza-
dáról. A könyv a székesfőváros és a Magy. Tud. 
Akadémia koszorúját viseli homlokán, melye-
ket méltán meg is érdemel, mert jeles munká-
jában rendkívüli szorgalommal és szakértelem-
mel s amellett nagy körültekintéssel gyűj tö t te 
össze ú jabb művelődésünk kezdő évei történe-
tének gazdag anyagát , megrajzolván belőle azt 
a fölemelő képet, melyet a nagyszombati egye-
temnek B u d á r a költözése és a Magy. Tud. Aka-
démia munkásságának tényleges megindulása 
foglal keretbe. Budapest művelődésének dia-
dalmasan küzdő kora ez, mely a székesfőváros 
politikai, gazdasági, társadalmi lendületének 
első szárnycsapásaival esik egybe. Annál inkább 
érdekes tanulmány tehát az, ha az ország szíve 
megmagyarosodásának, elsőrendű kul turá l is 
tűzhellyé válásának tör ténetét o lvashat juk e 
könyv lapjain. Ki fe j t i az egyetem B u d á r a való 
költözködésének irodalmi jelentőségét, melynél 
fogva Buda a magyar ku l tú ra tulajdonképeni 
székhelye let t ; beszél I I . József császár korá-
ról pesti és budai vonatkozásaiban és a jozefi-
nizmus elleni nemzeti visszahatás fővárosi moz-
zanatairól 1790—1795-ig; m a j d ismét az irodalmi 
élet szüneteléséről és megúju lásának alap-
ja i ró l az 1795. és 1806. évek között. Különös 
gonddal r a j zo l j a meg a nyelvművelő mozgal-
mak újabb megerősödését 1817-ig, m a j d a 
Marczibányi-intézet és a Tudományos Gyűjte-
mény megindulásától Széchenyi I s tvánnak a 
Magy. Tud. Akadémia megalapí tására i rányuló 
áldozatos cselekedetéig, hogy végül a megma-
gyarosodott s művelődési életünkben vezető 
szerepre ju to t t Budapestnek, Széchenyi Buda-
pestjének diadalát t á r j a föl előttünk. S o r r a el-
vonulnak szemünk előtt az irodalmi társasá-
gok, a fővárosban élő írók előkészítő munká ja , 
a magyar színészet megalakulása, a magyar 
nyelv sorsa, stb. Nem ha l l ga t j a el a f á jda lmas 
nehézségeket, melyekkel e kulturál is hőskor 
f ia inak küszködniök kellett s éppen ebben rej-
lik a fölemelő és tanulságos szellem, mely e 
pályadíj-koszorúzta műből az olvasó felé áram-
lik. 

Waldapfe l József könyve, mint a főváros leg-
érdekesebb korszakának művelődéstörténeti 
monográf iá ja , teljes figyelmet érdemel. 

Gaál István: Amit rosszul tudunk. Termé-
szettudományi koholmányok és balítéletek. 
Budapest, (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
É. n. 438 lap. Ára : 8 P.) 

Az emberi tudás összessége, a tudományok 
egyes ágai külön-külön fejlődésüknek egy-egy 
állomásán néha tévesen ál lapí tot tak meg tétele-
ket, melyek állítólagos tapasztalatokat , elfogult 
vagy felületes megfigyeléseket, balhiedelmeket, 
tévtanokat rögzítettek meg bizonyos időre, 
gyakran nemcsak a la ikusok körében, hanem 
még a céhbeli tudósok között is. Jó részük ösz-
szeomlott ugyan a további megfigyelés, ku ta tás 
és gondolkodás vi lágánál , de bizonyos rétegek-
ben gyakran még sokáig ta r t j ák magukat . 

Azért szükséges tula jdonképen minden tudo-
mány területén időnként razziát rendezni az 
ilyen bújkáló tévedések, balítéletek, koholmá-
nyok ellen és revideálni a pozitív ismeretként, 
tételként elfogadott tévedések sorozatát. Ez a 
célzat hozta létre a mi i rodalmunkban már 
1890-ben a Haller—Karácsonyi-féle „Történelmi 
hazugságok" c. gyű j t emény t s ez vezette 1896-
ban Tóth Bélát „Mendemondák, a világtörténet 
furcsaságai" c. könyvének és 1909-ben Dalmady 
Zoltánt „Mendemondák a természettudomány 
köréből" c. m u n k á j á n a k megírásánál . Ugyanez 
a cél lebegett most Gaál Is tván előtt, amikor 
„Amit rosszul tudunk" c. könyvében negyed-
századdal Da lmadynak a mi i roda lmunkban út-
törő munká ja u t á n revideálta és a tudomány 
mai ál láspontjához képest kiegészítette az ide-
tar tozó anyagot s bámulatosan széles terüle-
tet fogván át, a pozitív tudás helyet t jelentkező 
lírai , egyéni megoldásokat kiküszöbölni igyek-
szik. E célból 150 tá rgykör t ölelt fel az állat-
ország, növényország, földtörténet, földrajz és 
más egyéb természeti tudományok köréből. E 
mellett a főjellege mellett azonban Gaál könyve 
egyút ta l jó alkalom a természettudományok 
népszerűsítésére, bár egy percig sem téveszti 
szem elől tulajdonképeni feladatát , a köztu-
datba beszivárgott mindenféle tévhi t és bal-
í télet kiirtását. Mindkét céljához természetesen 
úgy ju tha t közel, ha anyaga, főkép az oktatás-
ügy munkásainak segedelmével, széles körben 
el is terjed. Persze ez nehéz dolog, mert az 
emberi tudásban a tévedéseknek, balhiedelmek-
nek élettartama rendesen századoknál is hosz-
szabb, mindenesetre hosszabb, mint egy könyvé. 
Vannak pl. kiküszöbölhetetlen, bár határozot-
t an tévedéseket tar ta lmazó mondások, melye-
ket magából a nyelvből sem lehet ki ir tani a 
hozzátapadt képes jelentés miat t , mint pl. a 
struccpoli t ika emlegetése, mely szólás azon a 
téves hiten alapszik, hogy a s t rucc fenyegető 
veszedelem idején, homokba d u g j a a fejét stb. 
Éppen azért hasznos olvasmány Gaál István-
nak az ilyeneket cáfolgató és tisztázó könyve 
taní tóra és esetleg tan í tványra nézve egyaránt , 
ha hozzájuthat . Kissé aprólékos uj*yan, egészen 
elszigetelt jelentéktelen természettudományi 
mendemondákat is komolyan és tudományosan 
cáfol, ágyúval lő verebekre. De bizonyos, hogy 
jobb bármiként is üldözni az emberi tudás 
t iszta arculatán mutatkozó szeplőket, mint se-
hogy. Ez az aprólékosság azonban abból a szor-
galomból és sok előzetes lelkiismeretes adat-
gyűj tésből fakad, mellyel m u n k á j á t előkészí-
tette. Tekintettel a r ra , hogy szórakoztatóan és 
élvezetesen, kifogástalan előadásban t an í t j a ol-
vasójá t az ú. n. „tudományos tévedések" kikü-
szöbölésére, szívesen a j án l juk Gaál könyvét 
t anügyi körök olvasmányául . Csak egyet saj-
ná lunk, hogy a balvélemények elleni irtó had-
j á r a t ában néha kíméletlen hangokat is meg-
pendí t és a célon messze túllő, mint, mikor pl. 
— ú g y véljük — igazságtalanul támad tan-
könyvirodalmunk és tankönyvbírá la tunk ellen, 
melyeknek lelkiismeretességéhez pedig szó sem 
férhet , — vagy mikor Jókai ról is némi lebe-
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csüléssel szól, nagy elbeszélőnknek állítólagos 
természettudományi „kiagyalásai"-val kapcso-
latban. 

A könyv szándóka mindenesetre jó, eredmé-
nye hasznos, — azért szívesen lá t juk a magyar 
tanító könyvtárában és olvasóasztalán. 

S. Csorba Tibor: Az utolsó lőcsei diák. Dink-
reve Nándor könyvnyomdája , Celldömölk. Ér-
dekes, finom tollú íróval ismerkedik meg az 
olvasó az „Utolsó lőcsei diák" szerzőjében. 
Látomásszerűen idézi fel szülőföldjét, önfeledt, 
boldog gyermekkorát , Lőcse gimnáziumát, mely-
nek ősi falai szeretettel ölelik a diákokat. So-
ra iban érezteti a felvidék történelmi múltú 
városkáinak szívigható költészetét. Felidézi a 
kedves utcákat, rózsás reggelek, napos delek, 
alniazöld és lilába haj ló alkonyok pezsgő, ele-
ven életét, a ra jongás ig szeretett, égbetörő kék 
hegyeket, illatos, sötét erdőket. Az ottani em-
berek életét, sorsát, nézeteit, sa já tos világát. 

Azután jön a dráma, melynek kegyetlen ér-
telmetlensége az oka annak, hogy ezer és ezer 
síró ja j , keserű miért ostromolja az eget és 
hogy tört életek tengődnek gyökértelenül ide-
gen környezetben. Az író eszközei egyszerűek, 
mikor mindezt megjeleníti , őt nem szólamok 
vagy programmszerű érzések vezetik, minden 
sorából sorvasztó honvágy érződik, bár sokszor 
csak a megtörtént tények felsorolásával éri el 
ezt a hatást. De ezek a tények éles reflektor-
fényt vetítenek a drámára, mely annyi meleg 
családi fészket dúl t fel, embereket, kedveseket, 
temetőket, drága szülőföldeket hasított el egy-
mástól. 

Az író halk, bánatos hangja szívünkhöz 
szól, de lefogott érzései felszíne alat t ott érez-
zük az izzó, forrongó vihart . 

A szülőföld mágnesként vonz; az író felkeresi 
boldog gyermekkora színhelyét. De ott más 
már a világ, idegenszerűek az emberek, mert 
hangjuk , érzésük idegesen vibrál, őszinteségük 
félelem martaléka. Lőcse utcái nemes stí lusát 
kihívó, pöffeszkedő ú j épületek torzí t ják. 

A lélek remeg, hogy az élet s ivárságában a 
menedékként őrzött álomláng kialszik. Míg az-
tán ráeszmél a csalódások között, hogy a föld, 
az imádott, lelket melegítő föld nem csalta 
meg, a föld megmaradt annak, ami volt, ma-
gyarnak. 

A szerző erőteljes technikájú, tehetséges 
linoleummetszetei díszítik a könyvet. 

Böngérfi János: A végzet. Drámai költe-
mény. Sarlai J enő könyvsaj tója , Sümeg. 1935. 
Ára 1 pengő. 

Tiszteletreméltó, hosszú pályáján gazdag élet-
tapaszta la t ra te t t szert Böngérfi János. Gon-
dolkozó elme, aki sokat elmélkedik az esemé-
nyek tanulságain. S ezek a tanulságok, élet-
bölcseletének bizonyítékai, megérdemlik, hogy 
oktatásunkra nyilvánosság elé kerüljenek. Az 
utolsó két évtized viharos eseményei az ő egyé-
niségére, lelki v i lágára is erős hatást tettek. 
Az emberi természet féktelenségei, szertelen-
ségei mélyen megindították, de sokszor meg is 
rendítették. Er rő l számol be A végzet című 

drámai költeménye. A különféle élethivatást 
tel jesítő s eltérő felfogást valló férfiak néze-
tén szemlélteti, hogy hiába a nemes cél, az em-
berboldogító eszme: áldozatul esik az anya-
giasságnak, a féktelenségnek. De Böngérfi J á -
nos, a tisztesmultú, ősz nevelő megszokta pá-
lyáján, hogy hivatásunkat optimista világ-
szemlélettel kell teljesíteni. A mi célunk: épí-
tés. H a munkánkat talán nem kísérte is siker, 
mégis lelkesedéssel kell dolgoznunk a jövőért! 
A jövőnek, a nemes emberinek diadala nem 
kétséges. Végül mégis az igaz, a szép, a jó fog 
győzedelmeskedni. Az ellenséges emberi indu-
la tokat egy másik emberi érzés: a szeretet, fog ja 
végtére legyőzni. Hogy a szembenálló nemze-
tek ellenségeskedése nem mélyreható érzelmek-
ből fakad, az angol i f j ú és a német leány pél-
dá ja muta t ja , akik egyéniségüknek, jellemük-
nek vonzó hatása alatt örök hűséget esküsznek 
egymásnak. Böngérfi János gondolatai köny-
nyen folyó, természetes szavakban fejeződnek 
ki. Az író igaz érzéseit tolmácsolja, őszinte, 
rokonszenves, egyszerű módon. Ezér t a mélyen-
szántó, súlyos gondolatok könnjTed verssorai 
bőséges elmélkedésre adnak alkalmat a figyel-
mes olvasónak. 

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. K iad j a : Quelle 
& Meyer, Leipzig. 1935/36. évf. okt., nov., dec. 
szám. 

Az októberi szám vezető helyen J . Brake ter -
jedelmes (36 lap) tanulmányát közli a faj-
pszichológiai kutatások mai állásáról. Kr i t i -
kailag mél ta t ja az eddigi módszereket, ma jd 
a jövőre nézve a következő követelményeket 
á l l í t ja fel: világos megállapítása a fa j tudomány 
és világnézet kapcsolatának, az eddig elért és 
rendszerezett anyag (eredmények) alapján sza-
batos kérdések kitűzése, a követett módszerek-
nek f inomítása és szorosabb alkalmazkodása a 
f a j i kérdésnek lényegéhez, végül együttműkö-
dés a többi tudományoknak idevágó törekvései-
vel. A tanulmányt gazdag szakirodalom fejezi 
be. — A novemberi és decemberi szám ta r t a l -
mát röviden a következőkben ismerte t jük: 

W. Hartnacke ny. porosz államminiszter „A 
szellemnek és a jellemnek megfelelő kiválasz-
tás" című rendkívül világos és meggyőző tanul-
mányában a szelekció időszerű, de bonyolult 
problémájához szolgáltat ér tékes adatokat. A 
csupán észbeli tehetséggel (Nurvestand) r en -
delkezőkkel szemben elsőség illeti meg azokat, 
akik a megbízhatóság, érzület (Gesinnung 
a közösségnek való alárendelés jellembeli tu-
lajdonságaival rendelkeznek. A f a j i hozzátar-
tozóság egymagában még nem elegendő az 
egyén jellembeli megítélésére, jóllehet az 
„északi ember"-t e tekintetben bizonyos kivál t -
ság illeti meg a keletivel szemben. Alapvető 
különbség sván az öröklött észbeli erő és örök-
lött jellembeli rendeltetés között: ami az ér-
telmi erő ha tá ra in túlmegy, az má r nem te l je-



210 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
69. ÉVF* 

síthető, az akara t ellenben elvben szabad és 
neveléssel, gyakorlással fokozható bizonyos 
határok között, mert van öröklött, veleszületett 
és az önműveíés ú t j á n kifejlesztett jellem (a 
jó és rossz örök küzdelme), az akaratátöröklés 
különben is még re j t e t t probléma. Az ember 
erkölcsi nevelésének t i tka : értékérzelmek be-
plántálása és ezekkel szemben az engedelmes-
ség gyakorlása. Könnyebb az észbeli, tudomá-
nyos működésre i rányuló alkalmatosság meg-
állapítása, ' mint a jellembeli, amely sok nehéz-
séget támaszt és súlyos felelősséggel já r , főleg 
amikor a fiatalok mondanak véleményt tár-
saikról. A szerző megál lapí t ja , hogy a közép-
iskolai érettségizők sorában arányta lanul na-
gyobb azoknak a száma, akiket szellemi, sem-
mint jellembeli fogyatékosságuk miat t kellene 
kiselejtezni: ez utóbbit az iskolázás folyamán 
alig lehet biztosan végrehaj tani . Geist ist Gabe, 
Anstand ist viel mehr Wille = A szellem ado-
mány, az illem, a tisztességtudás inkább akara t 
dolga! Szerzőnk végül még egy komoly jelen-
ségre figyelmeztet: „ I f júságunk néha feljogo-
sítva érzi magát túlnyers, csak önmagával 
szemben igazságos ténykedésre, ám ha igazi 
jellemképzésre aka runk jutni , az erőre való 
nevelés mellett nem szabad megfeledkeznünk 
az alázatosságra, hódolatra való nevelésről 
sem". — „Pedagógia az újabb játékszergazda-
ságban" című cikkében Ev. Weitsch kellő elmé-
leti hozzáértéssel és gyakorla t i érzékkel foglal-
kozik a nevelésnek e kimeríthetetlen tényező-
jével. A játékszerkészítőt az iparosok, a játék-
szerkereskedőt a kereskedők pedagógusának 
mondja, bár mindkettő elsősorban a fogyasz-
tásra gondol, ami egyébként az ipar és keres-
kedelem szempontjából érthető és megokolt. 
Hogyan lehetne mégis pedagógiai érzéküket 
fokozni! A játék minőségén rendszerint a kifo-
gástalan anyagot, a tetszetős kiál l í tást és az 
egészség szempontjának figyelembe vételét 
ér t ik: ámde a játékszer pedagógiai értékéről 
vallott nézetek á l ta lában még homályosak. 
Újabban azonban e téren is javulás észlelhető: 
a társasjátékok és a tel jesí tményre i rányuló 
játékok (Leistungsspiele) nem csupán az értel-
met foglalkoztat ják, hanem módot adnak a szem, 
a szemmérték és a kéz gyakorlására , alkalmat 
gyors megfigyelésre és döntő elhatározásra 
(néhány ilyen ú jabb német játékot jegyzet-
ben sorol fel). Ezután sorra veszi a különböző 
játékszereket: babák, f igurák, katonák, gép-
kocsi, vasút , építőszekrény, amelyeket pedagó-
giai szempontból egyenként méltat. Ilyen érte-
lemben a tanítók tá jékoztatóan és nevelőleg hat-
hatnak a szülőkre. A cikkből még megtudjuk , 
hogy a nürnbergi Hindenburg-főiskolán évek 
óta sikerrel működik egy játékszerpedagógiai 
intézet, amelynek' közleményei a „Deutsche 
Spielwaren-Zeitung" című szaklapban jelennek 
meg. — A többi cikkek közül kiemeljük a kö-
vetkezőket: A népiskolának didaktikai — mód-
szertani a rca : „Minden taní tás és tanulás ős-
a lakjának pedagógiai életrendre és összhangra 
van szüksége; a súlypont azonban a közepére 
esik: a zavartalan, elmélyített , sohasem kap-
kodó vagy elhamarkodott feldolgozásra". — 

Ausztr ia iskolaügye. — A gazdaságpedagógia 
ki indulópontja. — A realiszt ikus i r ányú isko-
lák eredete. — A népiskolai ra jzolva — munkál-
kodó alakí tás : beszámoló harmincnál több ide-
vágó és ú jabban megjelent német cikkről és-
könyvről. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Bulgária közoktatásügye. 
A török uralom idejében az okta tásügy csak 

tengődött: 1750-ben csupán 20 kezdetleges is-
kola volt, 1835-ben 92. Ezután indult meg a fel-
lendülés és folytatódott , amikor az ország fel-
szabadult a törökök alól. 1879/80-ban volt 1934 
iskola 2463 tanerővel és 104.949 tanulóval, 
1920/21-ben 6334 iskola 19.843 tanerővel és 702.894 
tanulóval, 1932/33-ban 8078 iskola 30.803 tanerő-
vel és 1,000.754 tanulóval. Ez iskolák közül ál-
lami volt 7079, magán 999, mégpedig 4709 ál lami 
és 799 magán népiskola, 1882 állami és 63 ma-
gán algimnázium, 89 ál lami és 16 magánlíceum, 
4+1 iskola rendellenes gyermekek számára, 
6 főiskola stb. 

A francia kormány reformálni készül 
a tanítóképzést. 

Amaz erőfeszítések közé, amelyekkel a f ranc ia 
kormány az állami költségvetés egyensúlyát 
biztosítani akar ja , sorakozik az iskolai szerve-
zeteknek s köztük a népiskolai tanítóképzésnek 
a r e f o r m j a is. 

Franciaországban ezidőszerint középiskolai 
vagy ezzel egyenlő fokú végzettség a tanító-
képzőbe való fölvételnek az a lap ja s a tanul-
mányok három esztendeig ta r tanak . E három 
év folyamán a növendékek kiegészítik ál talá-
nos műveltségüket és egyben előkészülnek jö-
vendő hivatásukra is. 

A f ranc ia kormány most ezt a három eszten-
dei kiképzési időt két évre szándékszik leszállí-
tani, ami jelentékeny köl tségmegtakarí tással 
fog já rn i . Ez új í tásnak okadatolása az, hogy a 
tanítójelöltek az ál talános műveltséget meg-
előzőleg már e lsajá t í to t ták, a tanítóképző in-
tézetekben tehát csakis a kellő szakismereteket 
kell még megszerezniök. 

A tervezet szerint fölvétetnek mindazok a 
jelentkezők, akik az illető év végéig életüknek 
18-ik évét betöltik és vagy középiskolai, vagy 
pedig ezzel felérő végzettséget (ipari, kereske-
delmi, mezőgazdasági középfokú iskolázottsá-
got) igazolnak. Az előképzettségben jelentkező 
különbségeket egy évre nyúló kiegészítő tan-
folyam fogja kiegyenlíteni. 

Maga a tanítóképzés két esztendőt fog igénybe 
venni s ennek során a növendékek, a tanítói 
hivatáshoz mért á l ta lános műveltségi tá rgya-
kon kívül, a népiskola igazi szükségleteivel 
számító elméleti és gyakor la t i kiképzésben ré-
szesülnek: az i f j a k a mezőgazdasági szakisme-
retekben s a kézügyességben, a ha jadonok a 
háztar tásban, egészségtanban s a gyermekgon-
dozásában, ezenkívül mindkét nemű növendékek 
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számára külön tanfolyamokat t a r t anak a köz-
ségi közigazgatásról, avégből, hogy majdan a 
szükség szerint" a községi előljáró mellett a 
jegyzői tisztet is betölteni képesek legyenek. 
Az egész kiképzési időnek mintegy a felét a 
tulajdonképeni taní tói szaktárgyak foglalják 
el; a szakképzésben jelentékeny szerepük lesz 
az intézetekkel kapcsolatos gyakoi'lóiskoláknak. 

A f rancia kormány úgy reméli, hogy ezekkel 
az intézkedésekkel a tanítóképzők végzett nö-
vendékeit minden tekintetben alkalmasokká 
teszi arra , hogy a reájok váró társadalmi sze-
repet betölthessék. (A genfi Nemzetközi Neve-
lésügyi Iroda közlése.) 

Nagy-Britannia közoktatásügye. 
A legfelsőbb angol közoktatásügyi hatóság 

(Board of Education) 1934-ről szóló évi jelen-
tésében megállapí t ja , hogy az angol népokta-
tásügyben jelentős haladás mutatkozik, még-
pedig főleg ú j iskolaépületek és a régiek átala-
kí tása dolgában, ami re ebben az évben kb. 4'/2 
millió fontot költöttek. 1934 március végén 5',4 
milliónál több t anu ló ja volt az ál lami népisko-
láknak (az előző évvel szemben némi csökke-
nés). Ugyanakkor 130.654 volt a képesített, 
28.284 a nemképesített és 6291 a segédtanítók 
száma. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium Baján. B a j a város 
és a bajai járás tanítósága f eb ruá r 22-én tar-
tot ta ezévi első pedagógiai szemináriumát 
B a j á n a zárdai leányiskola dísztermében. A 
Nemzeti Hiszekegy elmondása u tán dr. Ortay 
József kir. tanfelügyelő meleg szavakkal kö-
szöntötte a gyűlésen megjelent dr. Borbiró Fe-
renc, B a j a város polgármesterét , mint az isko-
laügy igaz, megér tő barát ját , dr. Gonczlik 
Kálmán apátplébános, házigazdát, a vendége-
ket és tanítóságot. Az üdvözlésre Mészáros Béla 
pápai kamarás, vaskú t i plébános válaszolt. 

U t á n a dr. Ortay József kir. tanfelügyelő ta r -
to t ta meg magas színvonalú értekezését „A 
magyar népdal és a cigányzene" címmel, ameíy-
nek keretében végigment a népdal származá-
sán, fejlődésén, r á m u t a t v a az eredeti nép- és 
népies dal szépségeire s a dalok bemutatásával 
azok zenei felépítésére és hatásai ra . Majd a 
népdal legelhívatottabb kifejezőire és terjesz-
tőire tér t át s k iváló szaktudással ismertette 
meg a cigányzenekarok hangszerelését és össze-
tételét. A hallgatóság lelkes tapssal köszönte 
meg a színes, változatos és t a r ta lmas előadást. 

Nagy Árpád dr. a bajai j á r á s tisztiorvosa: 
„Egészségvédelmi munka az iskolában" címen 
t a r to t t értékes előadást, elétárta az egészség-
védelem módjait, vázolta az egészségügyi neve-
lés főbb vonásait, m a j d megértő munkára h ív ta 
fel a tanítóságot a betegségek ellen, mivel 
ezzel a nemzeti élet és jobb jövő szolgálatába 
szegődik a nemzet- és nemzedékpusztító kórve-
szedelmekkel szemben. Az előadással kapcsolat-
ban Szemző Antal , bátmonostori körz. iskola-

felügyelő tar to t t szép mintataní tás t a fogak 
ápolásáról, I I . oszt. beszéd-ért. gyakorlat i óra 
keretében. 

Dr. Csipka László tanügyi fogalmazó gy. a 
pedagógiai szemináriumi könyvtár két nevelés-
tudományi munká já t ismertet te alapos felké-
szültséggel. Végül Epres Lipót várm. népmű-
velési t i tkár az iskolánkívüli népművelési 
munka módjairól és irányairól tá jékoztat ta a 
tanítóságot. 

Novay Ferenc baja i körz. iskolafelügyelő 
köszönetet mondott a kii-, tanfelügyelő értékes 
előadásáért, ma jd több felszólalás után a pe-
dagógiai szeminárium a Nemzeti Hiszekeggyel 
ért véget. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Felhívás 
A Magyar Paedagogiai Társaság az oktatók 

és nevelők legrégibb egyesülete hazánkban, 
melynek célja a neveléstudománynak és segéd-
tudományainak művelése, a hazai oktatásügy 
egész körében fölmerülő elvi kérdéseknek tár-
gyalása, a pedagógiai elvek népszerűsítése és 
terjesztése. E célból havonkint felolvasásokat 
és vitatkozásokat rendez és szakfolyóiratot ad 
ki. Tag ja lehet minden magyar oktató és 
nevelő, részt vehet a Társaság életében és évi 
5 pengő t agd í j fejében a Társaság folyóiratát 
a Magyar Paedagogiát is kapja. A nagymul tú 
Társaságra , mely félszázad óta mindenkor a leg-
kiválóbb magyar pedagógusokat egyesítette 
tag ja i sorában, azzal h ív juk föl olvasóink fi-
gyelmét, hogy lépjenek be mennél számosab-
ban e kiváló jelentőségű Társaságba s felvételi 
jelentkezésükkel fordul janak a Társaság ti tká-
rához, dr. Gyidai Ágost tanárképző főiskolai 
igazgatóhoz (Budapest, I., Fe ry Oszkár-utca 
34. sz.). 

Magyar Paedagogiai Társaság. Huszti Jó-
zsef dr. egyetemi ny. r. t anár elnöklésével feb-
ruár 15-én megtartot t rendes ülésen elsőnek 
Domokos Lászlóné olvasta fel „Az új nevelés 
néhány kérdése" című székfoglaló értekezését. 
Előadó abból indul ki, hogy az ú j iskolák taní-
tásában a tanulmányi anyagnak az a szerepe, 
hogy a gyermekben élő személyes erőket 
akcióba állítsa. Ehhez szükséges, hogy ne a 
tudós szemével, hanem a gyermeket értő lélek-
búvár szemével válasszuk ki a taní tás anyagát . 
Vannak ugyanis termékeny területek a lélek-
fejlődés menetében, amelyeknek felismerése és 
tevékenységbe áll í tása a gyermek szellemi 
munkatel jesí tményét hatalmasan és természetes 
úton felfokozza. Hivatkozik Claparédere, majd 
ismerteti Nagy László kutatásaiból levonható 
ama következtetést, hogy a gyermek életében 
minden fejlődési időszaknak megvan a maga 
sajátos jellege, amelyet a taní tásban csak úgy 
érvényesíthetünk, ha egy-egy osztály egész 
tanulmányi szerkezetét külön készítjük el. 
Nagy László szerint a tanítás anyagának sza-
kok szerinti csoportosítása lélektanilag nem 
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indokolható. A tantárgyi érdek nem helyezhető 
a gyermeki lélek fejlődésének érdekei fölé. 
Előadó ezután ismertet te a 10—13 évbeli fejlő-
désszakasznak szellemi karakteré t . Ezt a kort 
ha ta lmas vi tal i tás jellemzi és ezért a személyes 
célt megvalósító munka és az ennek szolgála-
tába állított tapasztalás, kuta tás , gyűjtés , fel-
fedezés ennek a kornak természetes munka-
módja . Végül ismertet te az ú j iskolák kollektív 
munkamódjá t az osztályok munkatársulásai t , 
mint a szociális-etikai nevelés természetes esz-
közét. A nagy tapssal fogadot t előadás u tán az 
elnök meleg köszönő szavak kíséretében adta 
át Domokos Lászlónénak a Társaság rendes 
tagságáról szóló oklevelet, azoknak az érde-
meknek külső elismeréseként, amelyeket az elő-
adó az ú j iskola körül szerzett, amikor az el-
méletet a gyakorlat ta l , a hagyományt a hala-
dással igyekezett összeegyeztetni. 

A második előadó, Várkonyi Hi ldebrand dr., 
szegedi egyetemi ny. r. t aná r „A kiválasztás 
és értelmességvizsgálat újabb kérdései" című 
formás szabad előadásában a következőket fej-
tegette. A német közoktatási kormányzat egyik 
célja a közelmúlt Németországban olyannyira 
„túltengő" művelődési lázt lecsillapítani s az 
egyetemekre és főiskolákra tóduló i f j ú s á g na-
gyobb részét más pá lyákra terelni. E végből 
a legújabb törvényhozás erősen megszorította 
az egyetemekre és főiskolákra felvehető tanu-
lók számát, — másrészt csak olyan i f j a k a t kí-
ván a legmagasabb szellemi pá lyákra bocsá-
tani , akik a német nép vezéreivé is válhatnak. 
A kiválasztás eszközéül az értelmességi és ér-
zületi (karakter) vizsgálat módszerei szolgál-
nak. Az előadó részletesen ismertet te azokat a 
pszichotechnikai próbákat, amelyeknek az abitu-
rienseket az érettségi vizsgálat u t án alávetették 
és amelyeknek sikerétől f ü g g a főiskolákba 
való felvételük. A vizsgálatok részben az értel-
mességre, részben a jelölt je l lemtula jdonságaira 
ter jednek ki, de mindenütt az egész személyi-
ség minőségét törekszenek kideríteni. Wohl-
fahr t , a kiváló pszichológus ál l í tot ta össze az 
első pszichotechnikai próbasorozatot . Várko-
nyi e sorozatnak több t iszt jét ki tűnően értéke-
síthetőnek t a r t j a . Az egész sorozat azonban 
nagyon nehéznek, hellyel-közei pedig egyes pró-
bákat kifogásolhatónak minősít, mert mérő-
erejüket nem talál ta megfelelőnek. Végül egy-
bevetette a német próbasorozatot a hasonlóan 
magas színtájú magyar Tervezettel, amelyet a 
Magyar Pszichológiai Társaságban Boda Ist-
ván dologozott ki. Ez a magyar Tervezet a 
főiskolai szelekcióra alkalmasabbnak látszik, 
mint a német sorozat és a további terveknek 
nagyon alkalmas alapvetéséül szolgálhat. A 
nagy tetszéssel fogadott előadás u tán az ülés 
véget ért. 

A házasság gyermek nélkül csak félboldog-
ság, még ha a világon a legbolclogabbnak lát-
szanék is. Boldogságának és méltóságának leg-
szebb drágaköve hiányzik. (C. F. Pockels, 
Charakter is t ik des weibl. Geschlechts.) 

H I R E K 
A Corvin Testület Hóman Bálint 

kultuszminisztert elnökévé választotta 

A magyar Corvin-lánc és Corvin-koszorú tu-
lajdonosainak testülete Mátyás-napjának elő-
estéjén ta r to t ta a Hungária-szálló különtermé-
ben szokásos évi ünnepi estebédjét, hogy azon 
a testület nevét adó nagy m a g y a r király, H u -
nyadi Mátyás emlékének áldozzon. Az estebé-
den a testület t ag ja i nagy számban jelentek 
meg. Az ünnepi beszédet Hóman Bál int kultusz-
miniszter t a r to t ta . 

Az estebédet megelőzőleg folyt le a tes tüle t 
t isztúj í tó ülése, amelyen a folyó évvel kezdődő 
második ötévi időtar tamra megválasztot ták az 
elnököt és a jegyzőket. A közgyűlés elnökévé 
idősebb báró Wlassics Gyula, a testület eddigi 
elnöke helyébe, aki előrehaladott kora és 
gyenge egészségi állapota fo lytán a testület éle-
tében a jövőben már nem kíván tevékeny részt 
venni, Hóman Bá l in t minisztert, két jegyzőjévé 
pedig az eddigi jegyzőket, Csathó Kálmánt és 
Zilahy Lajost választot ta meg. 

A testület üléséből első ötévi ciklusának le-
teltével és az ú j ciklus küszöbén hódoló t áv i ra t -
ta l üdvözölte Magyarország kormányzóját . 

Kitüntetés. I'ardely István r. kat. tápiószelei tanítót, 
a tápiószelei MOVE LE iiv. alelnökét a köz és társa-
dalmi téren kifejtett buzgó és eredményes munkája el-
ismeréséül a TESz a „Nemzeti Munka Érdemkereszt-
jével" tüntette ki. A kitüntetést a tápiószelei MOVE 
díszközgyűlésén adta át ünnepélyes keretek közölt 
vtncsellői Virányi Ferenc altábornagy az ünnepeltnek. 
Ugyanekkor nyújtot ta át Purdely Istvánnak a MOVE 
Orsz. Lövész Liga elnöke: Demeter Lajos ezredes a 
lövészliga díszoklevelét és egy gyönyörű bronzszobrot, 
melyet Pardely, mint az ország abszolút első lövésze 
érdemelt ki az 1935. évre kiírt szorgalmi pontverseny-
ben. 

Népművészeti vásárt rendezett a somogyi 
népművelési bizottság. A népművészeti házi-
ipar felkarolása s ezzel a nemzeti öntudat és 
érzés fejlesztése érdekében a somogy-vármegyei 
népművelési bizottság karácsony és ú jév tá-
j án Kaposvárot t ú. n. népművészeti vásárt ren-
dezett, amelyen kilenc somogyi község népe 
ál l í tot ta ki munkái t . A községek nevei: Csö-
köly, Potony, Somogyszentpál, Szentborbás, 
Karád , Varászló, Tótújfalu, Zákány és Zselic-
kisfalud. Kiá l l í to t tak 457 tá rgya t . Ezekből a 
háromheti vásár lás i idő alatt elkelt összesen 68 
darab, 391-50 f i l lér árban. Ennek az első kísér-
letnek inkább tájékozódási és erkölcsi, mint 
anyagi célja volt. S ezt a célt el is érte, ameny-
nyiben tisztázódott a helyzet a r r a vonatkozó-
lag, hogy Somogyban mely községek népe fog-
lalkozik népművészeti t á rgyak előállí tásával 
és olyan házi iparral , amely mind kenyérkere-
seti szempontból, mind a népművészet szem-
pontjából f igyelemre méltó. A karácsonyi vá-
sáron kitűnt, hogy a kiállított tárgyak minő-
sége és mennyisége — bár sok tekintetben ki-
váló értékű volt —, de egyes helyeken a la t t a 
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maradt a kívánt színvonalnak. A vásárló közön-
ség vásárlási kedve sem volt elég élénk, való-
színűleg gazdasági okok miat t . Nagyon értékes 
tapasztalatokkal gazdagodott a népművelési 
bizottság, mert számos olyan népművelési fel-
adatot látott meg, amelynek megoldása részben 
a bizottság, részben egyéb hatóság kötelességei 
közé tartozik. 

Az Országos Gárdonyi Társaság nagyszámú előkelő 
közönség előtt tartotta meg február havi felolvasó ülé-
sét a Pátria Klub dísztermében. Az ülést Földes Géza 
alelnök vezette. Székelyné Solymos Bea „Szudán" című 
rendkívül érdekes művéből olvasott fel. Dr. Iiobákné 
Trozonyi Kató nagy hatással adott elő zeneszerzemé-
nyeiből. Dr. Szacsvay József mélyenszántó elbeszélését 
olvasta fel. Ölbey Irén és Takács József költeményeik-
ből adtak elő. Síklaki István főtilkár Kemény György 
Amerikában élő tag néhány szép költeményét olvasta 
fel, A közönség melegen ünnepelte a lelkes előadókat. 

Pályadíjnyertes tanító. Kristóf Albert öskiii kántor-
tanítót a „Magyarországi Artista Egyesület Liszt Fe-
renc Magyar Rapszódia Bizottsága" elismerő oklevéllel 
tüntelte ki magyar müdaláért nemrég történt műdal-
pályázatán, melyen 700 versenyző zenei pályamunkája 
közül csak 34 "részesült elismerésben. Kristóf Albert-
nek ez már második zeneszerző-pályázati sikere. 
Ugyanis nemrég az „Írók, Művészek és Zeneszerzők 
Értékesítő Szövetkezetéinek országos zeneszerzői pá-
lyázatán is elismerő oklevéllel tüntették ki, Kertész 
Kálmán plébános miseénekére írt zenéjéért. 

Szegények gyümölcsfája. Érdekes és az isko-
lánkívüli népművelési bizottságok szempontjá-
ból is figyelemreméltó akciót indított a Gyü-
mölcstermelők Országos Egyesületének győr-
városi szervezete a szegények részére ültetendő 
gyümölcsfák ügyében. Az akció kivitele a kö-
vetkezőképen történt. A módosabb közönség 
vásárol egy vagy több gyümölcsfát és vál la l ja 
a gyümölcsfaápolási költségek fedezését 5 évig 
(egyenként 10 fillér), 5 év u tán a gyümölcsfa-
ápolás és védekezés azon szegényre háru l át, 
aki annak gyümölcsét mint adományt meg-
kapta. Az adományozó nevét minden egyes fán 
egy kis táblán feltüntetik, ö t év után az Ínsé-
ges családoknak kiosztott gyümölcsfák kezelé-
sét továbbra is az Egyesület i rányí t ja , de az 
ápolási és védekezési «munkák elvégzésének 
kötelezettsége most már az Ínségesnek köteles-
sége. Ennek fejében a fák termésével szaba-
don rendelkezhet. Az akció sikerrel j á r t és már 
is szép számmal ültették ki az erre alkalmas 
területen az adományozott fákat . A fenti akció-
nak nagy jelentősége van nemcsak az Ínsége-
sek megsegítése szempontjából, hanem egyúttal 
előmozdítja a gyümölcsfák i ránt i szeretet ki-
fejlődését és népszerűsíti a növényvédelmet. 

A Balaton írói és költői. Idegenforgalmi és irodalom-
történeti szempontból is érdekes és eléggé meg nem 
becsülhető munkára vállalkozott Sági Ernő Miklós fő-
városi író, a Magyar Tengernek ez a régi rajongója, 
szerelmese. Elhatározta, hogy összegyűjti a Balatonra 
vonatkozó összes költeményeket és apróbb írásokat: 
tárcákat, leírásokat, elbeszéléseket és „Balatoni ringó 
habok .. ." címen, művészi irodalmi köntösben, már 
ez év tavaszán saját költségén kiadja. Az értékes mű-
ben nemcsak a régi, neves, befutott költők és írók 
írásait, hanem a még kezdő, fiatal költők és írók olyan 
balatoni költeményeit és apróbb írásait is közli, ame-

lyek még nyomtatásra várnak, tehát könyvalakban 
még sehol sem jelentek meg. A szerkesztő kéri ennél-
fogva, hogy kizárólag a Balatonra vonatkozó írásaikat 
sürgősen szíveskedjenek címére eljuttatni: Sági Ernő 
Miklós, Fiumei-út 26. szám alá. A közleményt saját-
kezűleg és a papírnak csak az egyik oldalára kell 
írni, mivel a kéziratokat a mű megjelenése után be-
köttetik és megőrzés céljából a keszthelyi Balatoni 
Múzeumban helyezik el. 

A zuglói egyházközség 300-ik kultúrdélutánja. 
Mindvégig magas színvonalon álló műsorral 
folyó évi február 16-án délután rendezte a 
zuglói egyházközség Angol-utcai kultúrházá-
ban 200-ik kul túrdélutánjá t . A zenei rész a 
Liszt-jubileum jegyében folyt le. Művészi elő-
adásban hallhattuk Liszt több gyönyörű dalát, 
az énekes, Takácsy Dénes volt. Fegyelme-
zett kari összjátékkal, f iatalos lendülettel 
énekelt a zuglói „Szent Anta l" dalárda 
Lakos Emil karnagy vezetésével, aki a zongo-
rán is szerepelt; kiváló muzsikalitással, mű-
vészi munkával életre keltette a Liszt-féle híres 
Funerailles-t , Rachmaninow Preludejét és egy 
sa já t szerzeményű szellemes kompozícióját. 
P. Zadrawetz I s tván püspök az Actio Catho-
lica mai vezérgondolatáról, „Krisztus és a 
gyermek"-ről t a r to t t a szónoki ékességekkel dí-
szes ünnepi beszédjét, amelyet Mészáros János 
érseki helynök egészített ki az egyházközség 
m u n k á j á t méltató rövid beszédével. Barkóczy 
Sándor helybeli esperesnek lelkes rövid meg-
nyi tó ja és Bár t fa i Szabó László kormányfőta-
nácsosnak, a Kultúrbizot tság elnökének aktuá-
lis felszólalása élénkítették még a műsort, mely-
nek jövedelme, mint az eddigi kultúrdélutá-
noké, a templom j a v á r a fordít tatot t . 

Harmincéves tanítói jubileum. Meghaló ünnepség 
színhelye volt február hó 16-án a nyírbátori község-
háza nagy tanácsterme. A „Nyírbátor és Vidéke Peda-
gógiai Egyesülete" rendkívüli közgyűlés keretében 
meleg ünneplésben részesítette l'app Gedeon iparos-
tanonciskolai igazgatót tanítói munkásságának 30 éves 
évfordulója alkalmából. Jelen voltak a teljesszámú 
tanári és tanítói testületeken kívül az ünnepelt jó-
barátai is, Baloghy László községi főjegyzővel az élü-
kön. Az egyesület elnöke, Hidegkuthy Mihály polg. 
leányiskolái igazgató szívekhez szóló, szép beszédet 
mondott, majd az egyesület főtitkára, Borbás Károly 
polg. fiúiskolái igazgató nyújtotta át a kartársak és 
barátok ajándékát s végül a barátok nevében Bar-
czikay Jenő bankigazgató üdvözölte Papp Gedeont. 

Iskolai pályázatok. A Magyar Cserkészszövetség 
(Budapest, V, Nagy Sándor-utca 6) állatvédő bizott-
sága az 1935/6. iskolai évre a következő tételeket tűzte 
ki: 1. A népiskolák I—IV. osztályai számára: Mit 
tehetünk tavasszal-? 2. A népiskolák felsőbb osztályai, 
ismétlő-, polgári és középiskolák I—IV. osztályai szá-
mára : Mit kívánunk a Gyermeknaptárba3. A közép-
iskolák V—VIII. osztályai, a képzők és felső kereske-
delmi iskolák számára: A magyar állatvédelem új kor-
szaka a cserkészetben. 

Az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület (Bu-
dapest, VIII, Baross-utca 98, II. 3) az 1935/6. iskolai 
évre a következő tételt tűzte ki valamennyi iskola szá-
mára : Mit tanulunk az iskolában a szeszes italokról? 

A dolgozatokat névaláírással az iskolai igazgatók út-
ján ez év március 31-ig kell beküldeni. A pályanyerte-
sek könyvjutalmakat kapnak. 
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Tanítóképzőbe való felvétel. A kalocsai érseki 
tanítóképző-intézetbe felvételért folyamodhat-
nak a legalább jórendű bizonyítvánnyal ren-
delkező középiskolai tanulók. Pá lyáza tuka t 
nyú j t sák be az intézet igazgatóságánál. Mellék-
letek és feltételek mint az állami tanítóképző-
intézetekbe való felvételnél. A pályázat ha tár -
ideje má jus 31. 

A Protestáns Orsz. Árvaház új vezetője. A Protes-
táns Orsz. Árvaház vezetését január 20-án Alapi István 
ny. székesfővárosi árvaházi igazgató vette át. A hosszú, 
évtizedes tapasztalatokkal rendelkező pedagógusban a 
Protestáns Orsz. Árvaház jóságos, melegszívű és sze-
rető igazgatóra talált, annyival is inkább, mert fiatal 
korában már működött ennél az intézetnél mint 
nevelő-tanító. 

Irodalmi pályázat. A Külsősomogyi Református 
Tanítóegyesület pályadíjat tűzött ki a következő pálya-
tétel kidolgozására: Mit tesz a tanító a társadalomért 
és mit tegyen a társadalom a tanítóért? A pályatétel 
terjedelme legfeljebb 6 gépírásos oldal lehet s jutalma 
az elsőé 25 pengő, a másodiké 15 pengő, a harmadiké 
kitüntető elismerés. A pályatételek jeligés levélben 
folyó évi március hó 15-ig küldendők be Kiss József 
ref. tanító, egyesületi elnök Felsőnyék, Tolna megye 
címre. A pályatételt bárki kidolgozhatja és beküldheti, 
de jutalomban csak a Külsősomogyi Ref. Tanítóegye-
sület tagjai részesülnek. A jutalmazott műveket szer-
zőik a tanítóegyesületi gyűlésen felolvassák. 

Elismerő oklevéllel kitüntetett tanító. Eberhárdi 
Patkó Olivér okányi községi tanító, a M. A. E. Liszt 
Ferenc Magyar Rapszódia Rizottsága által hirdetett 
országos dalpályázaton „Itt a földön nincs boldogság" 
című sajátszövegű hallgatódalával elismerő oklevelet 
nyert. 

Somogy vármegyénk népművelése iránt csonka ha-
zánk határain túlról is érdeklődnek. A Somogyvár-
megvei Iskolánkívüli Népművelési Rizottság tervszerű 
és kiterjedt munkája iránt már az elmúlt tanévben is 
több külföldi érdeklődött. Ez az érdeklődés levél ál-
ján történt. De két esetben két kisebbségi magyar 
szakember népművelési ügyünknek tanulmányozása 
céljából kereste fel a bizottság hivatalát. A folyó tan-
évben még nagyobb lett ez az érdeklődés, különösen 
a nemzeti tánctanfolyamok, a levente népművelési 
akció és a népművelőképző-tanfolyamok iránt, bár a 
bizottság egyéb munkájának részleteit, tevékenységé-
nek összes ágait is figyelemre méltatták. A prágai 
népművelő intézet, a bécsi Institut für Filmkultur, 
valamint a megszállott magyarság több képviselője 
közvetett és közvetlen úton kereste meg a vármegyei 
népművelési bizottság titkárát, hogy tájékoztassa őket 
a bizottság munkarendjéről és eredményéről. A meg-
kereséseknek Tamás József népin, titkár készséggel 
tett eleget. 

Pályázat. A Vasvármegyei Általános Tanító Egyesület 
a következő tétel kidolgozására hirdet pályázatot: 
„Mit lehet az iskola a családvédelem érdekében?" 
Első díj (iO P, második dí j 40 P. Pályázati határidő 
1936 május hó 30. A jeligés levéllel ellátott munkák 
Deák István igazgató, körzeti felügyelő, egyesületi el-
nök (Szombathely, Szent Múrton-u. közs. el. iskola) 
címére küldendők. Csak az egyesület tagjai pálvázhat-
nak. A jutalmazott pályamunkák az egyesület tulaj-
donát képezik. Ha a pályanyertes mű szerzője nem 
felel meg pontosan a pályázat feltételeinek, a pálya-
díjtól elesik, de munkája az egyesületé marad. 

A Közművelődési Rádióelőailássorozat márciusi mű-
sora. Minden vasárnap délután '/25 órakor Rudapest 
I. állomásán a következő előadások hallhatók: Március 
1-én dr. Földessy Gyula gimn. tanár Tompa Mihályról, 

arról a költőről tart előadást, kinek „Télen-nyáron 
pusztán az én lakásom" kezdetű népdalát ma is ének-
lik országszerte. Petőfi kortársa és barátja volt; egész 
életét falun töltötte, a nép között, mint református 
lelkész. Nyelve a népies beszéd közvetlenségével bír és 
költészete a magyar nép gondolat- és érzésvilágát tük-
rözi vissza. — Március 8-án Gárdos Cornélia szín-
művésznő Petőfi „János vitéz" című költeményét, ezt a 
tündéries népmesét fogja felolvasni — „A u.agyarok 
értik egymást" cím alatt lart előadást március 15-én 
dr. Hankiss János egyet, tanár, arról a balsors és el-
nyomatás alatt kifejlődött nemzeti érzés- és gondolat-
beli közösségről, melynek elég egy név, egy szó vagy 
szókép, hogy minden magyar megértse a jelentését és 
amelyet magyar allegóriának nevezhetünk. A költők 
voltak ennek a litkos kifejezésnek a mesterei, különö-
sen az 1818 utáni elnyomatás idején, mikor Arany 
János Walesi bárdok, Tompa Gólya című költeménye 
az egész nemzet érzését szólaltatta meg. Ma is él ez 
a magyar allegória Mécs László, Végvári költeményei-
ben. — Március 22-én dr. Pálos Remandin ciszt. gimn. 
tanár a szülőknek a gyermekeikért való felelősségéről 
fog beszélni. A gyermek világa a család; ilt készül a 
jövendő életre. A példa, melyhez igazodnia kell, a 
szülők élete. Ideálnak, a legtökéletesebbnek lát ja őket 
és a szülőknek vigvázniok kell, hogy viselkedésük ezt 
az ideálformálást meg ne zavarja, mert abban a kis 
lélekben könnyen összeomolhat minden. A szülők ha-
tása dönti el elsősorban, hogy mi lesz a gyermekük-
ből, ezért roppant nagy a felelősségük. — „A peleskei 
nótárius a színpadon" címe Rcxa Dezső, a kitűnő író 
március 29-i előadásának. Ez a darab, Gál József műve, 
a kilencvenkilencéves Nemzeti Színház első nagy ma-
gyar sikere volt. Gvadányi halhatatlan, tőzsgyökeresen 
magyar Zajtay nótáriusát vitte színpadra és e kedves, 
bohókás jelenetek közöli megjelent az akkori Pest, 
sőt az ú j Nemzeti Színház is, melynek színpadán 
mindmáig fel szokolt elevenedni ez a közel százeszten-
dős, színmagyar vidámság. 

Halálozás. Denke Antal társ. el. isk. igazgató, iskola-
feliigyelő áldásos és nemes életének 53. évében 1936 
február hó 15-én türelemmel viselt hosszú és súlyos 
szenvedés után visszaadta jó lelkét Teremtőjének. 

Pártos Mihály medgyesbodzási nyug. állami igazgató-
kántortanító életének 78. évében hosszas szenvedés és 
a halotti szentségek ájtatos felvétele után február 12-én 
meghalt. Megboldogult 42 éven át tanítója, 56 éven át 
kántora volt a községnek. Nagy részvét mellett temet-
ték el. A halottat Kapossy Gyula tanítóképzőintézeti 
tanár, egyházmegyei zeneszakfelügyelő, a község plébá-
nosa és jegyzője meleg szavakkal búcsúztatták. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Köszönetnyilvánítás. 

A 111. kir . vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a bábolnapusztai Jószív Egyesület Elnökségé-
nek azért, mer t 1935. év karácsonya alkalmából 
75 szegénysorsú elemi iskolai tanulót látot t el 
mintegy 350 pengő ér tékű cipő és ruhanemű-
vel, őszinte elismerését és köszönetét nyilvání-
totta. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvény-
társaság Igazgatóságának azért, mert a salgó-
t a r j án i és salgóbányai társulat i elemi iskolák 
207 szegénysorsú és á rva tanuló ja részére 11.136 
pengő 82 fi l lér értékű ruhaneműt és cipőt ado-



210 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 69. ÉVF* 

mányozott; — a Salgótarjáni-Acélgyári Luclo-
vika Segélyző Nőegylet Elnökségének pedig 
azért, mert 23 szegénysorsú gyermeket látott el 
452 pengő 84 f i l lér értékben ruhaanyaggal , 
élelmiszerrel és szeretetcsomaggal, őszinte el-
ismerését és köszönetét nyilvánítot ta . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. Igaz-
gatóságának azért, mert a ta tabányai óvodák 
növendékei karácsonyi ünnepségének cél ja i ra 
900 pengőt, a szegénysorsú tanköteles gyerme-
kek felsegélyezésére pedig 3390 pengőt adomá-
nyozott; — a Tatabányai Róm. Kat. Oltáregye-
sület Elnökségének azért, mert 555 iskolásgyer-
meket ruházott fel 4500 pengő értékben; — 
a Tatabányai Ref. Egyházközség Elnökségének 
azért, mert 140 iskolásgyermeket ruházott fel 
1750 pengő értékben; — a tatab ány a-f elsőgallai 
Evangélikus Egyházközség Elnökségének azért, 
mert 68 iskolásgyermeket ruházot t fel 687 pengő 
értékben és végül a Tatabányai Iparosok és 
Kereskedők Köre Elnökségének azért, mert 46 
iskolásgyermeket ruházott fel 850 pengő érték-
ben, őszinte elismerését és köszönetét nyilvá-
nította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Elek Ferenc gazdasági főtanácsos és dr. Elek 
Is tván nagybirtokosnak azért, mert a seregé-
lyes-szőlőhegyi központi elemi iskola szegény-
sorsú tanulóinak ruhával való ellátási költsé-
geire az 1934/35. tanévben 370 pengőt adomá-
nyoztak, őszinte elismerését és köszönetét nyil-
vánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Hill Béláné úrnőnek, Vasdinnyepuszta, azért, 
mert a vasdinnyepusztai m. kir . ménesbirtok 
elemi népiskolája szegénysorsií tanulói között 
1935. év karácsonya alkalmából 280 pengő ér-
tékű cipőt, ruhaneműt osztott szét, melynek be-
szerzési árát részben sajá t adományából, rész-
ben gyűjtésből fedezte, őszinte elismerését és 
köszönetét nyilvánítot ta . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvény Társulat 
Igazgatóságának (Budapest) azért, mert a veze-
tése alatt álló intézmény által , a sa lgótar jáni 
szénmedencében fenntar tot t 19 elemi népiskola 
növendékei között 200 darab 2114 pengő 24 fil-
lér értékű szeretetcsomagot osztott szét s hogy 
1011 gyermek részére ruhaneműt adományozott 
11.258 pengő 84 f i l lér értékben, őszinte elismeré-
sét és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Tóvárosi Magyar Asztaltársaság Elnökségé-
nek azért, mert a tóvárosi á l lami elemi iskolai 
szegénysorsú tanulók részére az 1935. év kará-
csonya alkalmából 3500 pengő értékű szeretet-
adományt ju t ta to t t , őszinte elismerését és kö-
szönetét nyilvánítot ta . 

Könyvajánlás. 
A szerző neve: Tarján Ferenc. — A könyv 

címe: „Hogyan születik a találmány". — A ki-
adócég: Lampel R. — A megjelenés helye és 
ideje: Budapest, 1935. — A könyv a lak ja : 8-ad 
rét, 181 oldal, 20 kép és 9 ábra. — A könyv á r a : 
fűzve 4-80 P , vászonkötésben 6 P. Az a ján lás 
a középiskolák, felső kereskedelmi iskolák, ta-
nítóképző-intézetek, polgári iskolák, felső inező-
gazd. iskolák tanári , a népiskolák tanítói könyv-
tárai részére való beszerzésre vonatkozik. 

A szerző: Simor Ferenc dr. — A könyv címe: 
Pécs éghaj la ta I. kötete. — Kiadó: a szerző 
(Pécs, Légszeszgyár-utca 10. sz.) — A megjele-
nés ideje és helye: Pécs, 1935. — A könyv a l ak ja 
és ter jedelme: 8-adrét, 132 oldal, (11 ábra, 23 
éghajlat i tábla, 1 térképi 1 műmelléklet.) — A 
könyv ára : 6 P 70 f. — Az ajánlás a középisko-
lák, tanítóképző-intézetek, polgári iskolák, felső 
mezőgazdasági iskolák tanári , a népiskolák 
tanítói könyvtárába való beszerzésre vonatko-
zik. 

A könyv címe: Magyar Nemzetgazdasági 
Enciklopédia. — A kiadó cég: Sárik-nyomda, 
Cegléd. — A megjelenés helye és ideje: Buda-
pest, 1935. — A könyv a lak ja : 8-adrét. — A 
könyv (I—III. kötet) bolti ára: 60 P, t anár i 
könyvtárak számára 20%-os árengedmény. — 
Az ajánlás' mely iskola fa jok könyvtárai szá-
mára való beszerzésre vonatkozik: valamennyi 
közép- és középfokú iskolák tanári könyvtárai 
számára. 

A szerző neve: Dr. Tóth Aurél. — A könyv 
címe: „Sóhajok földje." — A kiadó cég: Ki rá ly i 
Magyar Egyetemi Nyomda. — A megjelenés 
helye és ideje: Budapest , 1935. — A könyv 
a lakja : 8-adrétű. — A könyv ára: 3 P 60 fillér. 
— Az a ján lás mely iskolafajok könyvtárai szá-
mára való beszerzésre vonatkozik: közép- és 
középfokú iskolák tanár i könyvtára részére. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Ilóman Bálint kultuszminiszter beszéde a Corvin-testület 
ünnepélyén. — Drozdy Gyula: A tanítás tárgyi és alaki 
céljának megállapítása. — Dr. Boldis Dezső: Az általá-
nos továbbképző népiskola gazdasági iránya. — Keleti 
Adolf: Budapest székesfőváros pedagógiai könyvtára 1935-
ben. — Dr. Lyachovichné Vaszkó Erzsébet: A rajz szerepe 
az összhangzatos nevelés szolgálatában. — vitéz Fekete 
Imre: Tanyai tanítóink működéséről. — Iskolánkívüli 
népművelés. Jellemképző tanfolyamok Veszprém vármegyé-
ben. — Gyakorlati pedagógia. Ferenczi István: A magyar 
állam jelképei. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. 
A nevelés és összhang műve. A gvermek, ahogyan egy ta-
nító látja. — Tudomány, irodalom, művészet. — Kül-
földi irodalom. — Külföldi szemle. — Pedagógiai szeminá-
rium. Egyesületi élet. — Hírek. — Hivatalos rész. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
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 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

SZEG KI) sz. kir. város községi iskolaszéke nyugdíjazás 
folytán a Szeged—-Somogyi telepi és József főherceg telepi 
iskoláknál megüresedett 1—1 férfihelyettestanítói állásra 
a V. K. M. úr 85.508/1935. VI. sz. alatt kiadott rendelete 
alapján az 1935—36. tanévre pályázatot hirdet. Fizetés 
a város pénztárából helyi járulék és lakáspénz, az állam-
tól fizetéskiegészítő államsegély és családi pótlék, vala-
mennyi a fennálló kormányrendeletek szerinti csökkentés-
sel. Szabályszerűen felszerelt és okmánybélyeggel ellátott 
kérvények Szeged sz. kir. város községi iskolaszékéhez cí-
mezve (Mére-i-u. 3., I. em. 8. ajtószám) 1936. évi március 
hó 24-én déli 12 óráig nyújtandók be. A választásnál a 
V. K. M. úr 69.030/1934. VI. számú körrendelete irány-
adó. A megválasztott tanítók állásukat a V. K. M. úr 
jóváhagyása után foglalhatják el. A telepi iskolákhoz 
szolgálattételre beosztott tanítók kötelesek az iskola kör-
zetében lakni. Szeged, 1936 február 18-án. Dr. Tóth Imre 
m. kir. kormányfőtanácsos, iskolaszéki elnök. (60.) 

LOVÁSZPATONA evang. egyházközsége kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet, Javadalma törvényszerű. Az ál-
lás szeptember 1-én foglalandó el. Kellően felszerelt és 
válaszbélyeggel ellátott kérvények a megjelenéstől számí-
tott huszonegy nap alatt a lovászpatonai evang. lelkész-
hez küldendők. (61.) 

sem elegánciában, sem tartósságban 
a K a g ^ k o y á c í y . cipőnek 
Előnyös ajánlatunk is egyedülálló: 
Női cipők 9"80 Pstől 
Férfi cipők 12*50 P.től 

A Tantestület tagjainak folyószla v. 5 % pénztáreng 

N a g y k o v á c s y M i l e n k ó 
CIPŐÜZLETE. IV. V Á R O S H Á Z - U T C A 1 - 3 — 5 . 

Kérje tavaszi képes árjegyzékünket. 

KAVEPOTLOVAL 

Kem kell hozzá szemeskávé, sem 
cikória. 1/8 kg 30 fi l lér. 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyöné zongora-
termében, Erzsébet-körűt huszonhat. 

CSERÉLNÉK kétgimnáziumos város katolikus iskolájá-
tól Pestkörnyékre vagy városba. „Alföldi" kiadóhiva-
talba. (64.) 

PESTKÖRNYÉKRE cserélnék nagyvárosi központi osz-
tott iskolától. Olcsóság, főiskolák. Költségeket fizetném. 
„Belterületinek". (63.) 

FAJGALAMBOK, keltető gipsztányérok és galambülők 
beszerezhetők. Válaszbélyeg. Szepsy S. Miklós, Űjpest, 
Munkácsy-u. 26. (32.) 

H A R M O N I U M 
Tárogató, Szakszofon, 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók 
Részletre is 

Kitüntetve a világ összes ál lamaiban! 
Legjobb húrokat készíti 
Művésziesen j a v ít! 

MOGYOROSSY GYULA H A N G S Z E R M E S T E R 
BUDAPEST VIII , RÁKÓCZI-ÜT 71, 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10% engedmény v. jut. 
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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 S E S Ä M 5 : 
A Zenemüveszeti 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 . 

HARMÓNIUM 4 oktávos, ugyanott 3 oktávos kitűnő 
állapotban olcsón eladó. Füredi, Budapest, liákos-utca 
6. sz. (62.) 

CSERÉLNE állami tanító, ref. kántor, igen fejlett, 
nagyközségszerű tanyaközpont részben osztott iskolájától 
Pestkörnyékre vagy városba, esetleg nagyközségbe. Balog 
f-'ándor, Vásárhelykutas. (65.) 

HARMÓNIUMpT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II, Török-utca 8. (a budai Margit-hidfő-
től a második utca jobbra). 

CSERÉLEK tíztanerős államitól közvetlen Pestkör-
nyékre „Mátra" jeligére. (14) 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellen részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
C T í H W A ^ C C Q B U D A P E S T II . K E R Ü L E T 
O I U Y V H O O L 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. 

Tiboldi József müvei: A ezavalókórusok 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-
könvy, (101 dal) a legszebb magyar népdalok, hazafias 
dalok és indulók gyüjtménye iskolák, cserkészek és leven-
ték használatára. — Két- és háromszólamú hazafias 
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. 

Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

OPERA Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű 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 , R á k ó c z i . ú t ö t v e n E r z s é b e t ' k ö r ú t s a r o k . 

CSERÉLNE ref. kántortanító Budapest székesfőváros 
főútvonalán lévő nyaralóhelyről városba, hol gyermekeit 
iskoláztatná, „Szép lakás" jeligére. (57.) 

HARMŐNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

ZONGORÁT, pianinót vennék vidékről is. VIII. Szi-
gony-u. 27., fszt. 14. Horváthné. (59.) 

KÉTHANGSOROS kilencregiszteres orgonaharmónium 
kitűnő karban, 350 pengőért eladó. Bpest, VIII., Nagv-
templom-u. 21., I. em. 10. (58.) 

HAIÍMÓNIUMJA ROSSZ?, annak javítását, elsőrangú 
szakszerűséggel vállalja Pokornv Pál harmóniumkészítő. 
Űjpest, Lőrincz-u. 120. 

A NEMET NYELV ISMERETE LETERDEK ! 

T Á T S 7 \ f A a l e g r ° v i debb idő alatt töké-
J J- O Z-r V X I letesen m e g t a n u l németül 

a most megjelent 

TANULJUNK 
KÖNNYEN 

GYORSAN 
NÉMETÜL 

A német nyelv alapos elsajátításának könnyű és 
gyors módszere című gyakorlati nyelvkönyvből. 

írta Prof. Dr. ERNST HÄCKEL 
a Pázmány Péter Tudományegyetem megbízott elő-

adója, a báró Eötvös Collégium tanára. 
A kiváló szerző sok éves tanítási gyakorlat gazdag 
tapasztalatai alapján írta meg fenti újszerű művét, 
— melyből valóban mindenki egyformán könnyedén 
és a legrövidebb idő alatt sajátíthatja el legtökélete-

sebben a német nyelvet. 
ERRE A NÉMET NYELVTANRA VÁRT ÖN! 
3 3 0 oldalon. Ára csak 6 P. 

Kapható a 
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 

K Ö N Y V E S B O L T J Á B A N 
BUDAPEST IV , KOSSUTH LAJOS-UTCA 18 

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 ÚJ ORGONÁT ÉS HARMÓNIUMOT 
a legolcsóbban készít és szállí t elsőrangú kivitelben 

F I T T L E R S Á N D O R o r g ° n a " és h a r m ó n i u m k e s z í t > ő - m e s t e r 
Negyedszázados cég. Pestszenterzsébet. Valéria-utca 41. szám 

Ú j homlokzat i sípok készítése, javí tás , hangolás szakszerű végzése jótállással. 
Alapíttatott i9zo E rőshangú iskolai ha rmóniumok 120 pengőtől. Kérjen árjegyzéket! 



210 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 69. ÉVF* 

Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem díjmentes költségvetést 

SZLEZÁK 
h a r a n g -

m e s t e r 

BUDAPEST, 
Frangepánsu 

80. szám 

Saját házában 
Eddig szállított 

harangjaimról igen 
szép elismerő 

leveleket kaptam 

R Á F A E L 
K É S Z Í T : 

új harangos 
kat, harangs 
vaskoronákat 

és vass 
állványokat, 
repedt harans 
gokat újra áU 
önti legjutás 

nyosabb 
árban. 

BARAKOVITS JÁNOS 
müorgonaép l tő 
Rákospalota, Pázmány.út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á tép 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 i r o n vá l la l . 

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabútorsgyára, Budapest VI, Dévényi-ót 20 «22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

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

Gers tenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Loportársu. 14/b. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

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

MARXÉSMÉREI 
T A N S Z E R G Y Á R A 

B U D A P E S T V I . B U L C S Ú U T C A 7 . 

T E L E F O N : 9 3 - 3 - 8 6 . 

ALAPÍTVA 1900-BAN. 120 SZAKMUNKÁS 

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 
1. Igeragozás. 1. Igeragozás. 
2. Névragozás. Viszonyszók. 2. Viszonyszók. Igevonzatok. 
3. Igevonzatok. 3.) Igék, különféle 

4.J szerkezetekkel. 
Ára 1'60 P Ára 180 P 

Francia 
1. Melléknév. Névmások. 

Igeragozás. 
2. Igeragozás. Igevonzatok. 

Ára 1'20 P 
Német helyesírás füzetei 1., 2. Ára 80 t. 

LEGGYORSABBAN MEGTANULJA A NYELVEKET A DR. R Ó Z S A - F É L E 

KARTON-NYELVTANOKBÓL 
Eddig megjelentek: NÉMET (alaktan és nyelvi sajátosságok). Ára1'50P. 

Társalgó gyakorlatokkal, kimerítő, KIS NÉMET NYELVTAN. Ára -"60 P. 
áttekinthető nyelvtannal. F R A N C I A . Á r a f 2 0 P. 

ANGOL. Ára 1-20 P. 
OLASZ. Ára 1'20 P. 

Megrendelhetők a 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda kiadóhivatalában Budapest VIII, Múzeum-körút 6 
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Érdekes, 
értékes, tanulságos és szórakoztató. 

Ami t rosszul tudunk 
Természet tudományi koholmányok és bal í té letek 

150 tárgykört ölel fel a természet-
tudomány minden ágából, az állator-
szág, növényország, földtörténet, föld-

rajz stb. köréből. 

Évszázadok népies balítéleteinek régen 
megszokott hamis képéről emeli fel ez 
a nem mindennapi tartalmú, szép könyv 
a felületes tudás fátyolát. Célja a ked-
ves, közvetlen modorban való tanítás, 
amelynek minden példája lebilincselő, 
valamennyi beállítása megkapó és szö-
vege szórakoztató, sok helyen derűs, 

Pedagógusok barátja ez a könyv. 
Színt és derűt vetít a tanórák oktatásába. 

Kellemes szórakozást nyújt a pihenés perceiben. 

KIRÁLYI MAGYAR E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KŐRÚT 6. 

G a á l I s t v á n 

kacagtató. 

* 

A r a I • > . n f f kötve 8 pengő 
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toyeJblwi tanító. Sem tté£kuéá&AetC 
továbbképzésének legfontosabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET! 

Ezek a könyvek módszeres gondolatokat nyújtanak, tanítói munkánkban 
vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhatjuk az osztott és 
osztatlan iskolák tanmenetét s ennek alapján minden tanítási egység ter* 
vezetét részletes kidolgozásban, mintatanításokban. 

A Vezérkönyveket Drozdy Gyula és Lőrinczy Szabolcs dr. szerkesztik. 
Egyes köteteit a nagyméltóságú vallás« és közoktatásügyi Miniszter Úr meg« 
bízásából a legkiválóbb népiskolai pedagógusok írták s az Országos Köz-
oktatási Tanács felülvizsgálta és jóváhagyta. 

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. Drozdy Gyula: A földrajztanítás vezérkönyve a IV. o. számára. Saj tó alatt. 
3. Kaposi—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek tani-

tanítása a III—IV. osztályban Sajtó a la t t 
i. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Drozdy Gyula—Móra László—Móra József: A magyar fogal-

mazás vezérkönyve Saj tó alatt. 
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 érteiemgyakorlatok 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'— 

14. Szalatsy Richárd—Ferenczi István: A történelem, polgári jogok 
ós kötelességek tanításának vezérkönyve Sajtó a l a t t 

15. Drozdy Gyula: A számolás és mérés tanításának vezérkönyve. Előkészületben. 

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 százalékai 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM--KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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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 I I , Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

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

LOPOf GYULA BadapesHn' Bécsisút 8$. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütök 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 

Angster József és Fia 
orgona» és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények 1 

PAPÍRNEMÜ RÉSZVÉNYTARSASAG 
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 vonaU 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

legjobban és 
olcsón vállal Harmóniumjavítást 

Pokovny Pál országszerte elismert harmónium 
építő (specialista) garanciával. Újpest Lőrincz-a. 120. 

Hirdetéseket felvesz a Kiadóhivatal Budapest, Múzeum-körút 6 

M E G V A N O L D V A A Z 

I E @IL€S® PUBDŐMWIIMZÉ 
vízvezeték és csatornázás nélkül, a „CSEPEL" automa-
tikus f ü r d ő k á l y h a és zománcozot t f ü r d ő k á d által 
Legegyszerűbben kezelhető és könnyen tisztántartható. 
A kályha teljesen független a kádtól és bárhova állítható. 

Semmiféle szerelés sem szükséges, 
azonna l üzemképes. 

A kádba bocsájtott víz n e m k e r i n g a kályhában. 
Á R A : készpénzfizetés ellenében 150 '— P 

részletfizetés ellenében 165"— P 
a fázisadóval együtt. 

Gyártja: Weiss Manfréd Acél- és Fémművel Rt Csepel. 
Prospektusokat díjmentesen küld: Agrarglobus r.-t. Budapest, V, Lipót-körút 12. 
M e g r e n d e l é s n é l k é r j ü k e l a p r a h i v a t k o z n i . 

23.609. _ Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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S P R A N G E R E R E R I J R A P E S T I E L Ő A D Á S A I 
— A tudomány sorsa a jelen kultúrájában. — Kollektív erkölcs és személyes erkölcsiség. — 

Ünnepi órákban volt része a közelmúlt 
napokban a magyar művelt közönség azon 
részének, mely a kultúra és a nemzetneve-
lés kérdései iránt érdeklődik. Spranger 
Ede, régebben a lipcsei, 15 év óta a berlini 
egyetem világhírű filozófusa, egyszersmind 
korunk egyik legnagyobb hatású pedagó-
gusa, kit a Magyar Paedagogiai Társaság 
már 1930-ban tiszteleti tagjává választott, a 
Pázmány Péter tudományegyetem pedig a 
múlt ősszel, 300 éves jubileuma alkalmával 
az egyetem díszdoktorává avatott, bevált-
ván az egyetem jubiláris ünnepén élőszóval 
tett ígéretét, újólag Budapestre jött, hogy 
hálája jeléül, mintegy kötelességszerűen 
hallassa szavát a magyar tudományos kö-
lök előtt. E hó 7-én a Szellemi Együttmű-
ködés Szövetsége Magyar Egyesületének 
ülésén a Magyar Tudományos Akadémiá-
ban, 9-én pedig a Pázmány Péter tudo-
mányegyetem szép aulájában tartott egy-
egy magasan szárnyaló tudományos és egy-
ben művészi szépségű előadást nagyszámú 
hallgatóságának valódi gyönyörűségére. 

Spranger Ede világhírét főképen Hum-
boldt Vilmosról és a humanizmus eszményi 
világáról, továbbá az Életformák-ról és Az 
if júkor lélektanáról írt korszakalkotó mun-
káival, de számos tudományos kultúrfilozó-
fiai tanulmányával és felolvasásával is, és 
— a háború utáni nemzedék nagyszerű szel-
lemi vezetőjeként — nagyhírű s az egész 
világ minden részéből jövő hallgatók nagy 
számát Berlinbe gyűjtő egyetemi előadásai-
val szerezte. Mindezekkel az úgynevezett 
szellemtudományi vagy megértő lélektan 
megalapítója lett. Egész tudományos mun-
kásságának alaptétele az volt, hogy a lelki 
jelenségeket s általában mindazt, amiben a 

lelkiség nyilvánul vagy ami a lelkiség ki-
fejezéseként jelentkezik, nem egymástól el-
szigetelve, hanem értelmükben, jelenségük-
ben, értékvonatkozásukban, vagyis struktú-
rájukban kell vizsgálni. Innen az ő pszicho-
lógiájának strukturális jellege. A struktúra 
kifejezés Spranger felfogásában a lelki ösz-
szefüggést, a kölcsönös egymásra vonatko-
zást, a személyiség egészét jelenti. Er re ala-
pítja az életformákról s annak típusairól 
szóló elméletét is. Tárgyainak széles re-
gisztere a művelődései mélet egész birodal-
mára kiterjed. 

Spranger egyéniségének mély varázsa, 
egy nagy személyiség, melyért tanítványai, 
barátai és tőle távol élő olvasói egyaránt ra-
jonganak, mindez tudományos megnyilat-
kozásában is tükröződik. Művésze tudo-
mányszakának s három alapvonás jellemzi 
őt: az intuitív tárgyszemlélet, a formálás és 
a nyelv. Mintaszerű előadása mindig felemel-
kedik az eszméhez s mindig Isten hangja 
hallatszik gondolataiból. Az a mód, ahogy 
problémáit felfogja és feltárja, minden ol-
dalról megvilágítja, végül megtalálja azt a 
pontot, melyen a problémp elevenné válik, 
ez az ő alkotó szellemének mélységes és szép 
titka. „Aki figyelemmel kísérte az utolsó év-
tized pedagógiai és pszichológiai irodalmát, 
tudja, hogy a Spranger-féle eszmék kisugár-
zásai mindenütt úttörőén és termékenyítően 
hatottak. Szinte azt mondhatnók, hogy «Az 
ifjúkor lélektana» lett az az iránytű, amely 
után a kultúrállamokban folyó pedagógiai 
gondolkodás igazodik: amennyiben a meta-
fizikai keret megértésére szolgáló készség 
általában kialakult" — mondja Croner Elza 
a nagy német tudósról. 

mm kőutvtAr 
ggQEQ. 

FOLYÓIRATOK 
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Éppen azért előzte meg nagy érdeklődés 
ezúttal is Spranger Ede jelzett előadásait, 
melyekben először volt alkalma Budapest 
pedagógia és kultúra iránt érdeklődő közön-
ségének a halk szavú és szerény, de valóban 
nagyjelentőségű és nagyhatású német tudós 
személyes varázsát élvezni. 

A március 7-i ülésen nagy és szép közön-
ség jelent meg a Magyar Tudományos Aka-
démia üléstermében József királyi herceg 
tábornaggyal az élén és Hóman Bálint val-
lás- és közoktatásügyi miniszterrel, ki nejé-
vel együtt jelent meg, Komis Gyulával, a 
Pázmány Péter tudományegyetem rektorá-
val, Sziíy Kálmán államtitkárral és a buda-
pesti német követség egész személyzetével. 
A Szellemi Együttműködés Szövetsége ne-
vében báró Brandenstein Béla egyetemi ta-
nár üdvözölte a vendégeket és illusztris elő-
adót, kinek pályáját és egyéniségét meleg 
szavakkal és szónoki lendülettel jellemezte. 

Spranger Ede előadásának tárgya „A tu-
domány sorsa a jelen kultúrájában" mély 
hatást gyakorolt a hallgatókra. Megállapí-
totta, hogy a tudomány módszeresen kutató 
és igazságkereső szerepében a nyugati szel-
lem találmánya és alkotása, mely legelőször 
Plato szellemében érvényesült teljes tiszta-
ságban. Benne erosz (szellemi törekvés), 
ethosz (erkölcsi érzület) és logosz (gondo-
lat) még szoros kapcsolatban állottak. Ily 
módon a szellemi funkciók kezdetben egy-
séges egészet alkottak, a tudomány és a val-
lás nem vált el egymástól, a hit élő eleme 
volt a tudományos gondolkodásnak és kuta-
tásnak. Innen kiindulva röviden vázolta az 
előadó a tudomány sorsát a történelem fo-
lyamán. Áttekintést nyújtott a fejlődés út-
jairól, az antik világtól a jelenkorig. Száza-
dok folyamán, két és fél ezredév aiatt a tu-
domány eredeti fogalmazása elhalványult, 
mindinkább elvesztette vallási talaját. Á kö-
zépkorban még csak bizonyos feszültség 
mutatkozott a tudomány és a hit között, mely 
később mind erősebbé vált. A tudomány 
tulajdonképeni elvilágiasodása — Spranger 
szavával: szekularizációja — a francia for-
radalomban következett be. Még lényege-
sebb változást hozott a következő korszak-
ban a radikalizmus, mely a tudományt tel-
jesen függetleníteni akarta. A jelenkor ba-
jaiban, nyomorúságaiban, szükségeiben a 
tudomány vezetőszerepét azonban mind-
inkább elvesztette és pusztán azoknak az 
eszközöknek fölismerése lett, melyekkel az 
előre kitűzött célok elérhetők. A kozmikus 
áhítat megszűnt és csupán technikai érdek-
köre maradt fönn. A tudomány bűnbeesése, 
„eredendő bűne" abban a magatartásban 

állott, mellyel tűrte, hogy a társadalmi moz-
galmak összeütközéseibe bevonják és politi-
kai, sőt párttörekvések eszközévé váljon. 
Eszerint a tudományt a társadalmi helyzet 
határozza meg. Ennek a felfogásnak leg-
élesebb példája a marxizmus volt, mely 
minden tudományt valamely társadalmi osz-
tállyal hozott kapcsolatba. A marxisták sze-
rint nincs is tudomány, csak ideológiák 
vannak, amelyekben a különféle társadalmi 
osztályok hatalmi akaratai összeütköznek 
egymással. Mihelyt a marxizmust is mint 
ideológiát fogták föl, megkezdődött az ideo-
lógiák álarcos bálja, melyek közül egyiket 
a másik után mint hatalmi tendenciákat 
űző szellemi mozgalmat lepleztek le. Az a 
nézet keletkezett azután, hogy minden tudo-
mányban csak titkos hatalmi akarat rejtő-
zik. Végül csak ideológiák látszottak fönn-
maradni: mindegyiknek harca mindegyik 
ellen az általános érvényű tudomány uralma 
helyett. Manapság az ideológiák és a tudo-
mány közti ellentét változott formában az, 
ami a múltban a hit és a tudomány tézisét 
és antitézisét alkotta. Azonban minden kor-
szak ideológiái az élet hármas ritmusát tün-
tetik föl: mindenik ideológia úgy állítja be 
a létet, hogy valamikor előbb egy tökéletes 
állapot létezett, viszont minden, ami ma van, 
megoldatlan feszültségben jelentkezik; a 
szenvedéseket, gondokat, nélkülözéseket, 
mint a létnek mélypontjait érezzük és törek-
szünk föl a magasba, az eredeti tökéletes-
ség helyreállítására. Egy nyomtatott nagy 
U betű szimbolizálja az életritmus szaka-
szait. A harci jelszavak és ellentétek azon-
ban, melyekkel az ideológiák s a valódi tu-
domány egymással szemben állottak, min-
dig termékenyítők és gyümölcsözők voltak 
a tudományra nézve. A tudományban egy 
nagyszerű lendítő erő működik: az ideális 
hit az igazságban; az igazság keresése min-
denkor más valami lesz, mint a hatalom ke-
resése. Az igazi tudomány nem lesz a hata-
lom eszközévé, az igazi tudóst nem a hata-
lomra való törekvés vezeti munkájában, ha-
nem az igazságra való törekvés, ez külön-
bözteti meg minden mástól. Eléggé sajná-
latos és fájdalmas az, hogy ma már nem le-
het a tudománynak teljes pártatlanságot és 
föltétlenséget tulajdonítani. A relativitás 
problémájának sorsa megismétlődik. Mint 
ahogy ebben a problémában veszendőbe 
ment az egymásra vonatkozás rendszere, 
úgy a szellemi tudományokban is. A valódi 
tudomány munkásainak, a tudósoknak fel-
adata azonban nemes és nagy: három ma-
gasztos méltóságot betölteni. A tudósnak 
aszkétának kell lennie, aki távol a minden-
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napi valóság szenvedélyeitől, nyugodt szem-
lélet tárgyává teszi a dolgokat. Ez pedig 
rendkívüli erőkifejtést jelent, hogy a saját 
érdeklődéseinkkel és szenvedélyeinkkel szem-
ben a dolgok józan, tárgyilagos felfogására 
emelkedjünk és még a legbensőbb élmé-
nyeinket is tárgyilagos kritika alá vessük. 
A tudós azonban bírói funkciót is kifejt: 
állandó feszültségben él a különféle felfogá-
sok között és döntenie kell közöttük éppen 
az igazság értelmében. Végül a tudós papi 
funkciót is végez: a múlandó dolgok időbeli 
ruhájában megpillantja az időfeletti, az 
örökkévaló igazságokat és azoknak szolgál. 
Vannak tömegek és vannak vezetők az élet 
nagy felvonulásában, a tudós nem tartozik 
a tömeghez, sem nem vezető. Ő az emberi-
ség nagy ünnepi felvonulásában a fáklva-
vivő szerepét tölti be, a fényt terjeszti és a 
szent lángot őrzi, hogy méltósága tisztán és 
világosságot terjesztve, ragyogjon az emberi 
élet felett. Ebben áll a tudós rendeltetése, 
hivatása és méltósága. 

Spranger előadásának ódai emelkedett-
ségű befejezése után Hehler Antal egyetemi 
tanár megköszönvén az előadást, lelkes sza-
vakkal ünnepelte az előadóban a tiszta tu-
domány aszkétáját, bíráját és papját, de egy-
ben negyedik funkciójában a nagy pedagó-
gust és nemzetnevelőt is. 

A második, március 9-i ünnepi előadás a 
Pázmány Péter tudományegyetem aulájá-
ban díszes és még az előbbinél is nagyobb 
közönség előtt folyt le, melynek soraiban 
József Ferenc királyi herceg és Anna királyi 
hercegasszony és az előadó Spranger Ede 
professzornak neje is megjelent. Az egye-
tem tanárai majdnem teljes számmal jelen 
voltak s velük együtt az érdeklődők nagy 
száma, a tanári társadalom és az intelligen-
cia más rétegeinek köréből. 

Komis Gyulának, az egyetem rektorának 
az előadóhoz intézett németnyelvű üdvözlő 
beszéde után Spranger ezúttal „Kollektív 
erkölcs és személyes erkölcsiség" címen tar-
tott mély értelmű filozófiai előadást. Fejte-
getéseiben abból indult ki, hogy ma a világ 
minden népénél és minden országban a 
nemzeti becsületnek és nemzeti erkölcsnek 
öntudata fokozottabb mértékben jelentkezik. 
Az erkölcs, mint láthatatlan hatalom a nép 
minden egyes tagjával szemben követelmé-
nyekkel lép föl, mert bizonyos határozott 
érzületi magatartást kíván tőlük. Az erkölcsi 
tartalmú népi bölcseség közmondásokban és 
mondákban jut kifejezésre. Spranger pro-
fesszor ezután ennek a néperkölcsiségnek 
tipikus struktúráját vázolta, mely az egyé-
niségen túl is érvényesülni óhajt, egészen 

addig a pontig, ahol a személyes erkölcsi-
séggel egybeesik. Az erkölcsüeg jelentékeny 
életkörök mindinkább kibővülnek és kiszéle-
sednek szomszédságon, községen, járáson, 
megyén át^ föl a politikai rendezettségig,. 
melyben már a hatalmi erkölcsiségnek tí-
pusa jut érvényre a községi és szomszéd-
sági morállal szemben. Az erkölcsiségnek ha-
talma, mely többek között az egyes ember 
életének a község által való ellenőrzésében 
is nyilvánul, az egyén rossz hírének költé-
sében, megvetésben, a társaságból való ki-
nézésében és kitaszításában jelentkezik, ha 
az illető egyén vétett az erkölcsnek akár 
csak megíratlan törvényei ellen is. A vallás 
az erkölcsiségnek nemcsak forrása, a nép-
erkölcsből is mennek át erkölcsi nézetek a 
vallás területére. Ami a néperkölcsiség vál-
tozásait illeti, kitűnt az, hogy az iparosodási 
folyamat mindenütt szétrombolta a régi er-
kölcsöket. A szomszédsági ellenőrzés meg-
szűntével a nagyvárosi légkörben kiküszö-
bölődött továbbá az erkölcsiség legfontosabb 
mozgatója és emeltyűje, és ezen alapszik 
voltaképen kultúránk válsága. A keresz-
ténység nem különösképen népi erkölcsiség, 
hanem az egész világot átfogó emberi er-
kölcsiség. A teljes erkölcsiséghez hozzátar-
tozik, hogy az egyes ember is felelősnek 
érezze magát népe és nemzete értékének 
színvonaláért és ebben a beállításban ala-
kítsa ki személyes életét. A keresztény er-
kölcstan a maga eredeti megfogalmazásában, 
ősi igéiben tudatosan szorítkozik a végső föl-
tételekre, melyek egyben minden konkrét er-
kölcsiségnek gyújtópontját jelentik. A hegyi 
beszédnek abban a mondatában: „Boldogok 
a tisztaszívűek!" kell látnunk az örök er-
kölcsiségnek sarktételét. Amiként a tiszta 
igazság föltétlen keresése alkotó erővel bír, 
oly módon építi föl a jóra irányuló ősi szán-
dék a lélek mélyéből az erkölcsiség világát. 
A nép minden tagjának felelősnek kell érez-
nie magát a nemzet nevelésére törekvő mun-
kában. Természetesen vannak a népek éle-
tében olyan korszakok, mikor törések és sza-
kadások állnak elő a népi erkölcsökben, ezek 
a szenvedések és gyötrelmek napjai. A ma-
gyar és a német nemzetnek a végzet akara-
tából át kellett menniök ilyen sorsdöntő na-
pokon és éveken. De egy nemzet sem állott 
oly hősiesen és szenvedéssel teljesen s híven 
a kultúra őrállomásán, mint az ősi magyar 
nemzet. „Hálásan és tisztelettel hajtom meg 
fejemet — így fejezte be előadását a tudós 
professzor — ennek a nemzetnek és ennek 
az egyetemnek nemes hagyományai előtt. 
S avval a boldogító tudattal tekintek a ma-
gyar nemzet jövőjébe, hogy sohasem fog 
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megszűnni a jónak, az erkölcsnek erőit 
őrizni és a vele együtt küzdő nemzetek 
mintaképe lenni!" 

Spranger előadásának végső mondatai 
mély megindultságot váltottak ki magából 
az előadóból és az egész előkelő hallgató-

közönségből is. Az előadást végül Kornis 
Gyula rektor köszönte meg meghatott sza-
vakkal. 

Spranger Ede két előadása együttvéve 
nagy lelki élményt jelentett a budapesti mű-
velt világ jelen volt tagjaira nézve. 

fflEHTERSÉG-E VAGY MŰVÉSZET ? 
- FINÁCZY ERNÓ DIDAKTIKAI ELMÉLETE — 

ír ta: G Y U L A I Á G O S T dr. 

Neveléstudományunk egyik kitűnősége e tudo-
mányszak magyarországi sorsát s a nevelői 
gondolkodásnak 1867 utáni i t teni alakulását 
vizsgálva e korszakot a m a g u n k r a eszmélés 
megindulásaként jellemzi. Megér t jük fejtegeté-
seiből, hogy „a nevelői gondolkodás csak akkor 
válik fogékonnyá a közvetlen feladatok tudo-
mányos jelentősége i ránt , ha kiemelkedett kez-
deti öntudatlanságából és túlhaladt a puszta 
gyakorlat iságon, fel ismeri a számára addig 
min tegy önként ér tődő tényekben a vizsgáini-
valót, a megoldásra váró kérdéseket". Szeretnők 
e szavakat úgy értelmezni, hogy rendeltetését 
a nevelői gondolkodás csak úgy töltheti be, ha 
teljesen kifejlett ál lapotában van, vagyis — úgy 
gondol juk — ha elméleti részében puszta em-
p i r ikus ismeretanyaggyüjtésből logikus gondo-
latok rendjévé, vagy i s tudományos rendszerré, 
gyakor la t i e l járásaiban pedig puszta mesterség-
ből magasabb rendű művészetté válik. Ekkor a 
nevelői gondolkodás tudományosnak és a belőle 
f akadó gyakorlati e l járás tudományosan is 
megalapozottnak, tel jes értékűnek tekinthető. 
Ugyanaz a pedagógiai tudósunk és írónk meg-
á l lapí t ja , hogy egyesek régen is voltak, m a is 
v a n n a k közöttünk ezen a fokon. Bár ez nem 
volt elég sem régente, sem ma nem elegendő, 
mer t a nevelői gondolkodás fej let tsége nem egy-
egy ember gondolkodásán és tanul t ságán múlik, 
h a n e m mindazokén, kik ebben a közösségben 
együt t hivatottak nagyjelentőségű és magasztos 
nemzetépítő munká juk ra . 

Mégis örülnünk kell, hogy ezek a kevesek, 
ezek a néhányan is két emberöltő óta szakadat-
lan láncot alkotnak e területen a magyar gon-
dolkodók sorában. Mióta a X I X . század utolsó 
negyedében az akkor fennálló két m a g y a r 
tudományegyetem, megelőzve e téren az ó- és 
ú j v i l á g valamennyi egyetemét, még a „költők 
és gondolkodók" nemzetének, a németeknek 
egyetemeit is, önálló tanszékeket szerveztek a 
neveléstudomány részére, kiszakí tva ezt leg-
alább is szervezetileg a filozófia kapcsolatából; 
a budapesti és kolozsvári egyetemek K á r m á n 
Mór, Fináczy Ernő , Kornis Gyula, Weszely 
Ödön, illetőleg Fe lmér i Lajos, Schneller I s tván 
és Imre Sándor t a n á r i munkásságával oly tudó-
sokat ju t ta t tak szóhoz és kapcsoltak bele a ne-
velői gondolkodás fejlődésmenetébe, kikben az 
emlí tet t magas színvonalú tudomány valóban 
elevenen élt és hatot t a pedagógia gyakorlat i 
munkásainak egymás után következő nemze-
dékeire. 

Bizonyos az, hogy a neveléstörténetnek a ma-
gya r neveléstudomány ú j a b b fejlődését Ká rmán 
Mór munkásságának megindulásától kell számí-
tania. Ö volt az, ki — már a X I X . század utolsó 
két évtizedében először kezdte tudatossá tenni 
a magyar t aná r és tanító m u n k á j á t és fe ladatát 
éppen abban lát ta, hogy lehetőleg művészi ma-
gaslatra emelje a nevelő-oktatás munkájának , 
a taní tásnak addig inkább mechanikus, igazi 
léleknélküli mesterségét. K á r m á n n a k ezt a je-
lentőségét — voltaképen igen méltánytalanul — 
ma már csak az idősebb nemzedék értékeli, főleg" 
azok, akik személyes t anár i ha tásá t érezhették. 
Közben azonban részint Kármánna l , mint mes-
terével, való közvetlen lelki érintkezésben, ré-
szint Felméri Lajosnak, m a j d Schneller Is tván-
nak a távoli Kolozsvárról kisugárzó szellemi 
hatása alatt fejledezett az akkor fér f ikora delé-
hez közeledő Fináczy Ernőben, később nevelés-
tudományunknak az eddigiek közül legnagyobb 
mesterében, a nevelői gondolkodás iránti érdek-
lődés, mely néhány nagyértékű, részint szerve-
zettani, részint neveléstörténeti monográfiában 
kipat tanva s erejének p róbá já t adva, csakhamar, 
1901-től kezdve a magyar neveléstudomány 
középpnnti őrhelyén, a budapesti egyetem peda-
gógiai tanszékén, nagy tudományos feladatokkal 
került szembe: a neveléstörténet ötkötetes nagy 
kézikönyvének megalkotásával és a nevelői gon-
dolkodás voltaképeni főfeladatával, a nevelés és 
taní tás rendszerének összefoglalásával. 

S ezzel reáháru l t a feladat , hogy a nevelés-
tudomány egyéb nevezetes problémái között az e 
soraim címében fölvetett kérdésre itt köztünk, 
magyarok között, először próbáljon komoly, tu-
dományos feleletet adni. 

Éppen azért, hogy e kérdést olvasóink előtt 
megvilágíthassam, bár tudom, hogy F ináczy 
Ernő, mint tudós, erejét főleg neveléstörténeti 
t á rgyú munkáiban, mint íróművész pedig peda-
gógiai essay-iben muta t ta be és vitte diadalra , 
ezúttal mégis egy olyan, csak az imént meg-
jelent tudományos művéről óhajtok szólani, 
illetőleg annak főproblémáját tárgyalni és állás-
pontját értékelni, mely látszólag nem főmunká i 
közül való, hanem csupán tanszéki kötelezett-
ségének szülöttei közé tartozik, azok közé, me-
lyeket csak mint másodsorban értékelhetőket 
szokás tudományos munkássága során meg-
említeni. Ide számít ják azok, kik Fináczy ki tűnő 
képzettségét, erős meggyőződéseit, kristálytisz-
tává csiszolt gondolatai t a pedagógiai elmélet 
terén voltaképen eléggé nem ismerik, á l ta lános 
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pedagógiá já t is. Bár az egyetemen több ízben 
előadta, mint irodalmi alkotást Fináczy maga is, 
szigorú önbírálatának parancsszava szerint, ha-
lála ó rá já ig íróasztalának f iókjába rej tet te s 
csak a közel jövőben fog hűséges taní tványai 
kegyeletes akciójának segítségével posthumus 
könyv gyanánt napvilágot látni. Ugyanezek közé 
tartozik továbbá Fináczynak az a szintén csak 
halála után, alig félévvel ezelőtt megjelent 
könyve, melynek főproblémája minden nevelői 
gondolkodónak érdeklődését elsősorban lekötő 
kérdés, hogy vá j jon mesterség-e vagy művészet 
a tanítás és nevelés munkája1* 

Maga a Didaktika, melyben a gondolatmenet 
gerincét, minden további fejtegetésnek magvát 
a föntjelzett kérdés alkotja, több mint 30 eszten-
dei szakadatlan alakító, csiszoló munkának ered-
ménye. A taní tásnak első és egyetlen rendszeres 
elmélete ez magyarul , mely maga is az állandó 
tan í tás nemes és ihletett m u n k á j a közben az 
egyetemi katedrán született. Becsessé teszi e fej-
tegetéseket a magyar nevelés történetében és iro-
dalmában egyrészt az, hogy három évtized ma-
g y a r tanárnemzedéke nevelődött e gondolatokon 
h iva tásának magasla tán álló, taní tói m u n k á j á r a 
ideális felfogással induló pedagógussá, másrészt 
az a körülmény is, hogy mint a didaktika elveit 
magas színvonalon, mintegy sub specie aeterni-
ta t i s feldolgozó m a g y a r tudományos könyv 
egyelőre egyedül áll és még ma is régóta érzett 
h iány t pótol tudományos irodalmunkban. Mint 
ilyen nagy tudással, ki tűnő anyagkiválasztással, 
erős logikával, világos szerkezettel és művészi 
előadással vezeti be olvasóit a tanítás elméle-
tébe. Fináczy éppen széleskörű neveléstörténeti 
tudásánál fogva jól lá t ta és kitűnően értékelte 
a fejlődésnek hosszú és nehéz ú t j á t az önfeledt 
tanítói tevékenységtől kezdve, mely már a tör-
ténelem előtti időkben rávi t te a természet fiát, 
hogy a lé t fenntar tás biztosítása véget t bizonyos 
készségekre megtaní tsa utódait , ami utánzás 
révén ment végbe, egészen a magasabb fokú 
fejlődésig, mely a leendő állampolgároknak elő-
ször alkalomszerűen, a környezet hatása alatt, 
később ön- és céltudatos oktatással nemcsak 
készségeket, hanem bizonyos ismereteket is óhaj t 
biztosítani. S éppen mer t jól ismerte a fejlődés 
ú t j á t , azért tudott oly szilárd és határozott lenni 
a taní tás örök érvényű elveinek kifejtésében, 
min t amilyennek tan í tás tanának e klasszikus 
s t andard jában és törvénykönyvében mutatkozik. 
Bá rmi t alkottak és teremtettek e téren akár ter-
mészetes törekvések, akár mesterséges kísérle-
tek, a didaktika terén a lélek örök törvényei 
nem változtak és nem változnak. A lelki jelen-
ségek formái, melyek szerint a ku l t ú r j avak át-
adása nemzedékről nemzedékre végbemegy, 
vagyis a taní tás és tanulás lelki fo lyamatai örök 
érvényűek, bármi ly lenézően szól janak is a 
hipermodernek és örökké kísérletezők a didak-
t ika klasszikusan kialakult ősi elveiről. 

* Fináczy Ernő: Didaktika. F. E. egyetemi előadásai. 
Kéziratából sajtó alá rendezték tanítványai, Balassa Bruno, 
Nagy I. Béla, Prohászka Lajos. (Budapest, 1935. A „Stu-
dium" kiadása.) 168 lap. 

Mindezekkel a nyugtalanságokkal szemben Fi -
náczy úgy érzi, hogy az ő fe ladata a céltudatos 
oktatás tanait kifejteni, vagyis olyan oktatásét, 
mely az egész nevelésnek lényeges és in tegráns 
része, mely a nevelés végcéljának megközelíté-
séhez, az erkölcsi jellemnek megalapozásához 
vezet, tehát a legmagasabb életeszmények célját 
szolgálja. 

A herbar t i ki induló pont mellett is rendkívül 
érdekes és mély fejtegetésekhez j u t el Fináczy, 
gondolatainak szigorú logikáján át, a taní tói 
tehetség, a donum didactieum fogalmának tisz-
tázásától addig a tételig, mely a tanítói m u n k a 
tudatos í tásának szükségességét á l lap í t ja meg. 

Vannak, akik úgy okoskodnak, hogy ha vala-
kiben nincsen meg a taní tói adottság, nem is 
lehet jó taní tó s az ilyent h iába is akarnók meg-
taní tani a tan í tásra . Viszont e szerint az okos-
kodás szerint, ha valakiben megvan az adomány, 
annak nem kell didaktika, azt a veleszületett ta-
nítói tehetség biztossággal fogja vezetni munká-
jában. Ebben az összefüggésben szokás beszélni 
művészetről. Művésznek tekintik a tanítót , a 
lélekalakítás s vele a nemzetnevelés művészének. 
Már pedig a költő és a művész nem lesz, hanem 
születik. 

Fináczy ezt az okoskodást felületesnek mondja , 
mer t ez a fe l fogás a tanításnak csak bizonyos 
vonásaira van tekintettel. Vannak a taní tásban 
művészi vonások is. Teljes meggyőződéssel 
vallja, hogy az emelkedett és ihletett lélekkel 
való taní tás valóban emlékeztet a művész tevé-
kenységére. „Ha a tanító azt a k a r j a , hogy szava 
gyúj tson, a tanuló lelkét megmozgassa, kedélyét 
áthevítse, szívet indító hatású legyen, akkor az 
ő lelkének is művészi lendületre képesnek, a 
művészi képzelet erejétől telítettnek kell lennie." 
Ebből a szempontból csakugyan olyan a tanító, 
mint a művész. Ez a művészi lendület azonban 
még nem elegendő hivatása teljes sikerű betöl-
téséhez, mert ez csak az öntudat lanság mélysé-
geiből, az intuícióból fakad. Szükséges, hogy 
egyébként helyes e l já rásának és részleteinek 
okát is ismerje, mer t enélkül hiányzik m u n k á j á -
ból az öntudatosság, sőt talán a cél ismerete is. 
A művészi lendület könnyen téves u takra csá-
b í tha t ja s észre sem veszi téves voltukat. A szü-
letett taní tónak is, éppúgy mint az alkotó, Is ten-
től fölkent művésznek, ha fe lada ta magaslatán 
akar állani, nagyon sok elméletet kell tanulnia, 
szorgalmasan elmélyednie benne s gyakran na-
gyon elvont gondolatkörökkel kell foglalkoznia. 

Gondol azonban Fináczy a r r a az esetre is, h a 
a természetes tanítói készség mint adottság nin-
csen meg az oktatóban. I lyenkor annál szüksé-
gesebb lesz a t an í t á s elméletével foglalkoznia, 
mely ha szárnyalásra nem képesíti is, törekvé-
seinek sikerét, munká jának becsületes eredmé-
nyét mégis biztosí that ja . A didaktika elmélet-
í ró jának kell is gondolnia ezekre az esetekre, 
mert hiszen a taní tóknak és tanároknak túl-
nyomó része nem támaszkodhatik a* taní tói lelki 
adot tságra. Ez olyan imponderabile, melyet még 
ha módunkban volna is sorozni a tanítót, min t 
katonát, biztos értékmérőül feláll í tani nem le-
hetne. Az oktató valóban nem mindig művésze 
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foglalkozásának s hogy igazán mit tesz tanítani 
sok t anár nem is tud ja . Nem ismeri a tanítvá-
nyaival való szellemi közösség magasztos érzé-
seit. Azért kell megtanulnia a didaktika örök-
érvényű tanaiból, hogy a tanítás nemcsak vala-
miképen kívülről való rátapasztása és puszta 
közlése valamely ismeretanyagnak, hanem meg-
teremtése a tan í tvány lelkében valaminek, ami 
eléje járul a közlésnek. Nevezzük ezt a tudás-
beli szomjúság, a lelkes érdeklődés fölkeltésének! 
Sok minden másra, inkább külsőleges dolgokra 
is megtaní t ja a didaktika a tanítót, akár művész, 
akár nem művész, de különösen ennek a lelki 
kapcsolatnak a megteremtésére. Fináczy meg 
van győződve arról, hogy az a tanító és tanár, 
aki ezt a magasabbrendű, mondhatnám szelle-
mibb didaktikát tanul ta , bármiként áll is tanítói 
intuíció tekintetében, sohasem fogja magát kö-
zönséges mesterembernek érezni, hanem maga-
sabb szempontból f o g j a megítélni tanítói hiva-
tását, mindenkor eszményi célokat fog maga 
előtt látni, melyek ú jabb és újabb erőkifejtésre 
ösztönzik. 

Amit a tudós szerző, az imént kifejtet t alap-
gondolat sugárkévéjével előre • megvilágítva, 
posthumus könyve eszmékben és példákban gaz-
dag fejezetei során föltár, a tulajdonkópeni di-
daktikai elmélet a l ap jában véve mint magas-
röptű és mégis minden olvasójára nézve köz-
érthető kultúrfi lozófia, részben mint kultúrpoli-
t ika jelenik meg előttünk. Nem tagadhat juk meg 
az ezekben a kifejezésekben rejlő magas érté-
kelést a könyvnek azoktól a részeitől sem, me-
lyekben az oktatás fogalmára és fe ladatai ra vo-
natkozó általános fejtegetések után az oktatás 

, anyagának kiszemelését tá rgyal ja , ma jd pedig 
az anyag elrendezését és összekapcsolását, vagyis 
a successiót és a szimultáneitást, szóval részben 
pszichológiai dolgokat, továbbá az oktatás anya-
gának feldolgozását, tehát az oktatás technikáját 
és módszerét, a tanulásnak voltaképeni alapját, 
az érdeklődést ós az oktatás mepetét. Fejtegeté-
seit a didaktika legfontosabb mozzanatának, az 
oktatásban érvényesülő tanítói egyéniségnek kö-
vetelményeire vonatkozó gondolatokkal fejezi be. 

Mindez annál becsesebb, mert t á rgyának egész 
felfogásában és kidolgozásában egy Széchenyi 
Is tván eszmeköréből származó gondolat ad szár-
nyat Fináczy törekvéseinek és szinte halljuk, 
miként csendül ki — szokatlanul ebben a mai 
világban, mely a szellem korlátozásában gyö-
nyörködik — az elhúnyt tudós síron túlról jövő 
szavaiból a himnusz, a legnagyobb magyarnak 
legszebb gondolatai között emlegetett kiművelt 
emberfő mentől nagyobb számának nemzeti je-
lentőségéről, mikor mint egész élete szent hitét 
vallja, hogy: „Csak az a nemzet lehet igazán 
művelt és nagy, melynek sok és jó iskolája és 
taní tója van." 

Az elhúnyt mester megvonva mérlegét annak 
a kérdésnek, hogy tanítói munkánk és foglal-
kozásunk mesterség-e vagy művészet, azt a hő 
óhaj tását fűzi hozzá végszó gyanánt klasszikus 
ér tékű fejtegetéséhez, hogy legyen meg minden 
tanítóban ós tanárban az a szeretet, az az áldozat-
készség, az a nemes idealizmus, amely nélkül 
semmikép sem válhat ik valóvá a régi mondás: 
„Az i f j ú ság nevelése a világ megújí tása." Ne-
künk ez a világ: a nemzetünk. Ezt kell meg-
ú j í t anunk értelmi és erkölcsi kul túrával . 

VÉDJÜK 9IEO »YELVtlíK TISZTASÁGÁT 
S A MAGYAR TÁJSZÓLÁÜOKAT 

írta: DEZSŐ LIPÓT 

Veszedelemben forog nyelvünk t isztasága és 
a tájszólás. A fiatalság szégyenli, resteli már 
sok helyen a tájszólásos beszédet s inkább az 
irodalmit kezdi használni. Azt hiszi, hogy a 
tájszólás parasztos beszéd, kerülni kell ezért. 

A népviseletet má r sok helyben elhagjTták. 
Városi gúnyában j á r már a falusi is. Amikor 
két évvel ezelőtt a szombathelyi ünnepi hétre 
készültünk s a vidék népviselete i rán t érdek-
lődtünk, szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy 
az úgynevezett „nyugat i kul túra" teljesen ki-
pusztította a vasmegyei népviseletet. Szekré-
nyekből, ládákból kotortuk elő a még 20—30 
évvel ezelőtti népviselet maradványai t . Egyes 
fa lvakban már csak emlékből ismerték a régi 
viseletet. Még fényképet sem tudtak róla mu-
tatni . 

Nyom nélkül tűntek el ezek a régi magyar 
emlékek. Pedig a nép szívesen ragaszkodott 
hozzájuk. Néhány öreg néni szomorúan közölte 
velünk: szívesen hordtuk volna tovább is, de 
kinevettek, kicsúfoltak, hát abbahagytuk. 

így vagyunk most a tájszólásokkal is. Nagyon 

félős, hogy néhány évtized múlva ez is csak 
í rot t magyar emlék lesz. A zamatos, ősmagyar 
népi nyelvet kiszorí t ja majd a városi jassz-
nyelv, az elromlott irodalmi nyelv. Annyi tá-
madásnak, romboló hatásnak van kitéve a nép-
nyelv, hogy sokáig m á r nem b í r j a azt. Segít-
ségére kell sietnünk, ha régi zamatjá t , patiná-
já t továbbra is meg akar juk őrizni. 

Sajnos, az irodalom nem támogat ja a tájszólá-
sos beszédet. Alig van olyan munkánk, amely a 
nép nyelvén íródott volna. H a a színművekben 
falusi embert szólaltatnak meg, akkor a tájszó-
lásos beszédet inkább a nevetség kedvéért hasz-
ná l ja az író. Színészeink nagy része pedig még 
túlzottabb mértékben igyekszik ezt a beszédet 
kifigurázni. Karcos, recsegő, boros hangon, 
ízetlenül adja le a falusi ember beszédjét. 
Mintha a falusi má r nem is tudna tisztességesen 
beszélni. Pedig ha tisztelt színészeink a néptől 
s nem a pesti aszfalton tanulnák meg a tájszó-
lásos beszédet, akkor észrevennék, hogy nagyon 
kedvesen, kellemesen tud beszélni a nép a maga 
ősi nyelvén. Sokan azt gondolják, ha minden 
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második szó utón az „egye meg a fenét" mond-
ják s közbe egy-egy káromló szót is használnak, 
akkor már a nép nyelvén beszélnek. Nagyon 
tévednek. 

Mindezeket figyelemmel kíséri a nép s szinte 
önkéntelenül is szűk körbe szorí t ja a t á j szólá-

tat néha egy-egy tájszólásos beszédet, de mint 
már előbb említettem, nincs ebben köszönet. 
Többet á r t ezzel, mintsem használna. Sokszor 
humoros is ez a beszéd, mert amikor valamely 
színész például dunántúl i falusi ember szerepét 
játssza, akkor tiszamenti, vagy budapestkör-

A skorpió „öngyilkossága", 
Caál István ; Amit rosszul tudunk 
c. müvéből. 

sos beszédét s idegenek előtt nem mer a sa j á t 
nyelvén beszélni. Magától értetődik, hogy en-
nek a következménye csak az lehet, hogy a t á j -
szólás mindinkább ri tkább lesz s lassanként 
feledésbe megy. 

Nagy ba j az is, hogy a rádió, amely m á r na-
gyon is e l ter jedt faluhelyen az egyszerű embe-
reknél is, nem támogat ja a tájszólásos beszéd 
használatát . Egy-két színdarabban megszólal-

nyéki avagy más keverék tájszólásos nyelven 
beszél. 

A magyar tájszólás megkedveltetése, megerő-
sítése végett célszerű volna, ha a rádió vala-
mely m a g y a r vidék eredeti népnyelvén já t -
szatna el egyes színdarabokat. Érdekes lenne, 
ha a szabolcsiak például a vasi sokféle tájszólás 
különösségeivel ismerkednének meg s viszont 
a nyugatmagyarországiak az alföldi vagy a 
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t iszántúli magyarok beszédjét hallgatnák. Az 
érdekességen felül a tájszólás létjogosultságát, 
fejlődését is biztosítaná ez. A németek mái-
évek óta különböző tá jnyelveken adnak elő 
színdarabokat s előadásokat. 

A város s fa lu lakosságának sűrűbb érintke-
zése következtében nagymértékben romlik a 
f a lu nyelve. A falusi igyekszik utánozni a vá-
rosit, az értelmiségét, a vele érintkezésben álló 
tisztviselőket, a lkalmazottakat , akiknek beszé-
dében, í rásaiban hemzseg a sok magyartalan-
ság s idegen szó. Vas megyében sajnos, sok 
m a g y a r paraszt már így beszél: momentán 
nincs pénzem; pozitíve tudom ezt; ebben a 
pozícióban nem maradhat ; v o n j a le a konzek-
venciákat stb. 

Azt hiszi, ez az líri beszéd, ezt kell követnie. 
És váj jon nincs-e igaza? F igye l j ük csak meg 
az értelmiségi osztályhoz tar tozókat , akik mű-
velteknek igyekeznek feltűnni, beszédük t e l evan 
különbnél-különb idegen szóval. Francia vagy 
angol nyelven semmit sem ért , de dobálódzik 
a betanult angol, f rancia kifejezésekkel, ame-
lyeket magyarul is elmondhat. A földmíves-
osztály józan s tanulékony emberei pedig utá-
nozzák ezek beszédét. 

Romboló hatás t végez a nép nyelvében a sok 
városi hirdetés is, amelyet hétről-hétre olvas a 
nép s amelyet lassanként átvesz. Az üzletek 
hirdetései legjobban terjesztik az idegenszerű-
séget. Szinte hihetetlen az a kilengés és túlzás, 
amit ezen a téren lát a figyelő. És nincs senki, 
aki a magyar nyelv védelmére kelne s megállí-
t a n á ezt a hóbortot. Szinte ú g y tetszik, mintha 
nem is a magyarnak, hanem az idegennek hir-
detnék a portékát , az üziotet. Mintha a legki-
sebb vidéki városban is tömegével tolonganá-
nak a külföldiek. 

Mit olvas pl. a vasmegyei polgár Szombat-
hely piacán, ahol hetenként kétszer is megfor-
dul? Csak kapásból jegyzek fel ide néhány 
szót: Kozmetika, manikür, jegeskávé és par-
fai t , modern s tor függöny, droguák, gummi 
specialitások, tar tós ondolálás, babi és bébi 
f r izurák, azsurozás, pliszirozás, komplett (vagy 
konplett) bútor, reklámár, Stühmer-dessert , 
nuga, dragé, praliné, fotocikkek, Konsum-sza-
lámi, boy-kabát, komfortos (avagy konfor-
tos) lakás, csoda plissé, gouworé, divat szalon, 
fagylal t szalon, kalapszalon stb., stb. 

Miért í r juk ezeket idegen nyelven, amikor min-
den egyes szónak megvan a m a g y a r neve is. S 
váj jon az a vidéki magyar nem tudná-e könnyeb-
ben megérteni mindezeket, ha magyarul vol-
nának í r va ! Valami t mégis csak kellene tenni 
ez ellen. Nem. volna szabad megengednünk, 
hogy a kereskedelem s az u tca i hirdetés eny-
nyire tegye tönkre a magya r nyelvet. 

Ugyancsak a városban, no meg a rádióban 
hal l ja a falusi ember azt a sok idétlen dzsessz 
nótát is, melynek szövege s a becsúsztatott 
idegen szavak állandó merényletet követnek 
el a magyar nyelv tisztasága ellen. Ma m á r a 
falusi suhanc a flörtről, Bébiről , médiről, ma-
dámról, szinyorináról énekel, nem pedig Bö-
zsiről, Katiról , meg Mariskáról. Nem a szere-

lemről dalol, hanem a „tuzsúr lamur"-ról 
(tojour l 'amour), nem mondja „Addj Is ten jó 
napot", hanem azt ga jdo l ja : hau du ju du, 
miszter Braun? (How do you do?) A falusi 
egyszerű nép f ia ta l ja ma a „hawai g i tá ron" 
dalolnak akár a szerelmes „jambók", a „ma-
nézsba" tanu l ják a dalt mástól, „bundájukat a 
zaciba" elteszik s részt aka rnak venni, minden 
rumba kurzuson." 

A rádióban pedig naponként nem is egyszer 
hal l ják s élvezik a kül- és belföldi dzsessz zene-
és szövegirodalomnak eme otrombább termé-
keit. Ezekért lelkesedik az értelmiségi osztály, 
ezekért r a j o n g a falu i f j ú sága is, amely követi 
az értelmiség felfogását ebben is. Csodálatos-e, 
hogy ennyi sok romboló ha tás után veszendőbe 
mennek a tősgyökeres nemzeti értékek, a nép 
nyelvéről lepat tan az ős-zománc, lassanként 
káros átalakuláson megy keresztül a régi ma-
gyar felfogás, a nemzeti szellem s gyengül a 
légi nemzeti hagyományokhoz való ragaszko-
dás? Csodálatos-e ezek után, hogy a nép el-
hagy j a a régi szokásokat, a régi viseletet s 
most ú j abban leszokik a tájszólásos beszéd-
től is? 

Az ősi tájszólásnak az elhagyását bizonyos 
mértékben elősegíti sok helyen az iskola is. 
Nyíl tan kijelentem, hogy az iskolának nagy 
bűne van abban, hogy a nép idegenkedik a 
tájszólástól s minden áron az irodalom nyel-
vet a k a r j a beszélni. Az iskola, sajnos, nem vet te 
figyelembe, milyen érték, milyen kiaknázha-
tatlan, megbecsülhetetlen kincs rejl ik a nép 
nyelvében és ezért szentségtelen kezekkel nyú l t 
a kincsek pusztításához. 

Több iskolában már az elsőosztályos kis 
gyermeknek megti l t ják, hogy tájszólásos nyel-
ven beszéljen. A kicsinyeknek még fogalmuk 
sincs, hogy a magyar nyelvet másként is lehet 
beszélni, amint azt az anyjuktó l tanul ták, az 
első hetekben már is rendreutas í t ják őket, ha 
pl. szalma helyet „szómát", alma helyett „ómát" 
mondanak. ,,Nem szabad ilyen csúnyán be-
szélni" — mondják a kicsinyeknek, amikor a 
szó legszorosabb értelmében az aw^/a-nyelvét 
használja. Egyes tanítónő kar társaim szinte 
megborzadnak, amikor a gyermek az ő helyes 
kedves, népies kiejtésével bejelenti, hogy a 
„Suós Juóska it t vuót!" „Jesszusom, — ijede-
zik a taní tó néni — hogy lehet így magya ru l 
beszélni." 

A szegény gyermek értelmetlenül néz a taní-
tónőjére, a parancsnak engedelmeskedik (nem 
tudva azonban miért?), nem mer beszélni, nem 
mer nyilatkozni, mert h á t h a megint „csúnyán 
beszél." A tanító néni meg viszont csodálkozik, 
hogy a kis gyermekek maguk között oly sokat 
s oly nagyon bizalmasan, sőt élénkséggel tud-
nak beszélgetni, ő vele pedig nem tudnak be-
szélni. H a idegen jön a tanterembe, akkor hall-
gatnak, néha-néha egy szót motyognak s többen 
úgy viselkednek, mint a némák. 

Némákká tet tük bizony őket azzal az el-
riasztó figyelmeztetéssel, hogy „ilyen csúnyán 
nem szabad beszélni az iskolában." Mert hiszen 
ők csak azt a nyelvet tud ják , amit ot thon be-
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szeltek, ha pedig azon nem szabad megnyilat-
kozniok, akkor nincs beszélő eszközük, amivel 
gondolataikat az iskolában a taní tóval közöl-
hessék. Ez természetes! 

A tanuló idővel megtanu l ja ugyan az iro-
da lmi nyelvet, hiszen a gyermek nyelvtanulási 
készsége igen nagy, a lelkében azonban állan-
dóan ott lesz az a figyelmeztetés, amellyel a 
szülői ház, az anyjanyelvé t megbélyegezték s 
amelyet ezután csak szűk körben használ. Az 
iskola erősebb és hosszabb idejű hatása követ-
keztében azonban megtörténhet ik az is, hogy 
restelleni fog ja ezt a par lag i beszédet otthon is 
és ott is csak az irodalmi nyelvet beszéli s így 
lassanként elfelej t i az otthon bizalmas, népies 
nyelvét és s í r j á t ássa a tájszólásnak, a magya r 
nyelv egy szép, ősrégi kincsének. 

Vas megyében már több év óta küzdök a hely-
telen el járás ellen. Több helyen sikerült is a 
tan í tó kar tá rsa imat ennek káros következmé-
nyeiről meggyőzni, egyesek azonban még most 
is rossz szemmel nézik a tájszólásos beszédet. 

Most, hogy több vármegye népokta tásába sze-
rezhetek bepillantást, s a jná la t t a l kell meg-
állapítanom, hogy a tájszólás elleni harc Vas 
megye szomszéd megyéiben, sőt ebből követ-
keztetve, ta lán az egész országban megvan. 
Üjabban több helyről hallom azt a panaszt, 
hogy a tájszólásos beszéd sok b a j t okoz az isko-
lában s ezért a tanulókat le kell szoktatni erről. 
Különösen a helyesírásnál okoz sok kellemet-
lenséget, ezért ki kell küszöbölni ezt a beszé-
det. Fáradságos feladat, — mond ják — de kö-
telessége ez a taní tónak. 

H a ú t já t nem áll ják ennek az áramlatnak, 
csakugyan megtörténhetik, hogy a helyesírás 
kedvéért feláldozzák a magya r tájszólást. Hi-
szen vannak már eddig is többen, akik a 
helyesírási módszerükkel vétet tek a magyar 
nyelv ellen. É r t e m azokat, akik kizárólag c^ak 
szótagolás a lap ján tan í t j ák a helyesírást s szi-
gorúan megkívánják, hogy az olvasásnál »zó-
tagolás szerint ejtsék ki a ragozot t szavakat. 
Ennek azután az a következménye, hogy sok 
helyen ma a fiatalok a ragozás következ-
tében megváltozott kiejtést nem veszik fi-
gyelembe, hanem úgy ej t ik k i a ragozott sza-
vaka t , ahogy össze vannak téve. Vagyis : az 
„adja" , „látja", „kert je" szavakat nem mondják 
„aggya", „láttya", „kertye", hanem pontosan 
hangozta t ják az ilyen szavakban a „d"-ét, a 
„j"-ét, a „t"-ét s a „j"-ét. Ezzel a kiejtéssel ter-
mészetesen tönkreteszik a m a g y a r nyelv egy 
jellegzetes kiejtési módját . A rádióban szereplő 
fa lus i emberek sokszor így e j t ik ki ezeket a 
szavakat . Azt hiszik, ez a szebb, úribb kiejtés. 

E g y alkalommal egy somogyi társaságban 
szóvá is tettem- ezt a dolgot s t i l takoztam az 
i lyen nyelvrontás ellen, egy ka r tá r sam vá-
lasza pedig az volt erre, hogy a helyesírás 
tan í tásának megkönnyítése érdekében megen-
gedi ezt a kiej tést is. Szokatlan merész állítás. 
Nem tudom, ki adta meg az iskolának azt a 
jogot, hogy a m a g y a r nyelv jellegzetes kiejté-
sét ilyen könnyedén megváltoztassa1? Csupán 
csak azért, hogy a helyesírásnál boldogulhas-

son? Mit szólnának a franciák s az angolok, ha 
az ot tani iskolák a helyesírás tan í tásának meg-
könnyítése véget t ehhez hasonló nyelvrontás t 
végeznének. 

A Tanterv i Utas í t ás nem k í v á n j a s nem is 
k ívánhat ja , hogy a tájszólásokat kiküszöböl-
jük. A nyelvi magyarázatokról szóló szakaszá-
ban ezt mond ja az Utasí tás: „Minthogy a gyer-
mek a tanító beszédét éppen iigy utánozza, 
mint az iskolánkívül hallott tájnyelvet , ezért 
a taní tó minden tá jnyelvi színezettől s idegen-
szerűségtől mentes magyarsággal beszéljen. 
Természetes, — fo ly ta t j a tovább az Utas í tás — 
hogy abban a községben .melyben tanít , vala-
mely nyelv járássa l beszélnek, a gyermekektől 
nem k ívánha t j a meg nyomban, hogy az ő tá j -
nyelvtől mentes beszédét utánozzák. Elégedjék 
meg azzal, hogy az irodalmi kiejtést észrevé-
teti a gyermekekkel." 

Tehát nem a leszoktatást, a tá jnye lv kikü-
szöbölését í r j a elő az Utasítás, hanem azt, 
hogy az irodalmi nyelv kiejtésére szoktassuk a 
gyermeket. Ez t pedig könnyen keresztül vihet-
jük, mer t hiszen a gyermek nap-nap mellett 
olvas a könyvből, nap-nap mellett ha l l ja a 
tanító beszédjét s így könnyedén rászokhatik 
az irodalmi nyelvre. 

Hogy a t an te rvünk csakugyan védi a nép 
nyelvét, bizonyít ja az is, hogy pl. a I I I . oszt. 
beszéd- és ér te lemgyakorla t keretében köteles 
a taní tó olyan helyi dolgokkal foglalkozni, 
amelyek a nép nyelvével kapcsolatban vannak. 
I lyenek pl. a helyi talányok, időjárás i szabá-
lyok, szólásmódok, t réfák , gyermekdalok, nevek, 
babonák, népies színjátékok stb. Már pedig 
ezek nein irodalmi, hanem tájszólásos nyelven 
élnek a nép között. 

Sokan nem is sejt ik, milyen érték van né-
pünk nyelvében. Érdemes azzal foglalkoznunk 
s az érdekesebb jelenségeket összegyűjtenünk. 
Népünknek bámulatosan k i fe j le t t tehetsége, 
készsége van az ú j szavak kifejezések, mókák, 
t réfás szólásmódok alkotásában. Meglepő e 
téren a megfigyelése, a kifejezés tömörsége, 
könnyedsége és helyessége. 

A népnek ezt az Is tenadta tehetségét, képes-
ségét jó indula tú bátorí tásunkkal , ösztönzésünk-
kel t ámogatnunk kell. Ha az iskolában meg-
t i l t juk a gyermeknek, hogy tájszólásos nyel-
vén beszéljen avagy gúny t á rgyává tesszük a 
családja nyelvét, akkor nem tudunk a t an te rv 
ama követelményének eleget tenni, amely a 
néprajzi , népéleti s népnyelvi gyűjtéseknél tő-
lünk megkíván, mer t az iskola és a szülői ház 
között nincs meg az a bizalom, amely az ilyen 
gyűjtések a lap já t képezi. Ezzel az e l já rásunk-
kal á r tunk azonban a magyar i rodalomnak is, 
amely a nép nyelvéből merít i a további fejlő-
déséhez szükséges üdítő, fenntar tó erejét. Óva-
kodjunk tehát ettől s becsüljük meg a magya r 
tá jnyelvet ! 

A szülők legjobb tanítói a gyermekek — ha 
több gyermek van. Az egyetlen gyermek a 
nevelésnek mindig csak kísérleti tárgya ma-
rad. (M. Forstner , Das einzige Kind.) 
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F O R D I J L Ó M L 
í r ta : M O S D Ó S S Y IMRE 

Az 1868. évi X X X V I I I . törvénycikkel meg-
alkotott és az 1876. évi X X V I I I . törvénycikkel 
rendszerezett kir. tanfelügyelői intézmény, 
mely ma m á r közel hét évtizedes múl t ra tekint 
vissza, a közoktatásügyi igazgatás új jászerve-
zéséről szóló 1935. évi 6. törvénycikk életbe lép-
tével valóban fordulóponthoz jutott. Forduló-
ponthoz ju to t t pedig nem azért, mintha a kir. 
tanfelügyelői kar munkai rányaiban és célki-
tűzéseiben, valamint állandó, nehéz küzdelmei-
ben és terveiben nem let t volna benne a nem-
zeti nevelés egységére, valamint a világnéze-
tek egyöntetűvé tételére való törekvés, mintha 
nem lett volna egyik legfőbb gondja az, hogy 
a nevelő intézetek munká jának szellemét és 
i rányát a nagy nemzetnevelő célok érdekében 
egységessé tegye és a népoktatás munkásait, a 
különböző fokozatú iskolákban egymáshoz kap-
csolja, munká juka t egymásra ép í t s e . . . Nem 
ezért ju to t t fordulóponthoz a reformmal, ha-
nem inkább azért, mert a karnak mindazok a 
törekvései és nehéz küzdelmei, melyeket azért 
vívott, hogy a most mondott nagy eszmék az ő 
felügyelete mellett érvényesüljenek — rajta 
álló okokból egyrészt az állam anyagi erőfor-
rásainak hiányaiból, másrészt az egyes iskola-
fajok tantestületeinek felsőbb helyről vissza 
nem szorított separatisztikus törekvéseinél 
fogva nem valósulhattak meg. Így tör tént az-
után, hogy a kir. tanfelügyelői kar munkás-
sága sok tekintetben szűkebb tér re szorult, 
mint ahogy a kar minden igyekezete azt ki-
fejleszteni kívánta, ahogy a kifejlesztést állan-
dóan szorgalmazta, ahogy ez eszméket főleg 
egyesületbe való tömörülése óta nagya rányú és 
szívós munkával érvényesíteni akarta . 

Ha a k a r életét, a tanfelügyelet fejlődését 
egy kissé figyelemre méltat juk, egészen vilá-
gosan meg lehet ál lapí tani két igen fontos dol-
got, amelyek mindegyikének nagy kultúrpoli-
tikai értéke és jelentősége van és mindegyike 
nagy mértékben nemcsak megnyugtató lehet a 
kir. tanfelügyelői karra , hanem' az új , fokozott 
munkára lelkesítheti. Az egyik dolog az, arnit 
főleg kifelé kell és lehet nyomatékosan hang-
súlyoznunk, hogy ez a reform, annak szelleme, 
tendenciája a kir. tanfelügyelői ka r t egyálta-
lában nem találta készületlenül, mert azt hosz-
szas küzdelmei közben régen ápolt aspirációi-
nál fogva várta, hitte, remélte és ez a remény 
táplálta munkakedvét és lelkét. A másik dolog 
az, — ami re rá fogunk mutatni ka runk törté-
netének rövid vázolásával, — hogy éppen a 
tanfelügyelői kar az az oktatásügyi hatóság, 
amely a szó legszorosabb értelmében hálás és 
őszinte örömmel t u d j a üdvözölni dr. Hómnn 
Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszternek, 
a nagy történettudósnak, előre és mélyre látó 
bölcsességgel megalkotott iskolafelügyeleti nagy 
reformját , mert ebből a reformból a kir . tan-
felügyelői kar íme teljesen megértve s azt 
mondhat juk elég épségben, sőt bizonyos vonat-

kozásokban erősebben és modernül felfegyve-
rezve került ki. Elérkezett a kir. tanfelügyelet 
dr. Hóman Bálint nagy koncepciójában ahhoz 
a fordulóhoz, amelynek lényegéért az egységes-
felügyeletért évtizedeken át küzdött, akár a 
nemzeti nevelés vezető eszméjét, akár a fel-
ügyelet egységét, akár a tanügyi közigazgatás 
labirintusából való egészséges kilábolást illeti. 

A kir. tanfelügyelői állások a szervezés ide-
jében a vármegyékben méltóságok voltak, ami 
ama kor követelményeinek megfelelt, hogy e 
sivár korban méltóképen képviselhessék az 
államot és valamelyes tevékenységre tud ják 
rábízni az akkori társadalmat . Az 1876. évi VI. 
— a közigazgatási bizottságokról és az 1896. 
évi X X V I I I . — a népiskolai hatóságokról szóló 
törvények a kir. tanfelügyelőt beállították 
ugyan a közigazgatási bizottságok hivatalnok 
t ag ja i sorába, de e mellett a törvények a nép-
iskolaügy számára sem az extenzív, sem az 
intenzív fejlődésnek ú jabb reális ható erejét 
nem szolgáltatták. Ezek a törvények azonban 
a kir. tanfelügyelőt az óvodától a tanítóképző-
kig minden népoktatási intézmény hivatott fel-
ügyelő hatóságává tették, melynek fe ladata: 
az egész népoktatásnak irányítása. E nagy 
hata lmas kul túrfe ladat ta l szemben ellenben 
ebben az időben a kir. tanfelügyelet nem fog-
lalkozhatott a magyar népoktatási polit ikának 
azzal az alkotó, teremtő, pezsgő, vezető munká-
jával , amellyel ma, a modern nemzeti fejlődés 
és harcos kul túra korában foglalkozik, hiszen 
abban a korban maga a kultuszkormány is 
anyagi eszközök hiányában jóformán teljesen 
passzív szerepre volt kárhoztatva. 

Hogy a kir. tanfelügyelők mégis mily oda-
adással és önfeláldozó munkássággal ápolták a 
nemzeti és kul turá l i s ideálokat ebben a korban 
is, azt az egyes vármegyék kul túr tör ténete 
bizonyítja, melyek fényes lapja i t a kormányok 
számbavehető támogatása nélkül a kir. tanfel-
ügyelők egyéni lelkesedése, ügyszeretete és a 
nemzeti ügybe vetet t hite í r ta tele el nem 
évülő sikerek adataival . 

A népoktatás nagy jelentősége, nemzet 
nevelő, nemzet fenntar tó ereje csak a mult 
század kilencvenes éveiben kezd erőteljesen 
előtérbe nyomulni. Ekkor indul meg volta-
képen a népoktatás terén az extenzív fejlesztés 
munkája . A kul tuszkormány népoktatási bud-
get je 0-5 millió koronáról 15 év alat t 30 millió 
koronára emelkedett; a munka nagy erővel 
indult meg, hogy a magyar államot a maga 
imponáló nagyságában kiépíteni segítse. Ez a 
kir. tanfelügyelő munka- és feladatkörét er-
kölcsi és hivatal i felelősségét oly mértékben 
kifejlesztette, amihez hasonló fejlődést más 
hivatalokban alig látunk. Ez a szervező ós 
építő kul túrmunka a 70-es évek passzív tanfel-
ügyelőjéből, aki jóformán csak megfigyelésre 
és ellenőrzésre szorítkozott, valóságos akt ív 
kultúrpoli t ikai tényezőt alkotott és odaállította 
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egy-egy nagy terület, szinte országrész, sok 
•ágazatú, pezsgő, elsőrendű államalkotó kul túr-
munká j ának középpontjába, annak élő tengelye 
gyanánt . 

Nemcsak a népiskolák száma nőtt erősen, de 
ú j intézmények is a lakul tak : megjelent a kis-
-dedóvoda, a gazdasági ismétlő-iskola, az i f j ú -
sági egyesületek, a gazdasági ismétlő-isko-
lák, intézményes ú j munkául jelentkezett 
a felekezeti iskolák állami segélyezése, vagyis 
ú j iskolatípusul lépett fel : az államsegé-
lyes felekezeti iskola, amely nagy adminisz-
t ra t ív munka mellett a felügyeleti munká t 
-szinte háromszorosára fokozta. Ezekhez csatla-
kozott a tanítóképző intézetek fejlesztése, négy 
•évfolys makká átszervezésük, a polgári iskolák 
külső, belső fellendülése, a tanítói egyesületi 
•élet kifejlesztése, majd ú j modern népiskolai, 
polgári iskolai — tanítóképző-intézeti tanter-
vek és tanterv i végreha j tás i utasítások, ezek-
nek társadalmi, humani tár ius , közegészségügyi 
és szociális eszmékkel való kibővülése. Ide tar-
toztak még ekkor a felsőbb leányiskolák, felső 
kereskedelmi iskolák. Ü jabban a ha táskör az 
iskolánkívüli népműveléssel bővült. 

Mindezeknek a fejlesztéseknek az életbe való 
átvitele természetesen a kir . tanfelügyelők 
vál lá ra nehezedett. Fokozta a munka te rhe t az, 
hogy a sokszorosan megszaporodott ellenőrző 
munka mellett a kir. tanfelügyelőket terhelték 
az iskolaszervezési és fejlesztési tárgyalások a 
községekkel és egyéb iskolafenntartókkal , akik-
nek áldozatkészségét sokszor a legvégsőkig fel-
fokozni sok munkát , sok tapintatot , ügyességet, 
sokszor erélyt, politikai éleslátást követelt, de 
mindig rengeteg időt és energiát emésztett fel, 
sokszor bizony az intenzív belső fejlesztés rová-
sára . 

És amikor a kir. tanfelügyelet ebben a nagy 
munkában őrlődött, amikor csak ezt érezte, 
ennek súlyát lá t ta állandóan növekedni, mert 
hiszen az ál lam a népoktatás fejlesztésére s 
annak nemzetivé tételére nagyfontosságú tör-
vényeket alkotott és a törvények életbelépte-
tésére milliók után milliókat áldozott, -— nem-
csak azt kellett tapasztalnia, hogy a milliók 
igazán gyümölcsözővé tételére, a szigorú és 
színvonalas, kiterjedt, éber ellenőrzés lehetővé 
tételére szükséges fizikai és erkölcsi erőtöbb-
let n y ú j t á s á r a nem tör tént intézkedés, — ha-
nem az óriási mértékben megszaporodott munka 
elvégzésének lehetetlenné váltával előállott 
helyzetet lassanként a kir. tanfelügyelet ellen 
fordították. A felszaporodott óriási munkával 
szemben nem az a gyökeres megoldás kerül t 
sorra, amelyet a kir. tanfelügyelet ismételten 
sürgetett , amelyre már a gróf Zichy János 
által 1911-ben tar tot t kir . tanfelügyelői érte-
kezlet is nyomatékkal r ámuta to t t : ú. m. a tan-
felügyelet kifejlesztése, a minősítés korszerű 
rendezése, a tanfelügyelői szakvizsga életbe-
léptetése, a j á rás i tanfelügyele t szervezése stb., 
hanem ehelyett azon a címen, hogy a kir. tan-
felügyelet nem képes szakszerűen megoldani a 
reá váró nagy feladatokat : az egyes iskolafa-
jok tantestületei a maguk számára kezdték 

követelni a maguk felügyeletét és pedig olyan 
sikerrel, hogy először a tanítóképzők, ma jd az 
iparostanonciskolák, végül a polgári iskoláknak 
sikerült is a felügyelet egységét megdönteni és 
azt a helyzetet teremteni, a melyről dr. Hóman 
Bálint miniszter ú r indokolása nagyon böl-
csen megállapítot ta, hogy a „felügyeleti szer-
vek ily sokfélesége mellett a nemzetnevelés 
i rányí tásának egységéről, elvszerű és egységes 
nevelőszempontok szerint i rányí tot t iskolahá-
lózat kiépítéséről természetesen szó sem lehet." 

A szeparatisztikus törekvések indokolására pe-
dig mindig: a modern kor követelményeire és 
a szakszerűség érdekeire tör tént hivatkozás. 

A kir. tanfelügyelői karnak örök büszkesége 
marad, hogy nem törődve azzal, hogy minden 
fellépését a most ér inte t t kettős indokolás mel-
lett lemosolyogták, ismételten és világosan ál-
lást foglalt amellett és ezt több felterjesztés-
ben, több audiencián kifej te t te , hogy a népokta-
tási fe lügyelet egységét a nemzeti nevelés egy-
ségének veszedelme mia t t — megbontani nem 
szabad, mer t úgy a modern felügyeletet, vala-
mint a szakszerűséget a megfelelő szervezetben, 
a tanfelügyelői személyzet minősítésének kor-
szerű rendezésével meg lehet és meg kell 
oldani. 

Ezekben a kérdésekben pedig a kir . tanfel-
ügyeletnek tiszta, világos á l láspont já t és in-
tranzigens felfogását leghívebben és legerélye-
sebben is az a felterjesztése fe j t i ki, amelyben 
1921. évben ama kormányintézkedés ellen fel-
í r t némi sikerrel, mely a kir. tanfelügyelők 
felügyelői munkásságát a polgári iskolákban 
megszüntette. 

Ki kell jelentenünk, mond ja többek közt ez 
a felterjesztés, hogy a felügyelet egységének 
biztosítása: a népoktatás érdekének históriai 
fejlődésén és logikai kapcsolatain alapuló köve-
t e l m é n y e , . . és nem külön célokat, hanem az 
egységes: érzésben, gondolatban, erkölcsben 
egységes magyar nemzeti művelődést ér tve a 
nagy cél alatt , — a nagy célok biztosítása is 
csak egységes eszmék figyelembe vétele, sőt 
érvényesítése mellett történhetik." És befeje-
zésül még ezeket mond ja ez a felterjesztés, mi-
után kiemelte, hogy a kir. tanfelügyelői kar 
nem keveseli az elemi oktatás felügyeletét és 
i rányí tását , — „a kir. tanfelügyelői ka r végte-
lenül boldog lesz, ha oly helyzetbe jut , hogy az 
elemi iskolák dolgát a siker reményével ve-
zetheti. Azonban elengedhetetlen kötelességé-
nek t a r t j a , hogy akkor, amikor ez a nagy cen-
trál is gondolat, t. i. a felügyelet egysége az 
egységes nemzeti művelődés biztosítása érde-
kében — ha elméletben talál is hívőkre, — de 
a gyakor la tban annak megdöntésére lépten-
nyomon törekvéseket és intézkedéseket kell 
elszenvednie, ő maga, t i. a tanfelügyelői kar 
ezt a nagy elvet, melynek levegőjében és leve-
gőjéből élt a tanfelügyelet és a népoktatás — 
gyáván cserben ne hagy j a és szavát tisztelet-
teljesen fel ne emelje." 

Dr. Hóman Bálint nagy lelke azt az eszmét, 
melyért mi becsülettel, bár sikertelenül küz-



210 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 69. ÉVF* 

döttünk, nyilván nem tőlünk, hanem az egész 
magyar kultúrpoli t ikát átfogó kultúrhistoriai 
gondolatvilágából vette, — mi azonban nyu-
godtan nézünk előre e fordulónál, — mely 
tulajdonképen az iskolai kormányzat őseredeti 
egységelvéhez való visszafordulást jelent, ha-
bár az egység nem abban a formában és tarta-
lomal jött létre, ahogy a tanfelügyelet azt sür-

gette t. i. az óvoda, elemi, iparos- és kereskedő-
tanonc-, polgári iskolák és tanítóképzők felügye-
letének, vagyis a népoktatás összes intézményei 
felügyeletének egységessé tételével és e for-
dulónál azzal a jóleső tudat ta l vesszük fel a 
munkát az ú j úton, hogy mindvégig becsület-
tel és igaz magyar elvhűséggel te l jes í te t tük 
kötelességeinket. 

4 HELYTÖRTÉNET-] KÁN 
HÍE9IZETI JELEITŐSÉGE ÉH A TANÍTÓSÁG * 

í r ta : ROZSONDAI KÁROLY 

A békekötések ú j követelményeket támasz-
tottak a történetírással szemben. Inkább a szé-
les olvasóközönség, semmint a szakemberek kö-
rében valami nyugtalanság észlelhető, valami 
ú jnak a várása. A békediktátumok a nagy vál-
toztatással sok lappangó érzést te t tek tudatossá. 
A fa j , nép, nemzetiség, nemzet több, mint bizo-
nyosszámú embercsoport, de mi háború előtt 
csak az állampolgárokat lát tuk: az állam me-
chanikus kereteit s történetírásunk is ehhez a 
szemlélethez igazodott. 

A föld, a lakosság és a kul túra az állam a la t t 
összefonódott életet él; az állampolgárok val-
lási, kulturális, f a j i és nemzeti közösségek ré-
szesei is. Mi nem csak bizonyos számú lakossá-
got és négyzetkilométereket veszítettünk isko-
lákkal, színházakkal, bányákkal, erdőkkel, fürdő-
helyekkel stb., de sajátos kul túránk szerves 
részei is leváltak. A földünk és kul túránk év-
százados békés szimbiózis bizonyítéka. Az itt-
lakó népekkel való közös munka ténye kétségbe 
nem vonható. Az ú j u r ak ennek az együttélés-
nek a nyomait is igyekeznek eltüntetni. 

Legérzékenyebb az a veszteségünk, amit az el-
szakított élő magyar tömeg jelent, mert ez a 
magyarság szerves része az egész magyar kul-
túrának. A népi műveltség vonásai nemcsak 
etnográfiaiak, hanem keletkezésük menetében 
történetileg is megállapíthatók. A magyarság-
nak ezt a történeti kultúrszerepét ki is kell nyo-
mozni. Ez a követelés nem valami ú j felfedezés, 
csak a jelen szükséglet tudatos érzése és han-
goztatása. A mai történetírás sú lypont já t így 
a népiség történetének kutatása felé kell eltolni. 
„A népiség fogalmában összesűrűsítve lát juk 
egy egész nép öntudatlan életét és kulturál is 

* A lakóhelyismerettel mind erőteljesebben kezdenek fog-
lalkozni. Nagy nemzeti fontosságára és pedagógiai vonat-
kozásaira való tekintettel kívánatos, hogy a tanítóság is 
kellőképen tájékozódjék. Sokan talán a lakóhelyük törté-
netének megírásával is kísérletet tesznek. Hogy a kérdés 
európai beállítását, az igényeket, a lehetőségeket s munka-
körünk határait biztosabban lássuk, azért hozzuk i t t rövid 
összeállításban Mályusz Elemér egyetemi tanárnak egyik 
kitűnő, iránytszabó dolgozatát. A tanulmány címe: A népi-
ség története. Megjelent Hóman, Bálint szerkesztésében „A 
magyar történetírás új útjai" c. kötetben. (237—268 1.) 
Bp. 1931. Magyar Szemle Társaság kiadása. Mályusznak 
lehetőleg a kifejezéseit is átvettük, de idézőjeleket nem 
használunk. 

tevékenységét." A népiség nemcsak a népcsoport 
vagy a történeti népra jz objektuma, hanem az 
etnikum alakulása, változása, számbelisége, a 
generációkban kifejeződő lelki sajátsága, kul túr-
fogékonysága, a kul tú r javak felhasználása. 
(A népiséggel szemben a nemzetiség azonos tör-
téneti felfogással rendelkező nép tudatos szel-
lemi és politikai céljainak összessége; nemcsak 
nem-magyar a j k ú nép.) 

A környező nemzetek történetírása már meg-
tette ezt a fordulatot . A győztesek nem érték be 
az óriási területtel és lakosságával s azok meg-
emésztésével. Állami szervezetük úgy nehezedik 
fék nélkül az elszakított magyarokra , mintha, 
félvad a f r ika i gyarmat i nép volna s mégis azon 
dolgoznak, hogy birtoklásuk jogcíme necsak a 
nyers hatalom legyen. Államépületüket egységes-
kulturális a lapra akar ják építeni s ezért keresik 
meg a múltból a kul turál is szálakat. Törekvé-
seiknek számára megfelelő kul túra tar tó réteget 
teremtenek. A módszereik is egészen sajátosak.. 

A románok Jorga balkáni fogásával a szé-
kelység román eredetének f ikcióját teszik m e g 
alaptételnek. „El lehetünk készülve, hogy a ma-
gyar nyelvből a románba átment kölcsönszavak 
és a magyar etnográfiai szokásoknak a román-
ságra gyakorolt hatásai a lap ján fogja a román 
tudomány bizonyítgatni a két nép azonosságát. 

A csehek A. Pet rov orosz tudóssal dolgoztat-
ták ki a tótság és ruténség XVII I . századi 
nyelvhatárainak képét (1928). Ez az idő éppen 
legkedvezőtlenebb a magyarságra nézve. A tó-
tokat és ruténeket nem pusztították ki a törökök. 
Viszont Pe t rov szándékosan nem vizsgálta a 
magyarságra sokkal kedvezőbb XVI—XVII . 
századi állapotot. Jobbágyok neveiből állapí-
totta meg, hogy 1715—1720-ban, Mária Terézia 
korában és a X I X . század második felében az 
illető község tót, rutén vagy magyar volt-e. 
A nyelvhatártól északra eső magya r nyelvszi-
getekkel nem törődik, de az attól délre eső tót 
telepeket számontart ja . Ezek pedig éppen akkor 
keletkeztek, mikor a tótság emberfeleslege sza-
badon ömölhetett a török ál tal elpusztított ma-
gyar területekre. Közölt térképéről a tapaszta-
latlan szemlélő azt hihetné, hogy e Csonkaország 
mai ha tá ra igazságtalan, mert Csehszlovákia 
néprajzi ha t á r a még sokkal délebbre van. Ezt 
a könyvet a prágai akadémia adta ki. 

A németség — Mályusz szerint — szenvedély-
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és polit ikamentesen foglalkozik ezzel a kérdéssel. 
Németek elszórva az egész világon élnek milliós 
tömegekben is. Ezekkel a tömegekkel az anya-
ország háború előtt nem igen törődött. A béke-
kötés teremtette meg a Grenzdeutschtum-ot: a 
közvetlen ha tárment i németséget s ez váltotta 
ki az összetartozás hatalmas érzését. A német-
ség ma legfontosabb szükségletének azt érzi, 
hogy minden némettel kul turá l i s kapcsolatot 
teremtsen (Auslanddeutschtum). A németség ma 
— bárhol is legyen — beolvadásról nem akar 
hallani. A románokkal és csehekkel ellentétben 
a németek védekező munkát folytatnak s legelső 
fe ladatul tűzték ki az elszakadt fa j tes tvérek 
múltjának fe lkutatását . A német tudomány 
ezen a téren hal la t lanul sokat tett . Kutatóinté-
zeteket létesített, megszervezte a munkát , 
amellyel egy ember nem birkózhatik meg. Na-
gyobb önálló intézeteik Berl inben (1920), Stutt-
ga r tban (1917), Lipcsében, Marburgban kelet-
keztek. A legnagyobb a müncheni (1925) Aka-
demie zur wissenschaftlichen Er fo rschung und 
zur Pflege des Deutschtums (Deutsche Akade-
mie), melynek p rogrammja a külföldi és az 
anyaországi németség közötti „nem hivatalos" 
viszony ápolása. Az intézetek mögött nem az 
államhatalom, hanem a németség öntudata áll. 
Ebből a nagyarányú mozgalomból az osztrák 
tudományos élet is kiveszi a részét. 

Sajnos, mi magyarok ebben a tekintetben 
semmit sem tet tünk. A nemzeti kisebbségi ku-
tatóintézetet (Insti tut f ü r Stat is t ik der Minder-
heitsvölker) is Bécs szervezte meg, pedig Bu-
dapest alkalmasabb központ volna erre. 30 évet 
kellene behoznunk s csak szépcímű társadalmi 
egyesületek tevékenységére hivatkozhatunk. A 
revíziós mozgalomnak nagy lelki t a la ja volt, 
de élelmes üzletemberek használ ták ki. Kiad-
ványa ink nem elég komoly ér tékűek („kár volt 
a nyomdafestékért"). Nem készültünk fel meg-
felelőképen s pár hét alat t csak fércmunkákat 
üthet tek egybe. 

Közép-Európában most olyan szellemi küzde-
lem folyik, mely erőfeszítést és magasszín-
vonalú tudományos munkát kíván. A csonka 
országra igen nagyT tudományos kötelezettség 
nehezedik. A megszállott terület i magyarság 
annyi ra szegény, hogy szellemi munkaszerve-
zeteket nem létesíthet s az ott ki tűzött tudomá-
nyos pályázatok meddők marad tak . Az erdélyi 
szászoknak például megvannak a modern, szak-
képzett történészeik. Nálunk nagyobb feladatok 
megoldása előtt az alapokat kell lerakni. 

E g y nép kul turá l is életének megírása azon-
ban olyan hata lmas problémakör, hogy csak 
részletmonográfiákban dolgozható fel. Ezek a 
részletek a megyék, városok és falvak mono-
gráf iá i . Tehát a helytörténet tudatos művelése 
elengedhetetlen szükséglet. Szintétikus, nagy 
történeti mű csak úgy jöhet létre, ha nagyon 
gazdag helytörténeti irodalom részleteredmé-
nyei állanak rendelkezésre. 

A magyar helytörténeti irodalom nem alkal-
mas a felhasználásra, sőt még pr imit ív köve-
telményeknek is kevés munka tesz eleget. Vagy 
üzleti vállalkozók tákolták össze vagy jóindu-

latú dilettánsok í r ták . Ezekben a helytörténeti 
művekben csak adatok vannak, de nincsenek 
eligazító összefüggések. Ez az oka annak, hogy 
történet írásunk ezen ága ott van, ahol a néme-
tek vagy f ranciák 80 évvel ezelőtt voltak. En -
nek a ténynek nagyobb a súlya, semmint hin-
nők. Középosztályunk műveltsége ezért nem 
nyer te el azt a szükséges történet i á rnyala tá t , 
mely fantaszt ikus álomképek kergetésétől 
visszatartotta volna. A helytörténeti monográ-
f iáka t tehát ú j a lapokra kell helyezni. 

A falu hosszú történeti fejlődés eredménye. 
A falu történetének az a feladata, hogy azt a 
munkát ismertesse, amellyel a lakosság mai 
otthonát kialakí tot ta . A lakosságnak kul turáló 
munkájáró l í ro t t emlék nagyon kevés van. De 
van a falu é le t ra jzának két fontos forrása. Az 
egyik a föld mai felszíne: a házak, telkek, ut-
cák, határrészek elhelyezkedése, amint a katasz-
teri térképek feltűntetik, a más ik : a nép ál tal 
megőrzött helyelnevezések, leginkább az úgy-
nevezett dülönßvek. Gyakorlott kutató a dűlők 
elhelyezkedéséből, de meg inkább elnevezésé-
ből sokat olvas ki. Ez a falutörténet gerince s 
erre helyezendő rá az írott forrásanyag. Jó l 

Az ,,öngyilkos" gözü, 
Gaál István : Amit rosszul tudunk c. müvéből. 
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megírt községtörténetekre építhetők fel a me-
gyei monográfiák. Ez a munka csak nagyon 
lassan mehet s egy-egy kutató csak részletkér-
déseket dolgozhat fel: település-, agrár-, társa-
dalomtörténetet stb. Nagyobbszabású történeti 
munkát csak az volna képes írni, aki előbb a 
vidék életét töviről-hegyire ismeri. Minthogy 
egyT ember erre képtelen, azért van szükség 
képzett és kifogástalan ítélőképességű részlet-
kutatókra. Ennyi adat összegyűjtését egy em-
ber nem. vál lalhat ja . I t t csak munkamegosztás 
segíthet: a dűlőnevek összegyűjtését külön fel-
adatnak kell tekintenünk, melyen a nemszak-
emberek százai dolgozhatnak. A dűlőnevek 
összegyűjtésének módjára pontos ú tmuta tás t 
kellene szerkeszteni. A gyűj tés t a helyi viszo-
nyokkal ismerős jegyző, tanító, lelkész végez-
hetné. Minden egyes előforduló, helyetmegjelölő 
nevet össze kell szedni, abcérendbe sorakoztatni. 
Ehhez a névanyaghoz mellékelni kell a katasz-
teri-térkép vázlatát s benne számjegyekkel 
megjelölni a dűlők helyét. Amit az egyes he-
lyekről még meg lehet tudni : a név eredete, a 
helyhez fűződő monda, történeti emlék, leletek 
stb. csatolandók volnának a névgyüjteményhez. 
A történettudományban jár tas képzettebb ku-
tató ehhez hozzávenné az írott fo r rásanyag 
névkészletét is, a forrásokra való pontos uta-
lással. A dűlőnév gyűj tés t központi szerv ve-
zetné s az anyagot a levéltárak őriznék s bocsá-
tanék kutatók rendelkezésére. A levéltárak 
irataiban, elsősorban az Orsz. Levél tárban ren-
geteg névanyag van. Ezt szakembereknek kel-
lene az ú jonnan gyűjtői tekhez csatolni. 

A feladat nagy munkát kíván, bár nem nehe-
zet. De a történettudományt és a modern em-
ber érdeklődését ma a történetírásnak ez a ki-
indulása szolgálná. 

A Varsóban tar to t t 1927-i kcleteurópai törté-
neti kongresszus elhatározta, hogy a szláv or-
szágokban mielőbb meg kell indítani a föld-
rajzi nevek gyűjtését. 

A helytörténetírás nemcsak a magyar népi 

kul túra történetét tárná fel, hanem a magyar-
ság és a többi nemzetiség kölcsönhatását is. A 
tudományos munkának pedig igen nagy ered-
ményei vannak; például a német tudomány 
vit te bele az egész németségbe a kulturál is 
összetartozás érzését. Az önvédelmi harcban 
ez a szétszórt német települések legfőbb tá-
masza. A magyar történetírásnak is ilyen erők 
kifejlesztése volna a hivatása. A történettudo-
mány nem tudósok időtöltése, mert művelése 
nemzeti feladat. Minél előbb munkához kell 
fogni, mert az öntudatnélküli magyarok előbb-
utóbb beolvadnak. A magyar történetírásnak 
igazolnia kell a más nemzetekkel való évszáza-
dos békés együttélés és közös építőmunka té-
nyét, mert ez a régi határok reális voltának is 
bizonyítéka. 

A Századok (A Magyar Történelmi Társulat 
Közlönye), 1935. évi pótfüzetében igen figye-
lemreméltó tanu lmányt közöl Weidlein János, 
ezen a címen: A dűlőnévkutatás történeti vo-
natkozásai. A tanulmánya így végződik: " . . . a 
pedagógus is nagy hasznát veheti a dűlőnevek 
ismeretének, ha eleget akar tenni a taní tás alap-
követelményének, hogy tudniillik a figyelem-
keltés végett mindig az ismeretből, a közei-
fekvőből induljon ki. Egész természetes azon-
ban, hogy előbb neki is tisztába kell jönnie a 
dűlőnevek értékével és be kell állnia dűlőnév-
gyűj tőnek és névkutatónak. Be is fog állni szí-
vesen, ha egyszer felhívják a figyelmét erre a 
neki is hasznothajtó munkára . Mi bízunk benne, 
hogy az előbb-utóbb mégis csak megalakuló 
dűlőnévkutató-intézetnek leglelkiismeretesebb 
munkatársa i a pedagógusok sorából fognak 
kikerülni." 

Elsősorban hivatot tak a munkára a vidéken 
élő történettanárok és levéltárosok. De micsoda 
hatalmas szolgálatot tehetne a magyar tanító-
ság 20.000 főből álló tábora, ha csak egy része 
is kapcsolódna a munkába? A nemzet történet-
tudománya számot tar t a működő tanítóság és 
a tanítóképzés támogatására . 

A NÉPISKOLÁINK 1934/5. TANÉVI ÁLLAT- ÉS 
N Ö V É N Y V É D E L M É R Ő L 

í r ta : F O D O R Á R P Á D 

— Beszélő számok. — 
Az itt közölt statisztikai táblázatból nyilván 

kitetszik, hogy elemi iskoláink is, összes isko-
láink is mind a két állat- és növényvédelmi 
tevékenységben emelkedést mutatnak. A közép-, 
polgári és felső kereskedelmi iskoláknál két-
két i rányban van haladás és öt-öt téren hanyat-
lás, a képzők mind a két ágon visszaestek. 
A valóságban azonban nem ilyen komoly a 
veszteség; a hiányokat ismét az okozza, hogy 
az iskolák még mindig nem küldték be teljes 
számban a jelentéseket. 

Az elemi iskolák emelkedése 0-4—84%, az 
összes iskoláké 0-5—7-9%. 

Százszázalékos eredményt ért el Bács-Bodrog 

vármegye három irányban, Békés és Csanád 2, 
Budapest, Bihar, Fejér , Jász-Nagy-Kun-Szol-
nok vármegjTék elemi iskolái, ezenkívül Buda-
pest és vidékének polgári iskolái és a felső ke-
reskedelmi iskolák 1—1 ágon. Megközelítik a 
100%-ot Baranya 4, Csongrád, Kecskemét, Vas 
2, Komárom—Esztergom, Sopron, Veszprém 
elemi iskolái, a szegedi és székesfehérvári tan-
kerület középiskolái 1—1 ágon. 

A művelési ágak között legnagyobb száza-
lék a madarak és fák napjáná l mutatkozik. 
A Liga fogadalomtételénél és a faültetésnél 
nem is lehet 100%-ot kívánni, mert legtöbb he-
lyen csak a felsőbb osztályosokat vagy az önként 
jelentkezőket veszik fel. 
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Beszélő számok 
Madarak és fák Közönség Ligás fogadalom Madárvédelem Faültetés 

T a n k e r ü l e t e k 
napja 

Isk Tan. Isk. Vendégek Isk. Tan. Odu Etető Etetés Isk. Tan. Fák 

Népiskolák : 
A b a ú j - T o r n a . . 160 143 9.745 143 ] 2.109 143 7.692 121 121 121 143 3.067 3.373 
B i r a n y a 364 357 30.486 200 8.846 165 15.782 343 342 344 213 5.067 7.187 
Bács-Bodrog . . 87 87 11.201 87 2.950 20 2.873 34 46 87 87 4.855 6.493 
Békés 250 250 6.767 250 683 15 2.062 114 114 114 120 14.478 32.287 
Bihar 111 111 3.000 15 300 6 568 44 44 44 2 144 2.499 
Borsod-Gömör-

Kishon t . . . . 324 51 11.865 30 2.448 35 7.459 40 40 40 51 47 2.904 
Budapes t . . . . 180 180 24.668 90 890 12 3.717 14 25 32 15 254 319 
Csanád-Arad-

Torontá l . . . . 135 135 20.267 111 1.100 16 1.325 81 108 135 34 1.026 1.245 
Csongrád 
Fe jé r 

334 321 33.104 180 6.625 240 21.644 265 270 309 289 15.872 82.982 Csongrád 
Fe jé r 259 259 35.681 30 1.000 106 8.461 165 96 250 193 8.642 3.500 
Győr-Pozsony-

Moson 189 119 17.789 48 892 59 8.686 67 74 79 59 3.865 5.574 
H a j d ú 158 40 17.829 19 200 37 16.447 40 40 40 19 4.142 4.413 
Heves 153 55 10.421 40 1.864 22 3.344 35 33 42 55 2.732 15.320 
Jász-Nagykun-

Szolnok . . . . 288 260 43.692 111 17.062 260 19.263 155 161 182 288 12.495 15.810 
Kecskemét . . . . 302 299 9.783 299 3.000 191 7.212 109 109 240 240 8.039 8.308 
Komárom-

Esz te rgom . . 140 136 21.727 51 3.709 96 13.569 56 95 110 89 4.653 10.795 
Nógrád-Hont 222 176 27.200 85 8.500 209 18.360 176 176 176 157 1.042 1.256 
Pest-Pilis-Solt - í-

K i s k u n . . . . 598 83 26.285 40 5.330 r sí 13.983 52 45 65 55 10.129 8.249 
Somogy 453 76 8.000 76 1.082 76 7.257 48 69 69 76 9.048 2.106 
Sopron 165 162 22.256 45 602 r 31 3.820 46 67 132 91 3.292 5.359 
Szabolcs-Ung . . 400 368 49.654 368 16.585 368 12.643 172 172 212 352 12.563 8.542 
Szat már-LTgocsa -

Bereg 168 121 8.030 65 2 431 66 6.422 104 104 104 98 3.460 7.245 
Tolna 241 238 28.600 132 661 132 3.777 14 31 31 11 2.613 2.063 
Vas 309 297 33.782 72 3.918 145 14.626 216 231 231 280 15.563 38.671 
Veszprém . . . . 321 317 10.131 27 338 39 1.580 39 39 39 16 1.057 382 
Zala 389 108 16.269 40 2.140 41 5.715 58 69 92 54 2.277 10.167 
Zemplén 150 46 6.800 15 1.200 9 360 10 18 20 40 6.500 1.200 
Összesen 6850 4795 545.029 2668 91.459 2430 228.647 2588 2739 3209 3125 156.942 289.246 
1934/35. évi % — 70-0 — 38-9 — 35-5 — 37-8 40-0 46-8 45-6 — — 

1933/34. évi % — 61-7 — 30-5 — 31-9 — 31-9 38-2 45-2 45-2 — — 

Középiskolák : 
Budapest. . . . . 47 15 7.000 4 250 1 1 6 8 17 7 370 447 
Budapest -v idék 41 27 7.172 6 100 3 530 15 18 18 14 450 2.019 
Debrecen . . . . 25 12 3.698 5 140 1 10 5 4 4 4 610 801 
Szeged 24 18 3.312 4 127 1 164 10 8 3 7 892 4.113 
Székesfehérvár 28 19 6.585 2 115 — — 9 13 14 8 377 831 
Összesen 165 91 27.767 21 732 6 705 45 51 56 40 2.699 8.211 
1934/35. évi % — 54-8 — 12-6 — 3 0 — 27-7 30-7 33-7 24-1 — 

1933/34. évi % — 65-1 — 1 5 1 — 4-8 — 27-1 33-1 37-3 22-9 — 

Polgári iskolák : 
Budapes t és 

v idéke . . . . 314 314 63.033 80 2.888 38 6.471 151 154 215 152 8.293 31.255 
Szeged ós vidéke 135 91 12.859 46 1.967 43 5.299 68 77 81 62 5.004 18.651 
Összesen 449 405 75.887 126 4.849 81 11.770 219 231 296 214 13.217 49.906 
1934/35. évi % — 90-2 — , 28-1 — 18-0 — 48-8 51-4 65-9 47-7 — — 

1933/34. évi % — 88-4 — 37-6 — 18-3 — 5 1 1 47-9 68-1 53-6 — — 

Összesen 
Képzőintézetek : 

Összesen 54 13 2.746 7 245 2 101 10 12 13 11 525 1.824 
1934/35. évi % — . 24-0 — 1 3 0 — 3-7 — 18-5 22-2 24-1 20-3 — — 

1933/34. évi % — 75-9 — 41-4 — 190 — 58-6 53-4 70-7 51-7 — — 

Felső kereskedelmi iskolák 
Összesen 49 49 9.058 1 20 3 184 6 6 5 8 380 800 
1934/35. évi % — 100 — 2-0 — 6 1 — . 12-2Í 12-2 10-2 16-3 — — 

1933/34. évi % • — 53-1 — 4 0 — 6 0 — • 20-5 18-3 18-3 24-5 — — 

Összes iskolák : 
Összesen 7567 5353 660.487 2823 97.305 2522 241.407 2898 3039 3579 3397 173.7 63 349.987 
1934/35. évi % — 70-7 — 37-3 — 33-3 — 38-3 40-2 47-3 44-9 — 

1933/34. évi % — 63-3 — 30-0 — 33 3 — 3 3 0 40-0 46-4 37-0 — 
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A táblázat a 46.695/1933. VI. sz. miniszteri 
rendeletnek csak 1—8. kérdésére ad feleletet, 
éspedig következőleg: 6850 elemi iskolánk van; 
4795-ben 545.029 tanuló tar to t ta meg a madarak 
és fák napját ; 2668-ban 91.459 vendég volt, 
2430-ban 228.647 tanuló tette le a fogadalmat; 
2588 iskolában akasztottak ki fészekodut, 2739-
ben állí tottak madáretetőt és 3209-ben etették 
a madarakat ; 3125 iskolában 156.942 tanuló 
289.246 fát ültetett. H a csak ez lett volna az 
eredmény, ennek is óriási jelentősége volna 
köznevelésünkre és közgazdaságunkra nézve. 
Ennek az országos tevékenységnek hatékony 
segédeszköze volt 35.000 példányban megjelent 
Gyermeknaptárunk, melyet a miniszter ú r 
a ján lo t t és iskolai pályázatunk, melyen 16 is-
kola 128 dolgozattal szerepelt és 66 kapott 
könyvjutalmat . 

De látunk még a jelentésekben más tevé-
kenységeket is, melyek a rendelet 9—12. kérdé-
seinek felelnek meg. 

Miféle más állatvédelmet gyakoroltak még 
egyes iskolákban1? Abaúj-Torna vármegyében 
beteg, sérült mada raka t gyógyítottak, a fész-
kek élősdijeit pusztí tották, eleséget gyűj töt-
tek; Csanád iskolái a háziállatokkal való sze-
líd és jó bánásmódot gyakorolták; Hevesben 
minden hasznos á l l a t védelmét gyakorol ták; 
Szatmár—Ugocsa—Bereg 98 iskolája végzett 
más állatvédelmet is; Tolna vármegyében az 
a ra t á s után a mezőn maradt kalászokat szed-
ték össze a madarak téli eleségéül; Budapes-
ten gazdátlan kutyákat , macskákat helyeztek 
el, virágokat gondoztak, a polgármester 5000 
darab Gyermeknaptár t vett meg és ezeket in-
gyen osztották ki a gyermekek közt; a hősök 
s í r ja i t , hősök ligetét gondozták Bihar, Komá-
rom—Esztergom, Somogy és más vármegyék-
ben; a tantermekben cserépuövényeket gondoz-
tak, aranyhalakat ta r to t tak Bács-Bodrog vár-
megyében; lovakat védtek, madarak megfogá-
sát megakadályozták, beteg ál latokat gyógyítot-
tak, hasznos mezei ál latokat védtek Borsod—Gö-
mör—Kishont megyékben, Csongrádban szin-
tén; i r tot ták a kár tevő állatokat, i t tmaradt gó-
lyát teleltettek Jász-Nagy-Kun-Szolnok me-
gyében; a háziál latokat gondozták Komárom— 
Esztergom, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megyében; 
etették a hasznos mezei és erdei vadakat, ga-
lambokat, házinyulakat tenyésztettek Sopron 
megyében; hernyózást végeztek Zalában. Bara-
nyában az alispán hata lmas központi faiskolát 
létesített, a kir. tanfelügyelő pedig három kör-
levelet adott ki e tárgyban. 

Azoknak a feltüntetésében, akik különös ér-
demeket szereztek az állatvédelem és a faülte-
tés terén, nem egyöntetű a kir. tanfelügyelők 
e l já rása ; egyik a kiemelkedő iskolákat közli 
nevek nélkül, másik a tanítókat, harmadik a 
tanulókat, legtöbben pedig egyiket sem. Ezért 
az idén nem közöljük a kiválóak nevét, nehogy 
nehezteljenek azok, akik kimaradtak, hanem 
fe lkér jük a kir. t an felügyelőségeket, hogy tün-
tessék ki őket dicséretükkel. Különösen fontos 
volna hatóságok és magánosok érdemeinek 
méltánylása az ügy érdekében. 

A javaslatok és kívánságok még most is oda-
irányulnak, hogy ingyen kapjanak a szegény 
iskolák és tanulók mindenfélét: csemetéket, te-
rületet az ültetésre, kiadványokat , faliképeket, 
odvakat, etetőket. Már múltkor a jánlot tuk: 
Segíts magadon s az Isten is megsegít. Meg 
kell keresni azokat a forrásokat , hatóságokat 
és magánosokat, akik ezeket a segédeszközöket 
előteremthetik. Fődolog, hogy meglegyen a tö-
rekvés és minden magya r iskola környéke egy-
egy kis paradicsom lesz. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

Il lusztrált mesemondás szerepe 
a népművelésben 
í r t a : T Ó T H N Á N D O R 

Az igazi nevelőnek iskolánkívüli munká ja ép-
pen olyan értékes, mint az iskolai munka. Az 
iskolánkívüli munkában tömegeket kell, hogy 
neveljen, a falu lelkét kell alakítania. Tagad-
hatat lan, hogy a fa lu lelkének alakí tásába ma 
többféle tényező játszik közre, mer t a falu is, 
mintha f inomművű hangszer lenne, megérzi a 
világon átsóhajtó törekvéseket és a társadalom 
mélyén szunnyadó lelki átalakításokat . A tár-
sadalom mélyéből előtörő erők pedig sok eset-
ben nem az építést szolgálják, hanem nyers 
ösztönerejüknél fogva, inkább a bomlasztás 
szolgálatában állanak. A tömegeket, ahogyan 
ezt már Le Bon is megál lapí t ja tömeglélek-
tanában, sohasem a józan megfontolások, ha-
nem az ösztönök vezetik. Szükségesnek látszik 
tehát ezek ellensúlyozására, hogy egy mindenre 
ki ter jedő propaganda a nyers ösztönöket az 
alkotó munka sorvetőjébe állítsa. Ezt a célt 
szolgálja az iskolánkívüli munka. 

H a az iskolánkívüli népművelés előadóinak 
stat iszt ikáját nézzük, észre kell vennünk, hogy 
az összes társadalmi réteg közül a tanítóság 
veszi ki legjobban ebből a munkából a részét. 
A tanítóság nemcsak mint előadó, hanem ami 
talán még fontosabb, mint propagat ív szerv is 
dolgozik a népművelésben. Régi közmondás, 
hogy dobbal nem lehet verebet fogni. Ez a köz-
mondás a népművelésre vonatkoztatva fordítva 
érvényes, mert ott műveletlen, vagy kevésbbé 
művelt tömeggel ál lva szemben, a tanítónak 
gyakran a vásári kikiáltó nem mindenkor hálás 
szerepét kell vállalnia a cél érdekében. 

A merőben tanulságos dolgok a kis falunak 
közönségét nem nagyon érdeklik, azért a lát-
ványosság ostyájába csomagolva kell nyúj-
tani mindazt, ami ma nélkülözhetetlen a ma-
gyarság újabb ezer esztendejéhez. Ha pedig 
azokat a tényezőket kuta t juk , hogy melyek 
azok a lelki sajátságok, amelyek nemzetünkből 
legjobban hiányoznak, akkor ki kell mondanunk, 
bármennyire f á j is, hogy az egyik, az újí tások 
i ránt mutatkozó végtelen közömbösség, a jó-
zan konzervativizmuson is túlmenőleg, a másik 
pedig a nemzeti öntudat bizonyos értelemben 
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vet t hiánya, idegen nemzetekkel szemben. Ez t 
az utóbbit talán, nem szívesen ugyan, túlzot t 
lojal i tásnak is nevezhetném. 

Megállapításaimból önként folyik az orvos-
lásnak módja is. Ennek egyrészt felvilágosító, 
másrészt pedig lelkesítő, felrázó munkában kell 
kidomborodnia. 

Helyzeténél fogva a taní tó az, aki ennek a 
munkának önkéntes és tüzes harcosa, A nép-
művelés néha valóban nagy áldozatot k íván 
tőle, főleg munkaidőben. Gondoskodni kell t ehá t 
arról , hogy minél kevesebb erőpazarlással, mi-
nél többet t u d j u n k elérni a már vázolt célok 
érdekében. 

A téli népművelési tanfolyamok rendezé-
sénél kétségkívül a legnehezebb munkát a d j a 
a közönség érdeklődésének állandó ébrentar tása . 
Innen van az, hogy a legraf inál tabb módon, 
színdarabok és egyéb látványosságok cégtáb-
l á j a alatt kell megnyerni a népművelés tu l a j -
donképeni komolyabb, i l letve tanulságosabb 
részére a sok esetben közönyös közönséget. 

A téli tanfolyamoknak a fa lus i ember szemé-
ben egyik nagy haszna abban rejlik, hogy 
egybegyűlhetnek, szórakozhatnak és eszméket 
cserélhetnek. Gondoskodni kell tehát szórakoz-
ta tó nevelő műsorról . E r r e a színdarabok lát-
szanak legalkalmasabbaknak. A baj csak ab-
ban rejlik, hogy nagyon sokszor a rányta lanul 
sok munkát követelnek a pr imit ív kis szín-
padok szereplőitől, a másik b a j pedig az, hogy 
egy-egy színdarabot kétszer-háromszornál több-
ször alig lehet előadni. Igazán jó nevelőértékű 
színművünk, amelyet a fa lus i viszonyok kö-
zött egy évadban többször is elő lehetne adni, 
kevés van. Ki fogyhata t lanok vagyunk azonban 
mesékben, mondákban, tör ténet i elbeszélések-
ben, ami szintén nemzeti ér téket képviselvén, 
illő volna, hogy velük a fa lus i közönséget meg-
ismertessük. A megismerés ú j r a működésbe 
hozná az embei'ek fan táz iá já t ós néhány évtized 
múlva meglepően érdekes meseanyagra lenne 
kilátás. Hősi eposzaink, epikai költeményeink 
nagy része al ig j u t el a nép szélesebb rétegei-
hez, ha csak a ponyván keresztül nem. Toldi 
t r i lógiá já t nem hiszem, hogy szemelvényekben 
is ismerné a fa lus i lakosság ötven százaléka, 
pedig a nemzet f an t áz i á j á r a termékenyítőleg 
hatna ez az örökbecsű költemény, amelyből kö-
zépiskolásaink a tősgyökeres, ízes magyar be-
széd zengzetes muzs iká já t t anul ják . 

Hogyan ismertessem meg h á t ezekkel a fa lus i 
közönség-éti 

Két mód kínálkozik erre. V a g y szemelvények-
kel, vagy pedig dramatizál t előadás ú t j án . De 
ez az utóbbi szinte lehetetlen, mer t ehhez a jó 
szövegkönyvön kívül olyan technikai fel-
készültség is kellene, ami a fa lusi színpad ere-
j é t és lehetőségét fe lülmúlja . 

Marad tehát az előbbi, vagy is a prózai elő-
adás, mégpedig olymódon, hogy itt-ott, mesé-
lés közben szemelvényeket mondatunk el, 
vagy magunk olvasunk, vagy mondunk el a 
közönségnek az esetben, ha például egy eposz 
ismertetését tűz tük ki célul. 

Félő azonban, hogy meglehetősen alacsony 

nívón mozgó közönségünknek ennyi kevés, hogy 
belőle a kívánt lelki ha tás t kiváltsa, azért gon-
doskodni kell valami olyan szemléltető anyag-
ról is, amely által közelebb férkőzhetünk neve-
lendő, alacsonyabb lelkiségű tá rsada lmi ré-
tegünkhöz. E r r e szolgálna az elmondandó tör-
ténetnek élőképekkel való i l lusztrálása. 

Állítom, hogy az élőképben rej lő művészi ha-
tás nincs még ma sem úgy kihasználva, amint 
az megérdemelné. A színjátszásban szinte perc-
ről-percre változik a kép, úgy, hogy az ebben 
kevéssé járatos, vagy inkább ta lán gyakorlat-
lan fa lus i ember, v a g y a szövegre, vagy pedig 
a cselekmény képszerű e g y m á s u t á n j á r a ügyel 
anélkül, hogy egyik vagy másik is mélyebb 
hatást gyakorolna rá. 

Nincs ideje a „tempós" életformák közt élő-
nek, hogy hasznosan fog ja fel a n y ú j t o t t anya-
got. E g y i k oka ennek ta lán a nyugodtan, las-
san mozgó környezetben van. Hogy áll í tásomat 
beigazoljam, arranézve felhozhatom községe-
met, hol a mozi évek hosszú során át csak 
vegetált, míg közönséget tudott magának 
nevelni. 

Az élőkép a maga nyugodt időbeállítottságá-
val, szinte korlát lannak nevezhető lehetőségé-
vel, sok olyant tud érzékelhetővé tenni, ami a 
színpad, de különösen a falusi színpad rend-
szere mellet t teljesen megoldhatat lan. 

Ké t -három sor függönnyel dolgozva a ren-
dező m u n k á j a jelentősen megkönnyiil. Nagy 
tömeget tud egyszerre foglalkoztatni , anélkül, 
hogy szereplőit hosszabb időn át igénybevette 
volna, ami a falusi viszonyok közt rendkívül 
fontos, mer t a nagy szereplőtábor meghozza a 
közönséget is. 

Az élőképekkel i l lusztrál t mesemondásnak 
hatalmas lehetőségei nem jöttek eddig figye-
lembe, pedig kevesebb fáradsággal nagyobb ha-
tást alig tudunk mással elérni, mint a jól meg-
rendezett élőképek sorozatával. 

Hősi eposzainknak népszerűsítésénél pedig 
egyedüli mód a vetí tet tképeken kívül az, ha a 
fontosabb eseményeket élőképekbe sűrí tve 
i l lusztrál juk. 

Ha a népművelési előadások lezárásakor az 
évi m u n k a eredményét mérlegre tesszük, a 
hiányosságok megállapí tása u tán módokat és 
nyilt lehetőségeket kell keresnünk a jövőre 
nézve. Megállás nincs és nem is lehet ebben 
a munkában, mert a megál lás visszaesést idézne 
elő, aminek kárát az egyetemes nemzeti érdek 
sínylené meg. 

Azzal nem sokat ér Egyiptom, ha bar-jai tele 
vannak, de gyermekeinek szíve üres. (Hall 
Caine, A fehér próféta.) 

* 

Sírd ki magad fájdalmadban, de aztán kezdj 
munkához, mert amit a könny meg nem gyó-
gyít, azt elmulasztja a munka. (Geibel.) 

* 

Munka nélkül nem jutsz pihenéshez, sem küz-
delem nélkül győzelemhez. (Tomas a Kempis, 
De imita t ione Christi.) 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
Hogyan készülök elő a történelmi órákra? 

I r ta : SZALATSY R I C H Á R D 

Kétségtelen, hogy a népiskola tantárgyai 
között a történelem az, amely a Tanterv és 
Utasí tások „öntudatosan hazafias" polgárrá 
nevelés célját a leghatékonyabban szolgálja. 
Hazánk történetének megismerése ú t j á n alakul 
át az öntudatlan népi lelkület öntudatos nem-
zeti lelkületté. Szekfű Gyula: „a népek öntuda-
tosodását nevezzük nemzetnek" — a nemzet 
csak tudatossá te t t rétege a magyarságnak." 
Komis Gyula: „a népiskola fejlesztését köve-
teli a nemzeti öntudatosság hatékonyabb 
növelése . . . " 

Kell, hogy ezek az alapvető gondolatok has-
sanak át minden taní tó t akkor, amikor bármely 
történelmi óra taní tásához fog, amikor az 
órákra előkészül. Kell , hogy a tanító lelkületét 
is áthassa az a tudat, hogy minden történelmi 
órán 30—40, vagy mégegyszerannyi kis magyar 
testvér lelkületét emeli egy-egy fokkal az ön-
tudatosodás ú t ján, hogy a megfogyatkozott 
magyarság mennél szélesebb rétegét tegye 
tudatosan magyarrá . S bizonyos is, hogy ezek 
a gondolatok és érzelmek fokozottan sarkalnak 
minden magyar taní tót akkor, amikor •— bár-
mily sok gondja, dolga közepette — a másnapi 
történelmi ó rá já ra előkészül, amikor ez órára 
való előkészületre lényegesen több időt fordít , 
mint bármely más órára . 

Fölöslegesnek vélem részletesebben indokolni 
azt, hogy miért kell a történelmi órákra való 
előkészületre a legtöbb időt fordí tanunk? Min-
den taní tó tapasztalhat ta — még akkor is, ha 
évek hosszú sora óta taní t az V-—VI. osztály-
ban, — hogy évenként újból és ú jból fel kell 
elevenítenie azt a tágabbkörű ismeretmennyi-
séget, amelyből le kell szűrnie azt a szűkebb-
körű ismeretanyagot , amelyet a tanulóknak 
át kell adnia. 

Különösen a történelemnél tapasz ta lha t juk 
azt, ha e tárgy ismeretköreit nem elevenít jük 
fel oly terjedelemben, hogy az események foly-
tonossága ok- és okozati kapcsolatai, időpont-
jai, szereplői, ha tása i stb. világos és határozott 
tudás t alkossanak, akkor lépten-nyomon felve-
tődnek a tanítás fo lyamán olyan mozzanatok, 
amelyek a történelmi óra nélkülözhetetlen len-
dületét lefékezik. Nincs még egy tantárgy — 
a reá l iákat sem véve ki, — amelynek didak-
t ikai egységei a n n y i r a egymásbakapcsolódók, 
egymásraépülők lennének, amelyneknek sikeres 
taní tása oly lényegesen tágabbkörű ismeret-
anyagot feltételező lenne, mint a történelem. 
Éppen ezért a tör ténelmi órákra való előkészü-
lés első és leglényegesebb teendője a tárgyi 
szempontokból való előkészülés. 

Hogyan szoktam ezt végezni? Pl . Honfoglaló 
őseink műveltségéről fogok taní tani . Először is 
és természetesen megnézem, mi van a tételről 
az iskolámban használatos tankönyvben, hogy 
lehetőleg annak gondolatmenete szerint épít-

sem fel a taní tás t . A népiskolai tankönyvek — 
különösen a történelmiek — az anyagnak t e r -
mészetszerűleg csak a vázát adják, ami nem 
volna baj , hiszen a r ra való a tanító m a g y a r á -
zata, hogy azt lélekkel kitöltse. A tankönyvben 
azonban hézagokat is találok, mert a t ankönyv 
csupán őseink harcászatáról, jelleméről, vallá-
sáról és életmódjáról szól s csak egy-egy köz-
bevetett szóval, vagy mondat ta l emlékezik meg 
1)1. a foglalkozásukról, lakásukról, ruházatuk-
ról, iparukról, a harci szervezetükről, a művelt-
ségükről, a családi életükről. Pedig ezekről 
mind szólanom kell még félórás taní tás kere-
tében is. Annál inkább ki kell töltenem a héza-
gokat, ha e té tel taní tására egy óra áll rendel -
kezésemre, mer t az elsorolt művelődési t énye-
zőkben rej lő sok-sok nevelői vonatkozást mind 
fel tudom használni alaki céljaim: a nemzeti 
önérzet, az öntudatos hazafiasság megalapozá-
sára és nevelésére. 

Ezért más forrásokból is merítenem kell. Te-
há t előveszek valamilyen kézikönyvet ( taní tó-
képző-intózeti, vagy középiskolai tankönyvet , 
vagy más rendelkezésemre álló tör ténelmi 
munkát) s abban nézek a szükséges adatok 
után. Közben természetesen jegyzeteket is ké-
szítek. 

Amikor i lyképen tárgyi szempontból össze-
gyűj tö t tem a fél- vagy egészórás tanításomhoz 
a szükséges anyagot, a k k o r ezt pedagógiai 
szempontból rendezem: milyen meglévő isme-
retekhez (őshaza, vándorlások, vérszerződés, 
honfoglalás stb.) kapcsolhatom az ú j a n y a g o t 
s milyen sorrendben; mely részletekben van 
nevelőérték; melyekkel szolgálom a tárgyi, , 
melyekkel az alaki cé l ja imat ; melyekkel tudom 
beleéletni a tanulókat a kor szellemébe; melyek-
nél tudok ha tn i a képzelőerőre; melyeknél lehet 
nehezebb a megértés fo lyamata ; hol tudok í té l-
tetni, következtetni; mely részletekkel tudom a 
jelenkor viszonyait megérte tni ; hol tartok rész-
összefoglalásokat; hol, mi t fogok szemléltetni ̂  
hol, mivel tudok koncentrálni stb., végül hogyan 
fogom a t anu l taka t a tanulók emlékezetébe 
vésni, egységes értelmi képbe foglalni, érzelmi-
leg is elmélyíteni. 

Mindezekkel egyidejűleg m á r a taní tásom váz-
la tá t is írom. E vázlatok í rásánál kezdetben ne-
sajnáljuk az időt és fáradságot arra, hogy az 
részletesebb legyen, mert hiszen e vázla tokat 
évek hosszú során át használhatom s így később 
mind kevesebb időt kell fo rd í tan i az előkészü-
letekre. 

A szó a la t t i tételnél a vázlat a következő-
lehet: 

Előkészítés. 
a j A honszerzés (őshaza, vándorlások, vérszer-

ződés). b) A honfoglalás (Árpád, az i t t t a lá l t 
népek, a pusztaszeri gyűlés). 

Tárgyalás. 
a) Életmód, foglalkozás, lakás: nomád állat-

tenyésztés, vadászat, halászat ; télen állandó 
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szállás faházakban, a vezéreké fényűzően díszes; 
élelmük változatos, akár ma. 

b) Ruházatuk, fegyvereik: (Árpád pajzsra-
emelése c. képen szemléltetve) díszes, bőrruha, 
kucsma, süveg, nemez-sarú; i j j , nyíl, fokos, 
kopja, par i t tya , bőrpajzs acéllemezekkel; sza-
kállukat , b a j u k a t ny í r ják (tisztaság); a nők 
r u h á j a is díszes. 

c) Ipar: a nők var rnak , fonnak, szőnek; ötvös, 
szűcs, kovács, t ímár ; (szolgák). 

d) Családi életük: férj-feleség élettársak; (ma?) 
családi kötelék: a szeretet. Apámuram, anyám-
asszony, bá tyámuram, néne, húgom, nagyapa, 
dédapa, ükapa ősmagyar szavak; (mit következ-
te thetünk ebből1?) erős családi érzés. 

e) Vallásuk: pogányok, de nemzeti is tenük: 
Hadúr. Táltos; jósol is; hit tek a lélek halhatat-
lanságában (Lehel); ha lot ta ikat felszerelve te-
metik. 

f) Műveltségük, jellemük: betű, í rás szavakat 
használták (tehát?); rovásí rás (szemléltetés); 
dalolnak, verselnek (tehát?). Bölcs Leó: „Becsü-
letesek, őszinték, kevésbeszédűek, jólelkűek, 
sebesült foglyaikat ápolják (tehát?), a harcban 
ravaszak." 

g) Harci szervezetük: vitézi nép; tömény 
10.000 harcos, ezredek, századok, tizedek; had-
nagy (vezér), száznagy, t íznagy; (ma?) vas-
fegyelem (Makkai Sándor: Az á r megtörik c. 
könyvéből részlet felolvasása); haditerveik, 
cselvetéseik. 

Összefoglalás. 

a) A táblára í r t (dűltbetűs) vezérszavak alap-
ján. b) Elmélyí tés : Olvasmány-tárgyalás: Be-
nedek Elek: Á honfoglaló magyarok című ol-
vasmány. 

Szemléltetés: Árpád pajzsraemelése című kép. 
(Feszty Á.: A magyarok bejövetele. Munkácsy 
M.: A honfoglalás.) Rovásírás. (Múzeumi ki-
rándulás.) 

Minderre azt mondhatná valaki : mindez szép 
dolog, de napi öt órára, esetleg tíz félóra ily 
előkészülés mennyi időt vesz igénybe? Iíétség-
telen, hogy kezdő tanítónak az V—VI. osztály-
ban — ha önmagát tovább művelni, tanítói 
egyéniségét tökéletesíteni a k a r j a — lelkiisme-
retes előkészületre naponként legalább 2—3 órát 
kell fordítania. Néhány év múlva az előkészület 
ideje azonban természetszerűleg csökken és pe-
dig annál inkább, mennél lelkiismeretesebben 
készülünk elő az első években a tanításainkra. 
Különösen áll ez a történelemnél. Bizonyos, 
hogy a fent vázolt anyagra való előkészülésnél 
a tankönyv szövegének gondos elolvasásához 
kell 3—4 perc; a kézikönyv felhasználható rész-
leteinek elolvasásához kell 8—10 perc; a vázlat 
elkészítéséhez 15—20 perc, összesen tehát 25—35 
perc. Tapasztalni fogjuk azonban, hogy az első 
évi vázlatkészítés után mennyivel könnyebben 
és gyorsabban megy már a második évi elő-
készülés is, hát még a ha rmadik és a többi. 
Vigyázzunk azonban, nehogy évek múlva csu-
pán csak a vázlatra támaszkodjunk, mert az 
emlékezetből természetszerűleg kiesnek oly rész-
letek, amelyek a taní tás hangula tának és len-

dületének lényeges kellékei. Jó l tesszük tehát , 
ha évenként újból és újból vég ig j á r j uk ugyan-
azt az utat, amellett azonban, céltudatosan vagy 
alkalmilag olyan ismereteket gyüj tünk , ame-
lyek egyfelől t á rgyi tudásunkat bővítik, más-
felől a módszeres e l járásunk tökéletesítésére 
alkalmasak. Ez ú j ismereteket és tapasztala-
tokat jegyezzük a vázlathoz. Pé ldául szórakozás-
képen olvasom Makkai Sándornak: Élet feje-
delme című könyvét s abban Az ár megtörik 
című fejezetben olyan részletekre bukkanok, 
amelyek olvasásánál önkéntelenül is eszembe 
ju t : mennyire érdekelné ez a t an í tványa imat is, 
mennyire bele tudnám e részlettel éltetni őket 
a kor hangula tába stb. A vázlatomhoz jegyzem 
tehát: Makkai, 156—160. lap. Hasonlóképen járok 
el, ha például megfelelő ú j sághí r t , közleményt 
találok. Ezeket kivágom s a megfelelő törté-
nelmi egység vázlatához teszem. 

Amódszeres e l járásunk pedig tökéletesedni fog, 
ha a taní tás u t á n a vázlat megfelelő részletéhez 
őszintén hozzájegyezzük például: Az érdeklődés 
lanyhult . Hosszadalmas voltam. A múzeumban 
látták. Hal lot tak róla. Nem végeztem el az 
anyagot. K i fogy tam az anyagból. Stb. 

Tehát ne lépjünk a puszta önmegismétlődés 
út já ra , ami sok évi taní tás u t á n sem jelent 
fejlődést, még kevésbbé tökéletesedést. Az utóbbi 
ú t ra csak a tan í tás alat t végbemenő, a taní tvá-
nyok és a taní tó közös lelki fo lyamatát tuda-
tosan megfigyelő megismerés, tehát a belső, 
lelki tapasztalás ú t j á n léphetünk. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Megjelent a Külügyi Szemle januári száma.. 
A Magyar Külügyi Társaság tudományos nem-
zetközi folyóiratának, a Külügyi Szemlének 
j anuár i száma a szokásos változatos és idő-
szerű ta r ta lommal most hagy ta el a sa j tó t . 
A szankciókról és ál talában a Nemzetek Szö-
vetsége háborútelhárí tó tevékenységéről dr. Fa-
luhelyi Ferenc egyetemi t a n á r ír t mélyen-
szántó tanulmányt . A legutóbbi egyiptomi za-
vargásokkal kapcsolatban az egyiptomi függet-
lenségi törekvésekről, az olasz-abesszín háború-
val összefüggően dr. Kürthy Sándor ügyvéd 
értekezik. Hendersonró\, a leszerelési konferen-
ciának a közelmúltban elhúnyt elnökéről vitéz 
Móricz Ká lmán huszárfőhadnagy emlékezik 
meg. P ie r re Briquet, a genfi Jou rna l de Ge-
neve szerkesztője „Ellentétek Európa és Ame-
rika között' című tanulmányában rávi lágí t 
azokra az okokra, amelyek az Egyesült Álla-
mokat a genfi intézménytől mindezideig távol 
t a r t j ák . A trianoni magyar határ múltja, és jö-
vője címen dr. Fodor Fei-enc egyetemi t a n á r 
azokat a terveket ismerteti , amelyeket nacio-
nal is ta izgatók már a mult században Magyar-
ország fe ldarabolására készítettek és amelyek 
maximuma a t r ianoni békeszerződésben valóra 
vált. Egyú t t a l megemlékezik az úgynevezett 
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Rothermere, valamint egyéb, azóta napvilágot 
látott határvonalakról . Dr . Czakó I s tván mi-
niszteri t i tkár az olasz „Dopolavoro"-mozga-
lom keletkezéséről, fejlődéséről és legutóbbi 
eredményeiről számol be. A Külügyi Szemle 
rovatai ez alkalommal is gazdagok és másut t 
szinte hozzáférhetetlen adatokat tar ta lmaznak. 
A külpolit ikai szemle az utolsó évnegyed nagy 
világpolitikai eseményeiről számol be, míg kü-
lön rovatok emlékeznek meg a Nemzetek Szö-
vetsége legutóbbi tevékenységéről, így az olasz-
abesszín háborúval kapcsolatos szerepéről, a 
magyar-lengyel kultúr egyezményről, a nem-
zetközi szocálpolitika és a világgazdaság fon-
tosabb eseményeiről, stb. E rovatokat dr. Gratz 
Gusztáv, Szekula Ágnes, dr. Domány Gyula, 
dr. Bikkal Dénes, dr. Váli Ferenc, dr. Drucker 
György, dr. Papp Etele, dr. Polgár Imre , i f j . 
dr. fíuday Kálmán, stb. í r ták. Végül részlete-
sen beszámol a Külügyi Szemle a Magyar Kül-
ügyi Társaság őszi tanácsüléséről. Muta tvány-
számot készséggel küld a Külügyi Szemle 
kiadóhivatala Budapest, Országháza, X I . kapu. 

Nemzetnevelés. Márciusi számában Pap Sán-
dor í r t vezércikket a kat . nép megszervezésé-
ről, Moravitz Géza a tan í tás i vázlat készítésé-
ről, Preiszner Anna Gizella az iskolai szín-
müvek nevelő hatásáról, Fekete Tibor a kul-
túrelőadások műsoráról. Ezeken kívül érdekes 
és részben humoros közlemények t a r k í t j á k a 
lapot, melynek cikkeiből még dr. Huszár Fe-
rencnek A keresztény pedagógia és kriminali-
tás című szép cikkét és Sebes Gyula A kor-
szerű oktatásról í r t cikkét emeljük ki. 

Nemzeti Közoktatás. A székesfővárosi tanító-
testület hivatalos havi közleményének február i 
számába vezércikket í r t a lezajlott taní tói ki-
nevezésekről ölveczky P á l főszerkesztő. M. L. 
a tanítói munkakedvet tápláló és növelő isko-
lai tényezőkről, Móra László nagyon szép ver-
set nemzeti katasztrófánkról , Kolumban Ist-
ván az iskolai ünnepélyekről, Barabás I lona a 
gyufáról és föltaláló járói , a tudós magyar 
Zrínyi Jánosról , vitéz Móra Mihály a nép-
számlálás viszontagságairól, Ormós J ános a 
Népszövetségről í r t cikket. A fővárosi iskolák 
történelmének folytatólagos részletein kívül 
még sok kisebb közlemény, hír és kisebb cikk 
teszi változatossá és tanulságossá az élénk 
szellemű lapot. 

Tanítók Lapja. A lap legutóbbi számában a 
lap alapí tójának és negyven éven át volt szer-
kesztőjének, Dobó Sándornak emlékét vezér-
cikkben ünnepli Ormós Lajos, aki nagy kegye-
lettel mél ta t ja Dobó Sándort , mint hivatot t 
tanítóvezért s mint a legjobb emberek egyikét, 
síremlékének fölavatása alkalmából. Á sír-
emlék szép képmását is bemuta t j a a lap. Varga 
Lajos lelkes versét közli a lap, majd Székely 
György a nemzet jövőjének megmentéséről í r t 
cikkét. Szűcs J ános az olvasókönyvekről, 
v. N. P. a vázlatkészítésről, Gálczi Milák Kál-
mán a népiskolai bibliai történetekről ír. Hasz-
nos tanácsokat ad dr. Nagy Lajos, Fekete Imre 
pedig a földrajz taní tás és a kirándulások össze-

függését fejtegeti . Az Irodalom-rovatban Kán-
tor Mihály meleg méltánylással ismertet i Va rga 
La jos Sötét ablakok című ú j verseskötetét, 
Szalánczy János egyesületi főjegyző pedig is-
merte t i az egyesületi élet eseményeit s ugyan-
ezekről olvasunk érdekes újságokat a Hírek 
rova tában is. 

Katolikus Iskola. Március 8-i számának ve-
zetőcikkében a lap Pécs első püspökének, Szent 
Mórnak közeledő 900 éves jubi leumát ünnepli. 
Majd Bárd Ferenc külön cikket í r az ismétlő-
iskolások hitoktatásáról . Bérezi József az ú j 
népiskolai tanterv kérdéseit t á rgya l j a . Több 
t a r t a lmas cikk után a lap közli az egyházmegyei 
t anügy legfrissebb eseményeiről szóló híreket. 

A Gyermek és az Ifjúság. Legújabb számába 
Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök ír t 
gyönyörű vezetőcikket Krisztus és a gyermek 
címen. Szép t anu lmány t í r t még a gazdagtar-
ta lmú füzetbe Demény Károly az érés korában 
lévő f ia ta lság neveléséről, Blaskovich Edi t dr. 
a Toldi tá rgyalásánál figyelembeveendő szem-
pontokról, Cser J á n o s dr. a 10—14 évesek ellen-
téteiről. Ezeken felül a Figyelő és az Irodalom 
rovat, va lamin t a folyóiratszemle és a társasági 
élet h í re i alaposan ismertet ik a pedagógiai iro-
dalmat s a magyar és külföldi folyóiratokat . 
Dobos László a m a g y a r i f júság i irodalomról 
értekezik s a füzet tájékoztat a pedagógiai 
é rdekű eseményekről is. 

Ifjúsági Vezető. A folyóirat j anuár - feb ruá r i 
kettős számában szép tanulmányt közöl Farkas 
László dr. tollából a magyar rónaságok nagy 
álmodójáról és fá radha ta t l an munkásságáról , 
Verdess Istvánról, aki egész ra jongó életét a 
magya r Alföldnek, kivál t Szegednek áldozta és 
sok maradandó alkotást hívott életre. Ezenkívül 
í r t még a számba Kállay I s tván a magya r ipa-
rosról és a magya r parasztról, Horváth Káro ly 
a tudományos tévedésekről, Mesterházy Jenő 
pedig Berzsenyi Dániel emlékének szentel ke-
gyeletes cikket. Dombi József dr. Olaszország 
művészeiről, akiket mostanában a Műcsarnok 
is bemutatott , Tornay Károly a levénteegyesü-
letek népművelési munkásságáról í r cikket s 
a folyóirat részletesen ismerteti a tárgykörébe 
vágó közéleti eseményeket is. 

Dunántúli Tanítók Lapja. A március 1—15-i 
ket tős (5—6.) számának első cikkét Bognár 
Gyula í r t a ,.A magyar lélek kialakítása a nép-
hagyományok és népszokások segítségével" cí-
men; s Bendefy László dr. A tanítóság és a 
falukutatás című cikke, majd Radványi Sándor 
Trianoni forgácsok c ímű cikke, Polányi Is tván 
hosszabb t anu lmányának egy folytatásnyi rész-
lete (Nyugat-Magyarország közoktatásügyének 
története), meg nem jelölt szerzőtől Bucsu köz-
ség történeté-nek folytatása, Kölcsey Ká lmán 
dr. A gyermekek fogápolásáról í r t előadása, 
Tóth Nándor A népművelés falusi szemmel 
című cikke, ez és egyéb tanulságos cikk, a Hí-
rek élénk és változatos rovata teszi tartal-
massá és tanulságossá a számot. 
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Pedagógiai Szeminárium. Új évfolyamának 
februári számát Alosdóssy Imre értekezése 
ny i t j a meg emlékeinek szerepéről, Frölich Er-
zsébet a reformírást b í rá l ja , Gárdonyi Albert dr. 
fo ly ta t ja Budapest történelmi ismertetését. A 
Mintatanítások között érdekes József Jánosné-
nak Mária Teréziáról, Nagy Imrének az Ame-
r ikába kivándorolt magyarokról, Szeghalmi 
Elemérnek Magyarország európai helyzetéről 
ír t tanulmánya. Nagyon tartalmas ós tanulságos 
a könyv- és folyóiratszemle rova ta is, mely 
tudományos irodalmunk eseményeiről és alko-
tásairól nyú j t kimerítő ismertetést s a Szemi-
nár iumi Élet rovata, melyben ezúttal Császár 
Elemér dr. egyetemi tanár a fizikai laborató-
riumról ír. A fővárosi pedagógiai könyvtár 
rovatában a rovatvezető, Nyireő Éva ismerteti 
a felső kereskedelmi iskolák értesítőit. 

A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
térium Oktatófilm Kirendeltségének Hivatalos 
Közleményei. (A vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium filmügyeinek értesítője. Megjelenik 
havonként. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Bu-
dapest, VIII. , Csepreghy-utca 14. A közlemé-
nyeket a közép- és középfokú iskolák díjtala-
nul kapják. Előfizetése: Egy évre 5 P . Egyes 
szám á ra 80 fillér.) Ennek a folyóiratalakú ér-
tékes lapnak első száma a következő tartalom-
mal jelent meg: Üj korszak, ú j módszer. ( í r ta : 
gl.) A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
oktatófilmügyeinek szervezete. A m. kir. mi-
nisztérium 10.400/1935. számú rendelete az isko-
lai okta tásra szánt mozgófényképek megvizs-
gálásáról és engedélyezéséről. A vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium 900/1936. ein. sz. ren-
delete az iskolai ok ta tás ra szánt filmek meg-
vizsgálásáról és engedélyezéséről, az Oktató-
filmek Bíráló Bizottságának szervezetéről és 
feladatáról. A gépkezelő tanfolyamokról. 
A szükséges tudnivalókra vonatkozó 61/1936. 
ein. sz. rendelet. A m. kir. belügyminiszter 
167.555/1936. B. M. sz. rendelete a közép- és kö-
zépfokú iskolákban mozgófényképekkel való 
oktatás bevezetésével kapcsolatos tűzrendészeti 
óvóintézkedésekről. Budapest székesfőváros 
filmoktatása. A polgármesteri VII. ügyosztály 
közleményei. Felkay Ferenc: A filmoktatás je-
lentősége. Dr. E. K. A székesfőváros filmokta-
tásáról. A Székesfővárosi Pedagógiai Film-
bizottság működése. 

Francia tanügyi lapokból. 
A helyes ítélkezésre és okoskodásra 

való nevelés 
ítélkezés annak a viszonynak a megértése és 

kifejezése, amely két fogalom közt van. Aki 
téves kapcsolatot állapít meg két fogalom közt, 
annak nincs helyes ítélőképessége. Az okosko-
dás viszont ú j ítéletnek a megalkotása, más 
ítéletek egybevetése ú t j án . 

Első példa: Tudom, mi a felebaráti szeretet; 
azt is tudom, mi az erény. Most egybekapcso-
lom a két fogalmat s ha úgy találom, hogy ez 
a két fogalom összeülik és kimondom: „a fele-
baráti szeretet erény", akkor ítéletet, még pe-

dig helytálló í téletet alkottam. Ellenben, ha azt 
állítanám, hogy „a felebaráti szeretet nem 
erény", akkor hamis ítéletet alkottam volna. 
Második példa: Tudom, hogy „minden erény 
tetszetős Isten szemében" (első ítélet); azt is 

. tudom, hogy „a felebarát i szeretet erény" (má-
sodik ítélet). Ebből a két ítéletből leszűrök egy 
harmadikat , mondván: Mindenik erény tetsze-
tős Isten szemében; a felebaráti szeretet erény: 
tehát a fe lebarát i szeretet is tetszetős Isten 
szemében. Okoskodtam tehát, még pedig helye-
sen, logikusan okoskodtam. 

Az okoskodás, mely lehetővé teszi, hogy az 
ember megközelítse az igazságot, az emberi ter-
mészetnek egyik legdicsőségesebb kivál tsága; 
de ugyanez egyben gyöngeségünknek a bizony-
sága is, mert azt muta t ja , hogy nekünk keres-
gélnünk kell az igazságot, amelyre csak erő-
feszítések és találgatások á rán bukkanhatunk. 

A helyes ítélkezés és okoskodás fontosságát 
mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 
akinek nincs jó ítélőképessége, az egész életé-
ben legföljebb, ha véletlenül végez valami hasz-
nosat, mert nem tud ja megkülönböztetni a jót 
a rossztól, az igazat a hamistól, a lényegest a 
lényegtelentől stb. Az ilyen ember csupán az 
átlagos józan ész igazságaira támaszkodhatik, 
mindenfa j ta babonának és álokoskodásnak 
kész prédája s mert nem ismeri a gyöngéjét, 
örökös, néha jóvátehetetlen tévedéseknek az 
áldozata. 

Nagyon is fontos tehát, hogy idejekorán és 
helyes irányban fejlesztgessük a gyermek ítélő-
és okoskodóképességét. Módot kell nyúj tanunk , 
hogy e képességüket gyakorolják, kiműveljék 
s ha zökkenést, kisiklást tapasztalunk, szeretet-
tel igazítsuk helyre. 

a) Amit sohasem szabad tennünk: 1. Gyerme-
kek előtt ne kockáztassunk hamis ítéleteket és 
téves okoskodásokat, Pedig hány szülő igyek-
szik ezen a módon pi l lanatnyi lag megtévesz-
teni a gyermekét! S nem gondol arra, minő ká-
ros a kicsinyek értelmi fejlődésére, ha meg-
szokják, hogy igaznak vegyék a tévest; s meny-
nyire árt a tekintélynek s a bizalomnak, ha 
rá jönnek a megtévesztésre! 2. Nem szabad szem 
elől téveszteni, hogy a gyermek mindig a maga 
módjára ítélkezik és okoskodik. Ne bízzunk 
megítélésére olyast, amit még nem képes meg-
érteni, gondoskodjunk a fejlődésével párhuza-
mos fokozatosságról. 3. Ne t ű r j ü k , hogy a gyer-
mekek hamisan ítélkezzenek vagy okoskodja-
nak, ne áltassuk magunkat azzal, hogy az csak 
gyermekes okoskodás, mely idő jár tával magá-
tól helyrebillen. Minden tévedést igazítsunk ki, 
jóindulattal , de határozottan. 

b) Amit folyvást tennünk kell: 1. Csakis he-
lyes ítéleteket és logikus okoskodásokat nyil-
vánítsunk gyermekek jelenlétében, vagy éppen 
gyermekeknek. A r r a is ügyel jünk, hogy csele-
kedeteink összhangban ál l janak szavainkkal, 
nehogy rossz példát adjunk, melyet a gyerme-
kek tudatosan vagy tudat talanul követnek. 2. 
Nyomban igazítsunk helyre minden téves íté-
letet vagy okoskodást. A javí tgatás legyen 
tapintatos és módszeres, akár közvetlen, akár 
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(Szókratész módjára) mellékkérdésekkel a he-
lyes ú t ra vezető. 3. Serkentsük, bátorítsuk azt 
a gyermeket, aki r á jö t t valaminő igazságra, 
helytálló okoskodást vezetett le. Domborítsuk 
ki képességének erejét és értékét. 4. Használ juk 
fel a gyermek kíváncsiságát, mely ezernyi kér-
dés fölvetésére készteti. Jegyezzük meg, hogy 
aminő súlyos pedagógiai vétség a kérdezőskö-
dés durva elutasítása, éppoly hiba a gyermek 
kényelmének szolgálata: ügyesen rá kell ve-
zetnünk a gyermeket, hogy ő maga ad ja meg 
a válaszokat, ítélkezés, okoskodás fitján. 5. Hív-
juk fel a gyermek figyelmét az előítéletekre, 
babonákra, hamis mondásokra. E tekintetben is 
százszorta jobb a megelőzés, mint az utólagos 
gyomlálgatás. 6. Használ juk fel a mindennapi 
lelkiismeretvizsgálatot arra, hogy a gyermek 
maga ítélkezzék sa já t magáról és értékéről. 
Előrelátó családapa nagyszerű alkalmat talál 
e vizsgálatokban a gyermek erkölcsi érzékének 
és ítélőerejének képzésére. 

c) Amit időnként kell tenni: 1. Nyuj tsunk mó-
dot a gyermeknek, hogy jelen lehessen értelmi 
fokának megfelelő komoly megbeszéléseken. 
Ezál tal nagymértékben fej lesztjük ítélő- és 
okoskodóképességét. 2. Vessünk fel kisebb, ér-
telmi és erkölcsi tar ta lmú problémákat : Mi 
következnék ilyen vagyr olyan esemény foly-
tán? Hogyan bírálható el annak a magatar tása , 
aki ezt vagy azt cselekszi? 3. Ne mulasszunk el 
egyTetlen alkalmat sem arra, hogy a gyermek-
nyilvánította helyes ítéletnek vagy okoskodás-
nak értékét kiemeljük. 4. Néha mondjunk egy-
egy hamis ítéletet vagy hibás okoskodást, egye-
nesen abból a célból, hogy azt helyreigazíttas-
suk. 5. Itt-ott bírál tassuk el magával a gyer-
mekkel a magaviseletét (megérdemelte-e a bün-
tetést?). 

Jacques Herbé. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 

1936 február i szám. 

Német tanügyi lapokból. 

A mohamedán oktatásügy 
Kramers J. F.-nak, a leideni egyetem lekto-

rának, az amsterdami „Natuur en Techníek" c. 
folyóiratban megjelent cikke a lapján német 
közvetítéssel közöljük a következő följegyzése-
ket a mohamedán oktatásügyről : 

A mohamedán népek csak lassan kezdenek 
szabadulni a hagyományoktól, melyek gondo-
latvilágukon és életfelfogásukon már vagy ezer 
év óta uralkodtak. Az izlám országaiban még 
mindig fennállanak a sokszázadéves szokások 

. és nézetek, melyek a különböző területek és kü-
lönféle fajok népeit egy nagy mindentösszefog-
laló egységgé kapcsolják össze. Ami ezt az egy-
séget alkotja, az az istentiszteletnek a módja, 
mely — a keresztény világtól teljesen eltérő-
leg — olyan területekre is kiterjed, amiket mi 
nem számítunk a vallási élethez tartozóknak s 
mely úgy az egyes embernek magánéletébe, 
mint a nyilvános életbe belenyúl. 

Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy az 
iskola is azok közé az intézmények közé tarto-

zik, melyeket a vallás és az istentisztelet módja 
többó-kevésbbé befolyásol. A keresztény közép-
korban nyugaton is főleg a papok és szerzete-
sek kezében volt az oktatásügy. A mohamedán 
vi lágban azonban az oktatás még sokkal inkább 
kapcsolatos az egyes embernek vallási életével, 
mert nélkülözhetetlen az istentiszteletnél. Fel-
nőtt mohamedánnak 24 óra leforgása alatt öt-
ször kell szertartásszerű cselekményrek kom-
plexumát végezni, melyet mohamedán „imá"-
nak (salat) neveznek. Valóban azonban ezek a 
cselekmények nem imák, mert nem imádkozás-
ról van szó, mely Istenhez fordul. A mozdula-
tok — a térdenállás és a többszöri hajlongá-
sok — kérő imára vallanak, de a közben el-
mondott szavak a Koránnak bizonyos részei. 
Minthogy ennek a salatnak az elvégzése a min-
denkire nézve kötelező szertartásos cselekmé-
nyekhez tartozik, az i f júságnak gondos útmuta-
tást kell kapnia a r r a , hogy elég korán eleget 
t ud j anak tenni a szabályszerű salat nem éppen 
egyszerű követelményeinek. Az oktatásnak leg-
fáradságosabb része Korán-szövegek megtaní-
tásából és megtanulásából áll, melyeket hango-
san el kell mondani. Igaz, hogyr a műveletlen 
mohamedán korlátol t számú Korán-szöveg-
részekre szorítkozik, melyek a tanulóval szem-
ben támasztott követelmények minimumát al-
kot ják. A vallási törvény egyelőre azt kívánja 
azonban, hogy a legtisztább a rab nyelven 
mondja el őket, tekinte t nélkül a r ra , hogy vá j -
jon anyanyelve-e az arab vagy nem? Elméleti-
leg a szertartást végzőnek értenie is kellene, 
amit mond, ezt a megértést a gyakorla tban el-
hanyagol ják azonban. Még azoknak az orszá-
goknak a lakói is, melyekben — mint például 
Egyiptomban, Észak-Afrikában és Szíriában — 
államnyelvként egy modern arab nyelvjárás t 
beszélnek, átlag kevesen értik meg a szent sza-
vak értelmét. 

Ezzel szemben nagy gondot fordí tanak ar ra , 
hogy a nehéz klasszikus arab hangok kiejtése 
lehetőleg tiszta legyen s ezt elérni a mohame-
dán tanító legfáradságosabb feladata. Ren-
desen éveken át t a r tó gyakorlat tal nagy kész-
séget szerzett a kiejtésben s a teljes Korán-
szöveg könyv nélkül való megtanulásában és 
elmondásában. S ezt a tudását egy öröklött, 
ősi, hagyományszerű rendszer a lapján közli ta-
ní tványaival . 

Karö l tve jár ezzel az írnitanítás. Minden ta-
nulónak van egy úgynevezett olvasódeszkája. 
Vékony fehér agyagréteggel bevont deszkalap 
ez, melyen először a tanító ra jzo l ja elő a betű-
ket, miket azután a tanulóknak utánozniok kell. 
A deszkalapot úgy, mint egy palatáblát , le le-
het tisztítani, amennyiben az agyagot ledörzsö-
lik róla és ú j réteget kennek reá. A tollbamon-
dott és felírt szöveget a tanulóknak meg kell 
tanulniok könyv nélkül. H a meggondoljuk, 
hogy ez az oktatás Dalton-féle tanítási mód-
szert jelent, vagyis minden tanulónak egészen 
más szövegrész van a kezében, akkor megért-
he t jük , hogy ez az oktatás nem csekély teljesít-
ményt követel a tanítótól. Viszont a legtöbb 
mohamedán országnak népszokásai megóvják a 
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tanítót taní tványainak esetleges tiszteletlensé-
gétől. A szent tudomány férfia i ránt i tisztelet 
a tanulókat engedelmes, ha nem is túlságosan 
intelligens taní tványokká teszi. Ez a tanítóval 
szemben nyilvánuló személyes viselkedésben is 
mutatkozik. 

A taní tó minden inkább, mint tudós. Hagyo-
mányos agymunká já t elvégezte, mély képessé 
teszi őt, hogy a mohamedán közösségi életben 
nélkülözhetetlen fe ladatának megfeleljen. Szo-
ciális szempontból nem foglal el-magas rangot. 
Ezt szerény jövedelme nem is engedné meg. 
Különösebb pedagógiai képességet nem is kö-
vetel tőle senki, mert az arab ábécét aszerint a 
módszer szerint t an í t ja , amely századok óta 
van alkalmazásban. Éppen azért mindig több 
évig tar t , míg a f ia tal mozlimok valóban el-
sa já t í t j ák az írást. 

Mindkét fél buzgón fo ly ta t j a Korán-tanul-
mányait , mer t a Korán-szöveg ismerete már 
magában véve érdemes és jámbor dolog, amiért 
ju ta lmat nyerhet a mohamedán a másvilágon. 
A kevésbbé művelt néposztályok- tehát bűvös 
jelentőséget tu la jdoní tanak ennek a munkának 
és bár az izlamnak teológiai elmélete bizonyára 
helyteleníti, mégis táp lá l ja azt a hitet, hogy a 
Korán Allahnak örökérvényű szavait tar tal-
mazza. Ez is az oka annak, miért nem szabad 
a Korán szövegét másként elmondani, mint csu-
pán az eredeti arab nyelven. 

A Korán szabályszerű kiejtésének pontos is-
merete éppen azért az izlámban tiszteletreméltó 
régi tudomány, melynek a tudósok az előző év-
századokban élethossziglan tartó tanulmányokat 
szenteltek, t. i. a Korán szövege már az izlám 
keletkezésétől kezdve nem volt egészen megálla-
podott és biztos, éppen úgy, mint a csupán 
mássalhangzókkal leírt eredeti szövegnek ki-
ejtése. A szövegnek pontos megállapítása tehát 
fáradságos munka volt, amely nagy tanulé-
konyságot tételezett föl. Az izlám első száza-
daiban oly sok különféle vélemény állott fönn 
a szöveg egyes részleteire nézve, hogy végül 
nem kevesebb mint hét olyan tudós szerepelt, 
kiknek Korán-olvasási módjá t i rányadónak te-
kintették. A jámbor mozlim nem tehet egyebet, 
minthogy követi a korábbi nemzedékek nagy 
tekintélyeit. Már régóta tilos azért sa já t tanul-
mányok a lapján a már létező olvasási módok-
hoz ú j a t hozzácsatolni. Különösen tudós embe-
rek t a r t j ák azt, aki mind a hét olvasási módot 
ismeri. Ez a tudomány, párosulva a szöveg 
pontos kiejtésének, intonálásának és modulá-
cióinak ismeretével, nem csekélység tehát azok 
számára, akik komolyan veszik a dolgot. A mo-
hamedán iskolák fiatal tanulóinak nagy tömege 
nem is sokat bajlódik a sokszázados munka ér-
tékelésével. 

Ha a mohamedán országok idegen látogatói a 
nagy mecsetek udvaraiban jól körülnéznek, 
nem igen figyelhetnek meg olyanfaj ta rendet 
és szabályszerűséget, aminők a mi európai fo-
galmaink szerint a taní tás ideje alatt uralkod-
nia kellene. A mohamedánok közül a haladot-
tabbak is, akik behatóbb ismereteket akar tak 
szerezni az izlám tudományában, eredetileg a 

mecsetekben gyűltek össze, hogy valamelyik 
híres teológusnak vagy tanítónak lábánál ülve 
évek során át hallgassák a tudós szövegek ma-
gyarázatát . Ennek a szokásnak a révén a tudo-
mány sokkal szorosabb kapcsolatban maradt a 
nyilvános élettel, min tha a tantermek külön e 
célra szánt épületekben volnának elhelyezve. 
Némely félreesőbb mohamedán vidéken, mint 
például Mekkában, még nem sokkal ezelőtt is, 
a mecsetek voltak egyúttal az egyetemek is. 
Másrészt más helyeken már időszámításunk 
XI . százada óta főiskolákat a lapí tot tak egyes 
községek, ahol a t anároka t és a tanulókat ál-
lamköltségen t a r t j á k el s még pótdí ja t is kap-
nak. Ezeket a főiskolákat medreszéknek hív-
ják s még ma is fönnál lanak különféle moha-
medán országokban. 

Idővel azonban ezekben is érvényesültek 
nyugat i oktatási rendszerek; ú j , világiasabb 
tan tá rgyak is keletkeztek s ilymódon olyan ok-
ta tásügy jött létre, mely alkut és egyezményt 
jelent a régi módszerek és a nyuga t i civilizá-
ció követelményei között. Törökországban már 
a vi lágháború előtt nagyot haladtak ezen az 
úton, később pedig már teljesen modern okta-
tási módszereket vezettek be. Az egész izlam 
vi lág legbefolyásosabb medreszéje kétségtele-
nül az, mely a kairói híres El Azhar nevű me-
csettel kapcsolatos. Az egyiptomi kormány 
anny i ra kiépítette, hogy valóságos teológiai in-
tézménye a felsőbb oktatásügynek és az egyip-
tomi állami egyetemmel teljesen egyenrangú. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Magyarosan (1936. 1—2. sz.) 
A Magyar Tud. Akadémia nyelvművelő folyó-

i ra tának legújabb száma is érdekes s tanulsá-
gos közleményekkel jelent meg. Nagy J . Béla 
A személynevek kérdését tá rgyal ja . A Nyelv-
művelő Bizottság határozatot hozott az idegen 
neveknek magyar ta lan szórendű használata el-
len. Némelyek ezzel vi tába szálltak s külön-
böző érvekkel igyekeztek helyességét kétségbe 
vonni. Pedig valamennyien Földnélküli János-
ról, VII . Gergelyről, Gutenberg Jánosról, Teli 
Vilmosról, Kepler Jánosról , Smith Ádámról 
tanul tunk. A keresztneveket tehát nemcsak 
második helyre tet tük, hanem magyaros alak-
ban is használtuk. A pápák nevét sem mond-
juk Benedettonak, Gregorionak, Innocenzonak, 
Leonenak, Pionak, hanem Benedeknek, Ger-
gelynek, Incének, Leónak, Piusnak. Minden 
nyelv hasonlóképen j á r el. A mi történelmi 
kiválóságainkat például németül Stephan der 
Heiligenek, Kar l Robert von Anjounak, Johann 
Hunyadinak nevezik. A pápákat pedig így em-
legetik: Alexander, Benedikt, Gregor, Innozenz. 
De a határozat helyességében kételkedő újsá-
gok sem tudják s nem is aka r j ák az idegen 
nevek magyaros használatát teljesen kiküszö-
bölni, mindegyikben Szalézi Szent Ferencről, 
Roosevelt Tivadarról, Hubermann Broniszláv-
ról, Keresztély dán királyról olvasunk. Így te-
hát nem lehet azt az elvet megvalósítani, hogy 
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magyar beszédben idegen embernek neve is 
idegen. De teljesen felesleges is s nyelvünk 
szellemével ellentétben van. Zolnai Gyulának 
Sashalmi-e vagy sashalomi í c. közleménye a r ra 
a megállapításra jut , hogy a természetes és meg-
szokott nyelvszokás a sashalmi alakot kívánja. 
Az egy használatáról több közleményben is olvas-
hatunk. Természetesen, helytelen az ilyen fogal-
mazás: Ez egy súlyos kérdés; ez egy derék em-
ber. Sokan azonban a másik végletbe esnek, s 
ilyen régi magyar szólásokban is kerülni igye-
keznek az egyet: egy szó, mint száz. Emellett 
efféle suta nyelvhasználatok repdesnek, falatot 
sem eszik, perc sem telt belé. Már Arany Já -
nos is foglalkozik ezzel a túlzással Kis polémia 
c. cikkében. Nagy költőnk ilyképen szemlélteti 
ezt a viszásságot: Bars i József úr , levélben, 
melyet a Kri t ikai Lapok 7-ik száma közöl, do-
log i ránt kér felvilágosítást ama lapok szer-
kesztőjétől. Kiemeljük még Kardeván Károly-
nak A magyar á h a n g veszedelme című közle-
ményét. Zsirai Miklósnak ötödik évfolyamát 
kezdő érdemes fo lyói ra ta még több nyelvi hi-
bára is felhívja f igyelmünket és a nyelvhelyes-
ség sok kérdésében ad útbaigazítást . 

Dr. Kolozs Gyula: Aforizmák. (Kiadja a 
Légiády Nyomda és Könyvkiadó R.-T. 67 lap. 
Ára: 1-50 P.) 

Dr. Kolozs Gyula ebben a könyvecskében sok-
sok aforizmát gyű j tö t t és írt össze. Olvasgatá-
suk közben bizonyos gyakorlat i vonatkozású 
életbölcselet alakul ki lelkünkben. A sok afo-
rizma között vannak igen találóak és gondol-
kozásra késztetők. 

Varga Lajos: Sötét ablakok. Versek. Nagy 
Károly és Társai kiadása. Debrecen, 1936. 
Varga Lajos költészetét érdekes kettősség jel-
lemzi. A fény és az élet rajongója, de lelké-
nek a laphangjába borongó bánat vegyül. 
Hozsánnázva ünnepli az életen végigömlő fény-
zuhatagot a színek, formák játékos ragyogá-
sát, de éles szeme meglá t ja a ködös homályt 
és az árnybor í to t ta jelenségeket is. Dél fénye 
és észak köde, lelkes szárnyalás és fanyar jó-
zanság érdekesen, életszerűen és mindig va-
lami felsőbb látószögből nézve hangzik ki so-
raiból. 

Lelke szárnyalása a magas csúcsok felé, 
nagy élmények révületébe vonzza, de az élet 
kényszerítő kor lá ta i mereven állanak elébe. 
Mélyen filozofikus gondolkodása átsegíti ál-
mottemető vergődésein és tépelődése nyuga-
lommá enyhül. Ez a nyugalom különös, érett 
zamatot ad költészetének. 

Igaz emberiessége, okossága felleli a min-
dennap szürkeségében a szépséget és költészete 
fényével besugározza a legegyszerűbb dolgo-
kat. A hétköznapi lelkektől, csak szürkének és 
érdektelennek lá tot t dolgokat olyan mély gon-
dolatokkal, olyan ragyogóan á l l í t ja elénk, hogy 
megajándékozottnak érezzük magunkat . 

Biztos kézzel r a j zo l j a fel a különböző karak-
tereket és a külső jellegzetesség plaszticitásán 
áthatolva a belső lényeget meglepő teljesség-
gel ál l í t ja elénk. Leszánt ja a dolgokról, alakok-

ról a látszat felszínes rétegét és újszerű meg-
látással lelket, színt, melegséget önt az élet 
megnyilvánulásaiba. Varga La jo s művésziélek 
és az élet szűk korlátai között is megtalál ja a 
lélek meggazdagodásának biztos ú t já t . 

Venezel József: „A falumunka és az erdélyi 
falumunka mozgalma". (Erdélyi Múzeum-Egye-
sület kiadása. 78. szám.) 

A társadalomkutatás és társadalomsegítés 
egyik feladatkörét vállaló fa lumunkáról s kü-
lönösen az erdélyi fa lumunkáról ad rendkívül 
értékes felvilágosítást ez az ízléses füzet. Ven-
ezel József tanulmányában különválasztja a 
fa lumunka egyes munkaterületei t , kereteit 
meghatározza s világosan megjelöli e munka-
területek egymásközti kapcsolatait . Kife j t i , 
hogy a f a lumunka három munkakör célszerű-
ségét igazolja, amely hármas munkakör: a 
fa lukutatás , értelmi és fizikai munkaszolgálat 
s mindezek eredményeinek felhasználásával 
felkészülés a faluvezetésre. 

A súlyos eszmei válságba ju to t t s kétségte-
lenül szociális gondolkozású ú j magyar nem-
zedék Erdélyben is ebben a többirányú tevé-
kenységben ta lá l t önmagára s a legerősebb 
i f júság i egyesületei keretében veszi ki részét 
ebből a munkából. Különösen érdemes mun-
kásságot fe j t ki ezen a téren az Erdélyi Római 
Katol ikus Népszövetség Egyetemi és Főiskolai 
szakosztálya, az I f júság i Keresztyén Egyesület 
és a Dávid Ferenc Egylet I f j ú s á g i Köre. 

Érdekes példákat sorol fel Venezel József az 
erdélyi fa lumunkára , tag la l ja ennek a munká-
nak ma még meglevő hiányai t és a további 
teendőket. Tanulmányá t azzal a tökéletesen 
helytálló megállapítással fejezi be, hogy a ma-
gyar nép testületeiben, sőt ál talában a népi 
közösségben csak olyan foglalhasson el vezető 
állást, aki bebizonyította, hogy a köz érdekeit 
szolgálni t u d j a és ismeri a népművelés és nép-
szervezés feladatai t . 

„A franciaországi magyarság" (Egy fejezet 
a külföldi magyarok életéből). Szerkeszti: dr. 
Baráth Tibor. K i a d j a a Pár izs i Magyar Diák-
egyesület. 

Rendkívül érdekes beszámolót adnak a ma-
gyar olvasóközönség kezébe a Párizsi Magyar 
Diákegyesület volt és jelenlegi tagja i a f r an -
ciaországi magyarság életéről, helyzetéről és 
törekvéseiről. Az egyesület t ag ja i különleges 
kötelességüknek ta r t ják , hogy a franciaországi 
magyar kolónia és az abban élő magyar i f j ú -
ság lelkét formál ják . A falumunkát , helyeseb-
ben a kolóniában a szemináriumi munkát az 
i f jú ság nézeteinek vizsgálata és csiszolása 
tölti ki, itt ül tetgetik a nemzeti összetartozás 
gondolatának magjai t és nyesegetik annak 
fa t tyúha j tása i t . 

Abból a logikus felismerésből, hogy a kisebb-
ségi kérdés emberek kérdése s nem a területé, 
önmagától következik a messze idegenben élő, 
területileg az országhoz sohasem csatolható 
magyarok nagy problémájának időszerűsége. 
Ezt az időszerűséget felismerve, az egyesület 
elsőnek igyekezett ennek a kérdésnek minket 
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érintő részeit feltárni, példát adva egyút ta l 
más országokban élő testvéreinknek is. Mun-
kájuk tehát nemzeti szempontból kivételesen 
fontos és figyelemreméltó. 

A könyvbe nagyobb tanulmányt í r t ak dr. 
Baráth Tibor f ranciaországi honfitársaink ma-
gyarságáról, dr. Gáldi László a párizsi magyar-
ság nyelvállapotáról, Gyáni Sándor a f rancia-
országi magya r saj tó jelen állapotáról, Bene-
dek András a magyar irodalom franciaországi 
helyzetéről. Érdekes cikkeket í r tak még dr. 
vitéz Nagy Iván, dr. Balassa László, Takács 
Ödön, Kovács József, dr. Degré Alajos, Rub-
letzky Géza, dr. Mikó Imre . 

A könyv függelékében közli a Pár izs i Ma-
gyar Diákegyesület vezetőségét 1925/26. évtől 
kezdve és az egyesület 1925/26. évi beszámoló-
ját . 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Carl Rieniann: Das Kind in Wandel der 
pädagogischen Anschauungen der Aufklärungs-
zeit. (A gyermek a felvilágosodás kora peda-
gógiai nézeteinek változata során.) Jena i egye-
temi doktori disszertáció. 1934, 134 lap. 

Szerző a gyermekről vallott nézeteket t á r j a 
elénk a történelmi fejlődés során, kapcsolatok-
ban az uralkodó szellemi áramlatokkal és a 
neveléssel foglalkozó főbb képviselőkkel. Kezdi 
azokon a nézeteken, amelyek a felvilágosodás 
kora előtt ura lkodtak: a humaniszt ikus neve-
lés Luthertól a XVI I I . századig, a piet isták 
nevelési rendszere, Comenius és Weigel. Ezután 
kifej t i ezeknek a nézeteknek gyökeres á ta laku-
lását a „felvilágosodás" behatása következté-
ben: Locke, Fénelon, Gellert, majd részletesen 
elemezi Rousseau-nak ú j elvi felfogását, tanát , 
amely szöges ellentétben áll a felvilágosodás 
hívei által hirdetet t eszmékkel. Mindezeknek 
eredményét röviden összefoglalja és táblázat 
a lakjában is szemlélteti tanulmányának végén. 

A reformáció a gyermeket egy reábízott 
örök kincsnek tekinti, amfelyet a veleszületett 
gonosztól felszabadítva, az Űr harcosává kell 
képezni: a gyermek mindenre alakí tható 
anyag. A pietizmus is ragaszkodik ehhez a 
transcendens célkitűzéshez, de a gyermekkel 
szemben barátságosabb hangulatot teremt, 
szemléltető módszert és t á rgy i tanítást alkal-
maz. Ez i rányban halad Comenius és Weigel is, 
bár az utóbbi má r megkísérli, hogy a gyerme-
ket lélektani oldaláról r a g a d j a meg. Locke és 
a felvilágosodás szakít e hagyományokkal : el-
ejtik a transcendens célkitűzést és helyébe az 
egyént boldogító (eudaemonisztikus), hasznos-
sági és állampolgári célokat állít; nem az is-
mereteket, hanem a jellemnevelést illeti meg 
az első hely; a gyermekeket értelmes felnőttek 
által megállapított normálterv szerint kell ne-
velni. Rousseau-val következik a nagy fordu-
lat: a gyermek önjogú és öncélú, tehát minden 
nevelést természetes lényére kell alapítani , 
amely eredeténél fogva jó és a természet tör-
vényei alapján fejlesztendő ki, nem pedig a 

felnőttek akara ta szerint, akikre csak negat ív 
kötelességek hárulnak. Ez egyértelmű az egye-
temes humani tásra való neveléssel. 

H a a szerző célkitűzésén túl akarnánk ha-
ladni, a rousseau-i eszmék folytatásaként meg-
állapíthatnék, hogy a nevelői tevékenység kö-
zéppontjában kezdet és végként ma is a gyer-
mek áll (Vom Kinde aus!), de mindjobban hó-
dít az a nézet, hogy ennek sikeres megvalósí-
tása elsősorban a felnőttek: tanerők és szülők 
pedagógiai rátermettségétől függ, ami az erre 
i rányuló ismereteknek népszerűsítését, terjesz-
tését tereli homloktérbe. 

k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Németalföld. 
A hollandus népiskolákban a taní tás ered-

ménye a lefolyt iskolaévben nem volt kielégítő. 
Ennek okát a főtanfelügyelők a következőkben 
l á t j ák : túlméretezett tananyag, a tantervek 
okozta túlterhelés, az egységes iskola hiánya, 
ugyanaz a tananyag tekintet nélkül a gyerme-
kek tehetségére és származására, iskolánkívüli 
tényezők: mozi és rádió, amelyek tar tós álom-
hiányt eredményeznek. 

A mozi a jellemképzés szolgálatában. 
Amerikában a mozit a jellemképzés szolgá: 

la tába akar ják állítani. E végből egy vállalat 
meglevő nagyobb mozidarabokból máris vagy 
20 olyan jelenetet szemelt ki és készített el, 
amelyeket az érdeklődő iskoláknak, egyházak-
nak és társadalmi szervezeteknek rendelkezésére 
bocsátanak. Előkészületben van egy kézikönyv 
is, amely a bemutatott mozgóképekhez alkal-
mas jellemképző szöveget tartalmaz. 

Románia. 
Az őszi érettségi vizsgálatokat 17 bizottság-

intézte, amelyek 2176 jelölt közül csak 536-ot 
képesítettek. A sajtó szerint ennek oka a bizott-
ságok tervszerű szigorú eljárása, amely több 
helyen a jelenlevő szülőknek nyilt lázadásában 
nyert kifejezést, úgy hogy a rendőrségnek kel-
lett közbelépnie és a vizsgálatokat a nyilvános-
ság kizárásával folytat ták. 

Németország. 
Fontos újí tást jelent a minisztériumnak mult 

októberi rendelete, amelynek értelmében a 
porosz tanítóképzés főiskolái (Hochschulen für 
Lehrerbildung) ezentúl nem csupán a néptaní-
tók kiképzését szolgálják, hanem belekapcsolód-
nak a középiskolai t anárok képzésébe is. Ezek-
nek ugyanis a jövőben legalább nyolc félévre 
terjedő tanulmányaikból a két első félévet az 
említett tanítóképző főiskolán kell tölteniök és 
az egyetemre 1936-tól kezdve csak azok a kö-
zépiskolai tanárjelöl tek iratkozhatnak be, akik 
ennek a követelménynek eleget is tettek. A két 
első félévet közösen lá togat ják a tanító- és 
tanárjelöl tek; tantervük felöleli a világnézet-
beli a laptudományokat (neveléstudomány, jel-
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lem- és i f júságtanulmány, öröklés-, fa j - és nép-
ismeret), amivel egyidejűleg megindul a gya-
kor la t i kiképzés. Ily módon mindkét iskolanem 
jelölt jei kölcsönösen betekintést nyernek egy-
más hivatásába és egyéniségüknek s képessé-
geiknek megfelelően még idejekorán dönthetnek 
jövő pályájukról . 

Bulgária. 
A közoktatásügyi minisztérium különös fi-

gyelemmel kíséri a tanítóképzést. Ősszel Sun-
lában ú j képzőt nyi tot tak, amelybe egyelőre 70 
gimnáziumi érettségit tett növendéket vettek 
fel. A hely megválasztásánál az volt a döntő 
szempont, hogy a jelöltek a falusi és mező-
gazdasági élet kellő közepébe kerüljenek és 
ezzel elejét vegyék az eddigi merőben értelmi 
kiképzésnek. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szemináriumok Borsodban. Dobos 
László borsodmegyei kir. tanfelügyelő a taní-
tók továbbképzése céljából minden járásban 
pedagógiai szemináriumot szervezett, amelyen 
az illető járások körzeti iskolafelügyelői tarta-
nak mintataní tásokat és előadásokat, de bele-
vonják munkásságukba a kiválóbb helyi elő-
adókat is. Ezen jól bevált rendszer szerint eddig 
négy helyen ta r to t tak szemináriumi előadást. 
Az elsőt az edelényi já rás tanítói részére feb-
r u á r 6-án Szendrőn. I t t dr. Gallay Rezső tan-
ügyi t i tkár elnökölt. Az előadáson résztvett 90 
tanító és több lelkész. Szőke Sándor miskolci 
áll. elemi iskolaigazgató, körzeti iskolafelügyelő 
a telekkönyvről, Joó Vencel edelényi rk. tanító, 
körzeti iskolafelügyelő a tervező ra jz taní tás 
köréből tartott tanulságos mintatanítást , Baán 
Barna mucsonyi társ . tanító pedig a polgári jo-
gok és kötelességek taní tásának módszeréről 
értekezett megkapó elevenséggel és pedagógiai 
felkészültséggel. 

A második szemináriumi előadás a miskolci 
j á rás tanítósága részére február 13-án a Mis-
kolc—Martintelepi állami elemi iskola nagy-
termében folyt le mintegy száz tanító és érdek-
lődő résztvételével. A szemináriumon Dobos 
László kir. tanfelügyelő elnökölt és Mikola 
Gyula sajószentpéteri áll. tanító, körzeti iskola-
felügyelő tar tot t mintataní tást a gyümölcsfák 
téli ápolásáról, a gazdasági továbbképző iskola 
2. osztályának anyagából. Ugyanezen tárgy ta-
nításának módszeréről Jakab József miskolci 
áll. el. iskolai igazgató, körzeti iskolafelügyelő 
értekezett szaktudással és felkészültséggel. 

A harmadik szemináriumi előadás február hó 
20-án folyt le Mezőkövesden dr. Gallay Rezső 
tanügyi t i tkár elnöklete mellett. Az előadáson 
megjelent az egész j á rás taní tósága s a vendé-
gek sorában helyet foglalt dr. Csepela La jos 
mezőkövesdi apátkanonok, plébános és Bayer 
Róbert tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igaz-
gató is. I t t Barsy La jos sályi ref. tanító, kör-
zeti iskolafelügyelő a szövetkezetekről tar to t t 
mintatanítást az V—VI. osztályban, u tána 
pedig Mydló Antal diósgyőri áll. ig.-tanító kör-

zeti iskola felügyelő tartott nívós értekezést 
ugyanezen t á rgy taní tásának módszeréről. A 
szeminárium fénypont ja azonban Petra szerze-
tes tanítónőnek a matyó hímzésről tartot t elő-
adása és egy kézimunkaóra bemutatása volt. 
Bámulatot keltet t a kis matyó lányok csodála-
tos rajz- és kézimunka tehetsége, párat lan 
ügyessége, amellyel néhány perc alatt fe l ra j -
zoltak egy matyómintát . Egy ötéves kislány 
olyan ügyesen kézimunkázott, hogy sok felnőtt 
is megirigyelhetné tőle. 

Február hó 27-én Dobos László kir. tanfel-
ügyelő elnöklete alat t folyt le a 4. szemináriumi 
előadás a miskolci tanítók részvételével a mis-
kolci Erzsébet-iskola nagytermében. Husz Sán-
dor miskolci ál lami tanító az 1. osztályosokkal 
a tanteremben elvégezhető tornataní tás t muta-
tott be, melynek az volt az érdekessége, hogy 
hely hiányában a térnek felfelé való kihaszná-
lásával végzett számos egészséges, edző, ügye-
sítő és nevelőértékű, ügyességfejlesztő gyakor-
latot. Gáspárfalvyné Miskovics Margit áll. ta-
nítónő az egészségtan köréből tar tot t jól sike-
rü l t mintatanítást , Lutár Elemér áll. tanító pe-
dig ugyanezen tárgykör taní tásának módszeré-
ről értekezett nagy sikerrel. Végül Miskolcy 
Kálmán áll. tanító tartot t hatásos szabadelő-
adást az állampolgári nevelés problémájáról . 
A mintataní tásokat és értekezéseket minden 
alkalommal vi ta követte s így bő alkalmat 
nyúj to t t a tanítóságnak arra , hogy az ú j tan-
terv szellemét és előírásait alaposan meg-
ismerjék. 

Pedagógiai Szeminárium Szegeden. F e b r u á r 
hó 22-én ta r to t ta meg Szegeden a Rókusi áll. 
elemi iskola tornacsarnokában Csongrád vár -
megye és Szeged sz. kir. város tanítói k a r a 
nagyszabású pedagógiai szemináriumát. A sze-
minár iumi ülés jelentőségét nagymértékben fo-
kozza az a rendkívül nagy érdeklődés, amellyel 
ezt a fontos önképzési lehetőséget a tankerület 
tanítósága kísérte. Több mint 800 pedagógus s 
ezenkívül Szeged város társadalmának előkelő-
ségeiből is számosan jelentek meg, hogy meg-
hallgassák a szeminárium tárgysorozatán sze-
replő előadásokat. 

Kiss Káro ly kir. tanfelügyelő elnöki meg-
nyitó beszédében a pedagógiai szemináriumok 
szerepéiől szólott. Utána a történelemtanítás 
nemzeti feladatairól tar tot t előadást. Ezután a 
szegedi tankerüle t kir. főigazgatója: dr. Kis-
parti János ta r to t ta meg előadását „A nevelés 
és a nemzeti élet" címmel. Kitűnően felépítet t 
beszédében fejtegette, hogy a nevelés egyik leg-
főbb feladata, hogy az öntudatos állampolgá-
rok gondolkodását készítse elő a nemzeti tuda-
tosságra való neveléssel, a jövőre i rányuló 
nemzeti aka ra t kifejlesztésével és a nemzeti 
szolidaritás megteremtésével. 

A nagy tetszéssel fogadott előadás után vitéz 
Nemes Árpád körzeti iskolafelügyelő ta r to t t 
minta taní tás t a történelem köréből, amelynek 
során II . Rákóczi Ferenc életét ós küzdelmeit 
t á r t a a növendékek elé. 

Befejezésül dr. Glattfelder Gyula csanádi 
püspök intézett szózatot az egybegyűlt taní tó-
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sághoz. Szózata során a tanító munká já t az 
apostoli munkához hasonlította, ma jd kifej-
tette, hogy egyaránt há lá t kell mondani nem-
csak a sa já t nevében, hanem minden a pedagó-
gia iránt érdeklődő nevében is az Istennek azért, 
hogy a pedagógiai szeminárium munkájáva l 
szemben a tanítóság ilyen nagy érdeklődést 
tanúsít. Ebből a nagy érdeklődésből lá t ják a 
szülők, hogy a gyermekeik jó pásztorokra van-
nak bízva. Ezért az iskolába minden tanító és 
tanítónő azzal a tudat ta l lépjen be, hogy ott 
neki lelkiekben kell gazdagítani a nemzetet. 
Mivel a tanítóságnak erre a hivatásra megvan 
a hivatásérzete és az ál landó önművelés vágya, 
ez a munka jó kezekben van. 

Kiss Károly kir. tanfelügyelő zárószavai után 
a pedagógiai szeminárium a Himnusz elének-
lésével fejeződött be. 

Pedagógai szeminárium Mezőcsáton. A Bor-
sodmegyei Altalános Tanító-Egyesület Mező-
csáti Járásköre élénk érdeklődés mellett rendezte 
meg folyó hó 5-én kézimunkakiáll í tással egybe-
kötött évi rendes pedagógiai szemináriumát. 

A szemináriumi gyűlést Dobos László kir. 
tanfelügyelő nyitotta meg. Megnyitójában a 
szemináriumok fontosságát és a tanítói munka 
értékét hangsúlyozta. Az elnök szeretettel kö-
szöntötte Támedly Mihály tankerületi főigaz-
gatót, ki megjelenésével a tanítói munka iránti 
megbecsülésének adott kifejezést. Náday Kál-
mán mezőcsáti római katolikus igazgató-tanító 
az énektanítás módszeréről tar tot t értekezést, 
mely után módszeresen felépített értékes hang-
jegy utáni énektanítást mutatot t be a harmadik 
osztályban. A terembe lépő vitéz Borbély 
Maczky Emil Borsod vármegye fő ispánjá t és 
Papp Lászlót, a járás főszolgabíróját lelkes 
ovációval köszöntötte a hallgatóság. A főispánt 
Dobos László kir. tanfelügyelő, majd a járás 
tanítói nevében Várhegyi Lajos ref. tanító, a 
járáskör elnöke üdvözölte. A főispán válaszá-
ban kijelentette, hogy a tanítóság i ránt érzett 
megbecsülése és a tanító-munka értékelése hozta 
ide. Balog J ános ig. iskolafelügyelő a tovább-
képző iskola növendékeivel a ta la j javí tásáról 
tartott módszeresen felépített mintataní tást . A 
bírálat során Karádi Ödön rk. tanító szólt a 
tanításhoz, mely után Dobos László kir. tan-
felügyelő mondott köszönetet a hallgatóság ne-
vében. Sárfány Is tván népművelési t i t ká r A 
tanítói lélek címen tar tot t előadást. Bacskó Jó-
zsef iskolafelügyelő a gazdasági ismeretek mód-
szeréről t a r to t t sok tárgyi szeretettel felépített 
értekezést. Az értekezéshez Várhegyi Lajos 
szólt hozzá, hangoztatva, hogy e tekintetben a 
legeredményesebb módszer a folytonos gyakor-
lati szemléltetés, összehasonlítás és az a nagy 
szeretet, mellyel meg kell látni sok gonddal 
küzdő földmíves népünk hiányos gazdasági 
ismereteiből eredő nyomorúságát . Szeőke Andor 
iskólafelügyelő a felvetett gondolatok kapcsán 
fontosnak tar taná, hogy ott, ahol a lehetőség 
erre megvan, felállí t tassék a nyolcosztályú nép-
iskola. Dobos László kir. tanfelügyelő az elő-
adók közreműködését megköszönve, a Himnusz 
eléneklése után a szemináriumi gyűlést bezárta. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Az állami tanítók és óvónők választmányi 
iilése. Az Állami Tanítók és óvónők Országos 
Egyesületének központi választmánya folyó 
hó 7-én tar tot t ülést a Tanítók Ferenc József 
Házában. Galla Endre elnöki megnyitójában 
rámutatot t a taní tóság magasrendű célkitűzé-
sére és munkálkodására. Az állami tanítóság 
a vallásos és hazaf ias élet ki lalakításában az 
első volnalban dolgozik. A maguk hivatali , csa-
ládi és társadalmi életének erkölcsi a lapra he-
lyezésével a produkt ív boldogulás s ík já ra akar-
ják állítani a magyar nemzetet. Kerék Pé t e r 
t i tkár i jelentésében az állami tanítóságot fog-
lalkoztató tanítói és óvónői problémákat ismer-
tette. Vitéz Csorba Ödön főt i tkár az egyesület 
1936. évi munkaprogramni já t ter jesztet te elő. 
Az ország minden részéből összesereglett ki-
küldöttek megvitat ták az állami taní tóság sé-
relmét és egyhangúan megállapították, hogy 
megértéssel valamennyi sérelem megszüntet-
hető. Az erkölcsi és anyagi nyomorba süllyedt 
nemzet számára nem közömbös a taní tóság 
munká jának minősége. Megálapították a köz-
gyűlés tárgysorozatát . A választmány megbízta 
az elnökséget, hogy az egyesület 40 éves fenn-
állásának alkalmából tar tandó díszközgyűlés 
előkészítési munkála ta i t végezze el. Czibor J á -
nos pénztári jelentése után Galla Endre záró-
szavaival ért véget az állami tanítók és óvónők 
választmányi ülése. 

H Í R E K 

Eötvös emlékezete az esztergomi érseki 
tanítóképzőben. 

Az esztergomi érseki tanítóképző folyó hó 9 én mű-
soros estét tartott. Az intézet nagyterme kicsinek bizo-
nyult az érdeklődő közönség befogadására. Jelen vol-
tak: dr. Machovich Gyula érseki áll. helytartó, dr. 
Csárszky István és dr. Lcpold Antal prelátus-kanono-
kok, dr. Hamvas Endre pápai kamarás, hercegprímás! 
titkár, a papság és tanintézetek képviselői és még szá-
mos előkelőség. Az intézeti vonószenekar Mozart: 
Éji zene című bájos zenei képét játszotta, melynek 
második száma Liszt: Istent zengi napkelet című ha-
talmas, férfikarra írt szerzeménye volt. Nagy figyel-
met és méltán megérdemelt elismerést aratott Geyer 
Bélának, az intézet zenetanárának hegedű- és orgo-
nára írt poétikus Cantilenája. B. Büchner Antal egyik 
legmegragadóbb szerzeménye, az Ima, hegedű, mély-
hegedű, gordonka és orgona igénybevételével Rend-
kívül szép volt. Előadói: Arató János, Hámori László, 
Király Béla és Kovács József V. éves tanítónövendékek 
voltak. A zenei rész valóságos szenzációja volt egy 
szép négyszólamú kánon, melynek éneklésében a 
gyakorlóiskolások is résztvettek. Igen hangulatos volt 
Ádám Jenő: Pásztortűznél című férfikara, melynek 
fuvolaszámát Német Jenő IV. é. n. játszotta. A zenei 
műsort követő színdarab második felvonása után 
Hámori László V. é. és Hollay Frigyes IV. é. növen-
dékek Liszt XIII. rapszódiáját játszották. A zenei mű-
sor ízléses megválasztása és tökéletes előadása Geyer 
Béla intézeti zenetanár nagy szakértelmét dicséri. 

A műsornak legkiemelkedőbb száma az Eszméim 
győzelme című három részből álló színmű volt, melyet 
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Falk Miksa 1902-ben megjelent visszaemlékezéseinek 
nyomán Hoir.vr Imre, az intézet irodalomtanára állí-
tott össze. A színdarab előtt Lénárt Sándor II. é. n. 
szavalta el br. Eötvös József „Végrendelet" című köl-
teményét, mely után megelevenedett előttünk a 112 év 
előtti korszak, benne a német anyanyelvű, de magya-
rul mindenáron megtanulni akaró kis báró Eötvös 
Józseffel (Aszódi Zoltán 1. é. n.) és Pista nevű pajtá-
sával (Hartwiger Géza 1. é. n.). A kis Pepi báró sírva 
jön haza a gimnáziumból, ahol senki sem akart mel-
léje, a hazaáruló unoká ja mellé ülni. Otthon újabb 
meglepetésben van része. Felfogadták szülei Pru-
zsinszky József nevelőt, a Martinovics-féle összeeskü-
vés egyik börtönviselt tagját (Havasy Kálmán V. é. n.), 
aki kíméletlen szókimondásával felkelti kis tanítvá-
nyában a magyarrá levés vágyát s részvétet kelt benne 
a jobbágyság és általában az elnyomottak, az igazság-
talanul szenvedők iránt. Megismerkedünk a kor mé-
lyén már érés alatt levő reí'ormeszmékkel és a kornak 
ma már elavult sok apró jellegzetességével. Az aulikus 
érzelmű báró Eötvös Ignácot Füvesi Károly III. é. n„ 
a huszár szerepében Németh Ernő III. é. n. festői 
jelenség volt. A II. felvonásban jó pár évvel később a 
Margitszigeten vagyunk, báró Eötvös József (Horváth 
Béla IV. é. n.) és Szalay László (Tavaszi Miklós IV. 
•é. n.) kirándulásán. Végigvonul előttünk az akkori 
diákkor képe, a könnyelműség, vakmerőség és bűnök 
határán, az első szerelem ábrándjai, a rossz és jó 
barát és a lelkes Horváth István professzor (Szlatényi 
Béla IV. é. n.) példája. A III. felvonás Eötvöst mint 
minisztert (Eszes László III. é. n.) mutatta be, aki 
intézi az unalmas folyó ügyeket, nagy lelke azonban 
folyton a legszebb gondolatokat termeli. A titoknok 
(Radnai György IV. é. n.) ezután egymásután jelenti 
be a kihallgatást kérőket. Elsőbben Arany János (Kő 
vári Gyula III. é. n.) kéri a minisztert, hogy hárítsa 
el tőle a rendjelet, mellyel a nemrég megkoronázott 
király őt, mint a magyar irodalom képviselőjét óhaj t ja 
kitüntetni. Majd egy álláskereső kitűnő figurája 
(Garamszegi József IV. é. n.) kelt hatalmas tetszést a 
közönség körében. Felejthetetlen jelenet, mikor egy 
szűrszabóból lett falusi tanító (Peötz László II. é. n.) 
jelentkezik audienciára, akinek szavaiból világossá 
lesz előttünk, mit jelentett Eötvös báró népoktatási 
törvénye a magyar kultúra elterjesztésében. Végül br. 
Kemény Zsigmond (Hetényi László III. é. n.) Eötvös 
írói érdemeit emeli ki. Közben felhangzik a szép 
Eötvös-vers dallama: Márványszobor helyébe, ha 
fennmarad nevem, eszméim győzelme legyen emlék-
jelem." 

Homor Imre értékes munkát végzetI: az ifjúsági 
színműirodalom terén maradandót alkotott, nemcsak 
hü életrajzot, hanem korrajzot is adott. 

A békéscsabai állami polgári fiúiskola ön-
képzőköre Edmondo de Amicis „Szív" című 
művéből jeleneteket adott elő szép sikerrel és 
jelentős nevelő hatással. A jelenetek címe: 
„Nemes cselekedet", „Nelly pár t fogója" „Fran-
t i t kitiltják", „Verekedés", „A kis füstfaragó". 
A gyermekeket Kőrösy Pá l Benedek dr. felső 
mezőgazdasági iskolai tanár taní to t ta be, aki 
bevezető szavaiban méltatta a nagy olasz költő 
legelterjedtebb munká jának szépségeit és je-
lentőségét. 

Az Alföldi Esték szépirodalmi és képzőművészeti 
szemle irodalmi pályázatot ír ki az alább felsorolt 
irodalmi műfajokra. A pályázatok beküldési határ-
ideje 1936 április 15, illetve május 5. 1. Hosszabb 
elbeszélés: tárgya szabadon választható, terjedelme 12, 
legfeljebb 14 gépírásos félív. A beérkezett pályázatok 
közül a legjobbat 50 aranypengővel jutalmazza. 
2. Egyfelvonásos színdarab (lehet középfajú dráma, 
vígjáték, bohózat): tárgya és alakja szabadon választ-

ható, terjedelme 16, legfeljebb 20 gépírásos félív. 
A beérkezett pályázatok közül a legjobbat 50 arany-
pengővel jutalmazzuk. 3. Költői elbeszélés: tárgya és 
alakja szabadon választható, terjedelme 7, legfeljebb 
8 gépírásos félív. A beérkezett pályázatok közül a leg-
jobbat 30 aranypengővel jutalmazzuk. 4. Novella: 
tárgya szabadon választható, terjedelme legfeljebb 
6 gépírásos félív. A beérkezett pályázatok közül a leg-
jobbat 20 aranypengővel jutalmazzuk. 5. Lírai költe-
mény: versalakja szabadon választható, terjedelme 
legfeljebb 1 gépírásos félív. A beérkezett pályázatok 
közül a legjobbat 15 aranypengővel jutalmazzuk. 
6. Dalszöveg: tárgya, a lakja szabadon választható, ter-
jedelme három-négy, 4—8 soros versszak és egy 6—-8 
soros refrain. A beérkezett pályázatok közül a leg-
jobbat 10 aranypcngővel jutalmazzuk. A pályázati fel-
tételeket részletesen közöljük az Alföldi Esték III. év-
folyamának 2. számában, mely folyó évi március hó 
10-én jelent meg. Az Alföldi Esték szerkesztősége és 
kiadóhivatalának címe: Szolnok 2, Abonyiút . Egyes 
szám ára 40 fillér, előfizetési ára: fél évre 1 P 70 f, 
egész évre 3 P 30 f. Postatakarékpénztári csekkszámla: 
417.26. Az Alföldi Esték szerkesztősége. 

Népművelési előadóképzőtanfolyam Fejér vár-
megye Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r 
engedélyével Székesfehérvárott a vármegyei 
tanítók részére négynapos előadóképző tanfolya-
mot rendezett. A tanfolyam vezetője Fikker 
Aurél népművelési t i tkár volt. Az előadások a 
m. kir. önálló gazdasági iskolában tar ta t tak 
meg, itt nyertek a hallgatók elszállásolást és 
élelmezést, részben ingyen, részben csekély dí j 
ellenében. A tanfolyamnak a helybeliekkel 
együtt 99 hal lgatója volt, kik valamennyien 
látogatási bizonyítványt kaptak. Az ünnepélyes 
megnyitáson megjelent a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr képviseletében Neve-
tős Gyula dr. miniszteri tanácsos, továbbá Ba-
lassa Brúnó dr. tankerületi kir. főigazgató, 
Havranek József dr. alispán a vármegyei, Far-
kas Sándor polgármester-helyettes a városi 
népművelési bizottság elnöke. 

A Himnusz eléneklése után Serényi Antal dr. 
vármegyei kir. tanfelügyelő, ügyvezető elnök 
üdvözölte a vendégeket és hallgatóságot, ismer-
tette a tanfo lyam célját és megszervezését, kö-
szönetet mondott a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumnak az engedélyezésért és 
segélyezésért, hogy anyagiakról való gondos-
kodással lehetővé tette a tanfolyam létrejöttét . 

A munkaprogramm és az előadók a követ-
kezők vol tak: „Az iskolánkívüli népművelés 
korszerűségéről és jelentőségéről" előadást tar-
tott Nevelős Gyula dr. miniszteri tanácsos, 
„Mit tehet a tanító a népművelésben az egységes 
gyümölcstermelés érdekében? Folyékony gyü-
mölcs" címen Balatoni Béla gazdasági iskolai 
tanár, „A nemzeti egység és feltételeinek pro-
blémája nemzetünk történelmében" címen Seré-
nyi Antal dr. k i rá lyi tanfelügyelő, „Nőnevelés, 
nőnevelési tanfolyamok" címen Pa taky Már ia 
dr. tanügyi fogalmazó, „Az iskolánkívüli nép-
művelés szervezete, törekvései, ágai és eszközei" 
címen Fikker Aurél népművelési titkár, „Nem-
zetgazdasági és közgazdasági ismeretek az 
iskolánkívüli népművelésben" címen Fedora D. 
Sándor tanügyi t i tkár , „A népművelési munka 
anyagának ismertetése a 76.800/933. sz. VKM-i 
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rendelet a lapján" címen Fikker Aurél, „A nép-
művelés legközelebbi fe ladata a gazdasági gya-
korlat terén" címen Tuboly Jenő gazdasági 
iskolai igazgató, „Az iskolánkívüli népművelés 
gyakor la t i kérdései a szerzett tapasztalatok 
a íapján" címen F ikker Aurél, „Jellemképzés 
erkölcsnemesítés, ál lampolgári nevelés" címen 
Serényi Antal dr., „Az analfabét izmus elleni 
küzdelem" címen F ikke r Aurél, „A népművelés 
ügyvitele és számvitele" címen Borbély József 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri számv. 
tanácsos. 

Az első nap délutánján a Zichy-ligetben be-
mutató séta-hangversenyt adott a pátkai római 
katolikus Cecilia és a sárszentmihályi refor-
mátus énekkar, mely alkalommal magyar nép-
dalokat adtak elő. Á többi délutánokon tanul-
mányi kirándulásokat tettek a hallgatók, mikor 
is a város nevezetességeit, majd a múzeumot és 
az ú j vágóhidat tekintették meg. 

A hallgatók köszönetüket és há lá juka t fejez-
ték ki a törvényhatósági Iskolánkívüli Nép-
művelésügyi Bizottság vezetőinek a tanfolyam 
megszervezéséért. 

Népművelési ünnepély Alsógallán. A komá-
rommegyei Alsógalla a ta ta i szénmedence egyik 
népes német községe, megünnepelte fennállásá-
nak 200 éves jubileumát. Ünneplőbe öltözött az 
egész falu, hogy megemlékezhessék múltjáról, 
amely összekovácsolta a magyar történelem-
mel. 

Gróf Esterházy József telepítési felhívására 
S t rassburg vidékéről 1736-ban érkeztek be né-
met telepesek a jelenlegi Alsógalla községbe. A 
ta ta i grófok nagy jóindulat ta l fogadták a jöve-
vényeket. Adókedvezményt és a földesúri ter-
hektől való felmentést kaptak a német telepe-
sek sok évig. A mostani családok neveiről kivé-
tel nélkül megállapítható, hogy az első telepe-
sek nevei között is ott voltak. 

A jubileumot az iskolánkívüli népművelés 
keretében Stankovics Lajos kántortanító, nép-
művelési ügyvezető rendezte meg, azzal az ügy-
szeretettel, mellyel községét 26 év óta szolgálja. 
Az ünnepélynek egyik leglélekemelőbb jelenete 
az volt, amellyel megemlékeztek a világháború-
ban elhalt 19 alsógallai hősről, kiknek emlékére 
kivonult 19 magyar ruhás leány 19 égő gyertyá-
val és zöld koszorúval, miközben a község apra ja 
és nagy ja a jakán felhangzott a magya r Him-
nusz. 

A népművelési ünnepély keretében megszó-
lal t a Magyar Bádió is, és üdvözölte a község 
lelkes lakosságát. 

A magyar pedagógusok kiiitnrkapcsnlata Ausztriával. 
A Bednárz Róbert prelátus elnöklete alatt álló Buda-
pesti Ker. Tanügyi Bizottság megbízásából Urbámji C. 
József ügyvezető elnök, Loschdorjer János és dr. 
Palócz András polgári iskolai felügyelők Bécsbe utaz-
tak, hogy közvetlen tárgyalásokat kezdjenek a külföldi 
pedagógiai világ reprezentánsaival. Dr. Krasser Róbert 
udvari tanácsos, dr. Simonie János osztályfőnök, dr 
Butz János főigazgató, Novotny Vilmos szövetségi 
kultúrtanácsos, tartománygyűlési képviselő, Stolitzka 
József titkárral négynapos tárgyalást folytattak a bu-
dapesti kiküldöltek, amely sikerrel végződött. Április 
4—8-ig 300 magyar tanító fogja felkeresni Bécs váro-
sát, hogy tanulmányozzák annak közoktatási szerve-

zetét és meg fogják látogatni a nép-, iparostanonc, 
polgári és középiskolákat. Majd megtekintésre kerül-
nek a múzeumok. A magyar tanítókat fogadja a kul-
tuszminiszter, a bíborosérsek és a polgármester. Azon-
kívül a bécsi rádióban ezen a napon dr. Felkay Ferenc 
tanügyi tanácsos ismertetni fogja Budapest közoktatás-
ügyét Természetesen megállapodás történt, hogy a 
bécsi pedagógusok ezt a tanulmányi látogatást rövide-
sen viszonozni fogják, hogy megismerkedjenek köz-
vetlen tapasztalatok útján a magyar, közoktatásügyi 
viszonyokkal. A magyar pedagógusok résztvettek a 
keresztény pedagógusok Világszövetségének bécsi köz-
ponti gyűlésén is, ahol Kroch József vezértitkár és 
Bartl József szakosztályi elnök üdvözölte különös me-
legséggel a magyarokat. I.oschdorfer János előadta 
nagy érdeklődés mellett, hogy az állampolgári neve-
lést mint lehet beállítani a gyakorlati nevelés szolgá-
latába. Előterjesztéseit nagy tetszéssel fogadták. Dr. 
lnnitzer bíboros érsek jog- és államtudományi dísz-
doktorrá avatásán Urbámji C. József és dr. Palócz 
András vett részt, akiknek a bíboros magyarul mon-
dott köszönetet. 

A Fejérmegyei és székesfehérvári népműve-
lési beszámoló. Fejér vármegye Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottsága őszi rendes közgyűlésén 
dr. Havranek József alispán elnökölt, mely al-
kalommal hangsúlyozta, hogy a vármegye ere-
jéhez képest mindent megtesz, hogy a nép mű-
veltségének színvonalát emelje. Majd F ikke r 
Aurél népművelési t i tkár ismertet te az 1934/35. 
évi munka eredményét, mely szerint a vár-
megye területén volt 10 analfabéta tanfolyam, 
8 alapismertető tanfolyam, 2 népművelési, — 
12 művészeti és kedélyképző, — 5 gyakorlati— 
ügyességi és 8 nőnevelési tanfolyam, az összesen 
45 tanfolyam óráinak száma 2464. Volt 2418 nép-
művelési előadás, 133 mesedélután, 307 vetítőké-
pes előadás, 296 műsoros délután és műkedvelői 
előadás, 279 alkalmi ünnepség, 354 népművelési 
rádió-előadás. A népművelési egységek összes 
száma 6251. Az egységszám emelkedése az előző 
évvel szemben 1791, vagyis 40 százalék, a nép-
művelési arányszám pedig 19-ről 27-re emelke-
dett. A népművelési előadások száma 938. Az 52 
népkönyvtárból 4664 egyén 9926 könyvet olva-
sott. A vármegye mind a 101 községe részesült 
népművelésben. A népművelésben részesült kül-
telki iskolák száma 62. A vármegyei hozzájáru-
lás évi összege 8000 P volt. A vármegye tanítói 
részére, népművelési előadóképző tanfolyamot 
tar tot tak, melyen 99 hallgató vett részt. 

A Székesfehérvári Iskolánkívüli Népműve-
lési Bizottság 1934/35. évi beszámolója szerint a 
város területén volt 2 analfabéta tanfolyam, 3 
alapismeretterjesztő tanfolyam, 2 művészeti- és 
kedélyképző, 4 gyakorlati—ügyességi és 1 nő-
nevelési, összesen 12 tanfolyam 612 órában. Volt 
243 népművelési előadás, 34 mesedélután, 10 al-
kalmi ünnep, 20 műsoros délután és műkedvelői 
előadás. A népművelési egységek összes száma 
919. A mult évinél 218-cal több, vagyis az emel-
kedés 31 százalék. A népművelés arányszáma 
19-ről 23-ra emelkedett. A népművelési előadá-
sok száma 101. A 7 népkönyvtára t 720 egyén 
vette igénybe, kik 2348 kötetet olvastak. A város 
területén 17 helyen, a külterületen 4 helyen folyt 
munka. A róm. kat. tanítóképző intézet V. év-
folyamának hallgatói részére népművelési elő-
adó tanfolyamot szervezett a bizottság. 

I 
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A kultuszminiszter rendelete a leventeifjúság 
testnevelési és iskolánkívüli továbbképzéséről. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendele-
tet adott ki az iskolát elhagyó és testgyakor-
lásra kötelezett levente i f júság testgyakorlási 
idejének megállapításáról, istentiszteleten való 
résztvételéről és iskolánkívüli továbbképzésé-
ről. Ezek szerint a testgyakorlásra kötelezett 
leventei f jak kötelesek legalább nyolc hónapon 
ós legfeljebb kilenc hónapon keresztül heti 
három órán át testgyakorlást végezni, kötelesek 
vallásfelekezetük rendes istentiszteletén részt-
venni és tartoznak a leventeegyesület kereté-
ben, vagy a leventék részére is tar tot t népmű-
velési előadásokon, az arra rászorulók pedig a 
részükre rendezett analfabéta-tanfolyamon is 
résztvenni, ha azt a törvényhatósági testneve-
lési bizottság külön elrendeli. 

Halálozás. Simon Gyula uj^odi róm. kat. igazgató-
kántortanító február hó 28-án, a haldoklók szentségé-
vel történt megerősítés után, rövid szenvedéssel vissza-
adta lelkét Teremtőjének. — Vértes Károly jászberényi 
róm. kat. tanító életének fiO., tanítói működésének 
39. évében, hivatása teljesítése közben, a szentkenet 
szentségével megerősítve, február 28-án rövid szenve-
dés után elhunyt. Nemes jelleme és becsületessége, 
fáradhatatlan munkaszeretete és hazafiassága példa-
képül szolgál. — Dr. Variyóczi János nyug. kassai 
isk. igazgató február hó 25-én, rövid szenvedés után, 
életének 65. s boldog házasságának 35. évében csende-
sen elhunyt. — Bene Lajosné szül. Kába Katalin, nyu-
galmazott áll. isk. tanítónő, a legideálisabb feleség, 
anya és testvér, életének 56., nagyon boldog házas-
ságának 35. évében, rövid szenvedés után, folyó évi 
március hó 9-én elhúnyt. A megboldogultban Bene 
Lajos nv. tanügyi titkár hitvesét gyászolja. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
6495/1935. ein. sz. rendelete az iskolai forma-
ruhák bevezetése körül követendő eljárás tár-

gyában. 

I. 
Valamennyi tanker, kir. főigazgatónak, a bu-
dapesti és pécsi m. kir. középiskolai tanár-
képző-intézet elnökségének, polgári iskolai, 
felső kereskedelmi iskolai, tanitóképző-intézeti 
és iparoktatási kir. főigazgatóságnak, a polgári 
és felső kereskedelmi iskolai tanárképző-inté-
zet igazgatóságának, valamennyi kir. tanfel-

ügyelőnek. 
Méltánylandónak talál tam a kereskedelmi ér-

dekképviseleteknek azt az óhaj tását , hogy az 
iskolai formaruházat i cikkek árus í tása ne vál-
jék indokolatlanul egyes kereskedők kiváltsá-
gává, hanem azok forgalombahozatala tétessék 
lehetővé valamennyiük számára. 

Elrendelem ennélfogva, hogy az ú j növendé-
kek szüleinek az iskolák (intézetek) kellő idő-
ben ad ják meg a fo rmaruha vagy sapka be-
szerzésére vonatkozó útbaigazítást és a szülő-
ket az elkészítés vagy vásárlás helye tekinteté-
ben ne befolyásolják. Amennyiben pedig ú j 
egyenruházati c ikk" bevezetésére kerülne sor, 
azt az igazgatóság oly időben hozza a helybeli 

kereskedők tudomására, hogy azok a szóban 
levő árucikkek beszerzéséről idejében gondos-
kodhassanak s a bevásárolni kívánó szülőknek 
valamennyien rendelkezésre állhassanak. 

I I . 
Valamennyi főtiszt, iskolafenntartó egyházi 

Főhatóságnak. 
Fent i rendeletemet azzal van szerencsém a fő-

tiszt. egyházi Főhatóságának nagybecsű tudo-
mására hozni, hogy a bölcs főhatósága alatt 
működő iskolákra (intézetekre) nézve hasonló-
értelemben intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1936 március hó 2-án. 
Dr. Rómán Bálint s. k. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
93.800 1935. VII. 2. számú rendelete az iskolát el-
hagyó és testgyakorlásra kötelezett levente-
ifjúság testgyakorlási idejének megállapításá-
ról, istentiszteleten való résztvételéről és isko-

lánkívüli továbbképzéséről. 
A testnevelésről szóló 1921. LII I . t.-c. 3. $-ában 

kapott felhatalmazás alapján az említett tör-
vénycikk végrehaj tásáról az 1924. évi január 
hó 31-én 9.000/1924. VKM. szám alatt kiadott ren-
delet (Magyarországi Rendeletek T á r a 1924. évf. 
1456 oldal) 10. §-ának utolsó bekezdése értelmé-
ben a következőket rendelem. 

a. 
A testgyakorlásra kötelezett leventeif jak kö-

telesek legalább 8 hónapon és legfeljebb 9 hó-
napon keresztül heti 3 órán át testgyakorlást 
végezni. 

H a megvannak a megfelelő előfeltételek 
(sporttér, i f júság i oktatók stb.), az a r r a önként 
jelentkező leventeif jak egész éven át végezhet-
nek rendszeres testgyakorlást . 

2. 
A törvényhatósági testnevelési bizottság az 

1. §-ban meghatározott korlátok között a helyi 
viszonyok mérlegelésével községenként külön-
külön ál lapít ja meg a testgyakorlás idejét és 
mértékét. 

3. 
A testgyakorlásra kötelezett leventeif jak kö-

telesek vallásfelekezetük rendes istentiszteletén 
résztvenni. Ha a helyi viszonyok megengedik, 
az i f j a k vallásfelekezetük istentiszteletére a 
vallásfelekezetükhöz tartozó i f júság i oktató 
felügyelete alatt zárt sorokban vonulnak fel. 

4. 
A testgyakorlásra kötelezett leventei f jak tar-

toznak a leventeegyesület keretében, vagy a 
leventék részére is tar to t t népművelési előadá-
sokon, az a r ra rászorulók pedig a részükre ren-
dezett analfabéta tanfolyamon is résztvenni, ha 
azt a törvényhatósági testnevelési bizottság kü-
lön elrendeli. 

5. 
A 3. és 4. §-ban megállapított valamelyik kö-

telesség elmulasztása miatt a testgyakorlásra 
kötelezett i f júva l szemben sem pénzbírságot 
(9.000/1927. VKM. számú rendelet 26. § 2. pont ja ; 
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69.000/1927. VKM. számú rendelet 12., 14. %) sem 
fegyelmi büntetést (69.000/1927. VKM. számú 
rendelet 3. §.) nem lehet kiszabni. A mulasztót 
a községi (kerületi, városi) testnevelési bizott-
ság figyelmeztetésben, ismételt mulasztás ese-
tében pedig dorgálásban részesíti. 

A 3. és 4. §-ban meghatározott kötelességek 
megtar tására a testnevelési vezetők, illetőleg az 
i f júság i oktatók különös gondot kötelesek for-
dítani. 

6. 
A törvényhatósági testnevelési bizottságnak 

a jelen rendelet 2. és 4. értelmében hozott ha-
tározatát minden községben, az ott szokásos 
módon közhirré kell tenni. 

7. %. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

életbe. 
A 9.000/1924. VKM. számú rendelet kiegészí-

téséről szóló 52.000/1924. VKM. szám alat t ki-
adott rendelet (Magyarországi Rendeletek T á r a 
1924. évf. 1475 old.) hatályát veszti. 

Budapest, 1936. évi február hó 21-én. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

Pályázati felhívás a báró Eötvös József című 
iskolai ösztöndíjalapítváiiynál megüresedett 

egy ösztöndíjas helyre. 
(Az érdekelt iskolákban kifüggesztendő. 

Budapest székesfőváros közönsége által a né-
hai báró Eötvös József nevére létesített ala-
pí tványnál megüresedett 1 (egy) és jelenlegi 
évi 100 P (azaz Egyszáz pengő) élvezetével 
egybekötött ösztöndíjas helyre nyilvános pá-
lyázatot hirdetek. 

E r r e az ösztöndíjra a budapesti községi ta-
nítók kitűnő tehetségű, szorgalmas és jómaga-
viseletű hazai egyetemen, tanítóképző-intézet-
ben, közép vagy polgári iskolákban tanuló bár-
mely nemű gyermekei vagy árvái pályáz-
hatnak. 

A pályázók hiteles okmányokkal tartoznak 
igazolni, hogy budapesti községi tanítók gyer-
mekei vagy árvái, továbbá, hogy tanulmá-
nya ikban eddig is a legjobb előmenetelt tanú-
sították. 

Az ösztöndíj elnyerésénél az egyenlő minő-
sítésű folyamodók közül előnyben részesülnek 
azok a pályázók, akik magasabb iskolákba, 
illetve felsőbb osztályokba já rnak . 

Az ösztöndíjat Budapest székesfőváros pol-
gármestere adományozza. 

Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjat mind-
addig megtar t ja , amíg tanulmányai t valamely 
fentemlítet t iskolában folyta t ta és hanyagság, 
vagy rossz erkölcsi magaviselet miatt a r ra ér-
demtelenné nem válik. 

Az ösztöndíjat minden év j a n u á r és június 
hónapjainak végén, két egyenlő részletben fo-
gom az a r ra érdemes tanulónak hozzám inté-
zendő külön kérelmére kiutalványozni. 

A szabályszerűen felülbélyegzett nyugtán, 
melyet a polgármesteri VII . (közoktatási) ügy-
osztály tanácsnokának vagy helyettesének lát-
tamozás végett be kell mutatni , mindenkor 

igazoltatni kell, az illető iskola igazgatója, 
vagy egyetemi hal lgatóknál az illető kar dé-
kánja ál tal a rendes tanulói, illetve hallgatói 
minőséget, a jeles előmenetelt és a jó erkölcsi 
magaviseletet. 

A pályázat i kérelmeket 1936. évi ápr i l is hó 
15-ig kell a fenti adatokat igazoló okmányok-
kal felszerelten az illető iskola igazgatójánál, 
illetőleg az egyetem illetékes kari dékánjánál 
benyúj tani . Az utóbbiak a beérkezett pályázati 
kérelmeket a folyamodókról elkészített táblá-
zattal és a tanári ka r véleményével ellátva 
1936. évi má jus hó l - ig a polgármesteri köz-
ponti segédhivatalba (Budapest, IV. kerület, 
Központi városháza, földszint 6. sz.) küldik be. 

A később benyújtott , illetőleg beterjesztett 
kérelmeket nem fogom figyelembe venni. 

Budapest, 1936 február 17-én. 
A polgármester helyett : 

Lamotte s. k. 
alpolgármester. 

Felhívás a tanítók gyermekneveltetési segé-
lyére vonatkozó igénybejelentésre. Az 1930. évi 
VII . törvénycikkel létesített „Protestáns Taní-
tói Internátusok Alapjá"-ból való segélyezésre 
evangélikus egyházunk nevében pályázatot hir-
detek olyan tanítók gyermekeinek neveltetési 
céljaira, akik falvakon, tanyákon teljesítenek 
szolgálatot ós ennélfogva gyermekeik tovább-
neveltetéséről a maguk erejéből gondoskodni 
nem tudnak. Kivételesen s különösen indokolt 
esetben ezen kategórián kívül eső taní tók se-
gélykérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelem-
mel az alap rendeltetésére és a miniszter úr 
intenciójára, különös figyelemben részesülnek 
azok a folyamodók, akik gyermekeiket evangé-
likus internátusban helyezték el. A kérvénybsn 
feltüntetendő: a tanító neve, életkora, működési 
helye, családi viszonyai, teljesített hadiszolgá-
lata, házonkívül taní t ta tot t gyermekeinek neve, 
életkora, iskoláztatási és elhelyezési adatai 
(internátus, magánház, rokonság), tanulmányi 
előmenetele. Továbbá a taní tói javadalom pon-
tos adatai tételenként s végösszegben arany-
pengő érték szerint. Fel tüntetendő tehát : a fize-
tési osztály és fok, a helyi javadalom (érték-
egység, kezdő fizetés százaléka, föld, termény, 
tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítő államsegély, 
esetleg más, bármilyen természetű javadalmi 
tétel) s végül a magánvagyon. Folyamodási 
ívet megkeresésre az illetékes püspöki hivatal 
bocsát a folyamodó rendelkezésére. Tekintettel 
az egységes eljárás szükségére, a segélykérés 
ezen folyamodási íven nyú j tandó be. Az illeté-
kes püspök úrhoz intézendő, bélyegmentes kér-
vény az illetékes esperes úrhoz folyó évi ápri l is 
hó 15-éig nyúj tandó be, onnan pedig m á j u s hó 
1-éig az illetékes püspök úrhoz terjesztendő fel, 
hogy m á j u s hó 15-éig kezeim között lehessen. 
Budapesten, 1936. évi f eb ruá r hó. Dr. báró Rad-
vánszky Albert s. k. egyetemes felügyelő. 

Helyesbítés. 
Lapunk folyó évi 5. számának „Hivatalos 

Rész"-ében dr. Tóth Auré l „Sóhajok földje" 
című könyv a jánlásá t így helyesbí t jük: 
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— Az ajánlás mely iskolafajok könyvtárai 
számára való beszerzésre vonatkozik1? — Kö-
zép- és középfokú iskolák tanári és ifjúsági 
könyvtára részére. 

Könyvajánlás. 
A szerző neve: Kállay Miklós. — A könyv 

címe: A pápa és a Vatikán. — Kiadó: Cserép-
falvi Imre, Budapest IV, Váci-u. 10. — A meg-
jelenés helye és ideje : Budapest, 1936. — A 
könyv á ra : kötve 10 pengő. — Az ajánlás a 
középiskolák, felső kereskedelmi iskolák, ta-
nító(nő)képző-intézetek és polgári iskolák ta-
nári s a megfelelő fedezettel rendelkező nép-
iskolák tanítói könyvtára részére való beszer-
zésre vonatkozik. 

Folyóiratajánlás. 
A m. kir . vallás- és közoktatásügyi miniszter 

1287/1936. ein. számú rendeletével megengedte, 
hogy mindazon állami, községi, izraelita, tár-
sulati, egyesületi, érdekeltségi és magán nép-
iskolák — melyek e célra a szükséges fedezet-
tel rendelkeznek —, a tanítói könyvtár számára 
előűzethessenek a Magyar Pedagógiai Társa-
ság (Budapest, I., Fe ry Oszkár-u. 34.) „Magyar 
Pedagógia" című havi folyóiratára. 

A folyóirat előfizetési ára 5 P . 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított színmüvek 

15. számú pótjegyzéke. 
Almásy Gusztáv: „És ne vígy minket a kísértésbe . . . " 

Bp. Kókai L. 
Andai Ernő—Harmath Imre: Vadvirág. Bp. Bárd Ferenc 

és Pia. 
R. Berde Mária—Kabdebó Erna: Végre egy férfi! Bp. 

Studium főbiz. 
Békeffi László: Vigyázat! Harapós! Bp. Marton Sándor. 
N. Borsos Miklós: Mindent a hazáért! (Ifjúság számára.) 

Bp. Kókai L. biz. 
Csite Károly: A négyes. Bp. Kókai L. 
— —- Búcsúzunk az iskolától. Bp. Kókai L. 
— -— Farsangi lakoma. Bp. Kókai L. 

Miska ötöse. (Gyermekek számára.) Bp. Kókai L. 
Pünkösdi csillagok. (Gyermekek számára.) Bp. 
Kókai L. 

— — Szebb jövőt! Bp. Kókai L. 
Csizmadia Sándor: Nősülni kell. Kornádi. Szerző. 
Dimand József: Március 15. emlékezete. Alag. Szerző. 
Erdélyi Mihály—Szántó Mihály: Mit susog a fehér 

akác . . . Bp. Révész Ferenc. 
Farkas Mihályné Kenessey Gizella: Húsvét. Bp. Luther-

Társaság. 
Gaal Mózes: A kegyenc. Bp. Stampfel-féle könyvkiadó-

hivatal. 
Galambos Kálmán (átdolg.): A Megváltó. Rákospalota. 

Szalézi Művek. 
Garamszeghy Sándor: Hung-Yü. (A vörös drágakő.) Bp. 

Színházi Élet. 
Goriczky Elvira: Pletyka-vár eleste. Rákospalota. Szalézi 

Művek. 
Régi dal. Rákospalota. Szalézi Művek. 

Gyalui Farkas: Mézeshetek után. Bp. Singer és Wolfner. 
Kabdebó Erna: Kalapribillió. Bp. Studium főbiz. 
— —• Segítség! Bp. Studium főbiz. 
Kovács Géza (összeállította): Halhatatlan magyar mú-

zsák. Tükördarabok a magyar irodalom történeté-
ből. Mezőtúr. M. Kir. Áll. Leánylíceum „Teleki 
Blanka" önképzőköre. 

Liptai Imre: Fox-trott a tanyán. Bp. Pallas. 
Háztűznéző. Bp. Singer és Wolfner. 

Mahovits Gyula: Lángragyult parazsak. Bp. Kókai L. 
bizománya. 

Móricz Zsigmond: Csiribiri. Bp. Légrády Testv. 
Müller István (ford.): A tékozló fiú. Rákospalota. Sza-

lézi Művek. 
Nagy Endre: Tóni! Borotválkozzál meg, Tóni! Bp. 

Marton Sándor. 
Okányik Lajos: 1848 vagy: Az úr és a jobbágy. Eszter-

gom, Buzárovits Gusztáv. 
Sántha István (ford.): A csudaernyő. Rákospalota. Sza-

lézi Művek. 
A szerelmes suszter. Rákospalota. Szalézi Művek. 
Nyárspolgárék fürdőn. Rákospalota. Szalézi Művek. 

Schmittelyné Feer Eliz: A költő. Bp. Légrády Testvérek. 
Sugár Béla: A mi életünk. Tíz egyfelvonásos színdarab 

fiúk és leányok számára. Homok (Szolnok vm.). 
Beniczky-ny. 
1. Mindnyájunk Édesanyja. Anyák napjára. 
2. A szebb jövőért. 
3. Pacsirta Pál és társai. Madarak és fák napjára. 
4. Első segély az utcán. 
5. A kis rikkancs. 
6. A mi életünk. (Társszerző: Lőrinczy Mária.) 
7. Vita. 
8. A karácsonyfa. 
9. Messiás-keresők. Karácsonyi színdarab. 

10. Magyar Betlehem. Karácsonyi játék. 
Sulyowszky Aladár: A házasság politikája. Veszprém. 

Egyházmegyei ny. 
Szarvas Dénes: A havanna. Rákospalota. Szalézi Művek. 
Szenes Béla: A papa vizsgázik. Bp. Színházi Élet. 
—• —- őnagysága telefonál. Bp. Színházi Élet. 
Tárnái Is tván: Leventék szabadság ünnepe. (Márc. 15.) 

Debrecen. Gárdos J.-ny. 
Véli Miksa: Jön a kérő. Bp. Kókai L. biz. 
—• — Megy a kérő. Bp. Kókai L. biz. 
Zsigmond Kálmán: A tanító álma. Úszód (Pest vm.) 

Szerző. 
* 

(Az előadási jogra vonatkozó tájékozódás végett az 
alábbiakat közöljük a 63.598/1932. VIII. f. VKM. sz. ren-
deletből, amely annak idején valamennyi iskolánkívüli nép-
művelési 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 szerez-
hető 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 a műkedvelők a szerzői jog-
tulajdonossal közvetlenül is tárgyalhatnak..) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Gyulai Ágost: Spranger Ede budapesti előadásai. — 
Gyulai Ágost dr.: Mesterség-e vagy művészet? — Dezső 
Lipót: Védjük meg nyelvünk tisztaságát s a magyar táj-
szólásokat. — Mosdóssy Imre: Fordulónál. — Rozsonday 
Károly: A helytörténet-írás nemzeti jelentősége és a 
tanítóság. — Fodor Árpád: A népiskoláink 1934/5. tan-
évi állat- és növényvédelméről. — Iskolánkíxüli népmű-
velés. Tóth Nándor: Illusztrált mesemondás szerepe a nép-
művelésben. — Gyakorlati pedagógia. Szalatsy Richárd: 
Hogyan készülök elő a történelmi órákra? — Hazai és 
külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, irodalom, művé-
szet. — Külföldi irodalom. — Külföldi Szemle. — Peda-
gógiai szeminárium. — Egyesületi élet. — Hírek. — Hi-

vatalos rész. — Pályázatok. — hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 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 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

PARAD róm. kat. egyházközsége nyugdíjazással meg-
üresedett kántortanítói állásra, helyettesi minőségben, 
augusztus hó végéig pályázatot hirdet. Határidő a lap 
megjelenesétől számított 3 hét. Javadalma havi 80 pengő 
készpénz és stóla. Választás egyházhatósági hármas jelö-
lés alapján. Nyugdíjas és egyévi eredményes szolgálatot 
igazoló helyettes tanerők előnyben. Az a pályázó, akinek 
érdekében bárki részéről is akár élőszóval, akár írásban 
közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények róm. kat. plébániára, Bo-
dony (Heves m.) küldendők. (72) 

Felvétel a kecskeméti Horthy Miklós Református Ta-
nítónőképző-intézetbe és a kapcsolatos internátusba. 
Igazgatósághoz címzett születési anyakönyvi kivonat, 
polgári vagy középiskola I I I . oszt, bizonyítvány és 
IV. oszt, félévi értesítő, újraoltási bizonyítvány, újkeletű 
orvosi bizonyítvány és hatósági bizonyítvány-mellékletek-
kel ellátott kérvények május hó 31-ig nyújtandók be. 
Tandíj évi 70 pengő, mellékdíjak 34 pengő 50 fillér, 
fűtési díj 6 pengő, beiratási díj 2 pengő 50 fillér; intér-
nátusi díj évi 600 pengő, havi 60 pengős részletekben 
előre fizetendő, mellékdíjak egész évre 18 pengő 50 fillér. 
Bizonyos számú kedvezményes, 550 pengős és 500 pengős 
hely is van. A kecskeméti Református Leánylíceum in-
ternátusa kapcsolatos a fenti internátussal, díjak ugyan-
azok. (77) 

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 Zenemű veszeti 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 férfitanítóval, nagyközségből, Budapestre-
jó összeköttetés. „Tolna megye" jeligére. (75) 

GYÖNYÖRŰ fekete, használt zongora jutányosán, rész-
letre is eladó. VII, Nagytemplom-utca 21, I. 10. (76) 

Cserélnék Lajozsmizse belterületéről pestkörnyéki álla-
mival. „Jövő tanév" jeligére. (68) 

ÁLLAMOSÍTÁS előtt álló ev. kántortanító cserélne-
államival, esetleg város közelében levő tanyaival is. 
„Tót-német kántor" jelige. (66) 

BUDAPESTRŐL 18 percre fekvő megyei városból cse-
rélnék többtanerős vidéki állami iskolához. A cseréért 
ellenszolgáltatást kérek. Választ „Komoly" jeligére a 
kiadóhivatalba. (69) 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-kőrút huszonhat. 

Férfiruhák 
és kabátok 

Átmeneti kabát, ki tűnő strapaszövet 49'— P 
Felöltő, raglán-fazonban 34'— P 
Ragián impregnált, burbery»szerű 78'— P 
Férfi strapaöltöny, divatos szabásban 39'— P 
Zakó és nadrág, divatos szövetből 44-— P 
öl töny , kamgarn-szövetből 55.— P 
Elegáns férfiöltöny, divatmintás gyapjúkam-

garn szövet, serge bélés 75'— P 
öl töny , tiszta gyapjúszövetből, egy* vagy 

kétsoros fazon, divatszínek 98>— P 
Sportöltöny, divatmintás sportszövetből . . 38-— P 

Minden egyes Nagykovácsy-ruha 
v ise lőjének ízlését d icsér i ! 

A mélyen tisztelt Tantestület tagjainak folyószámlái 
hitel vagy 5 % pénztári engedmény. 
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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 15 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, P1AN1NÓKA1. 
B u d a p e s t , R á k ó c z i - ú t ö t v e n E r z s e b e t ' k ö r ú t s a r o k . 

Az új osztálysorsjáték sokkal jobb! Ezentúl nagyobb a 
nyerési lehetőség! Különféle szerencse-sorsjegyeket aján-
lok a mai Néptanítók Lapja összes példányaihoz csatolt 
kartonlapon. Ezek kizárólag csak nálam, kaphatók! Sür-
gős választást és rendelést kérek, és pedig a kartonról le-
vágható „Levelezőlapon", melyek azonnali diszkrét és lelki-
ismeretes elintézését biztosítom. Dr. Ordódy Béla m. kir. 
osztálysorsjáték-főárusító, Budapest VI, Teréz-körút 7. 
Ritka alkalom „Sorozatok" rendelésére! Családok, baj-
társak, iroda- és egyéb együttesek közösen próbálják ki 
a „véletlen szerencsét". Rendeljenek még ma: pl. 8 darab 
V8 sorsjegyet, vagy 4 darab 1/4 sorsjegyet, egymásutáni 
folytatólagos számokat. Minél több sorsjegyük van, annál 
nagyobb a nyerési esélyükt A kartonlapon közölt 500 
Ordódy sorsjegyből pár napig lehet választani. Hivatalos 
á r a k : 1U — 2S, 1h = 14, */» = 7, »/8 = 3-50 pengő. 

Ev. kántortanító helyettesi állást keres. Köszl Ottó, 
Mohács. (71) 

GYERMEKEIT hazulról já ra tha t ja főiskolába. Cserél-
jen Debrecen mellé. Fővonal. Polgári helyben. Csak 
fürdő- vagy nagyobb hellyel cserélek. Kiss Sándor állami 
tanító, Hajdubadház. (74) 

ELCSERÉLNÉM hegyvidéki háromtanerős, mellékessel 
bíró helyemet hasonlóval, tisztán családi okból, katolikus 
tanítóval. Leveleket kiadóhivatalba. (70) 

CSERÉLEK Cegléd, Szolnok, Szeged mellé, iskolázta-
tás végett. Unger Jánosné, Tápiószele. (67) 

Tavaszi kabátok, kosztümök, 
öltönyök, polgári= és egyen° 
ruha szövetek és mindennemű 
egyéb ruházati cikkeket vásá= 
roljunk a megbízhatóságáról 

közismert 

TRIBON 
RUHÁZATI R.-T. nái 
BUDAPEST V I I I , Ü L L Ő I - Ú T 14 

Tel.: 39-2-85 és 31-2-97 

A Tantes tü le t tagjai az öszs 
szes ruháza t i cikkeket a legt 
kedvezőbb fizetési feltételek 
mellett s z e r e z h e t i k b e . 

Előleg n i n c s ; vásárlásnál 
aL dickcpcs igazolvány feb 
mutatása elegendő. Mins 
tákkal szívesen szolgálunk. 

Hálók 
ebédlők 

úriszobák 
kombiná l t be rendezések 

B U D A P E S T I 
B Ú T O R S Z A L O N B A N 
B U D A P E S T VIII, B A R O S S - U T C A 21. 

Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre. 

JÓ HANGGAL kántorsegédnek ajánlkozik, Molnár Mihály, 
Jászdózsa (78) 

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

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabútorsgyára, 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 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRASSY.ÚT 15. SZAM 

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

BARAKOVITS JÁNOS 
m ü o r g o n a ó p l t ö 

R á k o s p a l o t a , P á z m á n y . ú t 7 2 . 

Ú J O R G O N Á T 
átépítést, homlokzati sípokat, 
mindennemű javítást a leg-
mérsékeltebb áron vAllal. 

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 . 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
OTn\»i»Qorn BUDAPEST II. KERÜLET 
0 I UWAOOtn LÁNCHÍD-ÜTCA 5. SZÁM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 
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DEMÉNY IMRE OROONA- ÉS HARMÓNIUMÉPiTÖ 

BUDAPEST VI, LÁZÁR»UTCA 13. SZ. (AZ OPERÁNÁL) 

ÚJ ORGONÁK 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 ! K é r j e n árjegyzéket! 

SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANG. ES  
ÉRCÖNTÖDE 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mester 

Ha rangláb> gyár 
Harang» 

felszerelés 

3 
a 
H •I« 

ja 
-8 

n u •n 

•E 

O 

* " s ; v ~r 
V - V ; . V * : 

(Budapest'belvárosi föplébánia=templom részére készített 2400 kg<=os 
„Polgármestersharang'', melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazil 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 
JCöltségvet^ 

R i e g e r Ottó o r g o n a g y á r 
Budapest X, Szigligetisutca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum*körút 6. 

H U S V É T Í S Z Í N J Á T É K 

Ferdinandyné Lengyel Angéla : 

NAGYPÉNTEK 
című Krisztus-drámája Kiválóan alkalmas a 
húsvéti ájtatosság ünnepi emelésére. A meg-
váltás nagy misztériumát eleveníti meg ma-
gasztos gondolatokat kifejező gyönyörű ver-
sekben. // A dráma 4 képből áll. A színpadi 
előadáshoz nagyobb b e r e n d e z k e d é s nem 
szükséges. A legnépesebb kép beszélő szerep-
lőinek száma - a statisztérián kívül - 9 személy. 

Iskolák — Ifjúsági K ö r ö k — Kato l ikus 
E g y l e t e k ünnepélyei számára. 

A mű ára, portómentes szállításnál 3 - pengő. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Budapes t VIII, M ú z e u m - k ö r ú t 6 . sz. 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház«, dalárdák., iskolák- és különösen templomoknak. 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium»raktár 

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

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

-VELENCE-
Szürke, drap, barna színek-

ben, angol ragián fafon, double 
anyagból, tartós, csinos, sport-
hoz is kiváló 29" — P 

«GENF« 

A Z Ö N R É S Z É R E I S S Z Í V E S E N N Y I T U N K F O L Y Ó S Z Á M L Á T ! 
Mostf megjelent tavaszi [árjegyzékünk bőven [tájékoztat mindenről; b. kívánságára szívesen megküldjük. 

Egyike tavaszi kabátújdon-
ságainknak, végig m. crepe de 
chine béléssel, p u h a , lágyan-
omló anyagokból, nagyon ele-
gáns kivitelben. 
Barna divatszínben . . 57*— P 

Szürke, drapp és kék-
színben . . . . . . . . . . 72'— P 

Szívesen küldünk több dara-
bot is kiválasztás céljából úgy 
ezekből, mint sokszáz modelünk 

íj bármelyikéből. 
Kérjen mintákat tavaszi di-

vatkülönlegességeinkből. 

REFORM Ruházati Részvénytársaság 
BUDAPEST VI, VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 5. TELEFON: 1 3 - 0 - 9 6 , 1 3 - 2 - 9 6 . 

23.662. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-kőrút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I TÁ JÉKOZTATÓ 
C Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapest, V., Hold-utca 16. (Magyar "Lf I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
° királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 26:8:18. VIII . ker., Múzeum-kőrút 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 
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 Nycmda 37.473. számú csekkszámlájára. 

"LJIR D E T É S hivatalos pályázat 
* * 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P , o l d a l 85 P. '/, oldal 50 P, 
*/. oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

A velencei Szent Márk-templom külső 
homlokzatán az egyik mozaikkép Krisztus 
feltámadását ábrázolja. A kép felírása ez: 
En verus fortis, qui fregit vinculo. mortis. 
íme az igazi hős, aki összetörte a halál bi-
lincseit. 

Hősök, akik összetörték saját életük, vagy 
nemzetük rabbilincseit, bőven akadnak a 
világtörténelemben. Olyan hős, aki a halál 
bilincseit összezúzta, csak egy van: a fel-
támadt Krisztus. Mik a halál bilincseit Ho-
gyan törte azokat össze Krisztus! Kétféle 
halált különböztetünk meg: a testi s a lelki 
halált. Mindkét halál rabbüincseit Krisztus 
törte szét. 

I . 
A testi halál: a lélek elválása a testtől, a 

test felbomlása részeire. Bármennyire is be 
kell látnunk, hogy a test halála a természet 
kötelező törvénye, mely alól nincs kivétel, 
melynek alá vannak vetve az élet javainak 
birtokosai éppúgy, mint az élet kitagadott 
szerencsétlenei, mégis a testi halál minden 
időben s minden népnél borzalom tárgya 
volt. S ez egészen természetes, hiszen a ha-
lál az életösztön kialvása, mely ellen min-
den élőlény ösztönszerűleg s hevesen tilta-
kozik s minden erejével harcol. Az emberi 
tudás kezdettől fogva kereste és keresi az 
eszközöket, módokat, melyekkel a halál ha-
talmát legalább időben megszoríthassa, az 
emberi bölcsesség pedig kezdettől fogva ke-
reste s keresi azokat az igéket, amelyekkel 
a halál okozta félelmet és szenvedést legalább 
megenyhítse. 

Az emberi tudásnak mindinkább sikerül a 
halál hatalmát időben kitolni s az emberi 
átlagos életkort emelni, de az emberi bölcse-
let önmagára hagyatva sohasem tudta és 

sohasem is fogja tudni a halálfélelmet és a 
halál okozta szenvedést enyhíteni. Minden 
emberi bölcseletnek és világnézetnek fok-
mérője a halállal szemben elfoglalt elvi 
álláspontja. Mit tanít a halálról ez vagy az 
a bölcselet s világnézet? Milyen vigaszt tud 
nyújtani a halál órájára a haldoklónak és 
hozzátartozóinak 1 

Voltaire, a hírhedt francia bölcselő hűsé-
ges híve, Du Deffande marquise haldoklott. 
Magához kérette mesterét s kérdezte tőle, 
igaz-e, hogy nincs túlvilág, nincs feltáma-
dás, amint tanította. És Voltaire hallgatott. 
Az emberi bölcselet ilyenkor tanácstalanul 
áll, hallgat, vagy ha megszólal,, mitológiai 
meséket, képzelt regéket tálal fel (lélek-
vándorlás, reinkarnáció stb.), melyekkel csak 
növeli a halálfélelmet. Krisztus nem hall-
gat. Krisztus azt mondja a halálról: „Én 
vagyok a föltámadás és az élet, aki énben-
nem hisz, ha meghalt is, élni fog és mindaz, 
aki él és énbennem hiszen, nem hal meg 
soha mindörökké" (Ján. 11, 25, 26) és „Aki 
eszi az én testemet és issza az én véremét, 
annak örökélete vagyon és én feltámasztom 
őt az utolsó napon" (Ján. 7, 55). Krisztus 
tehát halhatatlanságot, örök életet ígér kö-
vetőinek s ezzel elveszi a halál borzalmát, 
kínzó fulánkját. A halál tehát Krisztus sze-
rint csak átmenet a halhatatlan, ötök életbe. 
Krisztus ezt a tanítását megpecsételte s 
igazságát beigazolta feltámadásával. Le-
győzte saját testi halálát s megmutatta, hogy 
amint ő támadt fel sírjából, úgy fognak fel-
támadni a sírból mindnyájan az örök életre. 

Krisztus feltámadása óta a halál elveszí-
tette fulánkját, sötét, borzalmas jellegét kö-
vetői előtt. A sírhantot zöld repkény fut ja 
körül: a feltámadás, a viszontlátás reménye. 
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Azóta Krisztus hívei nem félnek a halál-
tól. 

A halál nékem nem fekete börtön, 
Nem fázlaló, nem is rút semmiképen; 
egy ajtó bezárul itt lenn a földön, 
s egy ajtó kinyílik ott fenn az égben, 
ez a halál. 

(Gárdonyi: Űtrakészülés.) 
Benito Mussolini öccse, Arnoldo Musso-

Krisztus keresztrefeszítése. 
(Kolozsvári Tamás 1427 böl való oltárképe. Esztergomi 

Keresztény Múzeum.) 

lini majdnem megőrült fájdalmában, mikor 
18 éves fiát elveszítette. Környezete aggó-
dott érte, azt hitte, hogy idegrendszere meg-
bomlik a nagy csapás okozta szenvedéstől. 
Az apa egyik reggel kis imakönyvet kap 
részvétnyilvánítás kíséretében. Egy falusi 
lelkész küldte. Az apa találomra felnyitja és 
szemei e szavakra bukkannak: „ . . . és a túl-
világon Krisztus kegyelméből viszontlátjuk 
szeretteinket." Egyszerre hit, megnyugvás 
és béke száll az apa szívébe, mely vissza-
adta őt az életnek és a munkának. 

Sz. Felicitasz liét fiát veszítette el a vér-
tanuk hősi korában a pogány római üldözé-
sek alatt. Nem esett kétségbe, nem tördelte 
kezét, hanem bízott a találkozásban. Szent 

Ágoston azt ír ja róla: „Nem vesztette el 
fiait, csak előre küldte, nem azt nézte, hogy 
mily életet fejeztek l>e, hanem hogy milyen 
életet kezdenek el. Megszűntek élni olt, ahol 
halandók voltak s elkezdtek élni ott, ahol 
örökké fognak élni." 

Ez a szilárd hit a halhatatlanságban, ez 
a rendíthetetlen nagy lelki egyensúly az élet 
legnagyobb szenvedéseiben, a halálnak ez a 
fölényes lenézése — a feltámadt Krisztus 
egyik legnagyobb ajándéka s életünk leg-
nagyobb vigasztalása. 

Krisztus tehát legyőzte a testi halált. 

I I . 
A testi halálnál sokkal súlyosabb s ka-

tasztrófálisabb a lelki halál. Az elfordulás 
a halhatatlan Istentől, a Teremtőtől, a Vég-
céltól s átpártolás a mulandó teremtmé-
nyekhez, a kialvó szenvedélyekhez, az ön-
zéshez, Istennek megvetése, semmibevevése. 

A lélek halála: a bűn. Nincs szomorúbb 
és szánandóbb lelkiállapot a bűnös lelki-
állapotnál. Ideig-óráig, hónapokig, esetleg 
évekig el lehet altatni a lelkiismeretet, lehet 
elhallgattatni vádló s elítélő hangját, de 
Isten nélkül, Isten kegyelme nélkül nincs 
maradandó boldogság, igazi béke s meg-
nyugvás a lélekben. Már Schiller énekli: 

Das Leben ist der Güter höchstes nicht 
Das grösste Übel in der Welt ist aber die 

[Schuld. 

Lord Byron próbált Isten kegyelme nél-
kül élni. De nem volt boldog. Egyszer fele-
ségétől kérdezte: „Látod, Bella, melankoli-
kusnak mondanak, hát nein vagyok-e én 
vidám!" „Nem, Byron — felelte ő —, lel-
ked mélyén legszomorabb vagy az emberek 
között, még azokban a pillanatokban is, ami-
kor vidámnak látszol." Igen, Byron minden 
ember között a legszomorúbb volt s arcán 
olyan árnyék nyugodott, mintha Lucifer 
maga borította volna sötét palástjával ár-
nyékba. Azért érzi magát Byron 23 éves 
korában 70 éves aggastyánnak és már 30 
éves korában teljesen ősz (Mereskovszky: 
örök útitársak). 

S az istentagadó s istengúnyoló francia 
kommunista író, Anatole France ezt vallja 
be önmagáról: „Ha bepillanthatnál szí-
vembe, megborzadnál. Nem hiszem, hogy 
volna a világon szerencsétlenebb, mint én. 
Sokan irigylik az én szerencsémet, pedig 
sohasem tudtam, mi a boldogság, egyetlen 
egy napig sem, sőt egyetlen egy percig sem." 

Az írás ezt mondja: Non esi pax impiis. 
Nincs békéje az istentelennek. Schubert 
költő szépen fejezi ki ezt a gondolatot: 
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Ohne Gott — ankerlos. 
Ausser Gott — arm und bloss. 
In Gott — reich und gross. 

Egy orosz közmondás pedig ezt mondja: 
„Atya nélkül nehéz az élet, édesanya nélkül 
vigasztalan az élet, de Isten nélkül pokol 
az élet." 

A bűntudat előbb vagy utóbb ráneheze-
dik a lélekre s az keseríti meg a bűnös min-
den örömét, teszi elviselhetetlenné minden 
fájdalmát. Már az ókori pogány népek is-
merték a lelkiismeretfurdalás borzasztó kín-
ját, a bűntudat szomorú lelkiállapotát s 
állati áldozatokkal próbáltak lelkük terhén 
könnyíteni. Prometheus legendája kétségbe-
ejtő jelképe a bűntudat súlya alatt tehetet-
lenül vergődő szerencsétlen emberi léleknek. 

Krisztus a bűnnek ebből a szomorú rab-
ságából szabadította ki a lelkeket, mikor a 
földön járt s megbocsátást adott a bűnbánó 
bűnösnek. 

„Fiam, leányom, megbocsáttatnak vét-
keid." ̂  

Feltámadásával ezt a bűnbocsátó hatal-
mat megpecsételte s átruházta apostolaira, 
mikor feltámadása után így szólt hozzájuk: 

„Vegyétek a Szentlelket. Akiknek meg-
bocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak ne-
kik; és akiknek megtartjátok, meg vannak 
tartva" (Ján. 20, 22, 23). 

Azóta elveszítette fulánkját a lelki halál 
is. Aki bűnbánó szívvel közeledik Krisztus-
hoz a bűnbánat szentségében, az ma is hallja 
az Űr vigasztaló, megbocsátó szavát: „Fiam, 
leányom, megbocsáttatnak vétkeid, mert sze 
rettél." És a bűnbánat szentségében meg-
tisztult lélek olyan lelki örömet, békét s bol-

dogságot élvez, minőt a világ javai nem ké-
pesek nyújtani. 

Oscar Wilde angol költő, aki botrányos 
életének megbánása után a readingi börtön-
ben Istenhez tért, saját tapasztalata alap-
ján írta: „Az ember életében az a legfönsé-
gesebb pillanat — amikor letérdel a porba, 
a mellét veri és élete összes bűneit meg-
vallja." (De profundis.) 

A lelki halálból való ez a szabadulás, a 
lelkiismeret terhének ez az elvesztése, Isten-
nel való ez a teljes kiengesztelődés s ú j élet-
nek, ú j tavasznak kikelete a feltámadt 
Krisztus ajándéka. Mit érne a testi feltáma-
dás az örök életre, ha nem volna lelki fel-
támadás az örök boldogságra is! 

Krisztus tehát a földi életben a lelki élet 
boldogságát s a földöntúl az örök élet bol-
dogságát szerezte meg nekünk dicsőséges 
feltámadásával. 

Krisztus a földi s örök boldogság egye-
düli forrása. 

Ne mondjátok, hogy rút az élet, 
Van fénye, napja, éltetője. 
Balgák, kik sírtok és epekedtek, 
Mikor az élet itt ragyog. 
Jézus a nap! Jézus az élet! 
Itt a boldogság szent szívén! 
Míg ti a vak homályban ültök, 
Az ő fényében fürdöm én. 
Zavartalan az én világom, 
Felhőtlen, mint a kék azúr, 
És rám belőle Jézusomnak 
Szent istenarca mosolyog. 
Beám a béke napja fénylik, 
Boldog vagyok! Boldog vagyok! 

(Sík Sándor.) 

1SEBZEYICZY ALBERT f 
1853-1936 

Március 22-én a Mindenható magához szólí-
tot ta a magyar szellemi élet hatalmas vezér-
a l ak já t : Berzeviczy Albertet. Mélyen megille-
tődünk, mikor a kiváló szellem itt hágy ben-
nünket, a földi élet küzdő vándorai t , akiket oly 
hosszú ideig ő kalauzolt az eszmények vilá-
gában. 

Berzeviczy Albert nemzeti életünknek hosszú 
évtizedeken át nemcsak büszkesége és dicső-
sége, de óriási értéke is volt. Egyike azoknak 
a gyérszámú kiváltságos kiválasztottaknak, 
akiknek nagyságához kétség se férhet. H a a 
nagyság elemeit sorra kellene vennünk, szinte 
zavarba jönnénk: nem tudva, melyik t á jékán 
kezdjük nagy szellemi tu la jdonságainak méltó 
megbecsülését. Mert a magyar nemzet szellemi 

életének alig van olyan területe, mely az ő ha-
talmas irányító, alkotó, példaadó tehetségének 
és tevékenységének áldásos erejét ne élvezte és 
ne csodálta volna. 

Tudásának, képességeinek és munkásságának 
sokoldalúsága az, mely kimagaslóan emelte 
mindig magasabbra, a közélet ormaira . Ö min-
dig ott állott a csúcson. Ö mindig útmutató 
példa volt a közélet minden területén. Egyéni-
ségének egész lelki, szellemi emelkedettsége 
ar ra predesztinálta, hogy a szellemi élet út-
mutató fák lyá ja legyen, akit minden képessége 
a vezérlő pozícióra szánt. 

Széles látóköre, n a g y és alapos tanul tsága, 
világos ítélőképessége, egyéni föllépésének im-
ponáló határozottsága, tántor í thata t lan követ-
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kezetessége hamarosan kiváló helyet biztosított 
neki a közéletben, ahová népszerűsége révén a 
parlamentbe jutott. A közgazdaság, a kereske-
delem, pénzügy, irodalom, művészet világában 
irodalmi alkotásaival mutatott irányt és mind-
járt közpályája kezdetén fényes pozíciót és 
nagy jövőt jósolt neki. Csáky Albin gróf, a 
nagyszabású kultúrpolitikus már egyszerre 
államtitkárává hívta meg s ez állásában, mely-
ből nemsokára a nagy miniszter méltó utódává 
emelkedett, már érvényesültek kultúrpolitikai 
törekvései. 

Kultuszminiszterségét a nemzeti közvélemény 
szinte sóvárogva várta és osztatlan bizalommal 
kísérte. Kultúrpolitikáját a minduntalan meg-
újuló politikai zivatarok miatt csak nagyon 
kis részben valósíthatta ugyan meg, de folyto-
nos munkásságával, irányításával és sokoldalú 
tevékenységével, mint a Magyar Tudományos 
Akadémia és Kisfaludy-Társaság elnöke, vala-
mint ragyogó műveivel a nemzeti kultúra fej-
lesztésére mindig nagy hatással volt. Mindig a 
legfontosabb munkakört bízták rá, akire szinte 
gáncs és bírálat nélkül, a föltétlen bizalom ér-
zetével tekintett a magyar közvélemény, hosszú 
és nagyérdemű pályáján. 

Sokoldalú tehetsége minden téren nemzeti 
életünk fejlődésén dolgozott, mégpedig fárad-
hatatlanul. Szellemének erejével nagy szeretet-
tel munkálkodott a közoktatás, kivált a nép-
oktatás területein is és mi, a népoktatás hiva-
tásos munkásai fényes pályáján végig hivatott 
vezérünknek tartottuk és most megkülönböz-
tetett megbecsüléssel a népoktatás nagy vesz-
teségének tekintjük s mint iljrent mély gyász-
szal siratjuk meg. 

# 

A magyar közélet nagy halottjának, Berze-
viczy Albertnek érckoporsóját március 24-én 
kedden, az Akadémia márványelőcsarnokában 
ravatalozták fel. A koporsót a Munkácsy-lepel-
lel borították le. Sokszáz gyertya övezte Ber-
zeviczy Albert ravatalát, amelyre rengeteg ko-
szorút és virágot küldöttek. A koporsón az 
özvegy fehér szekfűből összeállított koszorúját 
helyezték el. 

Délelőtt tizenegy órakor megjelent Berzeviczy 
Albert ravatalánál József királyi herceg, az 
Akadémia újonnan megválasztott elnöke, akit 
a Tudományos Akadémia elnöksége részéről 
Lenhossek Mihály másodelnök, Voinovich Géza 
főtitkár. Varga Sándor másodtitkár és a tiszt-
viselői kar fogadtak. 

Délben tizenkét órakor megjelent a ravatal-
nál Hóman Bálint dr. kultuszminiszter Terbócz 
Miklós miniszteri osztálytanácsos kíséretében. 
A kultuszminiszter hatalmas, pálmalevelekkel 
díszített babérkoszorút tett a ravatalra. 

A beszentelési szertartás délután 4 órakor 
kezdődött. 

A beszentelési szertartáson megjelentek: Hó-
man Bálint kultuszminiszter, vitéz leveldi 
Kozma Miklós belügyminiszter, Darányi Kál-
mán földmívelésügyi miniszter, aki az Olasz-
országban tartózkodó miniszterelnököt kép-
viselte, Lázár Andor igazságügyi miniszter, 

Fabinyi T ihamér pénzügyminiszter, a minisz-
terelnök személyének képviseletében bárciházi 
Bárczy Is tván miniszterelnökségi ál lamti tkár , 
Tasnády-Nagy András kultuszállamtitkár , Se-
rédi Juszt inián bíboros-hercegprímás, Sipőcz 
Jenő főpolgármester, József királyi herceg, 
Auguszta k i rá ly i hercegasszony és Magdolna 
királyi hercegnő kíséretében és sokan a m a g y a r 
társadalom előkelőségei közül. 

Négy órakor érkezett a beszentelési szertar-
tásravi téz nagyTbányai Horthy Miklós, Magyar-
ország kormányzója feleségével. Megkezdődött 
a beszentelési szertartás, amelyet Kriston 
Endre felszentelt püspök, egri nagyprépost 
végzett, fényes papi segédlettel és az Operaház 
énekkarának közreműködésével. 

Berzeviczy Albert ravatalánál az első gyász-
beszédet Hóman Bálint dr. kultuszminiszter 
mondotta: 

— A magya r királyi ko rmány nevében jöt-
tem búcsúzni Berzeviczy Albert től — mondotta 
a miniszter —, tiszteletet adni a politikus és 
államférfi, a tudós és író, a közéleti ember és 
az ember emlékének. 

— Rég letűnt idők köztünk maradt öreg tanu-
j á t búcsúztatom. Berzeviczy Albert mindhalá-
láig cselekvő t a g j a volt a m a g y a r közéletnek, 
részese és egyik i rányí tó ja korunk szellemi 
mozgalmainak, de egész egyéniségével rég el-
múlt korok ta la jában gyökerezett. Sokaktól 
irigyelt és hasztalanul u tánzot t előkelő modo-
rát , a hivatali és társadalmi állás tekintélyének 
és az emberi méltóságnak szertartásos tisztele-
téből levezetett öreges formatiszteletét, európai 
nagyrságát, egyetemes érdeklődését és meg-
kapó szónoki készségét a szülői ház, a vá r -
megye és a par lament öregeitől i f jan meg-
ismert reformkorszak szellemi tárházából hozta 
magával. 

— Közéleti pá lyájának első négy évtizede a 
magyar polit ikai élet történetének a két Tisza 
nevével jelölt korszakára esik. Tisza K á l m á n 
szabadelvűpár t jának és Tisza István nemzeti 
munkapár t j ának volt kimagasló tagja. H a r -
mincegyéves korában kultuszminiszteri t aná -
csos és az egyetemi ügyek irányítója, harminc-
négyéves korában hét éven á t vallás- és köz-
oktatásügyi ál lamti tkár s e minőségében az 
óvodai reform, az iskolánkívüli népművelés, a 
modern iskolai testnevelés, a korszerű múzeum-
fejlesztés és a harmadik egyetem kezdeménye-
zője volt. A millenáris években a képviselőház 
alelnöke, később rövid ideig kultuszminiszter, 
majd házelnök volt s mint az országgyűlés 
egyik legtekintélyesebb t a g j a vett élénk részt 
a képviselőház, a delegációk és az interpar la-
mentáris únió életében. 

— Berzeviczy Albert közéleti egyéniségét, po-
litikai fe l fogását és világszemléletét ez a poli-
t ikai elhelyezkedés és ez a pá lyafu tás determi-
nálta. Halá lával nagyr, szinte betölthetetlennek 
tetsző ür t ámad t mai közéletünkben, mert a 
nagy aggastyán vi lágátalakí tó történeti á ram-
latok sodrában sem vesztette el soha, egyr pilla-
na t ra sem, erős lelkének biztos egvensiílyát. 

— A magya r politikai életben vármegyei 
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Hóman Bálint kultuszminiszter Berzeviczy Albert temetésén. 

•szolgálatának kezdetétől mindhaláláig, ha tvan 
éven át résztvett. 

— Halálával szép és harmonikus élet ju to t t 
szép és harmonikus befejezéshez. Nyolcvan-
három év minden terhével és hatvanéves köz-
életi pálya minden díszével nyugalomra térve, 
méltán mondhat ja odaát: Uram! Megtettem a 
kötelességemet! 

— Kísérje ú t j á n áldásunk, tiszteletünk és 
emlékezésünk! 

Hóman Bál int dr. kultuszminiszter gyász-
beszéde u tán Balogh Jenő ny. igazságügy-
miniszter, az Akadémia közelmúltban lemon-
dott főti tkára, aki évtizedeken keresztül a leg-
meghittebb munka tá r sa és ba rá t j a volt Berze-
viczy Albertnek, lépett az emelvényre és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia nevében mondott 
búcsúztatót. 

Balogh J enő beszédének elhangzása után 
Herczeg Ferenc a Kisfaludy-Társaság gyászát 
tolmácsolta. 

Végiil Horánszky Lajos mondott gyászbeszé-
det a Tisza Is tván-Társaskör és Emlékbizottság 
megbízásából. 

A gyászbeszédek elhangzása után végetért a 
beszentelési szertar tás és a közel ezerfőnyi 
gyászolóközönség elhagyta az Akadémia már-
ványcsarnokát, amelyben szerda reggelig ma-
radt felravatalozva Berzeviczy Albert kopor-
sója. Szerdán a kora délelőtti órákban a fel-
vidéki megszállt területen lévő Berzevicére 
szállították a fekete érckoporsót. Berzevicén 

március 26-án, csütörtökön délelőtt tíz órakor 
az ot tani kegyúri templomban engesztelő szent-
miseáldozat volt, ma jd a templom melletti csa-
ládi s írboltban helyezték örök nyuga lomra Ber-
zeviczy Albert földi maradványai t . 

* 

Világító, alkotó szelleme tőlünk most sem 
szakad el végképen. Az ő halhatat lan szellemé-
ben nemzeti életerőt kaptunk a Gondviseléstől 
s az ő emléke, élete tanulságai még hosszú 
időkön keresztül át fogják hatni kultúrá-
lis életünk minden részletét. Berzeviczy Albert 
szelleme a nemzet kalauz-fénye marad és bizto-
sí t ja utódainknak az élet, a fejlődés és haladás 
ú t j a i t : az örök magya r Jövendőt, melynek 
imádságaival megáldjuk a nagy magya r emlé-
két, munkásságát és alkotásait . 

(Munka.) Az anya, kinek gyermeke sírliantja 
fölött eszébe jut, hogy többi gyermekei számára 
még főznie kell, jobban kiragadtatik fájdalmá-
ból, mintha a világ minden filozófiájának vi-
gasztalásait hallaná. (Eötvös J.) 

* 

A felpofozás, a durva megcibálás, a goromba 
szavak, melyekkel némely szülő gyermekét cse-
kély vétségekért büntetni szokta, nem egyéb, 
mint saját féktelen szenvedélyének megnyilvá-
nulása. (Spencer H., Nevelés.) 
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A KÉPISKOLil FELÜGYELET 
NEVELÉSI KEIUHZEBilKBEX 

írta : Dr. KÓSA K Á L M Á N 

A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi 
VI. t. c. törvénybeiktatása óta népiskoláinknak 
ebben a törvényben lefektetett ú j felügyeleti 
rendszerével, ennek szinte korszakalkotó jelen-
tőségével, alaki és tar ta lmi értékével szak-
emberek és laikusok egyaránt annyi t foglalkoz-
tak már, hogy erről a kérdésről ú j a t mondani 
valóban nehéz feladat. Különösen meghaladná 
egy nem vérbeli pedagógus erejét, ha az elhang-
zott bírálatok részleteibe kívánna behatolni, 
erősíteni a helyeslést és cáfolni a kifogásokat, 
igazolni azt, aminek igazolására nem egyes em-
ber, hanem az idő, a gyakorlat és az elért ered-
mény hivatott . 

Ennek a rendszernek egyik szerény munkása, 
a nem vérbeli pedagógus sem mulaszthat ja el 
azonban ezt a kedvező alkalmat annak tárgyi-
lagos megállapítására, hogy ú j felügyeleti 
rendszerünket a magyar közéletben sajnos, 
r i tka és szinte szokatlanul egyöntetű helyes-
lés fogadta. Ez a helyeslés már önmagában fél-
eredmény s azt bizonyít ja, hogy a magyar ta-
ní tóság hittel, reménnyel és szeretettel indul 
neki a nemcsak sikereket, hanem kemény mun-
kát kívánó, esetleg töviseket termő ú j utaknak. 
A helyeslés szavának itt-ott bekövetkezett el-
halkulása is a magyar tanítóságot dicséri, 
amely nagy felelőssége tudatában lelekiisme-
retvizsgálatot tar tva, azt kérdezi önmagától: 
lesz-e elég ereje ahhoz, hogy az ú j törvényben 
és utasításban vál la i ra rakott feladatok mind-
egyikének megfelelhessen és ezzel olyan mér-
tékben járul jon a közös nemzetépítő munká-
hoz, amilyen mértékben azt a gyászbaborult 
magyar sors és a magyar nevelés irányítói tőle 
kérik és vár ják. 

A nemzetnevelés és az egyéni jellemképzés 
a lap ja i ra rakott ideális népiskola kialakítása, 
ennek a jellegnek általánossá tétele valóban 
nehéz feladat. Hogy ennek a feladatnak a meg-
oldása önfeláldozó munkát követel, azzal tisz-
tában van a magyar tanító, akinek vállaira ^ 
sikeres megoldás terhei t és felelősségét rakták, 
de tisztában van ezzel oktatás- és nevelés-
ügyünknek a történelmet legjobban ismerő, tu-
dós i rányí tó ja is, aki a nemzetnevelés ú j ú t ja i t 
számunkra kijelölte. 

Ma már általánosan elismert igazság, szinte 
közhely számba menő megállapítás az, hogy a 
régi értelemben vet t verbalisztikus módon is-
mereteket közvetítő s csak az emlékezet fejlesz-
tésére támaszkodó iskola visszavonhatatlanul 
a múlté. Az oktatás kétségtelenül elsőrendű 
fontosságú feladata mellé mint egyenrangú, 
sőt súlyban az előbbit meghaladó tényező a 
nemzeti kötelesség eszméjévé magasztosult, 
maradandó értékű nevelés problémája lépett. 
A nevelés elmélyítésére i rányuló törekvések 
nem a széplelkek nosztalgiája egy ködbevesző, 
ismeretlen jobb világ után. Ez a törekvés nem 

keres és nem talál sent az egyén, sent a tá rsa-
dalom, sem a nemzet szempontjából öncélt a 
nevelésben. Ezt a törekvést a történeti szük-
ségszerűség felismerése szülte, amely felisme-
rés csalhatat lanul azt muta t ja , hogy ku l tú ránk 
válságának és a belőle eredő nagy veszedel-
meknek oka az emberi gondolkodást és cselek-
vést szabályozó egyöntetű és kiforrott világ-
nézet hiánya, sőt bátran mondha t juk : az örök 
erkölcsi értékeket munkáló nevelés minőség-
beli és elterjedésbeli hiánya, hiányossága. De 
a történeti szükségszerűség felismerése még 
másra is figyelmeztet. Ar ra , hogy az elmélyí-
tett erkölcsi alapokon nyugvó egyéni- és nem-
zetnevelés általánossá tétele nélkül lassan el-
sorvadnak a magyar lélek ősi értékei, erői a 
népek versenyében elégtelenné válnak törté-
neti h ivatásának betöltésére, elnyelik a föléje 
tornyosuló hullámok s ezekben a hullámokban 
kell eltemetkezni egy nagyrahivatot t , de a fe j -
lődés ú t ján tovább haladni nem tudó nemzet-
nek, egy évezred minden nagy akarásának és 
alkotásának. 

Amikor a nevelés mindennél nagyobb 
egyéni, tá rsadalmi és nemzeti fontosságát 
hangsúlyozzuk, még a látszatát is szeretnénk 
kerülni annak, mintha a régi iskola, annak 
munkásai felett akarnánk pálcát törni. Aki is-
meri oktatásügyünk történetét, aki ismeri is-
koláink pad ja i közül k ikerül t s a tudomány, 
művészet, politika terén maradandót alkotó 
nagyja ink szinte megszámlálhatatlan sokasá-
gát, annak tisztában kell lennie azzal, hogy a 
magyar iskola mindenkor megtette a maga 
kötelességét, a magyar iskolák tanítóinak, ta-
nárainak legnagyobb része osztatlan hálát ér-
demlő, becsületes munkát végzett. De változ-
nak az idők, az időkkel a korszellem, a kor-
szellemmel az igények és feladatok s a meg-
változott feladatokhoz hozzá kell nőniök, sí-
mulniok azoknak, akik megoldásukra hivatot-
tak, de hozzá kell simulnia annak a rendszer-
nek is, amely rendszer keretein belül az egye-
sek munká ja folyik. 

Ma, amikor a nemzetek sorsa nem egyes 
nagyja inak egyéni kiválóságain épül fel, hanem 
a nemzet valamennyi t ag jának , a nagy töme-
geknek tudásával, erkölcseivel áll, tudat lan-
ságával, erkölcsi és jellembeli fogyatkozásai-
val bukik, olyan rendszer intézményes beveze-
téséről kell gondoskodni, amely rendszer te l jes 
biztosítékot n y ú j t arra, hogy a maradandó ér-
tékű nevelésben része lehet a nemzet egyetemé-
nek. De a nevelőképesség nehéz munkával és 
önműveléssel megszerzett tudománya és mű-
vészete sem lehet már csak egyes pedagógu-
saink kiváltsága. Nem elég, h a ez a képesség 
csupán a szerencsére bízva, ötletszerűen és 
sporadikusan jelentkezik. Ezt a képességet a 
nemzet nevelő-munkásainak önneveléssel, ön-
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műveléssel, ki tar tó tanulással, felvilágosító és 
tanácsadó munkával általánosítani kell. Csak 
a nevelőképesség' általánossá tétele biztosít-
ha t ja , hogy a főváros iskolapalotáit, s az Al-
föld tanyavi lágában szétszórt szerény iskola-
haj lékokat látogató i f j ú ság egyaránt megkapja 
az életre azt az útravalót, amelynek megszer-
zése feltétlenül egyéni előny is, de mindenek-
felett a nemzet egyetemének létérdeke. 

A nevelnitudás általánosítása, a nevelő 
munka átütő erejének biztosítása az a feladat, 
amelyet iskolafelügyeletünk ú j rendszerének, 
a rendszer munkásainak kell megoldaniok. Ez 
a rendszer az egyéni kiválóságon s az egyéni 
kiválóság a lapján történő kiválasztáson épül 
fel, s csak akkor fog feladatának megfelelni, 
ha ez az alapelv sértetlen marad, ha az illeté-
kes tényezőkben mindig meglesz az a nem cse-
kély erkölcsi erőt igénylő bátorság és elhatá-
rozás, hogy az irányító munkát minden néven 
nevezendő melléktekintet nélkül az a r r a tény-
leg érdemesekre bízzák. 

H a valahol, úgy elsősorban az oktatás és ne-
velés i rányí tására hivatott felügyeleti ka r ki-
választásánál kell a kiválogatás legerősebb 
mértékét alkalmazni. Nevelésügyünkért felelős 
tényezők kötelessége a kiválasztás nehéz mun-
ká já t elvégezni. Nincs időnk nyugodtan várni, 
amíg a dilettantizmust az élet lassan őrlő ke-
reke töri össze, mert közben nagy nemzeti ér-
tékeink sorvadnának el. Legyen az iskolafel-

* ügyelői munkával való megbízás egyetlen jog-
címe az igazi érték, általános és szaktudás, a 
nagy felelősséggel járó feladatok teljesítésére 
való alkalmasság. 

Számolni kell azonban azzal, hogy az iskola-
felügyelői ka r tag ja inak kiválasztására hiva-
tot tak is gyarló emberek, akik érték megállapí-
tásaikban, az arravalóság megítélésében — 
mint minden ember — szintén tévedhetnek. 
Feltétlen bizonyossággal megállapítani azt, 
hogy egy iskola falai között működő pedagógus, 
legyen az egyébként a nevelők legkiválóbbika, 
alkalmas-e nevelőtársai munká jának i rányí tá-
sára, elősegítésére, a lehetetlenséggel határos 
feladat. Az arravalóságot csupán az élet, a 
gyakorlat , az ú j működési területen végzett 
munka értéke igazolhatja. A kiválasztás érvé-
nyesülésére való törekvés folytonosságát hiva-
tott szolgálni az ú j felügyeleti rendszert beve-
zető törvénynek tanítóságunk ál tal itt-ott ta-
lán aggodalommal fogadott az a rendelkezése, 
hogy az iskolafelügyelői megbízás bármikor 
visszavonható. 

Ha ezzel a felhatalmazással a törvény meg-
alkotójának elgondolása szerint élnek, akkor 
az feltétlenül az iskola, a nevelés s közvetve az 
egész nemzet érdekeit szolgálja. Ebben a ren-
delkezésben és ebben az elgondolásban szintén 
nevelő érték van. Nevelő érték van, mert okta-
tás és nevelésügyünk jóságáért felelős ténye-
zőinkre azt a lelkiismeretbeli kötelességet rója, 
hogy minden lehetőt kövessenek el az iskola-

»felügyelői kar tagja inak helyes megválasztá-
sára. Törekedjenek arra , hogy mindenki szel-
lemi és erkölcsi értékének megfelelően érvé-

nyesülhessen, mindenkit oda, a r ra a helyre ál-
lítsanak, ahol a nemzetnevelő munkának tu-
dásához és tehetségéhez mérten a legtöbbet 
használhat. De jelenti azt a kevésbbé hálás kö-
telességet is, hogy mindenki t addig hagyjanak 
a nevelés i rányí tásának kormányrúdjánál , 
amíg ezt a kormányruda t biztos szemmel és 
kézzel kezeli s nem fenyegeti az i rányí tására 
bízott nevelést a zá tonyrafutás veszedelme. 

Ennek a rendelkezésnek az említett értelem-
ben való végrehaj tásában azonban nevelőérték 
van az egyetemes taní tóság és a közvetlenül 
érdekelt iskolafelügyelői kar szempontjából is. 
A megbízatás a jól kiválasztott és kiválasz-
tandó iskolafeliigyelők számára ál landó ösz-
tönzést, buzdítást jelent, mert érezniök kell, 
hogy egy emberöltő a la t t az iskolában szerzett 
pedagógiai tudásukat, ér tékes tapasztalataikat 
a nemzetnevelés j avá ra továbbadhatják. Érez-
niök kell, hogy kötelességük folytonosan lépést 
tar tani a pedagógiai tudományok haladásával, 
ebben a fejlődésben és haladásban jelentkező 
komoly értékeket maradéktalanul továbbítani 
a felügyeletük alá rendelt taní tótársaiknak, ne-
hogy i rányí tó munká juk minőségében és üte-
mében elmaradva, kétségessé tegyék erre a 
munkára való alkalmasságukat. 

De az iskolafelügyelői karba való bejutás 
állandó kiválogatás (szelekció) ú t ján való meg-
könnyítésének buzdítólag kell hatnia az egész 
tanítóságra is. Ha tanítóságunk t u d j a és a 
gyakorlatban tényleg l á t j a is azt, hogy a szor-
galommal, tudással párosul t egyéni kiválóság, 
az egyéni és erkölcsi értékek tudatos tovább-
munkálása nem marad észrevétlen, ha tudja 
és lá t ja annak lehetőségét, hogy pedagógiai tu-
dását nemcsak saját iskolájának tanulói között 
értékesítheti, hanem taní tótársai előtt is hir-
detheti, sőt taní tótársain keresztül az ember-
bimbók ezreinek nevelésére is döntő befolyást 
gyakorolhat, akkor mindenkiben, aki tanító 
voltát nem csupán megélhetést biztosító foglal-
kozásnak, hanem hivatásnak tekinti, meg kell 
érlelődnie annak az elhatározásnak, hogy meg-
indul az egyéni tökéletesedés felé vezető úton. 

A nemzetépítő munka, a nemzetnevelés fele-
lős i rányí tó já t nemcsak a leküzdhetetlennek 
látszó pénzügyi nehézségek akadályozták meg 
a tanítói közvélemény előtt talán nagyon kívá-
natosnak látszó önálló iskolafelügyelői s tátus 
kiépítésében, annak intézményes biztosításá-
ban, hogy ebbe a s tá tusba bejutot takat csak 
súlyosabb kifogások felmerülése esetén s csak 
körülményes és nehézkes el járás után lehessen 
onnan kiemelni, hanem bizonyára még az előbb 
említett akadálynál is súlyosabb felelősség-
érzés. Felelősség azért, hogy az oktató és ne-
velőmunkát közvetlenül i rányí tó iskolafelügye-
lői tisztség ne legyen foglalkozássá lefokoz-
ható, hanem hagyassék meg az a hivatás er-
kölcsi magaslatán. Felelősség nemcsak azért, 
hogy erre a tisztségre kizárólag az egyéni ér-
ték képesítsen, hanem azért is, hogy ez a tiszt-
ség csak addig legyen viselhető, amíg betöltője 
tényleg komoly értéket képvisel, amíg ennek 
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az értéknek hordozója a szellemi és erkölcsi 
tökéletesedés út ja i t j á r j a . 

Az iskolafelügyelői karban időközönként 
mindenesetre megejtendő szelektálás pedig ne 
jelentsen tragédiát még a közvetlenül érdekelt 
számára sem, sem sa já t magának, sem a tanító-
tá r saknak nem szabad az esetleges felmentést 
megbélyegzésnek tekinteni. Tisztában kell 
lenni mindenkinek azzal, rá kell nevelni min-
denkit annak belátására, hogy a felügyelői 
megbízás a legkiválóbb tanító számára is 
olyan plusz, amely plusznak megszűnése taní-
tói értékéből semmit sem von le, tanítói tekin-
télyét nem csorbítja. 

A kiválasztás érvényesülésének folytonossá-
gát és állandóságát az iskolafelügyelők köz-
vetlen felettes hatósága, a kir. tanfelügyelő hi-
vatot t biztosítani. A népoktatási kerület veze-
tőjének ez az egyik legfontosabb feladata, mert 
amilyen az iskolalátogató, idővel olyanok lesz-
nek az i rányí tására bízott iskolák is. Amikor 
a felügyeleti rendszer a kir. tanfelügyelő kö-
telességévé teszi, hogy a népoktatási kerület ós 
a népoktatás keretein belül a nemzetnevelési 
elvek egyöntetű és hatékony érvényesüléséről 
gondoskodjék, logikusan az ő illetékességét ál-
l ap í t j a meg a közvetlen felügyeletet és irányí-
tás t ellátó iskolafelügyelők személyének kivá-
logatására is, természetesen f enn ta r tva a leg-
főbb felügyeleti ha tóság hozzájárulását . Az i t t 
említet t magasabbrendű felügyeleti és irányító 
fe ladatnak a kir. tanfelügyelő a múltban éppen 
azért nem. tehetett tel jes tökéletességgel eleget, 
mert az állandó iskolalátogatással járó munka 
idejének s erejének jórészét lekötötte. Fel kel-
lett szabadítani a kir . tanfelügyelőt ez alól a 
m u n k a alól olyan mértékben, amilyen mérték-
ben azt a népoktatásügy magasabb érdekei kí-
vánták . Természetesen nem lehetet t mentesí-
teni az alól a kötelesség alól, hogy bizonyos 
nagyobb időközökben ugyan, de az iskolában 
folyó munkáról, az iskola külső és belső életé-
ről a helyszínen is tájékozódjék. Most azonban 
a kir . tanfelügyelő iskolalátogatásainak jórészt 
az a célja, hogy felülvizsgálja az iskolafel-
ügyelő tevékenységét, meggyőződjék az általa 
végzett munka eredményességének fokáról. En-
nek a helyszínen való megállapítása fogja iga-
zolni, vagy megcáfolni azt a képet, amelyet a 
kir. tanfelügyelő a látogatási jegyzőkönyvek 
felülvizsgálata kapcsán, vagy az iskolafel-
ügyelőkkel időnként tar tot t értekezleteken 
szerzett tapasztalatok alapján egyes iskolák s 
egyes iskolafelügyelők munkájáró l alkotott 
magának. A kir. tanfelügyelőnek ebben a pe-
dagógiai és szelekciós munkájában lehetnek ér-
tékes támogatói azok a népiskolai előadók, 
akiket az új felügyeleti rendszer gyakorlati 
kipróbálása után a miniszter azok közül fog a 
t anügy i fogalmazói létszám terhére népiskolai 
előadókul a tanfelügyelői hivatalokhoz kine-
vezni, akik mint körzeti iskolafelügyelők a leg-
kiválóbb munkásságot fejtik ki s az összefogó, 
magasabb irányító munkára való alkalmassá-
gukról tanúbizonyságot tesznek. 

Mint minden ú j rendszer gyakorla t i beveze-

tésénél, a körzeti iskolafelügyelők első alka-
lommal való megbízása előtt is kétségtelenül 
felmerültek bizonyos aggodalmak abban a te-
kintetben, vá j jon a kiválasztásra illetékes kir. 
tanfelügyelők ennek a nehéz, nagy körültekin-
tést és emberismeretet követelő feladatot meg 
tudják-e közmegelégedésre oldani. Súlyosbí-
tot ta a helyzetet az a tény, hogy az iskolafel-
ügyelet ríj rendje — legalább a nagy nyilvá-
nosság előtt — szinte máról-holnapra született 
meg. Ezt nem előzték meg a sok jó szándékot 
letörő és egységes elgondolást részekre bontó 
hosszadalmas nyilvános tárgyalások s így a 
kir. tanfelügyelőknek is alig volt idejük arra , 
hogy a személyi kiválasztásra felkészülhesse-
nek. Ismét bebizonyult azonban annak a gyak-
ran hangoztatott igazságnak reális értéke, hogy 
ha a magyar tisztviselői ka r r a nagy felelősség-
gel járó fe ladatot hár í tanak s engedik, hogy fe-
lelőssége tuda tában érvényesíthesse elgondolá-
sát, az csak a köz javát szolgálja. Azt hiszem, 
az egész taní tóság osztozik abban a megálapí-
tásban, hogy a körzeti iskolafelügyelőknek a 
kir. tanfelügyelők javas la ta alapján elsőízben 
történt kiválasztása túlnyomó részben meg-
felelt a várakozásoknak, megfelelt a már is-
mertetett elgondolásnak, s legfeljebb abban le-
het véleményeltérés, hogy érdemes tanítóink 
nagy tömege közül miért az egyik és miért nem 
a másik szintén érdemes tanító ju tot t ilyen 
megbízáshoz. Szolgáljon azonban mindenki-
nek, különösen pedig azoknak, akik ennek a 
szép feladatnak ellátására szintén hivatot tnak 
érzik magukat , s arra most nem kaphat tak 
megbízást, megnyugtatásul az a tudat, hogy a 
körzeti iskolafelügyelőknek kereken három-
százban megállapított létszáma nem nyúj to t t 
lehetőséget ezt a számot többszörösen meg-
haladó jogos igény kielégítésére. 

I t t szeretnék kitérni még azokra az észrevé-
telekre, amelyek kifogásolták, hogy a közokta-
tásügyi igazgatásról szóló törvény nem terem-
tett teljesen ú j helyzetet az elsőfokú népiskolai 
hatóságok tekintetében, illetőleg elsőfokú ha-
tóságként meghagyta a népiskolai gondnoksá-
got, iskolaszéket. Látszólag talán igazuk van 
azoknak, kik azt vall ják, hogy az oktatás- és 
nevelés, illetőleg az iskolafelügyelet szakszerű-
ségének biztosí tására i rányuló törekvés nem 
egyeztethető össze a túlnyomó részben, vagy 
teljesen laikusokból álló gondnokság, iskolaszék 
további fenntar tásával . Ez az aggodalom teljes 
mértékben jogosult volna abban az esetben, ha 
az iskolai helyi hatóságokban helyet foglaló 
laikus elemek volnának hivatot tak az isko-
lák nevelő- és oktatómunkájának i rányí tására , 
ők szabnák meg a nevelés és oktatás út ja i t , ők 
állapítanák meg a tanítói munka jóságát vagy 
gyengeségét és adhatnának utasításokat abban 
az i rányban, hogy az iskola belső munká ja 
hogyan alakuljon. Ennek a munkának irányí-
tása a múl tban sem volt a gondnokság, iskola-
szék feladata, még kevésbbé lehet az a jövő-
ben, sőt intézményesen kell gondoskodni arról, 
hogy ennek még a lehetősége is kizárassék. Ezt 
a célt k íván ja szolgálni a törvénynek az a ren-
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delkezése, amely kimondja, hogy a népiskolák 
tanulmányi természetű ügyeiben mint tanügyi 
hatóság elsőfokon a kir. tanfelügyelő határoz. 
A törvény itt említett rendelekezésének követ-
kezményeit természetesen minden félreértés ki-
zárásával az egész vonalon le kell vonni s a 
vonatkozó utasítások megfelelő átdolgozásával 
a gondnokságok és iskolaszékek hatáskörét a 
jelenlegi jogi helyzetnek is megfelelően kifeje-
zetten és határozottan az iskola bizonyos igaz-
gatási ügyeinek intézésére, a nevelő- és oktató-
munka előfeltételeinek megteremtésére szo-
rí tani . 

H a az iskolák helyi hatósága követi a törvény 
rendelkezéseit s az iskolában folyó nevelő- és 
oktatómunka pedagógiai természetű ügyeibe 
nem kíván beleszólni, hanem ennek a munká-
nak végzését és irányítását, a szakszerűség kö-
vetelményeinek megfelelően az a r ra hivatott 
tanítóra, igazgatóra, iskolafelügyelőre, illető-
leg tanfelügyelőkre bízza, akkor további fenn-
tar tása és fennmaradása nemcsak indokolt, ha-
nem az oktatásügy érdekében egyenesen szük-
séges is. 

Szükséges azért, mert amikor a modern ál-
lamban a népoktatás egyetemleges nemzeti fel-
adattá, az iskoláztatás általános nemzeti köte-
lességgé vált, a nemzet egészét szolgáló nép-
iskola nem lehet magától a néptől elszigetelt 
intézmény. Az iskola érdekkörébe bele kell 
kapcsolni annak a népnek képviselőit is, 
amelyért az iskola van. Mint egyetemleges 
nemzeti feladat a népoktatás nem hxízódhatik 
meg többé az iskola falai között. Annak éltető 
levegője a nagy nyilvánosság, továbbfejlődésé-
nek alapja pedig az egész társadalom megértő 
szeretete, osztatlan érdeklődése. 

A népoktatás előfeltételeinek megteremtése 
a nemzet minden tagjától súlyos anyagi áldo-
zatokat is követel s így érthető az a kívánság, 
hogy az iskolai terheket viselők bizonyos auto-
nóm szerveik ú t j án közvetlenül is ellenőrzést 
gyakorolhassanak a népoktatásra szánt össze-
gek felhasználása felett és legalább véleményt 
nyilváníthassanak, javaslatot tehessenek, eset-
leg határozhassanak akkor, amikor a népokta-
tás érdekei újabb áldozatok hozatalát teszik 
szükségessé. 

Népiskolánk felügyeleti rendszere természe-
tesen csak egy része annak az egységes elgon-
dolásnak, amely elgondolás célja a nemzetneve-
lés egyöntetű és szakszerű irányításának, fel-
ügyeletének biztosítása. Mégis olyan része az 
egységes egésznek, amelynek önmagában is tel-
jesen kiépítettnek, befejezettnek kell lennie, 
mert a nemzet tagjainak túlnyomó többsége 
nem lép magasabb iskolába, rendszeres iskolai 
oktatása és nevelése a népiskolai tanulmányok 
elvégzésével érdemben befejezést nyer. A nép-
iskolákban folyik a nagy tömegek alapvető ok-
tatása és nevelése s az itt kapott erkölcsi és 
szellemi értékek mennyiségének és minőségé-
nek van legelhatározóbb jelentősége az egész 
nemzet sorsának kialakulására. Ezért kell a 
nagy nevelési célok elérésének biztosítása cél-
jából a népiskolai felügyeletet, mint a felügye-

leti rendszer egyik lezárt egységét maradék-
talanul kiépíteni s ezt a tanítót segítő, támo-
gató, szerető tanácsokkal ellátó munkát úgy 
megszervezni, hogy a munka nyomán fakadó 
világosság a legeldugottabb falu tanítóhajlé-
kait, iskolaházait is elárassza. 

De a népiskolai nevelés és oktatás nemcsak 
mint lezárt egész jelentkezik, alapja az egy-
úttal minden, a népiskolára épített magasabb-
fokú iskola nevelőmunkájának is. Bármennyire 
jó legyen a népiskola nevelő munkája , ha a 
magasabb iskolák nem kapcsolódnak szervesen 
hozzá és ezt a munkát azonos nevelési elvek 
alapján nem fejlesztik tovább célkitűzéseiknek 
és tanulóik fejlődésének megfelelően, egyöntetű 
nevelési rendszer kialakulására aligha lehet re-
mény. Pedig a törvény kifejezett és indokolá-
sában ismételten hangsúlyozott célja: vala-
mennyi iskolának egységes nevelőszempontok 
szerint, elvszerűen i rányí tot t organikus iskola-
hálózatba való egybefoglalása. Ennek a cél-
kitűzésnek következményeit vonja le a törvény 
akkor, amikor lígy rendelkezik, hogy a közép-
iskolák, középfokú iskolák és szakiskolák ne-
velési és tanulmányi ügyeit is — hasonlóan a 
népiskolákhoz — tanulmányi felügyelők irá-
nyítsák. Az iskolafelügyeleti rendszer egységé-
ből következik, hogy a tanulmányi felügyelők 
kiválasztásánál, megbízásánál, felmentésénél 
ugyanazoknak az elveknek kell érvényesülniök, 
amelyek a körzeti iskolafelügyelőkre vonatko-
zólag ál lapít tat tak meg. I t t is i rgalmatlanul 
félre kell tolni minden melléktekintetet, a meg-
bízás egyetlen jogcíme szintén csak az érdem, 
az arravalóság, a nevelés és oktatás érdeke 
lehet. 

A közép-, középfokú- és szakiskolákban a ta-
nulmányi felügyelők feladata is lényegileg 
azonos a körzeti iskola felügyelők feladatával, 
azonban közöttük mégis van mennyiségbeli, 
sőt minőségbeli különbség. Míg a népiskolák-
ban eddig a kir. tanfelügyelők által gyakorolt 
közvetlen felügyeletet, mind nevelési, mind ta-
nulmányi vonatkozásban egész terjedelemben 
a körzeti iskolafelügyelők veszik át, az előbb 
említett iskolákban a nevelés és tanulmányok 
egészére kiterjedő közvetlen felügyelet a tan-
kerületi kir . főigazgató, illetőleg hivatal szak-
képzett előadóinak fe ladata marad. Az illető 
iskolafaj igazgatóinak, tanárainak legjobbjai-
ból kiválogatott tanulmányi felügyelők a kir. 
főigazgatók, illetőleg a főigazgatói hivatalok 
szakelőadói mellett és ezek általános nevelési 
és tanulmányi felügyeleti munkájának kiegé-
szítéseként érdemileg a tárgycsoportokhoz iga-
zodó felügyeletet és i rányítást fogják a tan-
kerületi kir . főigazgatótól esetről-esetre nyert 
utasítás a lapján ellátni. A tanulmányi fel-
ügyelőknek az iskolai nevelés és oktatás csu-
pán egy részére kiterjedő ez a feladatköre 
azonban módosulhat s általános nevelési és ta-
nulmányi felügyeleti teendővé is bővülhet ott 
és azokban a tankerületekben, amelyekben az 
ugyanazon iskolafajhoz tartozó iskolák csekély 
száma a főigazgatói hivatalokhoz megfelelő 
szakelőadó beosztását nem indokolja, vagy a 
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szakelőadó a nagyobb számú iskola általános 
nevelési és tanulmányi felügyeletének teljes 
egészében való el látására egyedül képtelen. 

Az iskolafajok, sőt a népiskolák kivételével, 
a többi iskolafajban szakok szerint is tagolt 
iskolafelügyelet minden szála — mint az ú j 
felügyeleti rendszer megalkotója azt ismételten 
hangsúlyozta — a tankerületi kir. főigazgató 
kezében fu t össze. A kir. főigazgató a tankerü-
let idegközpontja, ahonnan a felügyelet ideg-
szálain mint jó vezetőkön kell repülniök azok-
nak az elektromos szikráknak, amelyek ú j in-
dításokat, bátorításokat adnak, ú j fényeket 
gyúj tanak fel. A kir. főigazgató szakavatott és 
ihletett munkája nyomán kell megszületnie a 
tankerületben a nevelés és oktatás egyöntetű-
ségének. A kir. főigazgató a nevelés és oktatás 
vezérlő tábornoka, vezérkara pedig- a minisz-
térium nevelésügyi osztályának azok a kiváló 

szakpedagógusai, akik a miniszter utasí tásai 
alapján a mozgósítást, felvonulást s a nemzet 
jövőjéért folytatott nehéz küzdelem egész 
sztratégiáját i rányít ják. 

A debreceni tanítók szabadegyetemének 
egyik tudós előadója ta r to t t a közelmúltban 
nagyértékű előadást a magyar tanítói rend 
egységéről. Arról az egységről, amelybe az óvó-
nőtől kezdve az egyetemi tanárig minden pe-
dagógusnak bele kell tartoznia, hogy egye-
sült erővel és öntudatosan szolgálhassa a ne-
velés szintétikus törekvéseit. Valóban ebben az 
egységben kell összeforrnia az egész tanító-
ságnak és tanárságnak, hogy egymással teljes 
harmóniában tölthesse ki a nemzetnevelés egy-
ségének biztosítása érdekében kidolgozott és 
szigorú logikával felépített rendszer kereteit és 
ezzel új, boldogabb u t ak ra vezethessen min-
ket mindannyiunkat, sokat szenvedett magya-
rokat. 

A Z E G Y S É G E S H E H Z E T I V I L Á G N É Z E T 
K l i L A K U L Á S A 

Ir ta: H H A J T A Y ETELKA 

„A kultúrpolit ikának szervesen bele kell 
illeszkednie a nemzeti életbe. Gyakorlati ma-
gyar társadalmat kell nevelnünk" — olvassuk 
a kormány reformtervezetében. „Nem csupán 
tanítani, nevelni is kell. Erre az utóbbira he-
lyezzük a hangsúlyt. Mindazokat az értékeket, 
amelyek egy nemzetnek mélységes kút jában 
találhatók és amelyek a Géniusz ölében szuny-
nyadoznak, elsősorban a kultúrpolitika van hi-
vatva kibányászni a nemzet számára. Ne ne-
veljünk idegen utánzókat! Magyarokat kell ne-
velnünk, akik hozzászoktak — atavisztikusan 
is, tudatosan is — ezen a földön élni, mert ez 
a föld tele van a nemzetnek minden sóhajtásá-
val — mondja Gömbös Gyula miniszterelnök 
úr —, és aki gyökeret vert ebben a földben, az 
nem távolodik el semerre sem. Ezért a tanító-
ság és a lelkészség, a tanárság és az egyete-
mek e l s ő p i o n í r j a i a n e m z e t n e k . " 

Idéztem e jelentős mondatokat, mert maguk-
ban foglalják egybesűrítve mindazt, amit a 
kormány kultúrpoli t ikája az oktatásügy embe-
reitől kíván. Véssük jól emlékezetünkbe, mert 
az egységes nemzeti eszméket ezek által szol-
gáljuk. 

Szomorú volna, ha csak köteles engedelmes-
ségből követnők e tanításokat és ha sohasem 
fakadna önként, s a j á t lelkünkből, saját elhatá-
rozásunk lendületéből vágyunk, gyakorlati lag 
megvalósítani és tartalommal megtölteni e ke-
reteket, de buzdítóan hat reánk, hogy a kor-
mányhatalom elismeri és méltányolja nemzet-
építő feladataiban az iskola, illetve a tanítóság 
és tanárság alapvető és nélkülözhetetlen mun-
kájá t . 

Egységes nemzeti világnézet kialakulása — 
ebben jelöli meg a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr tanügyi reformjának végső cél-
já t és ez az érzés h a t j a át a kormányzat min-

den ágát. Ma a nemzeti érzés nemcsak irányító 
és világító fáklyája lett a világ népeinek, ha-
nem olyan egyetlen és mindennél hatalmasabb 
erkölcsi erő, amely egyedül képes a romokból 
is erőteljes és virágzó nemzeti létet teremteni. 

A józan és lassú magyar tempó még nem 
mutat ja most sem — amikor pedig a torkunkon 
a kés —, ezt a hatalmas és mindent regeneráló, 
minden szemetet elsöprő fellángolását a nem-
zeti öntudatnak, amit Német- és Olaszország-
ban lát tunk és éppen ezért sohasem lehet sok-
nak nevezni, ha erről újra meg újra írunk és 
beszélünk. A hamu alat t ott ég minden ma-
gyar ember lelkében a nemzeti gondolat; a fa j i 
önérzet sem erősebb talán más nációbelieknél, 
hiszen f a j t á n k szeretetéről, ez ősi földhöz való 
forró ragaszkodásunkról eléggé beszél idegenbe 
szakadt véreink olthatatlan honvágya, amely 
— legyenek bár a legjobb sorsban odakint •— 
tépi és mardossa a lelküket és az idegenben 
büszkébben vallják magukat magyaroknak, 
mint idehaza. Mert nálunk még mindig az a 
századeleji felfogás já r ja , amely a sovinizmust 
a félműveltség jelének tekintette és nem értik 
meg, hogy ma a nemzetek emez élet-halálharcá-
ban minden nép csak annyiban számíthat a 
nagyvilág érdeklődésére, amennyire érvényesí-
teni tudja és akarja a maga öncélú nemzeti 
aspirációit (gondoljunk csak az utódállamok 
magatartására) és csak az a nép állhat a küz-
dők közé egyenrangii félnek, amelyik igazán 
egyéni és sajátos értékeket tud kitermelni a 
lelkéből. 

A magyar f a j nagyszerű adottságai mindig 
a világ érdeklődésének körébe fogják állítani, 
míg öncélú nemzet lesz, annál inkább kitűnik 
a nemzeti egység hiánya, ha ez fennforog és 
veszélyezteti az elért eredményeket. 

De van valami, ami még az egység hiányánál 
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is nagyobb veszedelmet rej t magában: az a 
teljes közömbösség, amellyel az alsóbb közép-
osztály viseltetik minden nemzeti megmozdu-
lással szemben. Amíg ezt nem sikerül megtörni 
és aktív erővé változtatni, addig nem beszél-
hetünk egységes nemzeti szellemről. Pedig 
sokszor úgy látszik, meddő marad minden 
apostolkodás és eszünkbe jutnak Madách örök-
szép szavai: 

Mély tenger a nép, derűs napfény 
Nem hatja át tömét. Sötét leend az, 
Csak a hullám ragyog, mit színe fölvet. 

Sokat írunk és beszélünk arról, hogy a csa-
ládnak és az iskolának össze kell fognia a ma-
gyar jövő szolgálatában, mégis olyan kevés 
történik ebben az irányban, vagy legalább is 
még mindig kevés, ami történik. 

A leány nevelésnek kell elsősorban a mainál 
lendületesebb és erösebb hazafias irányt adni 
és a fiatal leányoknak — mint a jövendő ma-
gyar anyáknak — honleányi kötelességeit cse-
lekvőbb irányban megállapítanunk és mélyeb-
ben a lelkükbe vésnünk, hogy tőlük függ a csa-
lád lelkisége és nekik kell az első imádság sza-
vaival együtt a fa j i büszkeség csíráit elvetni 
a gyermek lelkébe. 

— Magyar fiú ilyet nem tesz. Magyar leány-
hoz ez nem illik —• mondogassuk mi is gyakran 
az iskolában. 

Legyen minden szülő — ha másért nem — 
sajá t gyermeke jövőjének érdekében — egy-
egy harcosa a magyar lélek örök fennmara-
dásáért folytatott küzdelemnek. Mert az édes-
anya és édesapa példájának leírhatatlan nagy 
hatása van a gyermeki lélekre. Nagyobb, mint 
az iskolának. 

De hányszor lát juk, hogy amit mi építünk 
az iskolában, azt a szülői ház levegője szét-
inállasztja, lerombolja. Az i f júság maga is csupa 
ellentétekből áll, mert: „válságban van az emberi 
lélek és vele együtt az i f júság lelke, amely a 
megváltozott világrendben nem tud elhelyez-
kedni képességei szerint". 

Világjelenség az, hogy az események korát 
lejártnak tekinti az az i f j ú generáció, amelyet 
a mai ifjúságnak nevezünk és az érdeklődését 
teljesen lefoglalják a gépek és a sport külön-
böző ágai. A mai ember lelke valósággal mar-
taléka lett a gépnek. („Minek is a lélek — 
mondják —, mikor a gépek: a rádió, autó, mo-
tor és a sport minden szórakozást megadnak 
az embernek?") A nemzeti események, a szel-
lemi értékek megbecsülése, úgy látszik, ha-
nyatlóban van. Ez a két áramlat küzd egymás-
sal és ez a harc telíti meg a levegőt azzal a fe-
szültséggel, melynek hatása alatt válságban 
vergődnek a lelkek. Az emberi lélek olthatat-
lan vággyal keresi azt a fix pontot, ami nyug-
tot ad szívünknek, amit boldogságnak neve-
zünk. Keresi a távolban és nem gondol reá, 
hogy az emberi lélek úgy van megalkotva, hogy 
csak kis kört tud felölelni magában. 

És az, amit ölelni tud, a család, a szülőföld, 
a haza. Ezeknek az eszménye telítse meg lel-
künket és azt fogjuk érezni, hogy megtaláltuk 

az élet értelmét, mindent megadott az élet, amit 
tőle várhatunk, annak, aki e három szentség-
ért Isten nevében harcolni és küzdeni tud, mert 
csakis ez lehet földi életünk célja. 

A küzdelem e modern felfogás és eme „régi, 
avult" eszmék között még mindig ta r t . De a jó-
tékony reakció már közeledik és ebben nem kis 
része van az i f júság nevelőinek, akik a bölcs 
fegyelem higgadtságával terelik a régi, kipró-
bált vágányokra, az ú j vetések felé száguldó 
i f júság nyomába iramodó jobb elemeket. 

Mert nevelés nélkül nincs fejlődés, nincs er-
kölcsi élet, eszmények nélkül nincs haladás! 
És a tömegek is kezdenek már lassankint rá-
eszmélni, hogy az eszményekre szüksége van a 
léleknek. Madách nagy művének azért van ma 
mind nagyobb hatása és sikere, mert az ember 
öntudatlanul is érzi, hogy minden csalódások 
ellenére és minden küzdelem mellett is, csak 
az eszmények azok, amelyek tartalmat adnak 
életünknek. Ez az, ami a nagy szenvedéseken 
átsegít, ami a csüggedésben fölemel, ami Isteni 
Gondviselésben való hittel tölti meg a lelkünk, 
amiért érdemes élni és küzdeni. 

És ha vádoljuk az if júságot , hogy tekintély-
romboló, ne feledjük, hogy mennyi keserű pa-
naszt hallanak tőlünk odahaza a mai életviszo-
nyok mia t t és mily kevés nyugodt megfonto-
lást a baj okának keresésénél, mily kevés ne-
mes türelmet embertársainkkal szemben. A baj, 
a romlás világjelenség, azért felelőssé tenni 
egyeseket, kormányokat nem lehet, A kese-
rűség és gyűlölködés mindig rosszabb tanács-
adó volt, mint a hit és a bizalom, mer t hiszen 
az, hogy mindenki meg legyen sorsával elé-
gedve, az — bárhol is lehetetlen. 

Az ifjúság lelkét az a türelmetlen hitetlen-
ség rombolja szét, ami sok család levegőjéből 
árad, azért elsősorban mi felnőttek vagyunk 
érte felelősek. Nyugodt türelem és bizalom 
mellett nyugodt légkör fejlődik és sikeresebb 
munkálkodása azoknak, akiknek minden gon-
dolata és törekvése az, hogy a nép szociális és 
gazdasági bajain segítsenek. 

„Akik kérges tenyérrel keresik kenyerüket, 
azok képezik a nemzet fundamentumát" — hall-
juk gyakran a napi politikában ezt a szép igaz-
ságot. Mi büszkék lehetünk, hogy ennek a föld-
mívelő és iparos osztálynak a gyermekeit ne-
veljük és azokon keresztül a család lelkét va-
gyunk hivatva erősíteni, hogy valóban funda-
mentuma, erős, szilárd, alapja lehessen egy 
— majdan viruló — nemzetnek. 

Az iskolának minden alkalmat meg kell ra-
gadnia annak a feszültségnek az enyhítésére, 
amely elválasztja egymástól a társadalmi ré-
tegeket. A gyermek minden családban drága 
kincs és érte sok mindenre képes a szülő, még 
talán „elveinek átértékelésére" is. 

Épp ezért amelyik családot a legtávolabb 
állónak érezzük a magunk eszményeitől, annak 
a gyermekeit öleljük legtöbb szeretettel keb-
lünkre, szerepeltessük az ünnepélyeken és hív-
juk meg az édesapát, hadd hallgassa meg gyer-
mekét, ad junk alkalmat neki, hogy apai szíve 
feldobogjon büszkeségében, hiszen az ilyen szak-
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szervezeti szociális műveltséggel bíró szülők 
gyermekei rendesen életrevalók és ügyesek. 

És ha lá t ja a szülő, hogy gyermeke meleg 
otthonra talál az iskolában és boldogan siet 
oda, ahol embert nevelnek belőle, lehetetlen, 
hogy képromboló legyen és széttörje a gyer-
mek illúzióit rideg visszautasítással. Eljön és 
hall ja gyermekét kipirul t arccal, boldog lelke-
sedéssel szavalni a magyar mult dicsőségéről, 
vagy könnyes szemmel a megcsonkított drága 
haza szenvedéseiről, lehetetlen, hogy az apa 
szívében is meg ne mozduljon valami és ne 
érezné, hogy mégis csak ez a föld az, ami a 
szívünkhöz nőtt és ami annál jobb kenyeret 
tud, adni, minél hívebbek hozzá a fiai. 

És hogy nincs nekünk senkink ezen a nagy 
világon, csak a magunk f a j t á j a ! . . . 

Ha Magyarország minden iskolája csak egyet-
len eltévelyedett családot hoz vissza a nemzeti 
egységbe vagy ha csak egyetlen család jó-
hiszemű bár, de közömbös érzését tudja meg-
törni és a nemzeti egység gondolatával felrázni 
tespedéséből, már többet tett, mint amennyit 
valaha a nemzet meghálálni tudna. 

Ez a munka a ju ta lmát önmagában hordja. 
Hóman Bálint kultuszminiszter úr egyik ta-

valy elhangzott beszédében azt a megállapítást 
teszi, hogy a társadalom széles rétegeiben kezd 
ébredezni a nemzeti mult ismerete utáni vágy. 

A politikai életben részes társadalmi réte-
geknek feltétlenül szükségük is van a nemzeti 
mult ismeretére és érdeklődésük örvendetes 
jelenség ma, amikor a közelmúlt mulasztásaira 
ráeszmélve a céltudatos és erőteljes nemzet-
nevelés eszméjének igyekszünk minden erőnk-
ből érvényt szerezni" — mondotta. 

De — szerény nézetem szerint — a nemzeti 
mult megbecsülését nem szolgálják eléggé mai 
tankönyveink. Nemzeti királyaink országala-
pító bölcsesége háromszáz éven át a középkor 
legelső országai közé emelte Magyarországot. 
Az idegen kútforrások az Árpádokat mint ha-
zánk legkiválóbb uradkodói képességekkel fel-
ruházott dinasztiáját említik. Er rő l alig szól-
nak tankönyveink, ellenben a 10—14 éves gyer-
mek szájába olyan elítélő jelzőket adnak több 
Árpádházi királyunkról, amelyek amellett, 
hogy idétlenül hangzanak a gyermek ajkán, 
éppen nem alkalmasak arra, hogy a kegyelet 
és hódolat érzését keltse fel azok iránt a gyer-
mek lelkében, akiknek elvégre mégis csak egye-
dül köszönhetjük, hogy idegenül állva Európa 
népei közt, ezer ellenséges indulattól körül-
véve, mégis megvetették az ezredéves hon alap-
jait. A legújabb nemzeti történet Hóman-
kötetei egészen ú j szempontokat tárnak elénk, 
amelyeket a tankönyvíróknak jobban figye-
lembe kellene venniök. Ne szidjunk és ne gán-
csoljunk örökké, hagyjuk azt ellenségeinkre, 
elvégzik azt ők helyettünk. Keressük azokat a 
szempontokat, amelyek a többi államok között 
a külföld tiszteletét és hódolatát biztosították 
ennek a testvértelen népnek a középkoron át és 
teremtsünk a gyermek lelkében olyan benyo-
másokat, amelyek ezt a fölbecsüllietetlenül fon-
tos eredményt értékelni tudják. Jobban dombo-
rítsuk ki, hogy a magyarnak vezető szerepe 

volt Európában, az egész középkoron keresztül. 
Mikor azonban a monarchiában közös király 
alat t egyesült egy őt soha meg nem értő és tőle 
merőben idegen lelkületű néppel, akkor elvesz-
tette önállóságát, amit nem tűr t meg a monar-
chia érdeke. 

„Nemcsak az egyeseknek, a népeknek is van 
kálvár iá juk és tragédiájuk, — mondotta egyik 
gyönyörű beszédében Glattfelder Gyula dr. 
megyéspüspök —, de a kálvár ia a nagy lelkek 
diadalútja. A királyok útja, amióta a királyok 
királya járt rajta. És azok, akik üldözik az ez 
úton járókat, azt hiszik, hogy ők az erősek, 
pedig az erősek azok, akik üldözötten is meg-
állják helyüket. Ám vigasztalódjunk, mert a 
kálváriával a feltámadás reménysége jár." 

Nagy szenvedések mindig összekovácsolták, 
eggyéforrasztották a nemzetet, csak így kerül-
hette el az összeomlást ezer óv viszontagságai 
között. Mikor gróf Andrássy Gyulától, a nagy 
miniszterelnöktől kérdezték, mit tart az ezer 
év legnagyobb eredményének, így felelt: 

— Hogy egyáltalán fennmaradtunk s a he-
lyünket megálltuk! 

Egész ezeréves államéletünk szakadatlan 
küzdelem volt puszta életünkért. Ma vissza-
nyertük — szörnyű áron, de visszanyerte a 
nemzet Mohácsnál elvesztett önállóságát és ez-
által öncélúságát és belépett a gzabad nemzetek 
sorába. A fejlődés, a szabad verseny ú t j á r a lé-
pett és — legyünk optimisták — ha vannak is 
szomorú jelenségek egyes társadalmi rétegek-
ben, a magyar sohasem volt annyira öntudato-
san nemzet és sohasem folytat ta ilyen biztos 
célkitűzéssel a harcot nemzeti léteért, mint ma. 
A társadalmi egyesületek céltudatos nemzetnevelő 
működése, a leventeoktatás, Országzászló stb., 
a Nemzetközi Vásárok olyton emelkedő sikere, 
amely a külföld figyelmét állandóan felénk 
irányít ja , a Nemzeti Munkahét, amely a ma-
gyar kéz és magyar szellem munkáját nagy és 
általános érdeklődést keltő formában ál l í t ja az 
itthoni társadalom szeme elé azzal a propa-
ganda céllal, hogy a külföld előtt életrevalósá-
gunknak jeleivel egy jobb jövőre hivatottsá-
gunknak jogát bizonyítsa, idebent pedig a nem-
zeti öntudatot és faj i önérzetet erősítse, ez 
mind egy öntudatra ébredt nemzetnek a szívós 
és kitartó küzdelme jövőjéért. Hozzájárultak 
ehhez a közelmúltban sorozatos sportgyőzel-
meink, amelyek a világ figyelmét országunk 
felé i rány í t j ák ; és fokozzák az érdeklődést 
népművészetünk csodálatos forma- és színgaz-
dagsága, amely szinte egyedülálló e tekintet-
ben, dalaink és táncaink, nemkülönben gyö-
nyörű fővárosunk festői természeti szépsége, 
amely az idegenforgalmat soha nem álmodott 
mértékben föllendítette. 

A magyar kéz és magyar szellem munkája 
mindig egyéni és sajátos és éppen azért érdek-
lődést és megbecsülést kelt az egész világon. 

És ami számunkra talán a legnagyobb érték: 
a magyar munkának külföldi megbecsülése 
kezdi visszahozni körünkbe azokat, akiket a 
kozmopolita törekvések már-már leszakítottak 
a nemzet kebeléről és mint idegen kelevények 
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bomlasztották a légkört maguk körül. Ez az 
eredmény volna számunkra a legbecsesebb, 
mert mit ér a nagyvilág vállveregető elisme-
rése, ha idebent széthúzás van, ha nem tud ez 
a nyolcmilliónyi nép — oly kevés, hogy egy-
egy világvárosnak több van odakint — egysé-
ges nemzeti érzésben összeforrni. 

Az iskola minden erejével kivenni törekszik 
a részét ebből a nemzetnevelő munkából, hogy 
a társadalmi törekvéseket kiegészítse. Mert az 
iskola neveli a• hazafias ifjúságot és a társada-
lom lelkét az ifjúság nemes lendülete és komoly 
lelkesedése nagy mértékben erősíti a nemzeti 
érzésben. 

Evégből az iskolának a mainál jobban ki kel-
lene domborítania színmagyar jellegét. 

A zászlókultusz fejlesztése, a tervbevett ma-
gyaros diákruhák — felsőbb iskolákban — 
mind ezt a célt szolgálják, mert lát juk, hogy 
a külsőségeknek milyen nagy hatása van a 
tömegek lelkére. (Amerika példája.) 

Sok gyakorlati eszme várna megvalósításra 
az oktatásban az egységes nemzeti szellem erő-
sítése céljából. Ezek közül néhány dolgot a 
Polgári Isk. Tanáregyesületi Közlönyben rész-
letesen kifejtettem, úgyszintén Zsendül a vetés 
c. könyvemben, ahol a zászlókultuszra, iskolai 
ünnepélyekre stb. részletesen kiterjeszked-
hetett mondanivalóm, legyen szabad itt is fog-
lalkozom egy javaslatommal, mely szerintem 
könnyen megvalósítható és a cél elérésére igen 
fontos részletkérdés. 

1. A tankönyveket iíg>T kellene megszerkesz-
teni, hogy azok minden tantárgy keretében 
mindent feltárjanak a tanulók előtt, ami a ma-
gyar szellem terméke. Az iparban a magyar 
találmányok, vagy azok tökéletesítése, a tudo-
mányban a magyar tudós munkájának ered-
ménye. Elemi iskolától kezdve. 

2. Minden tankönyv mellé — különösen ma-
gasabb iskolákban — összegezve, külön függe-
lékben kellene kinyomatva hozzáfűzni mind-
azokat az eredményeket, amelyeket abban a 
tudományágban magyar tudós elért. Hogy vilá-
gos tényekben álljon az i f júság előtt, amelyr 

oly hitetlen és kételkedő ma, hogy a művelet-
lennek hirdetett középkortól kezdve mindig 
voltak európai hírű tudósainkakik által a 
magyarság a világkultúrába belekapcsolódott. 
A latin nyelv használata segítette ebben. 

(Egy olasz tudós a Pázmány Péter-Tudomány-
egyetem 300 éves jubileuma alkalmából fel is 
dolgozta ezt már. Nem is képzelnők, milyen 
vastag könyv lett belőle.) 

A mi if jaink alig tudt ják azt, hogy mit jelen-
tett az európai tudományos világban egy Bo-
lyai Farkas, egy Brassai Sámuel neve már 
akkor, mikor rendszeres magyar tudományos 
életről nem is lehetett szó, — vagy ki volt a 
renaissance embereinek szemében egy Janus 
Pannonius pécsi püspök, akinek költemé-
nyeit hat nemzet nyelvére fordították le latin-
ból Mátyás király idejében. 

3. Az elszakított országrészek földrajzát úgy 
keik ne külön könyvben megírni, hogy bennök 

részletesen felsoroljuk — iskolafajok szerint bő-
ven — nemcsak a természeti szépségeket és 
adottságokat, amelyek maguk is határ talan ér-
tékel jelentenek számunkra (fürdők, bányák stb.) 
mint állandóan a szívünk mélyén parázsló 
mementók, de a mai i f júság sohasem látta őket 
és vonzó erejök lassankint halványul. De erő-
sítsük azzal, hogy minden földrajzi tankönyv-
ben részletesen ismertet jük az izzó fajszeretet 
szavaival veszteségeink el nem múló fájdal-
mával, minden téren mindazokat a kulturális 
értékeket is — amelyek magyar kéz és szellem 
alkotásai •—, hadd tud ja a jövő generáció ala-
posan, hogy mit hagytunk ottan 1918-ban. Ne 
engedjük feledésbe menni, ami a mienk, mert 
ha kihal annak tudata a mai generációból, az 

Csincsura Sándor zsámboki tanító tábla-rajzai. 

lesz az igazi elvesztése ezeknek a területeknek. 
(Kitűnő forrásmunka az E. F. E. kiadása: A 
történeti Erdély.) 

Nekünk az egységes nemzeti szellem kiala-
kulásában szükségünk van az egész régi Ma-
gyarország összes magyarságára, múltjára és 
jelenére. 

Necsak szavakkal neveljük hazafiságra a mai 
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ifjúságot, amely már gondolkodik és kritizál, 
hanem tényekkel bizonyítsuk értékeinket és 
így, az ezekkel alátámasztott jogunkat a Kár-
pátövezte földhöz a legridegebb kozmopolita 
érzés sem tagadhatja. Jobban hatnának ezek-
kel a mai modern szellemű if júságra, mint 
pusztán az ilyen szólamokkal: „nektek kell 
visszaszerezni, amit mi elvesztettünk." Ha eb-
ben az irányban több körültekintéssel és a 
tények állandó ébrentartásával neveinők az 
ifjúságot, a tanárság kezébe könyvet adnánk, 
hogy ezt megvalósíthassa — hiszen lelkesedés-
ben nines hiány —, akkor kevesebb küzdelmünk 
volna a nemzetietlenséggel, mert az így nevelt 
i f júság — a rossz hatások ellenére — önmaga 
fog meggyőződni és meggyőzheti családját is, 
akinek hiányos műveltsége ugyancsak rá-
szorul — a múlt és jelen nagyszerű eredményei 
alapján a magyar faj életrevalóságáról és az 
átlagon jóval felüli képességeiről, amelyhez 
tartozni nagyobb büszkeség, mint sehova sem 
tartozó világpolgárnak lenni. 

A nemzeti gondolatnak a családból kell ki-
fejlődnie, ezt nem lehet eléggé ismételni! 

Milyen szomorú, hogy manapság oly ritkán 
hallja a gyermek odahaza a f a j i büszkeség 
szavait és magyarságunk forró tudata ha él is 
a lelkünkben és ünnepi alkalmakkor, i f jaink 
külföldi dicsősége alkalmával, fel-fel lángol is 
lelkünkben, de oly ritkán emlegetjük gyerme-
keink előtt! 

Még tanár- és tanítóemberek sem tesznek 

mind eleget az otthonukban a fa j i önérzet fej-
lesztésére. 

Nem látjuk, nem érezzük eléggé, hogy ma 
is veszélyben van a haza és sohasem volt olyan 
égetően szükség az izzó fajszeretetre, mint 
éiipen most. 

Egész nemzeti létünk forog kockán a népek 
törtető hatalmi törekvései sodrában. Nincs 
veszteni való időnk, mert — hogy Herczeg Fe-
renc gyönyörű szavait idézzem — „a sors kevés 
időt engedett a nemzetnek, hogy megművelje 
a szántóföldet, amelyen a jövő terem. És ha 
nem él az alkalommal, tapasztalni fogja, hogy 
a népek még sokkal súlyosabban lakolnak mu-
lasztásaikért, mint hibáikért". 

Ezt véssük a serdülő i f júság lelkébe, — és 
azt, amit mi, akik a régi generációhoz tarto-
zunk, annyira a szívünk mélyéből érzünk, hogy 
nincsen a világnak még egy ilyen pompás 
emberfajtája, mint a magyar! 

Lendületes, bátor, nagylelkű, egyenes — és 
tehetségekben gazdag, — nagyon gazdag. 

Mint kincsekben a földje, kiapadhatatlan! 
De ne csak szónoklatokban mondjuk ezt, ha-

nem tényekkel is bizonyítsuk — bele nem fá-
radva - - napról-napra, amint az élet elénk 
hozza — a gazdag bizonyítékokat. 

Ne a hibáinkat teregessük, ne legyünk ide-
gen majmolok, hanem az önbizalmát fokozzuk 
a mai letargiában vergődő magyar társadalom-
nak, mert csak így fog az egységes magyar 
nemzeti világnézet a céltudatos tömegnevelés-
sel lassankint kialakulni. 

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

Rokonhangzású mássalhangzók 
— Nyelvi magy. és helyesírás II. oszt. — 

í r ta: BARABÁS ILONA 
Tárgyi cél: 

Rokonhangzású mássalhangzók megtanítása. 
Írásnál ne csak a hangzásra figyeljetek, hanem 
gondoljatok a mondat értelmére is! 
Pedagógiai cél: 

A figyelem és gondolkodás minden munkánál 
fontos. 
Szemléltetés: 

Hibásan írt levelek, kirakati hirdetés, táblai 
felírás. 
Előkészítés: 

Most megint szép anyanyelvünkről beszélge-
tünk, hogy még jobban, helyesebben tudjunk 
írni. — Mit figyeltünk meg a magánhangzókon? 
— (Hogy rövid-e vagy hosszú-e.) Miért nem 
szabad rendetlenül, feledékenyen írni az írás-
jeleket a magánhangzókon? — (Mert úgy jár-
hatunk, mint a kis fiú, aki cipő helyett cipót 
kapott, — a cipész bőr helyett bort kapott, — 

nem mákkal, hanem makkal vetették be a föl-
det.) [Ez utóbbi megtörtént Károlyi Ferenc 
gróf birtokán Nyíregyháza mellett, ennek ered-
ménye a Nyíregyháza—Sóstógyógyfürdő közt 
lévő 900 holdas tölgyerdő.] Mit teszünk, ha a 
mássalhangzó hangzik hosszan? (Kétszer írom 
le.) Ki emlékszik olyan szavakra, amelyekben 
nem mindegy, hogy egy — vagy két mással-
hangzót írok? (Szál, száll, hal, hall, ál, áll, 
róka, rokka, könyvet, könyvvel, ő tisztel, tiszt-
tel, az ő udvara, udvarra, az ő vára, a várra, 
ad, add! néz, nézz!) 

Áz ábécében azonban van még sok más meg-
figyelni való. Mielőtt azonban a betűkről be-
szélgetünk, azt kérdem, miért hasonlít Feri és 
Árpád annyira egymásra? (Mert ikrek.) Hát 
Magyar Pali miért hasonlít Pálfi Karcsira? 
(Mert unokatestvérek.) Igen, a rokonok mind 
hasonlítanak egymásra. Gondoljátok el, a han-
gok közt is vannak rokonok! 

Célkitűzés: 
Azokról a betűkről fogunk beszélgetni, ame-

lyek rokonok, de én tudom, ti nagyon szeret-
tek találgatni, másoknak a hibáit kijavítani, 
hát majd kijavítjátok ezeket a leveleket és egy 
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felírást, majd megtaláljátok magatok a rokon 
betűket, hangokat. 

Tárgyalás: 
Jancsi, olvasd fel ezt a levelet, egy varró-

néni írta nekem. Figyeljetek a tartalmára, aki 
figyelmes, meghallja a hibát! (A kis fiú ol-
vassa.) Kedves Őnagysága! A hétfőre ígért ru-
hát csak szerdára varrhatom meg, mert elrom-
lott a képem. Kézcsókkal Réti Eszter. (Általá-
nos nevetés, az osztály nagy része felmutat.) 
Nos, hol a hiba? — kérdem. (A néni azt í r ta 
képem, pedig géppel varr.) Í r j uk le ezt a két 
szót! Nyissátok ki az irkátokat! (Ez nem helyes-
írási füzet, abba összefüggő, meseszerű anya-
got iratok, ez gyakorló füzet.) Mit kellett volna 
a néninek írni? (Gépem.) í r j u k le, nagy kezelő 
betűvel és utána vessző! •— Most í r juk melléje 
kis betűvel, amit a néni a levélben hibásan í r t ! 
Mit írt a néni? (képem.) Tegyetek utána pon-
tot! A két szóban vájjon melyek a rokon betűk? 
(A g és k.) Húzzátok alá ceruzával a „g" és 
„k" betűket! (Én pirossal húzom alá.) Vá j jon 
miben hasonlítanak ezek a betű-rokonok? — 
Ha nem jönnek rá, segítő-kérdésnek adhat juk: 
Hasonlít-e az alakjuk? (Nem.) Kimondom a 
két szót, figyeljétek a hangzást: „gépem", „ké-
pem". (Itt szándékosan mellőzhetjük a máskor 
elmaradhatatlan értelmes kiejtést, hogy köny-
nyebben rájöjjenek.) Vájjon mi hasonlított? 
(A hangzásuk, a kimondásuk hasonlított.) Mire 
nem gondolt ez a néni, mikor ezt a levelet 
sietve leírta? (Nem gondolt arra, mit írt. — 
Nem gondolt a tartalmára, — az értelmére.) 
Igaz, az írásnál nemcsak a hangzásra gondol 
a figyelmes ember, hanem a szavak, a mondat 
értelmére is. Ezentúl a hangzáson kívül még 
mire figyeltek? (Az értelemre.) — Van itt még 
egy levél. Egy kis fiú írta, otthon tanult, mert 
sokat betegeskedett. Hozzám közel lakott s 
minden délután át jöt t tanulni. Egy alkalommal 
levelet küldött. Ez a kis fiú sem ismerte még 
a rokon-betűket, írásnál csak a hangzásra 
figyelt, a mondat értelmére nem gondolt, ezért 
ebben a levélben is van hiba. Olvasd fel! 
Figyeljetek az értelmére, akkor megtaláljátok 
a hibát! — A fiú olvassa: „Kedves Ilona-néni! 
Nagyon köhögök. A mama nem enged elmenni, 
mert nagyon nagy a köt. Kézcsókkal: Laci." 
— Ki vette észre a hibát? Ha nem találják, 
megkérdem mi lehetett nagy, mi lehetett az 
oka, hogy a mamája nem engedte az utcára? 
(A köd volt nagy.) Ügy van, köd volt. Í r j u k 
fel nagy kezdőbetűvel „A köd", utána tegyetek 
vesszőt! — Mit í r t ám a kis fiú? (köt) Í r j uk 
fel utána kis betűvel „köt". Hol vannak most 
a rokonhangok? (A szó végén.) Mondjátok ki 
a nevüket! Húzzátok alá a „d"-t és „t"-t! Mit 
húzol alá? (A „cl" és „t" betűt.) Olvassuk el 
az eddig megismert rokonhangokat! (g, k; — 
d, t.) Vannak ám még sokkal többen. Ezt a 
levelet ugyanaz a beteges fiúcska ír ta és saj-
nos, ebben is van egy hiba. Olvasd fel! Figyel-
jetek! — „Kedves Ilona-néni! Nagyon vá j a 
fogam. Fogorvoshoz megyek. Kézcsókkal: 
Laci." — Mi baj volt Laci fogával? (Fájt.) 
De Laci nem jól írta. Mit ír t Laci? (Vájt.) Mit 

kellett volna Lacinak írni? (Fájt.) Í r j u k le kis 
kezdőbetűvel „fájt", u t ána tegyetek pontot! 
Melyik a két rokonhang? („v", „f") Húzzuk 
alá a két rokonhangot! Mondjuk el a rokon-
hangokat! („g, k; d, t ; v, f.") Van még egy pár 
rokonhang. Nézzétek ezt a hirdetést! (Nagy 
kemény lemezre készít jük el, nyomtatott nagy 
betűkkel.) Egy vendéglő a j t a ján láttam kifüg-
gesztve. Észrevettem benne egy hibát, bemen-
tem megmondani a tévedést. A tulajdonos meg-
köszönte a szíves figyelmeztetést s rögtön íra-
tott a borfiúval egy ú j táblát. Én pedig a hibá-
sat elkértem, hogy megmutassam nektek. — 
Olvassátok el együtt! — Olvassák: „Olcsóbb lett 
a por!" — Árusítanak vendéglőben port? (Nem.) 
Vájjon mi lett a vendéglőben olcsóbb? (A bor.) 
í r j uk le helyesen, nagy kezdőbetűvel, utána 
vessző! — Í r juk le azt is, hogyan írta a vendég-
lőben a kis sváb borfiú, aki nem tudott jól 
magyarul? (a por.) Húzuk alá a rokonhangokat, 
amelyet felcseréltek! b és p.) Mondjuk el az 
eddig megismert rokonhangokat! (g, k; d, t; 
v, f; b, p.) Lám ilyen tévedések, hibák fordul-
nak elő azokkal, kik í rás közben nem gondol-
nak a mondat értelmére. Van még egy pár 
rokonhang, de ezekhez nem mondom el a tör-
ténetet, hanem csak a szavakat írom fel, külön-
ben nem leszünk kész. Í rom: A méz, a mész. 
Olvassátok el! Jó lenne, ha méz helyett mész 
kerülne a kenyeredre? Í r já tok le és húzzátok 
alá ti is a „z"-t és az „sz"-t! Ki tud valamit 
mondani a mézről? — Ki tud valamit a mészről? 
Í r juk le: A nyomor, a gyomor. Melyek itt a 
rokonhangok? (ny, gy.) Húzzuk alá az „ny"-t 
és a „gy"-t! Olvassuk el ú j r a a rokonhangokat! 

— Most még az utolsó rokonhangot említeni, 
találjátok meg ebben a két szóban: „zseb", „seb", 
í r juk le nagybetűvel: Zseb, seb. Húzzuk alá a 
„zs"-t és az „s"-t! Mondjuk el az összes rokon-
hangokat! — Hogyan hangzanak ezek a han-
gok? (Hasonlóan.) Mert hasonlítanak, hogyan 
nevezzük őket? (Rokonhangok.) Az alakjuk 
azonban nem hasonlít, csak a hangzásuk, ezért 
vájjon hogyan nevezzük őket pontosabban? 
— Ha esetleg nem jönnek rá, megmondom: 
Rokonhangzású mássalhangzók. — Felírom. — 
Olvassátok el! Ír játok le ti is, utána kettős-
pontot tegyetek! — Utána kis betűvel folyta-
tólagosan leírjuk a rokonhangzású betűket. 
— Mondjátok szép lassan, én írom: g, k, — d, t, 
— v, f, — b, p, — z, zs, — ny, gy, — zs, s. — 
ír já tok le t i is! (Van, aki talán kifogásolja, 
hogy nem ábécé sorrendben kerestem őket 
össze; a sorrend oka, hogy a g-t és k-t, továbbá 
a d-t és t-t cserélik össze leggyakrabban.) 

Összefoglalás. 
Miről tanul tunk ma? (Rokonhangzású mással-

hangaókról.) Mi a rokonhangzású mássalhang-
zóknál a hasonlóság? (A hangzás.) Épp ezért 
az írásnál a hangzáson kívül mire kell még 
vigyázni? (A szavak értelmére.) Olvassuk el 
mégegyszer a rokonhangzású mássalhangzókat! 
Tudja-e már valaki fejből? (Nézetem szerint 
nem fontos, hogy el tud ják mondani, mint az 
ábécét, csak az a fontos, hogy az írásnál tuda-
tosan gondoljanak rájuk.) 
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Alkalmazás, gyakorlás, utalás 
a következő óra anyagára. 

— Felírom az összes mássalhangzót ábécé 
sorrendben, s majd megmondjátok, melyik más-
salhangzónak melyik a rokona. Melyik a „b"-
nek a rokonhangja? — a „d"-nek? — az „f"-nek? 
stb. Na, most ki tudná hiba nélkül leírni ezt 
a mondatot: „Ő liolt-sápadt volt, a hold világí-
tott csak. Tudta, hogy eltévedt." (Vagy ezt:) 
„Száz szász megnézte a gép- és képkiállítást." 
Miután a táblára felírt mondatot helyesnek 
találtuk, leiratom a gyerekekkel is az irkájukba. 
— Ki tud valamit mondani a következő két szó-
val? (A következő gyűjteményből tetszés szerint 
válogathatunk.) Tér, dér. Hit, híd. Holt, hold. 
Old, olt. Tél, dél. Fogat, fogad. Felett, feledd! 
Át, ád. Kád, gát. Gondold, gondolt. Kérd, kért. 
Dobban, toppan. Kard, kart. — Rág, rák. Mag, 
makk. Lég, lék. Ég, ék. Szögel, szöggel, szökel. 
Aggkor, akkor. Fogós, fokos. Fog, fok. Szag, 
szak. Rezget, reszket. Körök, görög. — Bál, Pál. 
Bab, pap. Láp, láb. Lob, lop. Bőr, pör. Robban, 
roppan. — Zsír, sír. Rosta, rozsda. Zseb, seb. — 
Öz, ősz. Kéz, kész. Méz, mész. Réz, rész. Zár, 
szár. Zab, szab. Húz, húsz, hús. Só, szó. — Egyik-
másik jó mondatot — ha az idő engedi — leír-
hatunk. (Mellékesen megemlítem még, hogy 
Erzsébet királyné Rudolf trónörököshöz írt 
egyik levelében van a következő mondat: „Nem 
fürödhetünk, mert csak négy fog volt." Ezt a 
mondatot is felhasználhatjuk, de természetesen 
a személyek megemlítése nélkül.) — Csukjátok 
be az irkátokat! Pad szélére! Szedjétek össze! 
— Vegyétek elő a házi irkát! Í r j á tok bele ezt 
a négy szót például: Tér, dér. Rág, rák. Otthon 
í r ja tok mind a négy szóval egy-egy mondatot! 
— Legközelebb tollbamondást írtok, egy kis 
mesét, amelyben sok olyan szó lesz, melyben 
rokonhangzású mássalhangzó van. Mire kell 
majd akkor az írásnál figyelni? — (A mondat 
értelmére.) — H a édesanyátok megkérdi, mit 
tanultok ma, mit fogtok mondani? — Miért volt 
jó a rokonhangzású mássalhangzókat meg-
tanulni? (Kevesebb bibát teszünk az írásnál. 
Helyesebben í r junk. Jobb magyarok legyünk.) 

* 

A következő óra anyaga. 
— A ma írt anyagot — melyben alig lehet 

hiba — gyorsan kijavít juk, aztán megfelelő 
előkészítés, célkitűzés után a következő szöveg 
tollbamondása: — „Orvosi tanács. — E porból 
oldjon fel egy keveset vízben, ne borban! Jól 
oltja a szomjat és akkor aggkorban is egészsé-
ges lesz." — Vagy ezt: — „Parancsok. — OMozd 
el a kutyát! OZísd el a lámpát! Ne feledd el, 
hogy a szekrény felett van a kedden vett kard!" 
— Vagy ezt: — „Csodálkoztam. — Gondold el, 
ő nem gondolt a télen kölcsön kért mézre és 
babra. Kérd délhen mind vissza, különben úgy 
járunk, mint ősszel az őzzel." — Vagy ezt: — 
„Baleset a kiránduláson. — Kérek vizet! Ö ma jd 
fizet. Kész-e már a A'rá-bekötés? A vértől folt 
van a ruhádon. Be fér-e a zsebedbe a seben volt 
zsebkendő! 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny. Márciusi számában szó van jóformán 
mindarról a kérdésről, ami az utóbbi időben 
a középiskolák közvéleményét foglalkoztatja. 
Érdekes cikkei sorát Imre Sándor dr., a tudós 
kultúrpolitikus nyitja meg „A nyelvi kisebb-
ségek iskolái" című fölötte érdekes cikkével. 
Kívüle még közoktatásunk sok érdemes mun-
kásának művével találkozunk a füzetben. Ebbe 
a számba í r tak még dr. Sándor István, Csanády 
Sándor, Várnai Béla, Sipos Lajos, dr. Márffy 
Oszkár, Virányi Elemér, dr. Hári Ferenc. A fü-
zet minden rovata élénk s a könyvek ismerte-
tései között sok szép kri t ikát találunk. Meleg 
nekrológban becsüli meg a lap a debreceni ref. 
gimnázium imént elhúnyt igazgatójának, Kara i 
Sándornak emlékét és érdemeit. 

Családi Kör. Pettkó-Szandtner Aladár havi 
folyóiratának harmadik (márciusi) száma még 
a megszokottnál is gazdagabb tartalommal je-
lent meg. Hatalmas vezetőcikkét A kenyér-
kereső édesanya nagy problémájáról, mely ko-
runk egyik legszomorúbb képét nyú j t j a , az 
ékestollú Shvoy Lajos székesfehérvári püspök 
írta. Pettkó-Szandtner Aladár az anya- és cse-
csemővédelem magyar mozgalmait ismerteti, 
ezeken kívül Sz. Weress Jolán, vitéz Makray 
Lajos (A női becsület védelméről), Légfalvi 
Imre, F. Kincs Irma, vitéz Faragó Ede, 
Schweng Lóránd Madarász Aladár cikke teszi 
változatossá a tüzes szellemű folyóiratot, mely-
nek Gyermekbokréta c ímű külön melléklapja 
is van. Ezt ezúttal Vályi Nagy Géza, a jeles 
költő Fészekrakás című gyönyörű verse nyi t ja 
meg. Nagyon kedves i f júság i és gyermekiro-
dalmi alkotások teszik úgy irodalmi, mint pe-
dagógiai nézőpontból a lapot nagyon érdekessé. 
A szép cikkeket Molnár Imre, B. Czeke Vilma 
és mások í r ták s nagyon szép Ölbey Irén 
„A csillagszemű királyfi" című verse is. 

Magyar Tanítóképző. A nagymultú, régi ér-
demes havi folyóirat márciusi füzetében vezető 
helyen dr. Bató László alaposan foglalkozik sz 
óvónőképző kívánatos reformjával, melyet az 
idők parancsoló szükségérzete sürget és nagy-
részt már a közvélemény meg is érlelt. Ezen-
kívül dr. Tóth Antal a tá rsas lénnyé fejlődésről 
írt nagyszabású tanulmányát kezdi meg a folyó-
irat, majd dr. Prohászka Ferenc a hazai föld-
rajz tanításáról írt tanulmányát, ennek harma-
dik közleményével befejezi. A Kisebb közle-
mények rovatában több érdekes cikket olva-
sunk dr. Juhász Béla, Jeges Károly tollából s 
meleg' nekrológot Baranyay Vilmosról. A többi 
rovat is (Egyesületi élet, Irodalom, Hírek stb.) 
fölötte érdekes és élénk. 

Magyar Népiskola. Márciusi számában vitéz 
Csorba Ödön a tanítói karakterről írt lelkes 
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vezércikket, kiemelvén az állami tanítóság pél-
dás kötelességtudását, mely becsületes és szép 
jelleget ad a tanítói egyéniségnek és testület-
nek. Tárcát a lapba Szabó Mózes írt „Az otthon 
melege" címen. Többi cikkei is tartalmasak, 
amiket Kraftsik János, Szabó Zoltán és Kiss 
Erzsébet írt. Külön nekrológban parentál ja el 
a lap Vargóczi Jánost és Hartha Pált. Az ének-
oktatás szakosításáról Csermely Lajos írt szép 
cikket. 

Tanítók Szövetsége. A folyóirat most meg-
jelent február—márciusi kettős számában is 
erőteljesen képviseli, védelmezi és propagálja 
az egységes tanítói közszellemet, melynek érde-
kében írt kizáróan ily tá rgyú cikkei a napi-
renden forgó valamennyi fiiggő kérdéssel tüze-
tesen foglalkoznak. Az élénk és meggyőző erejű 
cikkeket ezúttal is a pedagógiai élet vezetői 
í r ták: Berkényi Károly, Galla Endre, Finta 
Sándor, Somogyi Béla, Su'gár Béla, Mari-
kovszky Gyula, vitéz Derencsényi Miklós, Húros 
Antal, Bölcs István, Marosváry Tibor és Nagy-
károlyi János. A füzet tárgyal ja még az egye-
sületi élet eseményeit s a pedagógiai irodalom 
újdonságait is; ismerteti a könyveket és sajtó-
termékeket s a felmerült hírekről tájékozta-
tást nyújt . 

Zempléni Tanító. Március 15-én megjelent leg-
újabb száma a címlapon Balogh Józsefnek a 
nagy történelmi napra írt szárnyaló, lelkes, szép 
versét közli. Majd Horváth Imre ír cikket Liszt 
Ferencről. Zékány Ilona pedig „Mentsük meg 
az if júságot" című cikkében a megváltozott s 
eltorzult világszellemmel vitatkozik. Kovácsné 
Országh Erzsébet március 15-re írt verse utón 
érdekes tudósítást olvasunk a lapban az állás-
talan sárospataki tanítók szervezkedéséről, 
Monspart József pedig szintén tanulságos cik-
kében nyelvünk védelmére buzdít. 

Erdélyi Magyar Tanító. A március 15-i leg-
újabb száma vezércikkében, melyet Tóth Zsig-
mond írt „Panaszkodunk" címen, azt hónytor-
ga t ja föl, hogy a tanítói munkáért azok, akik 
annak áldásait élvezik, rendszerint, vagy leg-
alább is gyakran hálátlansággal fizetnek. 
Továbbá Nagy Lajos az önbizalomról, Zsolnay 
Béla a cselekvő iskoláról, Lánczi József a glo-
bális tanítási módszerről írt cikket. A magyar 
tanügyi lap, úgy látszik, melegen törekszik 
egyetértésre az oláh hatalommal, mert most 
ismertetett ú j számában oláhnyelvű cikket is 
közöl, abban a rovatban, amelyet Gyenge La jos 
vezet „Lecture rom-ana" cím alatt. Tárcarovatá-
ban Székely Gyula ismerteti Montessori Mária 
nevelési rendszerét. 

Francia tanügyi lapokból. 

Oktatás és élet 
Ügy látszik, összetévesztjük a célt s az esz-

közöket. A cél az élet. Ezzel szemben tudomány, 
művészet és irodalom csupán eszköz arra, hogy 
az életet megragadjuk. IIa a tudományt, mű-
vészetet vagy irodalmat célul, vagy éppen egye-
düli célul tekintjük, ugyanabba a fonákságba 
c-sünk, mint amelyet oly nevetségesnek talá-

lunk a XII . század állítólagos tudósainál. 
A grammatika csak eszköz, hogy megismerjük 
a nyelvet; a nyelv pedig szintén csak eszköz, 
hogy megismerjük élő és holt embertársainkat. 
A mennyiségtan is csupán eszköz arra, hogy 
szövevényes gondolatokat szabatosan kifejez-

Csincsura Sándor zsámboki tanító tábla-rajzai. 

zünk; óm ezek a szabatos kifejezések is csupán 
arra szolgálnak, hogy megérthessük a vegy-
tant, természettant, csillagászatot; s ez utób-
biak is csupán eszközök az élet megértésére. 

Ha megtanultunk rajzolni, látogattuk a mú-
zeumokat, elsajátítottuk az összhangzattant stb., 
megszereztük az eszközöket ahhoz, hogy fel-
fogjuk a nagy természetet; de mirevalók mind-
ezek a szerzemények, eszközök, ha a természet 
mégis megértetlen marad azok előtt is, akik 
küzdelmesen elsajátították a megismerés esz-
közeit? S mirevalók az ily előkészítő oktatások, 
ha e l foj t ják a természet iránti érzéket! S minő 
haladást várhatni tőlük, ha puszta szellemi 
gimnasztikának maradnak meg! A logika mes-
terei nemzedékeken át gyárt ják az egyetemi 
pályatételeket, amelyek tudós színezetük elle-
nére is annyira dogmatikusok, hogy joggal hív-
ták ki Rabelais és más nagy gondolkozók gú-
nyolódását. 
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Hát erre törekszünk mi? Hát széjjel lehet 
választani a természet közvetlen megértését a 
haladástól, még ha tisztára elvontan tudomá-
nyos is ez a haladás? 

Az oktatásnak —„a jegyzékbe foglalt ismere-
tek puszta közlése helyett — fejlesztenie kell 
az érzéket, biztosítania a lehetőséget a közvet-
len érintkezésre a nagy természettel. Ilyetén-
módon inkább megismeri az ember az embert, 
a nagy mindenséget. Ezen az úton majd el-
kerülheti, hogy az ember ismét visszaessék a 
meddő okfejtésbe. 

Ám még ez a Programm is teljesen elégtelen: 
• az oktatásnak ezenfelül még az akara to t is fej-

lesztenie kell. De miféle akaratot? Tán a tör-
tetőét, aki egyetlen célt tűz ki maga elé s a 
többivel mit sem törődik? Szó sincs róla, hisz 
az efféle akarat csak köpönyegforgatásra és 
csüggetegségre vezet: sérti a társadalom érde-
két, mert az egyed energiáját csak a többi 
egyed elleni küzdelemre sarkalja; sérti az 
egyéni érdeket is, mer t mértéktelen és kielégít-
hetetlen becsvágyat ébreszt, — mindezeken kí-
vül pedig végleg k izár ja a haj lamot a kuta-
tásra s az erőfeszítést magáért az erőkifejté-
sért, amely erőkifejtés pedig immár nemcsak 
eszköz, hanem cél is. Erőfeszítés minden téren, 
minden lehetséges értelemben, a minden kudarc 
ellenére is megszeretett erőfeszítés, amely to-
vábbi erőkifejtést von maga után s amely a 
maga folytonosságával módot n y ú j t az ember-
nek arra, hogy megközelítse a véghetetlent! 
íme, ekként bizonyul lehetségessé mindenki 
számára a Buddha tana, amely szerint a töké-
letes megváltás az igazság felismerésében s a 
gonosz ösztönök legyőzésében áll, — azzal a 
csudálatos ós kiengesztelő bizonyossággal, hogy 
a mű sohasem válik befejezetté s hogy még 
halálunk is csak ú jabb életnek és emelkedés-
nek a láncszeme. 

Igen, az élet megértése és szeretete egyfelől, 
az erőkifejtésre — magáért az erőkifejtésért — 
irányított akarat másfelől: ez az a szilárd alap, 
amelyre az igazán termékeny oktatást építe-
nünk kell; ez az az elméletileg elérhetetlen cél, 
amely felé tar tanunk kell. Csakis ezen az úton 
érhetni el az értelmi fejlődés két alakjának: 
az észszerűnek s az intuitívnak a teljét. 

Hadd vessünk most futó pillantást oktatá-
sunk gyakorlati szervezetére. Mindabból, amit 
fentebb érintettünk, semmit sem látunk. Ellen-
ben találunk tan tárgyakat : egész mai oktatá-
sunk tantárgyakból s tantárgyakból áll. Szük-
séges-e hangoztatnunk, hogy a természetnek, az 
erőkifejtésnek a szeretete sokkalta elmésebb, 
szellemesebb, mint a sok tantárgy? H a szelle-
miség alatt azt é r t jük , aminek közrehatásával 
elsaját í that juk az élet iránti fogékonyságot, 
holott a sokféle t an tá rgy éppen ezt az érzéket 
puszt í t ja ki, akkor a jelenlegi oktatást aligha 
mondhatjuk szellemesnek. 

Nagy szerencsétlenség, hogy a mostani isko-
lákban mindent tanítanak, csak éppen azt az 
egyetlen valóban emberi eszközt nem, hogy a 
tanul takat hasznunkra is fordíthassuk. Még 
ennél is rosszabb, hogy ama formulák miatt, 
amelyeknek gúzsába kötötték, a mai oktatás 

nemcsak hogy nem készít elő az életre, de néha 
még azokat is megfosztja ettől a képességtől, 
akikkel az velük született. 

A tantárgyakból, amelyek pedig csak eszkö-
zül szolgálhatnak, önálló célok lettek, melyek 
teljesen elfödik az igazi célt. Csak kivételesen 
fordulhat elő, hogy egyes nagy tehetségek 
ellentállnak s az adott oktatáson túlmenően 
magát az életet lesik, kutat ják. Nagyon találóan 
jegyezte ezt meg Ostivald, aki nagy ember s 
egyben nagy tanító is voít. 

Akár a középkorban, az Artes liberales t r i -
viumában vagy quadriviumában leljük magun-
ka t s ebben az útvesztőben elvétjük az élethez 
vezető ösvényt. 

Ám ezeken a hibákon kívül is vannak még 
fogyatkozásai a mai oktatásnak: csak néhány 
éven át igazodik a többséghez; akikkel lépést 
tar t , azokat is idő előtt cserbenhagyja; al ig 
törődik a felnőttekkel, akik pedig leginkább 
volnának alkalmasok rá, hogy tanításainak 
hasznát lássák; működésének kifejtése közben 
nagyon is az emlékezésre támaszkodik és túl-
ságosan részletez. Antonio Coen. 
Pour l'Ére íiouvelle (Párizs), 

1936 februári szám. 

Német tanügyi lapokból. 

A „veleszületett szóvakság" 
A „Schweizerische Lehrerzeitung" egyik leg-

utóbbi száma dr. R. Luchsinger zürichi orvos 
tollából figyelemreméltó cikket közöl a fent i 
kérdésről. 

A gége-, orr- és fülbetegségek zürichi poli-
klinikájának egyik osztályán, ahol a hang- és 
beszédhibásokat kezelik, egy hétéves fiú került 
a cikkíró elé. A fiú édesanyja elmondta, hogy 
f ia átesett csaknem valamennyi gyermekbeteg-
ségen, sőt hároméves korában baleset is érte: 
elesett és erősen nekiütötte a homlokát a kő-
padlónak, anélkül azonban, hogy hosszabb ideig 
önkívületlen lett volna. 

A cikkíró megállapította, hogy a fiú nem 
tud ja jól kimondani az s és az r betűt; azt is 
megtudta az anyjától, hogy gyermekének 
nagy nehézséget okoz az iskolában az olvasás, 
de a tanítónő kitartó munkával mégis annyi ra 
vitte vele, hogy lassan-lassan megtanulta a 
betűket. A betűknek szavakká való összekap-
csolása azonban újabb nehézségeket okoz a fiú-
nak, aki kéttagú szavakat egyáltalában nem 
tud helyesen olvasni és a tőle még kevéssé is-
mert egytagú szavaknál is feltűnő sokáig ta r t , 
míg vissza t u d j a adni azokat. A „das" szó írá-
sánál többnyire 6-nek í r j a a d betűt, s-nek ez 

a betűt és kérdőjelet ír az s betű helyett, 
mintha tükörből végezné az írást. Az egyes 
betűk lassú rajzolása azonban elég jól sikerül 
neki s számolni is tűrhetően tud. Egyébként 
szellemileg eléggé élénknek látszik s feleletei-
ben csupán bizonyos gyermeki elfogódottság 
mutatkozik. Testileg jól fej let t , belső szervei 
egészségesek és az optikai felfogóképessége is 
jó. Feltűnő azonban, hogy nem tudja megmon-
dani hány óra van, bár ismeri a nagy- és a 
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kismutatót s a számokat is le tud ja olvasui az 
óra számlapjáról, amelynek jobb- és baloldalát 
azonban gyakran összetéveszti. 

Ez a klinikai kép, amit a cikkíró a szóban-
forgó gyermekről ad, nem ismeretlen az orvo-
sok és pedagógusok előtt. Először Kerr angol 
orvos hívta fel a figyelmet erre a meglehető-
sen r i tka kórképre, amely az orvostudomány-
ban „veleszületett szóvakság" vagy „veleszüle-
tett gyenge olvasókészség" néven ismeretes. 
Ezen az átlagos vagy átlagon felüli tehetségű 
gyermekek ama készségének a hiányát értik, 
hogy szavakat az íráson á t fel tudjanak fogni, 
holott a betűkkel szemben megvan a kellő fel-
fogóképességük, a betűk ismeretére azonban 
többnyire csak hosszú ideig tartó tanítás u tán 
tesznek szert. Ezek a gyermekek arra is kép-
telenek, hogy tollbamondás után ír janak. Ez-
zel szemben a másolás elég jól megy nekik, 
bár ez inkább „lerajzolás", mint leírás. Az ol-
vasásban való gyengeséget tudvalevően legin-
kább a kisegítőiskolák tanulóinál tapasztalhat-
juk, a szellemi gyengeség egyéb jelei mellett. 
De itt nem ilyen tanulókról, hanem egyébként 
normális gyermekekről van szó, s a tanítónak 
ismernie kell a „veleszületett szóvakság" kivé-
teles eseteit, nehogy az ilyen bajban szenvedő, 
de egyébként egészséges gyermekeket helyte-
lenül ítélje meg. 

A „szóvak" gyermekeknél gyakran beszéd-
zavarok (az említett fiúnál például részleges 
dadogás) is észlelhetők és többnyire az is meg-
állapítható, hogy a családjukban vannak más 
beszédhibásak is. A mi fiúcskánk családjában 
feltűnően gyenge olvasókészségűek nincsenek, 
de néhány dadogó előfordul. Néha a „szóvak-
ság", miként a beszédhiba is, a balkezességgel 
jár együtt. 

Az olvasáskészség gyengesége — az orvosok 
megállapítása szerint — idővel sokat javul, de 
ez a hiba teljesen sohasem szűnik meg. Vannak 
esetek, amikor neves írók kénytelenek a kéz-
irataikat másokkal átolvastatni a sajátos hi-
bák miatt, amiket ők meglátni és korrigálni 
képtelenek. 

Újabban egy német gyermekorvos, M. 
Günther, felhívta a figyelmet egyes gyerme-
kek sajátos „tükörírás"-ára, valamint a jobb-
és baloldal megkülönböztetésének ilyen gyer-
mekeknél jelentkező nehézségeire, amelyek a 
cikkírótól említett fiúnál mutatkoztak. Akadt 
a Günthertől megvizsgált gyermekek között 
olyan is, aki, amikor írni tanult, mindent for-
dítva írt, csaknem minden betűt tükörkép-
szerűen ábrázolt. Günther azt is megállapította, 
hogy ennél a kis páciensénél a jobb- és baloldal 
megkülönböztetésének nehézségei nemcsak az 
olvasásnál és írásnál jelentkeznek. A két oldalt 
minden ténykedése közben összetéveszti, ami 
különösen a tornagyakorlatoknál okoz neki sok 
nehézséget. A felső- és alsórész megkülönböz-
tetésében (például M és W) azonban nem je-
lentkeztek nála ezek a zavarok. 

Az említett sajátságos zavarokat az orvosok 
a nagyagy tetőlebenyének bizonyos pont já t 
érintő defektusokra vezetik vissza, amelyek 
többnyire a születéskor állnak elő, de lehetnek 

későbbi eredetűek is. Számos kuta tó a „szó-
vakság" és a vele együt t járó más zavarok ese-
tében bizonyos diszpozíciót is feltételez, mint-
hogy ezek a bajok nem ritkán öröklötteknek 
látszanak. 

A s tu t tgar t i iskolákban a „szóvakság" gya-
koriságának megállapítása céljából megfigye-
lések folytak. Ezek során természetesen mel-
lőzni kellett, mindazokat az írás- és olvasás-
készségben mutatkozó zavarokat, amelyek a 
figyelemkoncentráció hiányában, vagy pedig 
érzékelési hiányosságokban gyökereztek. Vég-
eredményben 45.000 tanuló között mindössze 
17 olyant találtak, akiknél a „szóvakság" esetét 
állapították meg. 

A „szóvakság"-ban szenvedő gyermekeket in-
tenzív és egyéni foglalkoztatással és az írás-
olvasásnak gyógypedagógiai szempontok sze-
rint történő gyakoroltatásával kell kezelni. 
Kérdés azonban, hogy ezeket a gyermekeket 
lehet-e a rendes elemi iskola keretében iskoláz-
tatni, ami pedig más, többnyire jó teljesítmé-
nyükre való tekintettel, kívánatos lenne. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Magyarázó rajzok a természettan tanításá-
hoz. Í r t á k és ra jzol ták: Kaposi Károly és 
Móra József. Ez a száznégyoldalas nagyalakú 
könyv igazi, mondhatnók nélkülözhetetlen út-
mutatója, irányítója lehet az V—VI. osztály 
tanítójának. 

A könyv első részében a szerzők tárgyi tu-
dással párosult mély pedagógiai érzékkel mond-
ják el azokat az irányelveket, amelyek köny-
vük megírása közben őket vezették. Ezek közül 
az első követelmény az, hogy előbb a tanító 
figyelje meg a gyermek környezetét s maga 
gyűj tse össze azt az anyagot, amelyet a termé-
szettan tanítása közben értékesíthet. Mikor a 
tanító már elvégezte a gyűj tőmunkát , akkor a 
gyermekeket indítja megfigyelő munkára , még-
pedig a megfigyelési szempontok kellő megadá-
sával. A tanítás mindig abból a szemléletből 
indul ki, amelyeket a gyermekek megfigyelés 
közben összegyűjtenek. 

Ezzel az eljárásukkal a szerzők a „könyv-ter-
mészettant" teljesen háttérbe szorí t ják s he-
lyébe magát az életet, mégpedig a gyakorlati 
életet á l l í t ják. 

A szerzők második irányelve a gyermek ön-
tevékenységének teljes munkába állítása. Erre 
vonatkozóan is bőséges, világos s pedagógiai-
lag kellően okadatolt ú tmutatás t találunk köny-
vüknek elméleti részében. A szellemi és a cse-
lekvő fizikai munkát szépen összhangba hoz-
zák s a kettőt egyenlő értéknek t a r t j ák . Igen 
helyesen azt kívánják, hogy az osztály csopor-
tonként végezze el a kísérletet, melynek ered-
ményét maguk a gyermekek állapítsák meg, a 
kísérletet rajzban is rögzítsék meg, az ered-
ményt í r j ák a rajzuk alá s a megállapított 
eredményt egy-egy szóval, mondattal í r ják a 
rajz alá. 
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A neves szerzők igen helyesen vallják és 
mondják, hogy ezek a megfigyelések a gyerme-
ket a környezet, a szülőföld és a természet ku-
ta tó jává nevelik, mert az eljárásuk szerint ve-
zetett gyermekek nemcsak meglátják a környe-
zetükben, a gyakorlati életben előforduló ter-
mészeti jelenségeket, hanem azt is megtanul-
ják, hogy miként kell az okozatok okát keresni 
s magát a természeti törvényszerűséget a gya-
korlati életben alkalmazni. 

A szerzők azt mondják, liogy könyvüket a 
„gyakorlatiasság eszközének szánták" s aki azt 
átolvassa, könnyen megállapíthatja, hogy ez a 
könyv valóban a gyakorlat i élet könyve, tárgyi 
és metodikai vonatkozásban egyaránt. 

A szerzők könyvük további részében „Űszás 
a vizén" című tételt művészi taní tás i tervezet 
a lakjában dolgozzák ki, melynek keretében rá-
muta tnak arra a helyes eljárásra, amelyet a 
természettan tanítása közben követnünk kell, 
ha azt akarjuk, hogy iskolánk igazi munka-
iskola legyen! 

A könyv 105 oldalát a gyakorlati keresztül-
vitelre való útmutatás foglalja el. Ebben a szer-
zők a Tanterv minden egyes tanítási egységé-
hez, a megfigyelésekhez, a természeti törvény-
szerűségek bevezetéséhez bőséges útmutatást 
nyú j t anak rajzokban és hozzájuk kapcsolódó s 
az eredményeket megrögzítő néhány szavas, 
mondatos vázlatokban. Ezek nem metódikailag 
felépített tanítási tervezetek, hanem csupán bő-
séges anyagot nyúj tó vázlatok, mégpedig a kör-
nyező élet széles területéről vett sok-sok példá-
val. Ezek közül bármilyen viszonyok között 
működő tanító is kiválogathatja azokat, ame-
lyeket a valóságban is megfigyelhet, gyerme-
keivel megfigyeltethet s amelyekből a termé-
szettani törvényszerűségeket közös munka ke-
retében levonhatja s azokat ra jzban megrög-
zítheti. A felvett példák egytől-egyig az élet-
ből valók s az életnek szólnak. Valamennyi al-
kalmas arra, hogy velük a környező életben 
végzett munkát és természettani törvényszerű-
ségeket tudatosítsuk, miközben a gyermeket 
kutatásra , keresésre késztessük. 

A rajzok s a hozzájuk fűzött vázlatpontok 
világosak, beszédesek és olyan egyszerűek, hogy 
azokat minden taní tó könnyedén a táblára vet-
heti. 

A könyvben ötvenegy7 óra anyagát találjuk 
feldolgozva. Ha ezeken végighaladunk, a nép-
iskola természettani anyaga az élettel szoros 
kapcsolatban vonul el előttünk. Meggyőződé-
sünk, hogy a kiváló szerzők nagyon hasznos 
munkát végeztek azzal, hogy ezt az irányításra, 
ú tmuta tásra alkalmas könyvet közreadták. 

Németh Antal: Bánk bán száz éve a szín-
padon. Budapest székesfőváros kiadása. 1935. 
279 lap. 

E könyv szerzője ma kétségtelenül színművé-
szeti és színészettörténeti irodalmunknak egyik 
legképzettebb és valóban modern művelője, ki 
speciális tudományszakának, mint magántanár, 
az egyetemen is helyet tudott biztosítani. Né-
meth Antal nemcsak mint nemzeti színpadunk 

művészi munkájának ezidőszerinti irányítója, 
hanem ezen és az egyetemi kathedrán túl mint 
tudós író is teljes bizonyítékát adta hivatottsá-
gának eddig megjelent színészetelméleti és szí-
nészettörténeti könyveivel. Nemzeti drámánk 
klasszikusainak színpadi történetét ku ta t j a 
nagy kedvvel és odaadással. Ilyen irányú szín-
padtörténeti munkái közül kettőt Budapest szé-
kesfőváros méltatott arra, hogy mint kiadója 
a nemzet nyilvánossága elé vigye. Az Ember 
t ragédiájának néhány évvel ezelőtt megjelent 
színpadi életrajza után most egy testes kötet-
ben másik nagy drámai remekművének, a 
Bánk bánnak száz éves színpadi életét ismer-
teti a tragédia első fővárosi előadásának (budai 
várszínház, 1835 febr. 27) centenáriuma alkal-
mából. Érdeme, hogy a tragédia általánosan 
ismert viszontagságos irodalomtörténeti pálya-
futása mellé odaállítja a Bánk bán lassanként 
kialakuló teljes színpadi diadalának képét és 
közkinccsé teszi azt a nagy szorgalommal ösz-
szegyüjtött anyagot, melyet a legmagyarabb tra-
gédia budai és pesti előadásaira, összesen 233 
színházi estére vonatkozó egykorú irodalmi és 
hírlapi beszámolók nagy tömege alkot. E rend-
kívül gazdag színészettörténeti anyag ismerte-
tésének világításánál egy század nemzeti küz-
delmeinek képe is visszatükröződik s ez teszi 
értékessé minden művelt magyar emberre 
nézve az első pillantásra csak szorgalmasan 
gyűjtöt t adathalmaznak látszó könyvet. A rend-
szert és tanulságot éppen nemzeti életünk vi-
szontagságainak háttérként beállított ra jza te-
remti meg Németh Antal művében. — A könyv-
nek történeti képanyaga (színpadi illusztrá-
ciók, arcképek, facsimilék stb.) is rendkívül 
gazdag és még elevenebbé teszi az olvasó érdek-
lődését. A Nemzeti Színház Bánk bán-előadá-
sainak sokoldalú stat iszt ikáján kívül hasznos 
része a műnek a könyv tartalmának német, 
f rancia és olasz nyelvű rövid kivonata is, mely 
a kutatásnak eredményét a külföld számára is 
megközelíthetővé és használhatóvá teszi. Miért 
mellőzte azonban a szerző Shakespearenak, 
Katona József mesterének nyelvét és nemzetét? 

Dr. Greguss Pál: Bevezetés az örökléstanba. 
98 ábrával. (Budapest, 1935. Nóvák Rudolf és 
Társa.) 222 lap. 

Az örökléstan tudománya két emberöltővel 
ezelőtt, 1865-ben született meg Mendel Gergely 
brünni augusztinus-szerzetesnek alapvető mun-
kájával, mely egyelőre csak a növényeken tett 
kísérletek a lapján állapított meg bizonyos át-
öröklési szabályokat, vagyis olyan esetekben 
jelentkező törvényszerűségeket, mikor az utó-
dok tulajdonságai valamely formában vissza-
menően az ősökben is megtalálhatók. Azóta az 
idevonatkozó kísérletek és vizsgálódások ko-
moly és széles körökben nagy hatást kiváltó 
tudományszakokká sűrűsödtek. Maga az át-
öröklés tana kilépett puszta elméleti jellegéből 
és a gyakorlat i életben is érvényesülni óhajt. 
Ma már általánosan elfogadott tétel, hogy az 
egyének, családok és népek sorsa is nagymér-
tékben átöröklési tényezőkön alapszik. 
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Bár a külföld ezirányú munkásságának gaz-
dag termése mellett irodalmunkban, főleg ter-
mészettudományi szakaszában, eddig is foglal-
koztak egyes részlettanulmányok az ebbe a 
tárgykörbe tartozó kérdésekkel és vannak ere-
deti és fordított dolgozataink is e f fa j t a témák-
ról, főleg a lelki átöröklésről, voltaképen első 
alapvető magyar művet nemcsak a szaktudó-
sok, hanem az érdeklődő művelt laikusok és az 
iskola munkásai, a gyakorlati élet számára is, 
most adott ki e tárgyról Greguss Pál, a szegedi 
tanárképző főiskola tanára. Fölfogása szerint 
az örökléstudomány nemcsak a gazdaembert 
érdekli a több- és jobbtermelés szempontjából, 
hanem az orvost, jogászt, pedagógust és politi-
kust is. Könyve e fontos és nagyjelentőségű 
tanoknak rendszeres feldolgozása. Elsősorban 
az örökléstan alapfogalmait tisztázza és mód-
szereit tárgyalja, azután a változékonyság, örök-
lékenység, a mendelizmus, a normális öröklést 
módosító tényezők és a mutáció c. fejezetekben 
a főbb elveket és vizsgálódási eredményeket is-
merteti számos példával az állat- és növény-
világból, de az emberi szervezet eseteire, a 
rendellenességek, betegségek és szellemi tulaj-
donságok átöröklésére is kitérve. Majd az örök-
léstani eredmények felhasználását a mezőgaz-
daságban és kertészetben, továbbá az átöröklés-
nek szerepét az ember és fontosságát a nemze-
tek jövőjében teszi fejtegetései tárgyává. 

Greguss Pál könyve tudományos irodalmunk-
nak nagy nyeresége főleg a szakemberekre, 
természettudósokra nézve, de előadásának vilá-
gosságánál, a problémák népszerű feldolgozásá-
nál fogva általában is értékes s az iskola mun-
kásai és a művelt nagyközönség is haszonnal 
olvashatják. 

Horváth Zoltán: Furcsa poézis. Varga József 
könyvnyomdája kiadása. Szolnok, 1936. Való-
ban találó cím; furcsa poézis. Szinte nyugtala-
nító írások. Formája , szerkezete szeszélyesen 
odavetett, frissen szökellő kötetlen versforma-
szerű. 

Tehetséges ember ír ta ezeket a sorokat, telve 
dús, fókezetlen fantáziával, rezzenő, villanó 
hangulatfoszlányokkal. 

Testvéri érzései a fák és virágok iránt, vará-
zsos kedvesség'ű szerelmi l í rá ja átmelegítik 
lendülő érzésskáláját. 

Az i f júság forradalmától bátor hangja intui-
t ív és újszerű. Különös alkotás, mely a for-
rongó újbor érésének illúzióját ébi-eszti az ol-
vasóban. 

A márciusi IJúvár száznál több képe és fél-
száz tanulmánya, beszámolója, tudományos 
híre, tudós anekdotája, könyvismertetése és 
folyóiratszemléje a természettudomány és a 
technika világának xíjabb alkotásait, felfedezé-
seit, találmányait, a közérdeklődés előterében 
álló személyiségeit, intézményeit, eseményeit és 
nagy kérdéseit komoly elmélyedéssel és mégis 
olyan érdekesen ismerteti, hogy olvasás közben 
elragadtatásunk egyre fokozódik. Néhány cím, 
amelyet találomra idézünk a változatos anyag-
ból: Tiszavirág és Dunavirág, A világ leg-

nagyobb csillagvizsgálója, Hogyan került az 
első arabs vér magyar parlagi lovainkba?, 
Jegyzetek a berlini autókiállításról, Az Orszá-
gos Közegészségügyi Intézet, Mikor a hegyek 
megindulnak, Szabványosítás a lakásépítésben, 
Különös alakú állatok, Halhatatlanság — csupa 
érdekes téma, kiváló szakemberek feldolgozá-
sában. Dr. Bierbauer Virgil, dr. Cholnoky Béla, 
vitéz Fraknóy József, dr. Gebhardt Antal, 
Geleta József, dr. Hankó Béla, Kessler Hubert, 
dr. Okolicsányi-Kuthy Dezső, dr. Pongrácz 
Sándor, Vadász Elemér s ' m á s o k : a tudomá-
nyoknak és az írásművészetnek egyaránt hiva-
tott munkásai. A Búvár márciusi száma ennek 
a nagyszerű folyóiratnak állandó fejlődéséről 
tanúskodik. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Ernst Berber: Psychologie der Neugier (A kí-
váncsiság lélektana). Leipzig, Barth, 1935, 
X I I + 108 lap. 

Érthető kíváncsisággal fogtunk ennek a kí-
váncsiságról szóló könyvnek olvasásához, de 
egyúttal azon elgondolás kapcsán, amely meg-
láttatta velünk, hogy a jó értelemben vett kí-
váncsiság voltaképen ikertestvére az érdeklő-
désnek, az „új iskola" e középponti tengelyének. 
A kíváncsiságról szóló legrégibb értekezésre 
Plutarchos „Moralia" című munkájában bukka-
nunk, amely nem lélektani, hanem erkölcs- " 
pedagógiai szempontból foglalkozik a kíváncsi-
ságnak legközönségesebb és legkevésbbé tisz-
teletreméltó vá l fa jával : azzal, amely a környe-
zetbeli emberek ügyes-bajos dolgait kutat ja, 
fürkészi. Ilyen i rányban mozog néhány XVIII . 
századbeli értekezés is. Már inkább lélektani 
szempontból tá rgyal ja ezt a tényezőt a francia 
Frédéric Queyrat-nak 1920^ban második kiadás-
ban megjelent „La curiosité" (A kíváncsiság) 
című írása, amely a nagyközönséghez, főleg az 
i f júság nevelőihez fordul, összegyűjti a tudo-
mányos és szépirodalomban felmerült idevágó 
adatokat és ezek a lapján a kíváncsiságnak há-
rom főfa já t : a léhát (frivol), rosszakaratút és 
termékenyt különbözteti meg. Újabban kísér-
leti módon igyekeztek a problémát megközelí-
teni, ami azonban szerzőnk szerint alig alkal-
mas arra , hogy mélyebben lehessen behatolni 
a lélektannak ebbe a rejtett és eddig kiderít-
tetlen területére, ahol az ösztönök, indulatok, 
érzelmek, izgalmak ós kedélymozgalmak szöve-
vényesen egybekapcsolódnak. Erre csupán szi-
gorú lélektani vizsgálat adhat megbízható vá-
laszt, tehát választ kell keresni a következő 
kérdésekre: Melyek a kíváncsiságnak merőben 
lélektani szemléletre alkalmas nemei, mennyi-
ben lehetséges a kiderített jelenségeknek egy-
séges (névvel való) összefoglalása és ez esetben 
mi a közös magvuk? 

A munka három főrészre oszlik: az első a 
kíváncsiság nevével, tárgyával, fa ja iva l és fel-
tételeivel foglalkozik, a második részletesen a 
tudás és az élmény okozta kíváncsisággal, ezt 
követi a harmadik összefoglaló rész és az 5 
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lapra terjedő szakirodalom. Már maga a szó-
elemzés is érdekes megállapításokra vezet: a 
latin curiositas, a belőle származtattot francia 
curiosité és angol curiosity, a bennők rejlő cur a 
(gond) szó révén komolyabb benyomást kelt, mint 
a német Neugier (neu = új, Gier: mohóság, só-
várgás), amely homloktérbe áll í t ja az új fo-
galmát, hatását, amivel rokon a magyar kí-
ván-csi. Míg a franciák és angolok ugyanazzal 
az elnevezéssel illetik a kíváncsiságot és tu-
dásvágyat, a német pszichológia súlyt vet ez 
utóbbinak külön elnevezésére (Wissbegierde). 
A kíváncsiság tehát lényegében az ú j ra , isme-
retlenre, idegenszerűre, rejtélyesre irányuló 
szellemi tevékenység, kíván-ság, mintegy „szel-
lemi étvágy", amelyről Schopenhauer így nyi-
latkozik: „A kíváncsiság lelkesedése akkora, 
hogy erejénél fogva az akarat megsarkantyúzza 
az értelmet ós ezt a legtávolabb eredmények 
eléréséig hajszolja". Ebben rejlik a kíváncsi-
ságnak általános emberi és különleges peda-
gógiai jelentősége is: szellemi fejlődés és töké-
letesedés nélküle el sem. képzelhető. A kíván-
csiság és az érdeklődés kapcsolatát, rokonsá-
gát külsőleg már ez a közhely szemlélteti: 
„Nem vagyok kíváncsi, csak érdeklődöm". 
Ezért a magasabb értelemben vett kíváncsiság-
nak istápolása fontos nevelési feladat. Méltán 
szentel szerzőnk is külön fejezetet (26—33. 1.) 
e két tényező kapcsolatának a következő alcí-
mek szerint: a kíváncsiság viszonya az érdek-
lődés legfontosabb alakulataihoz. Az érdeklődés 
legáltalánosabb fogalma. Ösztön és érdeklődés. 
Az ösztönös és az izgató érdeklődés viszonya. 
Az érdeklődés tartóssága és a kíváncsiság mú-
landósága. Kíváncsiság és az érdeklődés fej-
lődése. Kíváncsiság és sóvárgás. — A pedagó-
gust közelről érinti, érdekli a tudásra irányuló 
kíváncsiságnak fejlődése az életkor haladásá-
val (60. 1. f.) úgyszintén a kíváncsiságnak és a 
figyelemnek korrelációja (84. 1. f.): amaz 
mintegy elsődleges a lakja az utóbbinak, a 
figyelemnek tárgyi sugara nagyobb a kíváncsi-
ságénál. 

Már a vázlatos ismertetés is muta t ja , hogy 
könyvünket a benne rejlő érdekes és értékes 
fejtegetések végett érdemes komolyan tanul-
mányozni. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Amikor a hallgatók figyelik meg tanáraikat. 

Egy tekintélyes amerikai tudományos folyó-
irat, a ,,Journal of Abnormal and Social Psycho-
logy" terjedelmes cikkben foglalkozik az úgy-
nevezett „katedrai rossz szokásokkal", amelyek 
a hallgatók figyelmét károsan befolyásolják. 
A tanulmány írói száz diákot kértek meg, hogy 
két héten át f igyelje meg egy-egy tanárá t és 
jegyezze föl azokat a furcsaságokat, amelyek 
alkalmasak a figyelem elvonására vagy az el-
lenszenv fölkeltésére. A diákoknak lelkükre 
kötötték, hogy őrizzék meg teljes tárgyilagos-
ságukat. Persze, biztosították őket arról is, 

hogy a beszolgáltatott megfigyelési anyag nem 
kerül az illető tanár urak szeme elé. Kereken 
száz amerikai főiskolai tanár állt így két hé-
ten át, mitsem sejtve, egy-egy hallgatójának 
fürkésző vizsgálata alatt. Az eredmény: a diá-
kok nem kevesebb, mint nyolcvannyolc külön-
böző „katedrai rossz szokást" figyeltek meg. 
A húsz leggyakoribb rossz szokás a következő: 
1. Ugráló és összefüggéstelen előadásmód. 2. 
Szájharapdálás. 3. Homlokráncolás. 4. Já ték 
különböző tárgyakkal (szemüveg, óralánc). 5. 
A fe j hátrahaj l í tása. 6. A fül, az orr, az a jkak 
fogdosása. 7. A kéz zsebredugása. 8. Komikus 
testtartás. 9. Túlhosszii szünetek előadás közben. 
10. Elavult szavak használata. 11. Fejvakarás. 
12. Révedező tekintet. 13. Elhanyagolt külső. 14. 
Tiilhosszú beszéd. 15. Túlsók mozgás és járká-
lás előadás közben. 16. Rossz viccek beleszövése 
az előadásba. 17. Rossz mondatszerkesztés. 18. 
Borzas haj . 19. Ideges mozdulatok. 20. Rikító-
színű ruhák viselése. Ezt a kísérletet méltán 
„tanártanulmány"-nak nevczhetnők, különös-
sége mellett nincs hí ján a komoly pedagógiai 
vonatkozásnak sem és hasonló eredményekre 
vezetne a nép- és középiskolákban is. Állandó 
figyelmeztetésül szolgálhat tanítóknak, taná-
roknak, hogy ne csak növendékeiket figyeljék 
meg, hanem önmagukat is. Mert hiába: a taní-
tónak egy szenv és fü lpár jával szemben áll 40, 
60, sőt több gyermek éber szeme és füle! 

Nemzetközi közoktatásügyi értekezlet. 
A genfi nemzetközi nevelés- és oktatásügyi 

hivatal idei értekezlete számára a következő 
két tétel megvitatását tűzték ki: 1. A közép-
iskolai tantervek keretében az élő nyelvek ta-
nításának problémája. 2. A falusi (tanyai) isko-
lázás különös tekintettel e területek beilleszté-
sére a művelődés keretébe és a vidéki lakosság 
városi beözönlésének megakadályozása érdeké-
ben. A jóváhagyott részletes kérdőíveket most 
küldik szét az egyes kormányoknak. 

A középiskolai koedukáció ellen. 

Rust németbirodalmi nevelésügyi miniszter 
elvi szempontból ellenzi a kétnembeli ifjiíság-
nak együttes nevelését a középiskolákban. Ki-
vétel — minden esetben külön miniszteri hozzá-
járulással — csak akkor engedélyezhető, ha a 
helyi viszonyok ezt szükségessé teszik, például 
felső leányiskola híján. A fiú-középiskolákba 
máris felvett leányok ezentúl is ott folytathat-
ják tanulmányaikat. 

Bulgária. 

Aksakoros bolgár város elhatározta, hogy 
Hunyadi Jánosra való megemlékezésként is-
kolamúzeumot alapít, amelyet róla fog el-
nevezni. Ebben a múzeumban összegyűjtik a 
szomorúemlékű várnai csatára vonatkozó tár-
gyakat, amely 1444 november 10-én zajlott le 
I. Ulászló, fővezére Hunyadi János és Murád 
szultán között és következményként az oszmán 
hatalomnak Európában való megszilárdítását 
vonta maga után. 
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E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Paedagogiai Társaság. A március hó 
21-én Komis Gyula dr. ál lamti tkár elnöklésével 
megtartott rendes ülésen elsőnek Tettamanti 
Béla olvasta fel „Dilthey pedagógiai rendszere 
és az új neveléstudomány" című tanulmányát, 
amely Diltheynek a neveléstudomány rendsze-
res formáját megújító törekvéseit vizsgálja. 
Ebben az 1888-ban megjelent „Über die Möglich-
keit einer allgemeingültigen pädagogischen 
Wissenschaft" című tervezetre támaszkodik. A 
tanulmány célja annak kimutatása, hogyan he-
lyezkedik szembe Diltheynek a strukturális 
lélektani megismerésekre alapított szellemtudo-
mányi gondolkodási i ránya a korabeli nevelés-
tudományi rendszerekkel. A nevelés Dilthey 
felfogása szerint annak a tárgyiassá vált ob-
jekt ív szellemi világnak egyik része, amely az 
egyéni szellemből eredetien alakult ki a törté-
neti fejlődés folyamán. A neveléstudománynak 
pedig az a feladata, hogy ennek a tárgyi-, de 
egyben célösszefüggésnek leírása, analizálása 
által, annak alkati összefüggését és immanens 
benső rendjének megfelelő normális szabályait 
megállapítsa. A nevelésben való gondolkodás-
nak olyan formájá t készíti elő, amelynek célja 
nemcsak a nevelési cselekvés szabályozása, ha-
nem elméleti részében egyúttal a nevelésre, 
mint a társas együttélés egyik funkciójára vo-
natkozó megismeréseink rendszerbefoglalása is. 
Az, hogy ez a rendszervázlat a Dilthey által 
tervezett formájában még nem foglal ja magá-
ban a nevelésnek, mint társadalmi jelenségnek 
tel jes ós minden oldalú megismerését, Dilthey-
nek pszichológiai álláspontjával függ össze. 
Így azután hiányzik a kuta tás feladatai közül 
annak a nevelésügyi megismerés szempontjá-
ból elsőrangúan fontos kapcsolatnak vizsgálata, 
amely által a fejlődés, illetve nevelés folyamán 
a kibontakozó egyéni lélek a kulturális élet 
rendjébe belekapcsolódik. 

Ezután Novágh Gyula muta t ta be „A mun-
kások szabadidejének felhasználása, mint nép-
művelési kérdés" című székfoglalóját. Szinte 
ellentmondásnak látszik, úgymond, arról be-
szélni, hogy azt a szabadidőt, amelynek miként 
való felhasználása mindenkinek legelemibb 
joga, hogyan kellene intézményesen az embe-
rekkel felhasználtatni megszabott célokra, meg-
szabott keretek között. Kifej te t te a törekvésnek 
jogos kultúrpolitikai indokait és feladatait, 
ismertette a népművelési mozgalmak kü-
lönböző irányait, célkitűzéseit, a népművelő 
munkák kereteit, eszközeit és a felnőttokta-
tás legfőbb módszertani elveit. Ez utóbbi 
kapcsán rámutatott arra, hogy a népműve-
lés semmiképen sem tekinthető az elemi nép-
oktatás folytatásának s így annak irányí-
tása és felügyelete sem sorolható az iskolai 
felügyelőhatóságok körébe. A Dopolavoro és a 
Car ta del Lavoro összefüggéseinek ismertetése 
kapcsán kifejtette hogy a népművelés olyan 
erkölcsi és szellemi mozgalom, amely a munka 
védelmét és szabadságát biztosító közgazdasági 
és szociálpolitikai kérdések megoldása nélkül 

a nemzeti egység kialakításában erőtlen. Rész-
letesen ismertette a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatallal kapcsolatban alakult „Munkás sza-
badidőfelhasználás nemzetközi bizottsága" ál-
tal rendezett brüsszeli kongresszusnak a vonat-
kozó kívánalmait . A népművelés megszervezése, 
fenntartása és irányítása nem lehet sem 
tisztán társadalmi, sem tisztán állami fel-
adat. A népművelési mozgalom nagy általá-
nosságban nem más, mint egy a közhatósá-
gok, a társadalom és egyéni kezdeményezések 
összműködése révén megvalósított módszeres és 
organikus törekvés, hogy a nemzet legkülön-
bözőbb kategóriái számára megteremtse azokat 
az eszközöket és intézményeket, amelyeknek 
segítségével mindenki megszerezhesse azt az 
erkölcsi és műveltségi színvonalat, amit az a 
kor, amelyben él, megkíván. 

A nagy tetszéssel fogadott felolvasások u tán 
az elnök meleg elismerőszavak kíséretében adta 
át az előadóknak a Társaság rendes tagságáról 
szóló okleveleket. 

Tanítói szemináriumi előadások. Vas vár-
megye kőszegi és szombathelyi járásának taní-
tói szemináriumán február 27-én, illetőleg a 
sárvári és celldömölki járási tanítói szeminá-
riumon március 9-én a kőszegi állami tanító-
képző-intézet t anára i a következő előadásokkal 
szerepeltek: Pödör Béla körzeti iskolafelügyelő: 
„Hogyan készítsük tanmenetünket1!", Bognár 
Gyula: „A magyarságismeret szerepe a nép-
művelésben." Mintatanítósok: Magyari Ferenc 
gyak. isk. tanító: „Budavár visszafoglalása" és 
„Széchenyi István", Szijj Béla gyak. isk. ta-
nító: Beszéd- és értelemgyakorlat keretében 
mese. 

H Í R E K 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja 
pályázatot h i r d e t : 

a) több jutalomra; 
b) több segélydíjra; 
c) a budapesti Tanítók Házában létesített s az alábbi 

c) pontban felsorolt helyekre; 
d) a Péterfy Sándor Leányotthonban létesített s az 

alábbi d) pontban felsorolt helyekre; 
e), f ) a keszthelyi Rákos István Fiúinternátus és 

üdülőház alább e) és f ) alatt részletezett helyeire; 
g) több árvanevelési segélyre. 
Az Eötvös-alap elnökségéhez intézendő jelentkezé-

sek az illetékes tanítóegyesületek útján legkésőbb 
folyó évi május hó 31-ig küldendők be (Budapest, 
VIII, Szentkirályi-utca 47). Később érkező jelentkezé-
sek csak kivételes esetben vehetők figyelembe. Minden 
folyamodványhoz a kérelmező nevére pontosan meg-
címzett (név, lakóhely, megye, utolsó posta) és az 
okmányok visszaküldésére kellően felbélyegzett, meg-
felelő nagyságú borítékot kell csatolni. 

a) Jutalomdíj 
adományozásáért azok a tanulók jelentkezhetnek, akik 
a polgári vagy középiskola IV. osztályát már az 
1934—35. évben, avagy régebben jó sikerrel elvégezték 
és jelenleg ez iskolák magasabb osztályaiban tanul-
nak, avagy a tanítóképzőintézetben, akadémián, egye-
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temen folytatják tanulmányaikat. Pályázhatnak azok 
is, akik oly tanintézetekben tanulnak, amelyek a fel-
vételi,ez a közép- vagy polgári iskola négy alsó osz-
tályáról szóló bizonyítványt követelik. 

jutalomdíjban csak az részesülhet, kinek atyja 
(anyja) legalább tíz év óta tagja az Eötvös-alapnak. 

A jutalomdíjért jelentkezők mellékelni tartoznak: 
1. az 1934—35. évről szóló végbizonyítványukat; 2. az 
1935—36. évről szóló iskolai télévi értesítőjüket; 3. az 
illetékes tanintézet tanári karának ajánlatát; 4. annak 
az iskolai hatóságnak és tanítóegyesületnek ajánlatát, 
amelyhez szüleik tartoznak, illetve tartoztak; 5. a szü-
leik tagságát igazoló okmányt (részesjegy, tagsági 
jegy, illetve az 1936. évi tagdíj befizetését igazoló 
nyugtatvány). 

A debreceni, pécsi, szegedi egyetemek és a soproni 
bányászati és erdészeti főiskola valamely tanszakát 
hallgató oly ifjú, kinek jogosult szülője nem e fő-
iskolák székhelyén lakik, 50%-kal magasabb jutalom-
díjban részesülhet, melyet két részletben, szeptember-
ben és februárban, a beírás és a tanulmányi eredmény 
igazolása után folyósít az elnökség. 

b) Segély 
adományozásáért jelentkezhetnek az elaggott, beteges-
kedő vagy csekély nyugdíjban részesülő, szegénysorsú 
rendes tagok, ezek özvegyei, kiskorú árvái, esetleg 
keresetképtelen nagykorú gyermekei, valamint az öz-
vegyek és árvák hátrahagyása nélkül elhányt rendes 
tagok szegénysorsú szülei. 

A segélyért jelentkezők kérésüket illetékes tanító-
egyesületük elnöksége út ján tartoznak az Eötvös-alap-
hoz beküldeni. Csatolandó: I. szegénységi, illetve wr-
vosi bizonyítvány; 2. az illetékes tanítóegyesületnek 
aján'ólcvele; 3. az egyesületi tagságot igazoló okmány. 

Segélyben csak az részesülhet, aki legalább 10 év 
óta tagja az Eötvös-alapnak. Ez alól csak az özve-
gyekkel és árvákkal tehető kivétel. 

c) A Tanítók Házába 
fölvételért jelentkezhetnek az 1936—37. iskolaév tar-
tamára a tanítók, tanárok és a tanügyi téren működő 
egyéneknek a budapesti Tudomány- és Műegyetemen 
vagy egyéb (érettségi bizonyítványt, tanítói oklevelet 
kívánó) fő- és szakiskolákon tanuló fiai. 

A Tanítók Házába 142 i f jú vehető fel. 
A jelentkezők bemutatni tartoznak: 1. születési bi-

zonyítványukat; 2. végzett tanulmányaikról szóló bi-
zonyítványukat (ha az évvégi bizonyítvány még nincs 
meg, felszólítás bevárása nélkül ulólag beküldendő); 
3. a tagságot igazoló okmányt; 4. vagyoni és családi 
viszonyaikról szóló bizonyítványt; 5. ha a folyamodó 
valamely alapítványi helyet óhajt elfoglalni, az ala-
pító ajánlólevelét; 6. igazoló okmányt bármely oldal-
ról és bármely csekély összegű segély vagy ösztöndíj 
élvezéséről, vagy annak ellenkezőjéről. 

A .,Józsa Mihály gondnok és neje Baresay Júlia 
szobája" címét viselő szobaalapítvány elnyeréséért 
folyamodók kérvényükhöz a már említett melléklete-
ken kívül az illető vármegyei tanítóegyesület elnök-
ségének a kir. tanfelügyelő által láttamozott ajánló-
levelét is csatolják. Az alapítványra ezidőszerint oly 
egyéb feltételeknek megfelelő leljesen árva is folya-
modhatik, kinek szülei az Eötvös-alapnak nem voltak 
tagjai. 

A felsorolt okmányok bemutatása alól azok sincse-
nek felmentve, akik a múlt évben lakói voltak a 
Háznak. 

Az Eötvös-alap régibb tagjainak gyermekei és a 
jobb előmenetelű folyamodók a felvételnél elsőbbség-
ben részesülnek. Egyenlő minősítéssel bíró jelentke-
zők közül az árvák és nagvobbszámú családtaggal 
megáldott szülők gyermekei részesülnek előnyben. 

Az alapítvánnyal bíró egyesek, egyesületek, jog-
személyek ajánlattételüknél ez elveket szintén figye-

lembe venni kötelesek, miért is az illető alapítványra 
jelentkezők összes okmányai az ajánlat tal együtt az 
Eötvös-alapnak a fönt megjelölt határidőig ' bekül-
dendők. 

A Tanítók Házába felvételt nyert i f jak az egész 
iskolaéven át ingyen lakást s a közgyűlés által meg-
állapított hozzájárulási összegéri pedig fűtést, világí-
tást, felügyeletet, reggelit, ebédet, vacsorát, mosást 
(gallérok és kézelők kivételével) és szükség esetén 
orvosi kezelést élveznek. 

A felvétel csak akkor válik végérvényessé, ha a je-
lentkezés alkalmával megejtendő orvosi vizsgálaton 
az illető ellen egészségi szempontból kifogás nincsen. 

A köztartási díjakat a közgyűlés állapítja meg s. 
legkésőbb a felvételi értesítéssel fogjuk közölni. 

Az alapítványi helyeken levő i f jaknak a köztartási 
díjba í'élévenkint be tudjuk annak az alapítványnak a 
kamatait , amelynek élvezetére ki vannak jelölve. 

d) Péterfy Sándor Leányotthonba 
fölvételért folyamodhatnak az 1936—37. iskolaév tar-
tamára a tanítók, tanárok és a tanügy terén működő 
egyéneknek a budapesti főiskolákon, a középiskolák 
felső tagozatán vagy az ezekkel egyenlő értékű szak-
iskolákon tanuló leányai. 

A Péterfv Sándor Leányotthonba 30 leány vehető fel. 
A pályázat feltételei az előbbi fejezetben fölsorolt, 

a Tanítók Házára vonatkozó föltételekkel azonosak. 
e) A keszthelyi Rákos István Fiúinlernátusba 

fölvételért jelentkezhetnek az 1936—37. iskolaév tar-
tamára a tanítók, tanárok és a tanügy terén működő 
egyéneknek a_ keszthelyi középiskolákon tanuló fiai. 

A Fiúinternatusba 40 tanuló vehető fel. 
A pályázat feltételei a c) ponlban felsorolt, a Taní-

tók Házára vonalkozó feltételekkel azonosak.. 
f ) Az ÜdUlőházba 

felvételért jelentkezhetnek az 1930. év június hó 15-ike 
és augusztus hó 21-ike közötti idő tar tamára oly taní-
tók, tanárok és a tanügy terén működő egyének, akik 
az Eötvös-alap tagjai és egészségi okokból a balatoni 
vagy hévízi fürdőre szorulnak. 

Az üdülőházban 80 személy helyezhető el. 
Teljes ellátás szobák szerint, személyenkint 3 pengő 

40 fillértől. 
Lakás és élelmezés csak együtt vehető igénybe. 
Az üdülés időtartama legfeljebb három hét. 

g) Árvanevelési segélyben 
részesíthetők a tanítók oly vagyontalan fél- vagy tel-
jesen árva gyermekei, akik az Orsz. Tanílói Nyugdíj-
intézet árvaházaiban, önhibájukon kívül eső ok miatt, 
nem voltak elhelyezhetők. 

A folyamodók mellékelni tartoznak mindazokat az 
okmányokat, melyekből igényjogosultságuk és teljes 
vagyontalanságuk kitűnik. 

Budapesten, 1936 március havában. ' 
Háros Antal Rákos István 

főtitkár. kir. tanácsos, elnök. 

A budapesti népiskolákba új írásmódot 
vezetnek be 

A Népiskolai Tanterv és Utasítás megengedi 
az Utasításban részletesen ismertetett szép-
írási módtól eltérő írásmód bevezetését, ha a 
tanító ezt módszeres meggyőződésből követi s 
ha a tantestület t ag ja i elhatározzák. Ezen az 
alapon indult meg néhány évvel ezelőtt a szé-
kesfőváros valamennyi kerületének egy-egy 
nagy iskolájában Luttor Ignác gimnáziumi 
igazgató írástanítási módszerének kipróbálása. 
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A kísérletek eredményeképen a Székesfővá-
ros Tanácsa a minisztériumtól 311/1936. ein. sz. 
alatt engedélyt kapott az ú j írásmód bevezeté-
sére, így 1936 szeptembertől kezdve a Luttor-
féle fokozatos módszerű zsinórírást tanul ják a 
főváros népiskoláinak I. osztályában. Már az 
ú j írásmódhoz igazodó ABC-könyvre pályáza-
tot írnak ki. 

A módszer lényege — melyet a Néptanítók 
Lapja már az 1930-ban rendezett Nemzetközi 
Iráskiállí tás híreivel kapcsolatban ismertetett 
— abban áll, hogy a tanulók a könnyed kéz-
mozgást, a betűalakítást és az egyenes sorveze-
tést előkészítő mozdulatgyakorlás után egy-
szerű, nyomtatott római betűkkel azonnal ér-
telmes szavakat írnak (tehát nem rajzolnak 
sorszámra egyes betűket!), mégpedig könnyen 
kezelhető teljes mozgásszabadságot biztosító 
tompavégű tollal és a lendületet nem fékező 
vonalazatlan papíron. A tanuló ilymódon hozzá-
szokik az önálló térelosztáshoz, az értelmes 
szövegelrendezéshez. A helyesírásra is több 
figyelmet fordíthat, mert az írás technikai része 
könnyű, tehát nem köti le annyira, mint a 
vonalközökbe írt árnyékolt írás. Grafikai ízlé-
sét pedig úgy fejleszti, hogy a mozdulatgyakor-
lás anyagát kevés színnel gazdagítva, felhasz-
nál ja fejlécnek, záródísznek, díszítő sornak, 
vagy szövegkeretezésnek. 

Az ABC-könyv első felét, amelyet az írás-
tanulás nyomtatott kiinduló fokozatának be-
fejezéséig olvasnak a tanulók, az írott rész 
betűivel azonos díszítetlen, árnyékolatlan kerek-
típusú nyomdai betűkből szedik. Így az olva-
sás és írás kölcsönösen támogatják egymást. 

Az í rás t fnulmányok hetedik hónapjában az 
egyszerűségében talán kissé merev római 
nyomtatott betűket a tanuló továbbfejleszti a 
gyorsabb alakítást elősegítő kezdő és befejező 
vonalkákkal — anélkül, hogy ez a betű eredeti 
alakját megváltoztatná —, de még mindig nem 
fűzi őket egybe. Ez a lendületesebb írásmód, 
melyet csak néhány hétig gyakorol a tanuló, 
átmenet az írás harmadik fokozatához, a folya-
matos íráshoz, a betűfűzéshez. 

A folyamatos írás a tanuló szemei előtt ala-
kul ki, úgyhogy átmeneti írással, nagyobb mé-
retben felírt szavakat az íróeszközök feleme-
lése nélkül — a tökéletes olvashatóság szem-
meltartása mellett — végigfut ta t juk és rámuta-
tunk arra, hogy az így vezetett írásvonal már 
maga a folyóírás. Most is az egyszerű nyom-
tatott betűkkel írunk, csakhogy most már nem 
emeljük fel a tollat, amikor átmegyünk egyik 
betűről a másikra. 

Minthogy ez az írásalkotás a tanuló szemé-
lyes élménye, tehát tovább fejlődő egyéni tu-
lajdona is lesz. A szertelenségektől az örök-
érvényű, egyszerű római alaptípus gyakori is-
métlése óvja meg. 

Az ú j módszer népegészségügyi része a papír 
egyenes ta r tása és az írásnak kezdetben meg-
követelhető álló jellege. E két feltétel betar-
tása megőrzi az egyenes testtartást és megóv 
a görbe testtartás káros következményeitől. 
Minthogy az iskolai tanulmányoknak legalább 

felerésze írásbeli munka, fontos, hogy azt egész-
séges feltételekkel végezhessék a tanulók. 

A főváros példás áldozatkészséggel segíti elő si kul-
túra fejlődését. A Keresztény Tanügyi Bizottságban 
előkelő haligatóság elölt tartotta meg nagysikerű elő-
adását dr. Felkay Ferenc tanügyi tanácsos. A meg-
jelent előkelőségeket — élén dr. Pintér Jenő tankerü-
leti kir. főigazgatóval •— Bednárz Róbert prelátus üd-
vözölte. Dr. Felkay Ferenc ismertette ezután nagy-
szabású előadásban a főváros közoktatásügyét. Hang-
súlyozta, hogy ezt az előadást azérl tar t ja , hogy a 
polgárság is lássa a főváros áldozatkészségét a kultu-
rális fejlődés tekintetéhen. Erre az áldozatkészségre 
mutat, hogy ma a fővárosban mintegy 400 oktatási 
intézmény gondoskodik a tanulók mind elméleti, mind 
gyakorlati kiképzéséről. Az intézmények fenntartása 
31,700.000 pengővel terheli a költségelőirányzatot, ami 
az állami kultusztárca költségvetésének egyharmad 
részével egyenlő. A törvényes kötelezettség alapján 
csak 18 millió pengő volna a kiadás, de ez a 13 milliós 
költségkülönbözet is azt az áldozatos törekvést mu-
tatja, amelyet a főváros a kulturális fejlődés érdeké-
ben kifejt. A kulturális érdek mellett a szociális érde-
kekre is tekintettel van a székesfőváros, amikor a fenti 
intézmények egész sorát létesítette, mint iskolnnővéri, 
iskolaorvosi intézmény, étkeztetési, tankönyvakciók 
stb. A nagy tetszéssel fogadott előadást Bednárz Ró-
bert köszönte meg, aki annak a véleményének adott 
kifejezést, hogy ez az áldozatkészség az autonómia 
szeretetére kell, hogy megnyerje a főváros polgárságát. 
Dr. Mangel László tartott vetítettképes előadása után 
Uibányi C. József ismertette a bécsi tanulmányutat, 
amelyet a Tanügyi Bizottság húsvétkor rendez. 

Felhívás a tanítók gyermeknevcltetési segé-
lyére vonatkozó igénybejelentésre. Az 1930. évi 
VII. törvénycikkel létesített „Protestáns Taní-
tói Internátusok Alapjá"-ból való segélyezésre 
evangélikus egyházunk nevében pályázatot hir-
detek olyán tanítók gyermekeinek neveltetési 
céljaira, akik falvakon, tanyákon teljesítenek 
szolgálatot és ennélfogva gyermekeik tovább-
neveltetéséről a maguk erejéből gondoskodni 
nem tudnak. Kivételesen s különösen indokolt 
esetben ezen kategórián kívül eső tanítók se-
gélykérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelőm-
mel az alap rendeltetésére és a miniszter ú r 
intenciójára, különös figyelemben részesülnek 
azok a folyamodók, akik gyermekeiket evangé-
likus internátusban helyezték el. A kérvénybsn 
feltüntetendő: a tanító neve, életkora, működési 
helye, családi viszonyai, teljesített hadiszolgá-
lata, házonkívül tanít tatott gyermekeinek neve, 
életkora, iskoláztatási és elhelyezési adatai 
(internátus, magánház, rokonság), tanulmányi 
előmenetele. Továbbá a tanítói javadalom pon-
tos adatai tételenként s végösszegben arany-
pengő érték szerint. Feltüntetendő tehát: a fize-
tési osztály és fok, a helyi javadalom (érték-
egység, kezdő fizetés százaléka, föld, termény, 
tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítő államsegély, 
esetleg más, bármilyen természetű javadalmi 
tétel) s végül a magánvagyon. Folyamodási 
ívet megkeresésre az illetékes püspöki hivatal 
bocsát a folyamodó rendelkezésére. Tekintettel 
az egységes eljárás szükségére, a segélykérés 
ezen folyamodási íven nyújtandó be. Az illeté-
kes püspök úrhoz intézendő, bélyegmentes kér-
vény az illetékes esperes úrhoz folyó évi ápri l is 
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hó 15-éig nyújtandó be, onnan pedig május hó 
1-éig az illetékes püspök úrhoz terjesztendő fel, 
hogy május hó 15-éig kezeim között lehessen. 
Budapesten, 1936. évi február hó. Dr. báró Rad-
vánszky Albert s. k. egyetemes felügyelő. 

A Ker. Tanügyi Bizottság húsvéti bécsi tanulmány-
útja. A Bednárz Róbert pápai prelátus elnöklete alatt 
álió Keresztény Tanügyi Bizottság elhatározta, hogy 
a nehéz gazdasági viszonyok dacára is gondoskodik, 
hogy csekély anyagi áldozattal előmozdítsa a tanügyi 
tisztikar továbbképzését. Ausztria kultúrkinesekben 
gazdag fővárosa, Bécs várja ötnapos tanulmányútra 
Budapest pedagógusait, hogy a két szomszédos ország 
között elmélyítsük a kultúrkapcsolatokat. 

A tanulmányút gazdag programmját a bécsi köz-
oktatásügy érdemes vezetőivel dolgoztuk ki. 

Április 4-én, szombaton érkezünk meg a bécsi pálya-
udvarra, ahol ünnepélyesen fogad a város tanácsa, a 
tanügyi hatóságok és egyesületek vezetői. Innen a 
bécsi diákszállóba megyünk. Este ismerkedés a bécsi 
kartársakkal a Práteren levő „Marokaner"-cttereniben. 

Április 5-én, vasárnap, a diákszállóbeli reggeli után 
nagy programmunk lesz. 7 óra 15 perckor 12 bécsi 
tanulmányi felügyelő vezetésével megtekintjük a bel-
várost. 8 órakor mise a Szent István-templomban. 
Utána tisztelgés Innitzer Tivadarnál, aki tanárból lett 
bíboros, l ' tána megtekintjük a híres Kapucinus-kriptát 
(40 g.) és a Schatzkammert (50 g.). V212 órakor a 
„Hősök emlékének" megkoszorúzása. 1 órakor ebéd 
a diákszállóban. Délután kirándulás Schönbrunnba 
villamoson. Este vacsora a diákszállóban. 

Április 6-án, hétfőn, reggeli a diákszállóban. Dél-
előtt a különböző iskolatípusok pedagógusai, a bécsi 
tanulmányi felügyelők vezetésével, meglátogatnak 
elemi, ipar- és polgári iskolát, ilt előadást hallgatnak 
(iskolai filmoktatás, kézügyesség, testgyakorlás, ének, 
a gyengetehetségűek képzése stb.). Kisdedóvodák fel-
a ján lón látogatása elmarad, mert Budapest óvónői 
köziil csak egyetlenegy jelentkezett, Kollarhs Róza úr-
hölgy, aki a tanulmányúton részt óhaj t venni. Délben 
ebéd a diákszállóban. Délután 4 órakor Ausztria köz-
oktatásának szervezetét ismerteti dr. Simonie Antal, 
aki tanítóból lett országos iskolafelügyelő. Bécs köz-
oktatási viszonyait Bulz János Ernő kerületi iskola-
felügyelő ismerteti. Előadás után megtekintjük a fő-
város leghíresebb szobrait: Strauss, Beethoven, Mária 
Terézia stb. Vacsora a diákszállóban. Nyolc órakor 
osztrák nemzeti est lesz az Urániában, a figyelmes 
bécsi kartársak rendezésében. Bemutatásra kerül há-
rom hangosfilm Ausztria legszebb nyár i és téli vidé-
keiről, közben népdalokat adnak elő az ottani kar-
társak, majd népies táncokat mutatnak be bécsi hölgy 
és férfi kartársaink. A napnak vége. 

Április 7-én, kedden, reggeli a diákszállóban, 9 óra-
kor a parlamentet tekintjük meg Novotny Vilmos 
kultúrtanácsos, tartománygyűlési képviselő vezetésé-
vel. Közben tisztelgés Schuschnigg Kurt kancellár, 
kultuszminiszter előtt, aki a tanári katedráról került 
e díszes pozícióra. Innen átvonulunk a gyönyörű Rat-
hausba, ahol a főpolgármester fog fogadni bennünket. 
Délben ebéd a diákszállóban. Délután látogatás a 
Planetáriumban, vagy kirándulás Kahlenbergre, de ez 
3 S. Este vacsora a diákszállóban. Utána barátságos 
búcsúösszejövetel a Rathauskellerben. 

Április 8-án, szerdán, reggeli a diákszállóban. Utána 
vásárlásaikat eszközölhetik kartársnőink. Délben bú-
csút veszünk Bécs városától, honnan, reméljük, ta-
pasztalatokban gazdagon térünk vissza otthonunkba, 
hogy fokozott lelkesedéssel szolgálhassuk tovább a 
magyar nemzeti kultúrát. 

Nemzetközi kulturális viszonylatban természetesen 
legkimagaslóbb eseménye lesz bécsi tanulmányi útunk-

nak dr. Felkay Ferenc székesfővárosi tanácsnok rádió-
előadása Budapest kulturális viszonyairól. 

Bizonyára nagy érdeklődésre tart számot majd a 
vasárnap délutáni osztrák-magyar meccs is. 

Közös útlevélről gondoskodunk. Igen ajánlatos, mivel 
Bécs nagykiterjedésű város, a villamos pedig drága: 
egy út 35 g., ha négynapos kártyát váltunk 5 P-ért. l)e 
ezt előre kell megrendelni névjegyzék ellenében. A bécsi 
út költségeiben benne van az utazás költsége, a diák-
szállóban való hálás és étkezés költsége. Aki schillin-
get óhajt beszerezni, forduljon Remsey Győző főtitká-
runkhoz (telefon: 691-15), mert Bécsben pengőnként 
16—18 fillért ráfizet. 

Bár a legnagyobb körültekintő gondossággal és 
előrelátással készítettük elő a tanulmányi utat, a Ker. 
Tanügyi Bizottság eleve elhárít magáról minden fele-
lősséget ra j ta kívülálló okokból származó, előre nem 
látható akadályok esetén. Nem vállalunk természetesen 
felelősséget az úton történő mindennemű baleset, vala-
mint a résztvevők hibájából történő késésekből szár-
mazó károkért. 

Tagsági jegyre igazolás céljából mindenkinek szük-
sége lesz. Urbányi C. József. 

Tanítóképzőbe való felvétel. A kalocsai érseki 
tanítóképző-intézetbe felvételért folyamodhat-
nak a legalább jórendű bizonyítvánnyal ren-
delkező középiskolai tanulók. Pályázatukat 
nyújtsák be az intézet igazgatóságánál. Mellék-
letek és felvételek mint az állami tanítóképző-
intézetekbe való felvételnél. A pályázat határ-
ideje május 31. 

Tanulmányi kirándulások Budapesten. A nyári szü-
netben Budapesten rendezendő tanulmányi kirándulá-
sok részletes tájékoztatója és munkaterve most jelent 
meg nyomtatásban. Az érdeklődő olvasóinknak, kívá-
natra, készséggel megküldi a Tanítók Háza igazgató-
sága: Budapest, VIII, Szentkirályi-utca 47. szám. 

A Közművelődési Rádióelöiidássorozat áprilisi mű-
sora. Minden vasárnap délután Vkö órakor Budapest 
1. állomásán a következő előadások hallhatók: Április 
5-én a magyar gazdaasszony ősi birodalmáról fog be-
szélni dr. Hankó Béla egyet, tanár, vagyis a szárnyas-
jószágról, a baromfiudvarról, mely minden időkben 
a magyar asszonyok gondozása alatt állott. Levéltárak, 
levelesládák rengeteg adatot őriznek arról, hogy nagy-
asszonyaink milyen kiváló baromfitenyésztők voltak 
és milyen eredményeket értek el, mikor még nem volt 
költőgép és a tudomány sem fogfalkozott ezekkel a 
kérdésekkel. A királyi udvarban elbámultak, mikor 
karácsonykor egymásután érkeztek a rántani való 
csirkék, a gyenge lúdfiak, mefyekkel a királynénak 
kedveskedtek. E régi időkből származik a magyar 
baromfi nemzetközi híre és gazdaasszonyaink áldott 
kezének köszönhetjük jól kitenyésztett baromfiállomá-
nyunkat, melynek csak kivitele évente 80 millió pengő 
hasznot jelent az országnak. — Április 12én dr. Imre 
Sándor egyet, tanár Széchenyi és Kossuth kortársáról, 
a reformkor nagy egyéniségéről, báró Wesselényi Mik-
lós gondolatvilágáról tart előadást, ki egyaránt volt a 
nemzeti hagyomány őrzője és a szükséges haladás szó-
szólója. E két irányzatot, mely akkor sokszor éles 
ellentétbe került, nagyszabású művelődéspolitikával 
óhajtotta összeegyeztetni. Kis nemzetünk csak úgy 
menekülhet meg a reá váró katasztrófáktól, melyeket 
előre látott, ha fiai egyenként erkölcsben, tudásban a 
legkiválóbbak. Nemcsak a 49-es katasztrófát látta 
előre, hanem a trianonit is és a szláv kérdésről írott 
munkájában megjósolja a germánság és az orosz óriás 
összecsapását, mely végzetes lehet nemzetünkre. E 
könyv lázas látnoki hangulatában Wesselényi önmagá-
hoz, az árvízi hajóshoz hasonlít, ki akkor Pest népét, 
itt pedig nemzetét igyekezik a mindent elsöprő ár elől 
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megmenteni. — I)r. Horn József igazgató április 19-én 
arról beszél, hogyan gazdálkodjunk a szellemi erőkkel. 
Mert bizony a szellemi erők sem kiapadhatatlanok, 
azokkal is úgy kell gazdálkodni, mint az anyagi erők-
kel, vagy a munkaerővel. Amint felhasználják a vízi-
erőt, hogy szenet takarítsanak meg, ahogy mindenüvé 
tanult szakmunkásokat állítanak, hogy munkát és időt 
takarítsanak meg, éppen úgy a szellemi téren is min-
den emberi ismeretet megőriznek, elraktároznak, hogy 
azok készen rendelkezésre áll janak és ne kellesen 
azokat fáradságosan újból kitalálni. Ennek a szellemi 
raktározásnak a legfontosabb szerve az iskola, mely-
ben az emberiség fejlődésének évezredes eredményeit 
és munkájá t adják ál a tanulóknak pár esztendő alatt. 
— Április 26-án dr. Halasy-Nagy József egyet, tanár 
az optimizmus és pesszimizmus cím alatt azt a két 
embertípust mutat ja be, melynek hangulata örökké 
szembenáll egymással; az egyik derűsen bizakodó, a 
másik reménytelenül mindennek csak a rossz oldalát 
látja. Akinek jól megy a dolga, könnyen optimista, 
a háború előtti jól rendezett világ határozottan opti-
mista volt a mai válságos időkkel szemben. Viszont az 
emberiség élén járó Európa mindig optimista volt 
Kelettel összehasonlítva, melynek vallása, a Buddhiz-
mus, örök szenvedésnek látja az életet. A székely filo-
zófia szerint azért vannak bajok a világon, hogy legyen 
az embereknek mit eligazítani. Ez igazi európai opti-
mista gondolat, mely a legválságosabb idők pesszimiz-
musa felett is diadalt arathat. De Európát a tespesztő 
pesszimizmustól, minden halsorsa közölt is, a keresz-
ténység óvja meg, mely felülemelkedik e hangulatokon, 
az Isten irgalmával, a hit örök reménységével állítja 
szembe az európai embert. 

Megalakult az Országos Brunsviek Teréz Szobor 
Bizottság. Dr. Czeke Marianne, a Brunsviek Naplók 
szerkesztőjének és dr. Spurné Bárdos Féltoronyi 
Magda dr., a budapesti soroptimisták elnökének kez-
deményezésére, március hó 15-én Országos Brunsviek 
Teréz Szobor Bizottság alakult, amelynek célja, hogy 
az első magyar óvónőképző felállításának 100 éves 
jubileumakor, 1937-ben Brunsviek Teréz méltó szob-
rot kapjon Budapest székesfőváros egyik terén. A 
Brunsviek Teréz Szobor Bizottság társadalmi és egye-
sületi úton közadakozásból, továbbá művészi Bruns-
viek Teréz-levelezőlapok árusításából máris nagyrészt 
összehozta egy kiírandó pályázatnak jutalomdíjait. 
A Bizottság ezúton kéri mindazokat, akik tudatában 
vannak annak, hogy Brunsviek Teréznek mit köszön-
hetünk, hogy karolják fel e nemes eszmét. Felvilágo-
sítások és Brunsviek Terézt ábrázoló lapok (darabon-
ként 10 fillérért) bizományban dr. Spurné Bárdos 
Féltoronvi Magda dr.-nál, IV, Petőfi Sándor-utca 2, 
IV, 3/a. 

Pályázati hirdetmény. 
Készíttessék gróf Brunsviek Teréznek, az első ma-

gyar és általában az első középeurópai kisdedóvó meg-
alapítójának szobrára tervezet, amely Brunsviek Te-
réznek a kisdedóvás és nőnevelés terén szerzett érde-
meit fejezi ki, a humanisztikus eszmék kihangsúlyo-
zásával. Beethovennel és a korabeli zeneművészettel 
való kapcsolata nem lehet a szobor alapgondolata és 
legfeljebb másodsorban, vagy mellékalakon nyerhet 
kifejezést. A szoborterv gipszből készítendő és fél 
méternél nagyobb nem lehet. A pályamunkánál figye-
lembe veendő, hogy a kivitelezendő szobor anyaga 
márvány lesz, továbbá, hogy a felállítás összköltsége 
2—3000 pengőnél több nem lehet. 

A pályázatban minden szobrászművész résztvehet. 
A három pályadíj összege egyenként 100, (»0 és 40 

pengő. A díjak valamelyikének elnyerése a terv ki-
vitelezésére még nem prejudikál. (Elképzelhető ugyan-
is, hogy pl. az első díjat a művészeti szempontból leg-
értékesebb szobor nyerje, de megvalósíttatni mégis egy 
másik tervezet fog, mivel kivitelezésre alkalmasabb, 

a felállítás helyének miliőjébe jobban beleillik stb.) 
A pályázat határideje 1930 december 31, amely határ-
idő előreláthatóan nem log meghosszabbíttatni, mert 
a szobornak a Brunsviek Teréztől alapílott első ma-
gyar óvóképzőintézet felállításának 100 éves jubileu-
mán (1937) lehetőleg már állnia kell. 

A gipsz szobortervezetek jeligés levelekkel együtt 
az Országos Kisdedóvónőképző Intézetbe (VII, Rózsák-
tere) Fekete József igazgató úr címére küldendők, aki-
nek szíves engedelmével azok annakidején az iskola 
épületében ki fognak állíttatni. 

A gipszből készült pályamunkák az Országos Bruns-
viek Teréz Szobor Bizottság tulajdonát képezik. 

Az Országos Brunsviek Teréz Szobor Bizottság. 

Halálozások. Pauseh Rafael ny. székesfehérvári 
igazgató-tanító március hó 7-én 75 éves korában el-
húnvt. 41 évig állt a tanügy szolgálatában, melyből 
székesfehérvári működésére 38 év esik. A székesfehér-
vári iparostanonciskolának 18 évig voll igazgatója. 
Erős akaraterejével, páratlan szorgalmával és kiváló 
szaktudásával értékes munkát fejtett ki tanügyünk 
terén. A március 9-én történt temetésén az ifjúság és 
hatóságok testületileg vettek részt, Zavaros István fel-
ügyelő-igazgató érdemeit méltatva búcsúbeszédet mon-
dott és sír jára koszorút helyezett. — Hollósi Somogyi 
Béla budakalászi áll. el. isk. igazgató-tanító, az Orsz. 
Tan. Egyesület választmányi tagja, egyházközségi ta-
nácsos. hadapród, több harctéri kitüntetés tulajdonosa 
és a helybeli társ. egyesületek tisztb. elnöke március 
hó 12-én, az utolsó kenet szentségével megerősítve, 
életének 57. évében váratlanul csendesen elhúnvt. — 
Domby Péter ny. kántortanító március hó 17-én, éle-
tének 73., házasságának 49. évében, rövid szenvedés 
után, a betegek szentségével megerősítve, az Ürban 
csendesen elhúnyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Körrendelet az államsegélyes nem állami elemi 
népiskolai tanítók kölcsönös álláscseréjére és 
ezek véglegesítésére vonatkozó iratok felterjesz-

tése tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek, vármegyei 

(és városi) közigazgatási bizottságnak. 
A fenti tárgyban jelzett ügyekben hozzám 

intézendő felterjesztéseknek késedelem nélkül 
való, mielőbbi végleges elintézhetése céljából a 
következőképen rendelkezem: 

A fizetéskiegószítő államsegélyben részesülő 
nem állami elemi népiskolai tanerők kölcsönös 
álláscseréje ügyében hozzám a jövőben a vár-
megyei (városi) közig, bizottságok ú t ján csakis 
a következő iratok terjesztendők fel: 

1. Az állást elcserélni óhajtó tanító kérvénye, 
2. a tanító átválasztására vonatkozó (felekezeti 

iskoláknál az egyházi főhatóság, községi, izrae-
lita stb. elemi népiskoláknál pedig a közigaz-
gatási bizottság által már jóváhagyott) jegyző-
könyv első eredeti példánya, 

3. az állástcserélő tanító ú j (az egyházi fő-
hatóság, illetőleg a közigazgatási bizottság által 
már szintén jóváhagyott) díjlevele. 

A fizetéskiegészítő-államsegélyben részesülő 
tanító líj állomáshelyét csak a kölcsönös állás-
cserének általam történt végleges jóváhagyása 
után foglalhatja el. 
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Két kir. tanfelügyelő kerületéhez tartozó 
tanító álláscseréjére vonatkozó ügy tárgyalta-
tása és az iratok felterjesztése ügyében úgy az 
egyik, mint a másik kir. tanfelügyelő egymástól 
függetlenül, külön-külön, sürgősen intézkedik. 

Az államsegélyben részesülő nem állami elemi 
népiskolai segédtanerők véglegesítése ügyében 
pedig a jövőben csak a következő iratok lesz-
nek hozzám felterjesztendők: 

1. Az érdekelt segédtanítók összes eddigi mű-
ködését (helyettesi, kiegészítői és segédtanítói 
minőségben teljesített szolgálatát) igazoló vala-
mennyi bizonyítványa, amelyekből ki kell tűn-
nie, hogy a tanító működésében 30 napot meg-
haladó megszakítás nincs, 

2. az iskolaszéknek a segédtanító véglegesíté-
sére vonatkozó és az egyházi főhatóság, illetőleg 
a közigazgatási bizottság részéről már megerő-
sített (jóváhagyott) nyilatkozata (legcélszerűb-
ben jegyzőkönyv alakjában). 

Egyben ezúttal is nyomatékosan felhívom 
Cím figyelmét az ugyanezen tárgyban folyó évi 
április hó 16-án 76.888. szám alatt kelt körrende-
letemben foglaltak pontos betartására. 

Jelen körrendeletem, annak vétele után, azon-
nal hatályba lép. 

I I . 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Nagybecsű tudomásvétel és hasonló szíves 

intézkedés végett van szerencsém a Főtiszt. 
Egyházi Főhatósággal másolatban tisztelettel 
közölni. 

Budapest, 1936. évi máicius hó 12-én. 
A miniszter helyett: 

dr. S'zily Kálmán s. k. 
államtitkár. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek a m. kir. miniszterelnökkel egyetértően 
kiadott 760 193G. ein. számú rendelete a in. kir. 
minisztérium 11.000/1935. M. E. számú rendele-

tének végrehajtása tárgyában. 

I. 
Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak és 

kir. tanfelügyelői hivatalnak. 
A m. kir. minisztérium mult évi december 

hó 23-án 11.000/935. M. E. szám alatt a következő 
rendeletet (közzététetett a Budapesti Közlöny 
1935. évi 294. számában) adta ki: 

„1. i 
1. A 4800/1923. M. E. számú kormányrendelet 

18. §-ában a népiskolákra vonatkozóan foglalt 
rendelkezések végrehajtása tárgyában a m. kir. 
miniszterelnökkel egyetértésben kiadott 110.478— 
1923. VIII . számú V. K. M. rendelet hatályát 
veszti. 

2. Ennek megfelelően a hivatkozott V. K. M. 
rendelettel létesített három (A. B. C.) népiskolai 
oktatási típus megszűnik és ahol a törvényes 
előfeltételek fennforognak, a nyelvi kisebbség-
hez tartozó tanköteles gyermekek oktatása egy-
séges rendszer szerint történik. 

3. Ezt a rendszert követő népiskolákban: 
a) a hit- és erkölcstan oktatása az 1797/1914. 

ein. számú V. K. M. rendelet intézkedéseinek 
értelmében; 

b) az anyenyelvi és szülőföldismereti tantár-
gyak (anyanyelvi beszéd- és értelemgyakorlat 
és ennelj. keretében a szülőföld ismerete, olvasás, 
írás, fógalmazás, helyesírás és nyelvi magya-
rázat, ének), valamint a számtani, természeti 
és gazdasági ismeretek (számolás és mérés, ter-
mészetrajz, természettan és vegytan, gazdaság-
tan és háztartástan, egészségtan, ra jz és kézi-
munka) oktatás a tanuló anyanyelvén; 

c) a magyar nyelvi és nemzetismereti tantár-
gyak (magyar beszéd- és értelemgyakorlat, olva-
sás és olvasmánytárgyalás, írás, fogalmazás, 
helyesírás és nyelvi magyarázatok, földrajz, 
történelem, polgári jogok és kötelességek, ének), 
valamint a testnevelés oktatása magyar nyelven 
történik. 

4. A IV—VI. osztályban a számtani, termé-
szeti és gazdasági ismeretek magyar nyelven, 
a földrajzi, történeti és állampolgári ismeretek 
az anyanyelven ismétlendők és számon ké-
rendők. 

2. i 
A 110.478/1923. VII I . számú V. K. M. rendelet 

a lapján létesített és ennek a rendeletnek életbe-
lépésekor fennálló A. B. vagy C. típushoz tar-
tozó iskolák tekintetében az átszervezési el-
j á rá s t az érvényben levő jogszabályok értelmé-
ben kell lefolytatni és legkésőbb az 1935/39. tan-
év megkezdése előtt befejezni. 

3. i 
1. Azokban a községekben, amelyekben kisebb-

ségi nyelvű népiskolai oktatás nincsen, de az 
egy és ugyanazon nyelvi kisebbséghez tartozó 
legalább 20 mindennapi tanköteles gyermek 
szülei (gyámjai) ezt kívánják, ezeknek a gyer-
mekeknek számára a népiskolában az anya-
nyelvi ismereteket az 1. 3. bekezdése, b) pont-
jában meghatározott keretben tanítani kell. 

2. Azokban a községekben, amelyekben a ma-
gyar anyanyelvű tanulók számára magyar taní-
tási nyelvű népiskola nincsen, ezeknek a tanu-
lóknak anyanyelvükön leendő oktatását az ér-
vényben levő jogszabályok szerint kell biztosí-
tani. 

4. 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe." 
Erről Címedet tudomásvétel végett értesíteni 

és felhívom, gondoskodjék arról, hogy a fenti 
rendelet végrehajtását tartalmazó szabályszerű 
jegyzőkönyvek hozzám szolgálati úton legké-
sőbb 1938. évi január hó 31-ig felterjesztessenek. 

n. 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A fenti rendeletemet azzal a kérelemmel van 

szerencsém nagybecsű tudomására hozni, hogy 
a bölcs főhatósága alatt működő érdekelt nép-
iskolákra nézve hasonló módon intézkedni mél-
tóztassék. 

Budapest, 1936 március hó 5-én. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 
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A vallás- és közoktatásügyi in. kir. miniszter 
1936. évi 14.002/eln. sz. rendelete a nyári iskolai 
szünidőnek a szolgálati időbe való beszámítása 

tárgyában. 
Az 1912 : LXV. t.-c. ,15. §-ában foglalt az a ren-

delkezés, amely szerint az 1912 : LXV. t.-c. 1., 
2. és 3. szakaszaiban megjelölt hivataloknál és 
állásokban, illetőleg az 1924 : X X X V I . t.-c.-kel 
alkotott országos nyugdíjintézet kötelékébe tar-
tozó tanintézeteknél töltött szolgálati idő foly-
tonosságának számításánál nem tekinthető meg-
szakításnak a két szolgálat közé eső, de tény-
leges szolgálatban nem töltött idő, ha az harminc 
napot meg nem halad, a tanszemélyzetre vonat-
kozólag helyesen olyképen értelmezendő, hogy 
az iskolai nyári szünidő, amely idő alatt a csu-
pán az iskolai év ta r tamára alkalmazott tan-
erő az iskola nyári szünetelése folytán nem 
teljesíthetett szolgálatot, — a megszakítás ide-
jébe nem tudható be. 

Budapest, 1936. évi február hó 11-én. 
Dr. Hómcin Bálint s. k. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek a tanítói, tanítónői és óvónői okleveleknek 
az alkalmazás szempontjából való értékelése 
tárgyában kiadott 92/1936. ein. számú rendelete. 
Valamennyi Közigazgatási Bizottságnak és 

valamennyi kir. Tanfelügyelő Úrnak. 
Az 1934. évi 69.030/1934. VI. sz. rendelettel fel-

hívtam Címet, hogy a nem állami népiskolai 
tanítói, valamint a nem állami óvónői állam-
segélyes állások betöltésének elbírálásánál fel-
tétlenül figyelemmel kell lenni arra, hogy az 
„alkalmazásoknál csakis oly tanerők vétessenek 
figyelembe, akik tanítói (óvónői) képesítésüket 
már régebben megszerezték, tanítói (óvónői) ok-
levelük legalább járendű, alkalmaztatásukat sú-
lyos családi, szociális és egyéb méltányos körül-
ményeik, rászorultságuk, kifogástalan erkölcsi 
és társadalmi magatartásuk igazolja". 

E rendeletben felhívtam Címet, hogy ha az 
itt közölt szempontokra az iskola (óvoda) fenn-
tartó nem lenne figyelemmel és az üresedésben 
levő tanítói (óvónői) állásra oly kezdő tanítót, 
tanítónőt, óvónőt választana meg, ki e feltételek 
szerint nem tekinthető alkalmazhatónak, úgy a 
választás jóváhagyásának és a fizetéskiegészítő 
államsegély kiutalásának megtagadása iránt 
tegyen hozzám indokolt javaslatot. 

E rendelet kibocsátása óta ismételten felme-
rült érdeklődésekre tekintettel az alkalmazás 
szempontjából a tanítói, tanítónői és óvónői ok-
levél értékelésének módját az alábbiakban sza-
bályozom: 

a tanítói (tanítónői) oklevélben az érdem-
jegyek száma 25, az óvónői oklevélben az érdem-
jegyek száma 18. Az oklevél értékének az alkal-
mazhatóság szempontjából való megállapításá-
nál az oklevélben szereplő minden érdemjegy 
figyelembe veendő. 

Mind a tanítói, mind az óvónői oklevél érté-
kének megállapításánál alapelv: jeles rendű ok-
levélben elégséges nem lehet. Jó rendű már az 

oklevél akkor is, ha 24, illetőleg 17 jeles és jó 
mellett egy elégséges érdemjegy szerepel. 

Jeles rendű még a tanítói oklevél, ha abban 
21 jeles érdemjegy mellett legfeljebb 4 jó érdem-
jegy van. 

Jó rendű még a tanítói oklevél, ha a jeles és 
jó érdemjegyek mellett legfeljebb 4 az elégséges 
érdemjegyek száma. 

További bizonytalanság elkerülése végett köz-
löm, hogy az 1925 előtt kiadott tanítói oklevél-
ben 24, a tanítónői oklevélben pedig 25 jegy van, 
sőt az 1925 óta kiadott ilyen oklevelekben is 
csak 24 érdemjegy van abban az esetben, ha a 
természetrajzból és kémiából nem két, hanem 
csak egy jegyet í r tak be. Ezekben az esetek-
ben is csak az itt jelzett módon állapítható meg 
az ily oklevél értéke, viagyis 20 jeles mellett 4 
jó érdemjeggyel még jeles, 20 jeles és jó mellett 
legfeljebb 4 elégséges érdemjeggyel még jó 
rendűnek minősül az ily tanítói oklevél. 

Jeles rendű még az óvónői oklevél, ha abban 
15 jeles mellett legfeljebb 3 jó az érdemjegyek 
száma. 

Jó rendű még az óvónői oklevél, ha abban 
a jeles és jó érdemjegyek mellett legfeljebb 3 
az elégséges érdemjegyek száma. 

Végül a r ra is felhívom Cím figyelmét, hogy 
1924-ig a tanítók (nők) és óvónők osztályozásá-
nál 5 érdemjegy szerepelt, miért is az 1924. év 
előtt kiadott oklevelek érdemjegyeit a 38.766/1924. 
VI. ü. o. sz. rendelet értelmében az általános 
értékmegállapítás előtt át kell számítani úgy, 
hogy a kitűnő (1) és jeles (2) érdemjegyek mind 
jelesnek (1) veendők. Az ily tanítói oklevél 
tehát még jeles rendű akkor, ha abban a ki-
tűnők és jelesek mellett legfeljebb 4 jó; jó rendű 
még akkor, ha a kitűnő, jeles és jó érdemjegyek 
mellett legfeljebb 4 az elégséges érdemjegyek 
száma. 

Minthogy az 1928 előtt kiadott óvónői okleve-
lek az általános osztályzatot is tartalmazzák, 
ez elfogadandó, de a fentiek szerint az 1924. év 
előtti kitűnő rendű óvónői oklevél jeles rendű-
nek minősül. 

Miről tudomás és további megfelelő eljárás 
végett értesítem. 

Budapest, 1936 március hó 5-én. 

Valamennyi iskolafenntartó egyházi Főtiszt. 
Főhatóságnak. 

A tanítói és óvónői okleveleknek az alkal-
mazhatóság szempontjából való értékelése 
ügyében egyidejűleg valamennyi közigazgatási 
bizottsághoz és kir. tanfelügyelői hivatalhoz 
intézett rendeletem másolatát szíves tudomás 
végett tisztelettel közlöm, és felkérem, hogy 
erről a bölcs egyházi főhatósága alá tartozó 
felekezeti népiskolai (óvodai) helyi hatóságokat 
értesíteni méltóztassék. 

Eogadja a Főtisztelendő Egyházi Főhatóság 
kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 

Budapest, 1936 március hó 5-én. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 
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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 44.155/1936. V. 2. ü. o. 

számú rendelete alapján.) 
1. A bajai, 
2. a budapesti I. ker. (Fery Oszkár-u. 40), 
3. a jászberényi, 
4. a kiskunfélegyházi, 
5. a kőszegi, 
6. a nyíregyházi, 
7. a pápai állami tanítóképző-intézetek, 
1. a budapesti II . ker. (Csalogány-u. 43), 
2. a budapesti VII . ker. (Damjanich-u. 43), 
3. a cinkotai, 
4. a győri állami tanítónőképző-intézetek és 
a budapesti VII. ker. (Kózsák-tere 7) állami 

Kisdedóvónőképző-intézet 
I. osztályába az 1936/37. iskolai évre felvétel-

ért 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, illető-
leg ugyanazon osztályról szóló bizonyítványuk 
általános jeles, vagy legalább általános jó ta-
nulmányi előmenetelt igazol. Általános jó bizo-
nyítvány e felvétel szempontjából az, amelyben 
a rendes tárgyakból legfeljebb csak egy elég-
séges fordul elő. A pályázat folyamodás ú t ján 
történik. A folyamodók kérvényüket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez címezve 
folyó évi április hó 30-ig azon intézet igazgató-
ságánál tartoznak benyújtani, amelybe fel-
vétetni kívánnak. 

Más úton (esetleg közvetlenül a miniszté-
riumba) beadott folyamodványok iktatás és 
tárgyalás 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 színérzéke 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 
beadása 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) ok-
mánybélyeggel 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-
tálytól 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. oszálybeli fél-
évi értesítőjüket) csatolják. A felvettek az is-
kolai év elején különbözeti vizsgálatot tesznek 
a tanító-, illetőleg tanítónőképző-intézet I—III. 
osztályainak következő tárgyaiból: a test- és 
élettanból, a gazdasági ismeretekből, az ének-
ből, a zenéből s kézimunkából, a rajzból, azok, 
akik a rajzot mint rendkívüli tárgyat sem ta-
nulták; a leánykollégiumot végzettek ezenkívül 
logikából is kötelesek vizsgálatot tenni, viszont 
a gazdaságtan háztartási anyagából nem vizs-
gáznak. 

Ezek az érettségizett tanulók csak olyan 
számban vehetők fel, ahány üres férőhely lesz 
az illető intézet IV. évfolyamában. 

A felvételnél egyenlő feltételek fennállása 
esetén addig, amíg az illető intézet internátusá-
ban férőhely van, előnyTben részesülnek azok a 
tanulók, akik mint bentlakók kívánják tanul-
mányaikat végezni. 

A felső kereskedelmi iskolának, valamint a 
felső mezőgazdasági iskolának érettség-i bizo-
nyítványa a tanítóképző-intézetek IV. osztá-
lyába való felvételre jogot nem ad. 

Az intézetekkel kapcsolatos internátusokban 
a tar tásdí j évi 500 pengő. 

A köztartási dí ja t havi részletekben előre kell 
befizetni az intézet pénztárába. 

Vegyes díjak címén úgy a bentlakó, mint a 
bejáró növendékek — a szabályszerűen igazolt 
legalább jórendű hadigondozottakon (hadiárvák, 
hadirokkantak gyermekei) kívül — kivétel nél-
kül kötelesek az intézet pénztárába egész évre 
100 pengőt befizetni. 

A budapesti VII . ker. állami tanítónőképző-
intézettel kapcsolatosan internátus nincsen, oda 
tehát csak bejáró növendékek vétetnek fel. 

A felvételekről, a jelentkezés idejéről, vala-
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mint a fizetendő díjakról, a kötelező felszere-
lésről a folyamodók az intézet igazgatósága 
ú t ján értesíttetnek. A felvétel csak akkor vá-
lik véglegessé, lia a felvett tanulók a folyó is-
kolai év végén az intézetben tartandó orvosi 
vizsgálaton, zenei hallási és színérzéki vizsgá-
laton tanítói pályára alkalmasnak találtatnak 
és ha az érettségizettek a különbözeti vizsgála-
tot is sikerrel leteszik. A félévi értesítő alap-
ján felvetteknek a középiskolai (polgári iskolai) 
IV. osztálynak eredményes elvégzését, illetve 
az érettségi vizsgálat sikeres letételét is igazol-
niok 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, 1936. évi március hó 19-én. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Turkeve megyei város közönségének, a turke-
vei közbirtokosságnak és a turkevei városi árva-
széknek azért, mert a helybeli állami elemi 
iskolák szegénysorsú tanulói részére 391 pengő 
értékű cipőt és ruhát , 200 pengő értékű ruhát 
és csizmát, illetőleg 380 pengő értékű cipőt és 
ruhaneműt adományozott, őszinte elismerését 
és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Szociális Missziótársulat rácalmási szervezete 
vezetőségének azért, mert a helybeli állami 
elemi iskolába járó szegénysorsú tanulók részére 
622 P 79 fillér értékű ruhaneműt és cipőt ado-
mányozott, őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánította, 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az Újpest Városi Vöröskereszt-választmány 
Elnökségének és Balogh Antal bőrgyárosnak 
azért, mert az Újpest Megyeri-úti állami elemi 
iskola szegény sorsú tanulói részére 1935. év 
karácsonya alkalmából 1000 pengő értékű szere-
tetcsomagot, illetőleg 550 pengő értékű cipőt 
adományozott, őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dr. Görgey István országgyűlési képviselőnek 
azért, mert a helybeli elemi iskolai szegény-
sorsú tanulói részére 1522 pengő 50 fillér értékű 
ruhaneműt adományozott, őszinte elismerését 
és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a pécsszigetkülvárosi rám. kat. egyházközség 
elnökségének azért, mert a helybeli Makár-utcai 
állami elemi iskola szegénysorsú tanulói részére 
320 pengő értékű cipőt ós ruhaneműt adomá-
nyozott, őszinte elismerését és köszönetét nyil-
vánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság 
Bányaigazgatóságának, báró Kornfeld Mórné-
nak, dr. Pesthy Pá l ny. igazságügyminiszter, 
országgyűlési képviselő, földbirtokosnak, Paks 
község elöljáróságának, özv. Kunffy Károlyné 
földbirtokosnak és végül Illés Imre földbirto-
kosnak azért, mert 1935. év karácsonya alkal-
mából a bányatelepi elemi iskola tanulói ré-
szére 4091 pengő értékű ruhaneműt, cipőt és 
élelmiszert, a szemcséd-csehiszöllőhegyi községi, 
illetőleg a felsőiregi-muthpusztai állami elemi 
iskola szegénysorsú tanulói részére 883 pengő 
értékű ruhaneműt, az uzdi község elemi iskola 
szegény tanulói részére 200 pengő értékű cipőt 
és ruhaneműt, a paksi kiil- és belterületi elemi 
iskolák szegény tanulói részére 301 pengő értékű 
cipőt, a puszta fácánkerti községi elemi iskola 
szegénysorsú tanulói részére 265 pengő értékű 
ruhaneműt, a ka jmádpusztai községi elemi iskola 
szegénysorsú tanulói részére 210 pengő értékű 
cipőt, harisnyát és szeretetcsomagot adományo-
zott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvání-
totta. 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

68.546/1935. VI. szám alatt kelt rendeletével 
Sulyomi-Sehulmann Adolf: „A beszédhibák el-
hárítása különös tekintettel a dadogásra" című 
művét a megfelelő fedezettel rendelkező nép-
iskoláknak beszerzésre ajánlotta. A mű ára 
kötve 10, fűzve 7 pengő, beszerezhető a Magyar 
Gyógypedagógiai Társaságnál (Budapest, XIV., 
Herinina-út 7. szám). 

A szerző neve: dr. Cholnoky Jenő egyetemi 
ny. r. tanár. — A könyv címe: „A Föld és élete" 
5. kötet, — A kiadócég: Franklin-Társulat. — 
A megjelenés helye és ideje: Budapest. — 
A könyvek alakja: 8-ad rét, vászonkötés, 3100 
oldal, 1200 kép. — Az 5 könyv ára : 96 P. — Az 
ajánlás mely iskolafajok könyvtárai számára 
való beszerzésre vonatkozik: a középiskolák ta-
nító (nő) képző-intézetek, felső kereskedelmi és 
polgári iskolák tanári könyvtárai. 

Hirdetmény. 
(1) A m. kir. pénzügyminisztérium kezelése alatt álló 

„Nyugdíjjárulék Alap" tulajdonát képező liévízfürdői 
,,Tisztviselők Házá"-nak 11. számú épülete, amelynek 
összes helyiségei fűthetők, az 1936. évben május hó 
14-én, az I. számú épülete pedig június hó 5-én nyílik 
meg. 

(2) A „Tisztviselők Háza" kizárólag az olyan állami 
tényleges és nyugdíjazott tisztviselők, kezelők, díjno-
kok, altisztek és ezeknek özvegyei részére áll rendel-
kezésre, akik az 1912 : LXV. t.-c. alapján létesített 
nyugdíjjárulék alap javára nyugdíjjárulékot fizetnek, 
vagy tényleges szolgálatuk alatt ilyen nyugdíjjárulékot 
fizettek. 

(3) Az 1936. évi fürdőidény 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. 

(4) Az egyes időszakokban a lakásért és teljes el-
látásért összesen fizetendő árakat az alábbi kimutatás 
tünteti fel. 



Kimutatás 
az 1936. évben az egyes gyógy időszak okban fizetendő árakról, amelyek magukban foglalják a szoba árát, a napi négyszeri étkezést, 

a fürdőorvos díjazását, a gyógydijat, továbbá az I. és VI. időszakokban a napi egyszeri thermábkádfürdőt. 
A lifttel felszerelt 

I. épület A II. é p ü l e t Az előre 
Átvonulok, látogatók 

napi pensió díja 

A gyógyidőszak 

tartama 

földszintjén, I. vagy 
II. emeletén földszintén I. emeletén II . emeletén 2 ágyas manzard 

személyenkint 
bekül-
dendő 

foglaló 
összege 
szemé-

bármely emeleten 
v. földszinten II . sz. A gyógyidőszak 

tartama 
e •ca N Cű egy két 

pó
tá

gy
 egy két W) egy két 

pó
tá

gy
 egy két 

pó
tá

gy
 rendes kedv. 

bekül-
dendő 

foglaló 
összege 
szemé- külön pót-

épület 
man-

o P, ágyas szoba pó
tá

gy
 

ágyas szoba *o P, ágyas szoba pó
tá

gy
 

ágyas szoba pó
tá

gy
 

á r lyenkint szobában ágyon zard 

£ P e n 
1 

ő 

május hó 14,-étől 
I. a. 

junius hó 3.-áig 21 z á r v a 70 135 55 65 125 50 60 115 45 40 30 10 4-50 3-50 3 — 

május hó 21.-étől 
I. b. 

junius hó 3.-áig 14 z á r v a 55 105 40 50 95 35 45 85 30 25 20 10 4-50 350 3 — 

junius hó 5.-étőI 
II. 

junius hó 25.-éig 21 85 165 70 85 165 70 80 155 65 75 145 60 60 40 20 5 — 4 — 350 

iunius hó 27.-étöl 
III . 

julius hó 17.-éig 21 105 205 90 105 205 90 100 195 85 95 185 80 70 50 20 5 50 4-50 4 — 

julius hó 19.-étől 
IV. 

augusztus hó 8.-áig 21 115 220 100 115 220 100 110 210 95 105 200 90 80 _ 30 6 — 5"— 4-40 

augusztushó lO.-étől 
V. 

augusztus hó 30.-áig 21 105 205 90 105 205 90 100 195 85 95 185 80 70 _ 30 550 4 50 4 — 

szeptember hó l.-étől 
VI. a. 

szeptember hó 14.-éig 14 65 125 40 65 125 40 60 115 35 55 105 30 30 25 10 4'50 3-50 3 — 

szeptember hó l.-étől 
VI. b. 

szeptember hó 21.-éig 21 80 1 5 65 80 155 65 75 145 60 70 135 55 50 40 20 4-50 3-50 3 — 
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(5) A k imuta t á sban feltüntetett á r ak m a g u k b a n fog-
la l ják a szoba árá t , a nap i négyszeri étkezésből álló 
ellátást, az orvos dí jazását és a gyógydíjat . 

(6) Az I. és VI. időszakban a k imuta tásban fel tün-
tetett á r a k b a n — a fent ieken felül — bennfogla l ta t ik 
a Tisztviselők Házában naponk in t és személyenkint 
egy the rmál k á d f ü r d ő is. 

(7) Azok a tényleges vagy nyugdí jas tisztviselők, 
kezelők és d í jnokok , valamint ezeknek özvegyei és 
árvái, akiknél az OTBA-járulék a lapjául szolgáló já-
randóság havi összege a családi pótlék figyelmen kívül 
hagyásával havi 100 P, vagy ennél kevesebb, a II., III., 
IV. vagy V. időszakra kért beuta lás esetében a Nyug-
díjjárulék Alap terhére 60 P segélyben, amennyiben 
az említett j á r andóság havi 100 P-nél több, de havi 
150 P-nél kevesebb, 40 P segélyben részesíthetők. 

(8) A II. számú épületben a manza rd - szobákra nézve 
megállapított kedvezményes á r a k engedélyezését csak 
a tényleges vagy nyugdí jas altisztek és azokhoz hason-
lóak, valaminl i lyeneknek özvegyei kérhet ik s a ked-
vezményes á r a k a t a rendelkezésre álló férőhelyek ere-
jéig a pénzügyminisz tér ium engedélyezi. Ezek a man-
zard-szobák egyenkint 2—2 ágyra vannak berendezve. 

(9) A „Tisztviselők Házá"-ban való elhelyezést a 
m. kir. pénzügyminisz tér iumhoz beadandó bélyegmen-
tes kérvényben kell kérni és ezeket a kérvényeket , 
amennyiben a kérvényező az I. vagy a II. időszakra 
kér elhelyezést, az 1936. évi ápri l is hó 15-éig, amennyi -
ben a III., IV., V. vagy VI. időszakok valamelyikére 
kér elhelyezést, az 1936. évi m á j u s hó 15-éig kell a m. 
kir. pénzügyminisztér ium III. b) ügyosztályának meg-
küldeni . 

(10) A kérvényben meg kell jelölni, hogy a kérvé-
nyező melyik időszakban ó h a j t a n a a „Tisztviselők 
Házá"-ban lakni , továbbá, hogy az ott t a r tózkodás t 
csak sa já t személyére vagy eselleg még egy vagy több, 
a kérvényben megnevezendő csa lád tag já ra is kéri és 
hogy melyik épületben óha j t ana földszinti vagy eme-
leti vagy manzard-szobá t igénybevenni. A fenti (7) be-
kezdésben említett segély kérelmezése esetén az OTBA 
igényjogosultsági igazolvány száma is beje lentendő, 
továbbá az OTBA illetékes ellenőrző o rvosának bizo-
nyí tványával igazolandó, hogy a hévízi f ü rdő haszná-
lata szükséges, helyhatósági bizonyí tvánnyal pedig az 
igazolandó, hogy a csa ládfőnek a (7) bekezdésben 
említett j á randóságokon kívül egyéb jövedelme (kere-
sete) nincsen. 

(11) Elsőbbséggel b í rnak azok, akik a kérvényhez 
csatolt orvosi b izonyí tvánnyal igazolják, hogy a hévízi 
gyógyfürdő haszná la tá ra szükségük van és a hévíz-
fii rdői Tisztviselők Házában az előző években egy-
ál ta lában nem, vagy csak egy-két esetben nyer tek el-
helyezést. 

(12) Az igényjogosultságot, vagyis azt, hogy kérvé-
nyező az 1912 : LXV. törvénycikk a lap ján létesített 
Nyugdí j járu lék Alap javára nyugdí j j á ru léko t fizet vagy 
fizetett, a tényleges szolgálatban állók közvetlen hiva-
tali f őnökük részéről a kérvényre vezetett zá radékka l , 
a nyugdí jasok és özvegyek pedig a nyugdí j ró l szóló 
utolsó pos ta takarékpénz tá r i u ta lványszelvénynek a 
kérvényhez való csatolásával igazolják. 

(13) A „Tisztviselők Házá"-ban való elhelyezés en-
gedélyezéséről a kérvényezők a „Tisztviselők H á z a " 
gondnoki i rodá já tó l ide jekorán értesítést k a p n a k . 

(14) Az értesítésben megjelölt időpontig a k imuta-
tásban fel tüntetet t á rnak ugyancsak a k imuta t á sban 
feltüntetett részét foglaló címén pos tau ta lvánnyal el 
kell küldeni a „Tisztviselők H á z a " gondnoki i rodá já -
nak Hévízfürdőre . 

(15) A foglaló leszámítása u tán fizetendő összeget a 
Tisztviselők Házába való megérkezés nap já tó l számí-
tott 8 napon belül kell megfizetni. 

(16) Amennyiben a kérvényező a foglalót az értesí-
tésben megjelöl t időpontig be nem fizeti, a kérvényező 
részére kiadot t engedély ha tá lyá t veszti és a részére 
fenntar tot t szobát másnak a d j á k ki. 

(17) A foglalót semmiesetre, tehát még a k k o r sem 
térítik vissza, ha a kérvényező a Tisztviselők Házát 
egyáltalán nem veszi igénybe. 

Budapest , 1936. évi márc ius hó 6-án. 

M. kir. pénzügyminisztérium. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Madarász Irtván dr.: Az élet d iadalünnepe. — Berze-
viczy Albert f - — Kása Kálmán dr.: A népiskolai fel-
ügyelet nevelési rendszerünkben . — H. Hajtay Etelka: 
Az egységes nemzeti világnézet kialakulása. — Gyakor-
lati pedagógia. Barabás Ilona: Rokonhangzású mással-
hangzók. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. • — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. 
— Külföldi szemle. — Egyesület élet. — Hírek: — 

Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6. 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 

PALYÁZATI 
és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

AZ ESZTERGOMI érseki róm. kat. tanítóképzőintézet 
I. osztályába és a vele kapcsolatos internátusba az 
1936/37. tanévre magukat felvétetni óhajtók kellően fel-
szerelt és a hercegprímás úrhoz címzett kérvényeiket má-
jus hó 30-ig az intézet igazgatóságánál nyújtsák be. 
Pályázati feltételek azonosak az állami intézetekbe való 
felvételi hirdetésben közöltekkel. Bővebb felvilágosítást 
az igazgatóság nyújt. (73) 

SZÉCSÉNYFELFALU egyháztanácsa megüresedett 
helyettes-kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Határ idő 
a hirdetés megjelenésétől számított 3 hét. Javadalma 
természetben lakás, helyi javadalom 29 értékegység és 
a helyettesi államsegély. Választás a püspöki kar leg-
utóbbi rendelete szerint történik. Ez ellen vétők a pályá-
zatból kizáratnak. Az utóbbi kultuszminiszteri rendeletek 
pontosan betartatnak. Hiánytalanul felszerelt kérvények 
küldendők Endrefalva (Nógrád megye) plébániájára. 
Válaszbélyeg melléklendő. (86) 

KÜ NI Ili GYES róm. kat. egyházközség lemondás foly-
tán megüresedett tanítói állás végleges betöltésére pályá-
zatot hirdet a V. K. M. 69.030/1934. VI. sz. rendelet, és 
hármas egyházfőhatósági jelölés alapján. Javadalom 
10% helyi járulék, természetbeni lakás vagy lakbér és 
államsegély. Kántori oklevél is szükséges. Kötelességek 
díjlevélben. Pályázati idő három hét. Az a pályázó, aki-
nek érdekében bárki részéről élőszóval vagy írásban 
közbenjárás történik, jelölésből kizáratik. A három jelölt 
énekpróbát tesz. Útiköltséget, költözködést nem térí tünk 
meg. Állás szept. 1-én elfoglalandó. Kérvények Plébá-
niára, Kunhegyes. (80) 
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Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL S 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 . 

A PESTI Deák-téri ág. hitv. evangélikus Testvér-
egyházak képviselőtestülete az elemi fiú- és leányiskolá-
nál lemondás folytán megüresedett tanítónői állást az 
1936/37-i tanévre megbízott tanítónővel tölti be. Pályáz-
hatnak okleveles ág. hitv. ev. tanítónők, akik a német 
nyelvben és zenében is kellő jártassággal bírnak. Java-
dalmazás 10 havi működésért 1000 (egyezer) pengő. 
Pályázati határidő: április hó 30. Az állás 1936 szep-
tember 1-én foglalandó el. A kellően felszerelt pályázatok 
(születési bizonyítvány, állampolgárságot igazoló okirat, 
oklevél és működési bizonyítványok) a képviselőtestület 
elnökségéhez címezve, az elemi iskola igazgatóságához 
(.Budapest, IV., Sütő-utca 2.) nyújtandók be. (81) 

Felvétel az ESZTERGOMI érseki tanítónőképzőintézetbe. 
A középisko'a IV. osztályát jeles — jó eredménnyel 
végző leányok, akik az 1936/37-i iskolaévre az irgalmas 
nővérek esztergomi érseki tanítónőképzőintézetének I. 
osztályába felvétetni akarnak, folyó évi május hó 31-ig 
jelentkezzenek a tanítónőképző igazgatóságánál. (88) 

BALKÁNY község nyugdíjazás folytán megüresedett 
óvónői állására pályázatot hirdetünk. Pályázati határidő 
21 nap e hirdetmény megjelenésétől számítva. A pályá-
zati kérvények a VKM. Úrhoz címezve, a Községi Óvodai 
Felügyelő Bizottsághoz Balkány, adandók be. Az Óvodai 

Felügyelő Bizottság hármas kijelölést fog eszközölni, a 
kinevezést a VKM. Űr foganatosítja. Javadalmazás: tör-
vényszerű fizetés, két szobából és mellékhelyiségekből álló 
természetbeni lakás. Balkány, 1936 március 25-én. Eszenyi 
József s. k., felügyelő bizottsági elnök. (92) 

A SAROSPATAKI református tanítóképzőintézet első 
osztályába felvételért folyamodni május 31-ig lehet. Tan-
díj külön nincs. Fenntartási és mellékdíjak címen a be-
íráskor 64 P, februárban 35 P fizetendő. Az intézet 
internátusában a tartásdíj havi 40 pengő. Segélyeseknek 
havi 32, 24 és 16 pengő. Bővebb felvilágosítást az igaz-
gatóság ad. (87) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

CSERÉLNÉK többtanerős községi iskolától róm. kat. 
vallású férfival vagy nővel. „Tavasz" jeligére a kiadóba. 
(85) 

Olvasóink neveimébe ajánljuk az 

OPERA ZONGORATERMET, 
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 , R á k ó c z i , ú t ö t v e n E r z s é b e t ' k ö r ú t s a r o k . 

A HAJDIJHAPHÄZI református tanítótestület egy jó 
karban levő négy oktávos harmoniumot megvételre keres. 
^91) 

CSERÉLEK Pestkörnyékre, tíztanerős államitól, me-
gyei városból „Mátra" jeligére. (93) 

M i t u k ó k 
kabátok 

Tavaszi kabát, mintás v. sima gyapjúszövet-
ből, csínos angol fazonban 25.— P 
Női ragián, puhafogású impregnált lóden-
ból, szürke, drapp v. zöld színben 38.— P 
Tavaszi kabát, fischgröt mintájú szövetből, 
elegáns angol fazonban 41. P 
Divatos smoking-szövetruha, újdonság, mű-
selyem marocaine mellénnyel 
Angolos utazókosztüm, spriccelt szövetből, 
műselyem crepe de chine béléssel 
Szövetruha, elegáns fazonokban 
Délutáni ruha, műselyem marocaineből -

30.— P 

44— P 
18.50 P 
22.— P 

Nemcsak árban , d e minőségben, fazónmegoldás-
ban és kivitelben is azt nyújtjuk kedves Vevőink-
nek, amit a N a g y k o v á c y névtől várnak. 

NAOyKOV4resy MIIENKO IV.,PETŐFI S. U. 3. IV., VÁROSHÁZ U. / - 3 - 5 . 

A mélyen tisztelt Tantestület tagjainak folyószámlahitel vagy 5% pénztári engedmény. 
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H A R M Ó N I U M 
Tárogató, Szakszofon, 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók 
Részletre is 

Kitüntetve a világ összes államaiban! 
Legjobb húrokat készít! 
Művésziesen j a v ít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A HANGSZERMESTER 
B U D A P E S T V I I I , R Á K Ó C Z I - Ü T 71, 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10% engedmény v. jut. 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-kőrút huszonhat. 

TANíTŐPÁR cserélne filia rk. kántortanítói áfásból 
hasonlóval vagy osztálytanítóval. Leveleket kiadóhiva-
talba. (83) 

Angster József és Fia 
orgona> és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltáoyos árak ! Fizetési kedvezmények I 

D Ö R E N H E N R I K ÉS TÁRSAI Kf t . 
iskolabűtorsgyára, Budapest VI, Dévényi-úl 20 = 22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasáliványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

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

Tavaszi kabátok, kosztümök, 
öltönyök, polgári» és egyen° 
ruha szövetek és mindennemű 
egyéb ruházati cikkeket vásá= 
roljunk a megbízhatóságáról 

közismert 

TRIBON 
RUHÁZATI R.-T.-nái 
B U D A P E S T V I I I , Ü L L Ö I - Ú T 14 

Tel.: 39-2-85 és 31-2-97 

A Tantestület tagjai az öszs 
szes ruházati cikkeket a legi 
kedvezőbb fizetési feltételek 
mellett s z e r e z h e t i k be . 

Előleg n i n c s ; vásárlásnál 
az arcképes igazolvány feb 
mutatása elegendő. Mins 
tákkal szívesen szolgálunk. 

CEGLÉDB E RCELR ÖL cserélne állami tanítónő a 
budai hegyvidékre. „Felvidék" jeligére. (82) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

ORGONA 6 szóló változattal, elöljátékos, pedálos, 
generáljavítva, kedvező fizetési feltételekkel, ötévi jót-

állással, olcsón eladó. Vállalok javítást, hangolást, új 
orgonák építését; harmóniumok raktáron. Keraenesi 
orgonaépítő, Szombathely. (79) 

HARMóNIlJMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi fiörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II, Török-utca 8. (a budai Margit-hidfő-
től a második utca jobbra). 

BUDAPEST mellé cserélnék egyik legnagyobb váro-
sunkból, soktanerős központi iskolából, „Belterületinek" 
kiadóhivatalba. (84) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

Ev. kántortanító helyettesi állást keres. Köszl Ottó, 
Mohács. (71) 

JÓ HANGGAL kántorsegédnek ajánlkozik, Molnár Mihály 
Jászdózsa. (78) 

1400 pengős EBÉDLŐSZEKRÉNYEK bármilyen zon-
gora, pianinó vagy harmoniumért elcserélhetők, vagy el-
adók. VIII., Práter-u. 37. I. 18. (90) 

TEMPLOMNAK is megfelelő 12 regiszteres harmónium 
360-ért eladó. VIII. , Nagytemplom-utca 21. I. 10. (89) 

Ú J O R G O N Á T É S H A R M ó N I l J M O T 
a legolcsóbban készít és szállít elsőrangú Idvitelben 

F I T T L E R S Á N D O S orgona- és h a r m ó n i u m k é s z í f ő - m e s t e r 
Negyedszázados cég. P e s t s z e n t e r z s é b e t , V a l é r i a - u t c a 4 1 . s z á m 

Új homlokzati sípok készítése, javítás, hangolás szakszerű végzése jótállással. 
Alapíttatott 1910. Erőshangú iskolai harmóniumok 120 pengőtől. Kérjen árjegyzéket! 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák., iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium»raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest I I , Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

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

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 . 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Lőportársu. 14/b. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

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

LOPOf GYULA ?uda,,estI11' Bécsisút 85. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
játszótéri berendezések, 
tenniszütök és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
( J T n W A ^ Q C P BUDAPEST I I . K E R Ü L E T 
O I U W 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, kárjen árajánlatot. 

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 gyárt» 
mányú rajztáblák, háromszögekés vonal» 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

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 
átép í tés t , h o m l o k z a t i s ípokat , 
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 vál la l . 

SZLEZAK 
h a r a n g -

ö n t ő -

m e s t e r 

BUDAPEST, 
Frangepán»u 

80. szám 

Saját házában 

Eddig szállított 
harang jaimról igen 

szép elismerő 
leveleket kaptam 

R A F A E L 
K É S Z l T : 

új harangos 
kat, harang» 
vaskoronákat 

és vas» 
állványokat, 
repedt haran 
gokat újra át 
önti legjutá 

nyosabb 
árban. 

Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem díjmentes költségvetést 

M A R X é s M E R E I 
T A N S Z E R G Y Á R A 

BUDAPEST VI. BULCSÚ-UTCA 7. 
TELEFON : 93-3-86. 

ALAPÍTVA 1900-BAN. 120 SZAKMUNKÁS 

Tavaszi 
és nyári 
szövetkülön-
legességek, 
női divatújdonságok 
nagy választékban. 

Mintákat s z í v e s e n 
küldünk. 

K e d v e z ő f i ze tés i fe l té te lekke l is. 

Reform Ruházati R.~T. 
Budapest VI, Vilmos császár - ú f 5. 

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



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1936. 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, ilyen országos érdekű és időszerű kérdésekhez való ismeret= 
anyagot közlünk népművelési előadók számára. 

R Á K Ó C Z I A M A G Y A R » É P L E L K I Y I L Á O Á B A I V 
Irta: B O G N Á R GYULA áll. tanítóképző intézeti tanár 

A magyar nép tűzzel-vassal-vérrel teli tör-
ténete valóságos hősköltemény, amelyben nem-
csak nagy küzdelmet, magasztosságot, isteni el-
hivatottságot találunk, hanem nagyjellemű, 
csodálatraméltó hősöket is, akik a magyarság 
küzdelmes sorsának megtestesítői. A magyar 
nép tisztelettel és kegyelettel fordul azok felé 
a hősök felé, akik történelmi ú t ján mintegy az 
isteni rendelés szellemében vezetik. Szent Ist-
vánt sóhajtva hívja vissza még századok múlva 
is, Szent László legendás alakját mondákkal 
•eszi körül, Hunyadi János a becsület és bátor-
ság ú t ján áll mellette, Hunyadi Mátyás nép-
szerű alakját anekdotáiban szerepelteti, a két 
Zrínyi Miklósról magasztos küzdelmek nyomán 
emlékezik meg, II . Rákóczi Ferencben pedig 
a szabadsághőst tiszteli, s áhítatos szeretettel, 
hódolattal idézi fel emlékét. 

II. Rákóczi Ferenc a magyar nép egyik leg-
fontosabb és legjellemzőbb tulajdonságának, a 
szabadságszeretetnek a megtestesítője. Rákóczi 
életében, sorsának alakulásában valahogyan 
mindenki megérezte, hogy ez az a férfi , aki el 
van hivatva arra, hogy a magyarság szabad-
ságküzdelmében kibontsa a zászlót. S csodála-
tos, hogy Rákóczi a sikertelen küzdelem után 
is, hontalan bujdosásában is a szabadságot je-
lentette minden magyar számára. Önzetlen, 
nemes egyénisége maga köré vonzotta a bujdo-
sókat, emléke halála után bevésődött az egész 
magyar nemzet lelkébe, s elnyomottságunkban, 
küzdelmeinkben mindig Rákóczi neve képvi-
selte és képviseli a szabadságeszményt. Rákóczi 
dicsőséges tragédiájában is történelmi rendel-
tetés van, amely egyik róla szóló regényünk 
szerint abban áll, „hogy elveszítse hazáját, de 
megmaradjon a haza firmamentumán égi jel-
nek, ótestamentumi égi lajtorjának, amelyről 
árva f a j t á j a mindig felkapaszkodhasson a csil-
lagok közé, ha népek tengerrengésében kisza-
ladóban van alóla a kis magyar sziget". 

A fejedelem dicsőséges alakját a magyar nép 
mondáival, anekdotáival, költészetével vette 
körül. A népi szellemnek ezek az apáról f iúra 
szálló termékei ismertették meg a későbbi nem-
zedékekkel Rákóczi egyéniségét, küzdelmét, 
dicsőséges bukását. A néphagyomány szeretet-
tel tekint azokra a mohos várakra, vagy kas-
télyokra, amelyekben Rákóczi lakott, lelkese-
déssel mutogatja az egyes csatahelyeket, s sze-
retettel emlékezik arról az útvonalról is, ame-
lyen Rákóczi Lengyelországba távozott. Védi 
ós ápolja azokat a fákat, amelyek alatt a feje-

delem megpihent, valósággal szent ereklyék 
azok a fák, amelyek alól a hagyomány szerint 
Rákóczi utoljára tekintett vissza elhagyott ha-
zájára. A zborói száz hársfa, a fejedelem egyik 
kedvelt tartózkodó helye, az ottani nép köré-
ben megszentelt hely volt, míg a világháború 
és a cseh megszállás ettől a nemzeti értékünktől 
is meg nem fosztott bennünket. Jászságban, ha 
a szél zörgeti az ablakokat, még ma is dívik 
az a mondás: „Rákóczi lelke zörget, kopogtat." 
Mikszáth Kálmán azt mondja Zemplénről, hogy 
boldog annak minden röge. A százados tölgyek 
alatt susogó szélben úgy rémlik, mintha mesz-
sziről lépegetnének Rákóczi kűrucai. Ott tábo-
roznak azok a fölséges árnyak a völgyekben, 
láthatatlan sátrak alatt. Minden bokor, minden 
talpalatnyi föld felkölti az emléküket. Egy 
paripa nyerít valahol. Hej mi volt ez? Egy láb-
nyomot látsz valami elhagyott pagonyban. Hej, 
nem valami sárga csizma taposta-e ezt? Való-
ságos kis magyar mitológia van kialakulóban 
ezen a vidéken. Komáromi Jánostól tudjuk, 
hogy Zemplénben ma is úgy él Rákóczi, mintha 
nem is régen történt volna, hogy néhány hű 
emberével Lengyelország felé fordította lova 
fejét. Ha törött patkót fordít ki a szántóvető 
ekéje, megáll pillanatra a gazda s elnézegetve 
azt a félpatkót, felsóhajt borúsan: „Biztosan a 
szegény Rákóczi lova vesztette el, mikor a né-
met elől menekült lelkendezve..." 

A Rákóczi-anekdotákban a maga szenvedélyes 
szabadságszeretetét jegyezte fel a magyar nép. 
S mennyire kifejezi Rákóczi nehéz helyzetét az 
az anekdota, amelyben a fejedelem az 1705. 
nehéz esztendőben komoran mondja Szirmay 
Jánosnak, a csodaeke feltalálójának: „Olyan ekét 
mutasson kegyelmed, amelyiknek szántásán 
pénz, szabadság és magyar ember terem." Más 
anekdotákból viszont azt is megtudjuk, hogy 
Rákóczi milyen bőkezű volt a néppel szemben, 
különösen ünnepélyesebb alkalmak idején. 
A Rákóczi-induló eljátszásával köszöni meg a 
magyarságra eszmélt Liszt Ferenc a pozsonyi 
közönség ünneplését, s később, az 1850-es évek 
elején a Hofburgban is eljátszotta, amikor pedig 
meghallgatni sem volt szabad. . . Így mondják 
el az anekdoták Rákóczi szellemének hatását, 
s talán megemlíthetjük még Aspremont huszár-
generális esetét, aki a Rákóczi húgától szárma-
zott s egy alkalommal éppen Ónod alatt fenek-
lett meg nehéz utazókocsijával a sárban. A 
vásárról hazatérő parasztok nem törődtek vele, 
sőt a legtöbb jót kacagott a német baján. Ekkor 
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Aspremont türelem vesztetten leugrik kocsijáról 
<3 harsány hangon feléjük mennydörög: „Ho-
gyan a tyaf iak! Hát engeditek, hogy Rákóczi 
unokája a sárba ful ladjon?" Nem kellett több, 
a parasztok legott kifogták lovaikat, kivontat-
ták a grófot és diadallal vitték be Ónodra 

A népköltészet termékei, a kurucdalok, a törté-
neti eseményekkel többnyire egyidőben kelet-
keztek. A magyar történelem húsz-harminc 
eseményekkel teli esztendejét ismerjük meg 
ezekből. A középpontban rendszerint valamelyik 
kuruc vezér, vagy legtöbbször a vezérek vezére, 
maga Rákóczi Ferenc áll. A kurucköltészet ter-
mékei figyelemmel kísérik a fejedelem minden 
lépését, aggódnak ér te fogsága és menekülése 
idején, lelkesednek érte, amikor kibontja a zász-
lót, sőt a magyar ember egyszerű módján taná-
csokat is adnak neki. A kormányzásban Mátyás 
példájával igazságosságra intik: 

..Mint jó fejedelem ő hazája mellett, 
Fárasszad elmédet az igazság mellett." 

A rossz tanácsadóktól különösen óvják, féltik 
a jóságos fejedelmet, mert körülötte is sokan 
vannak, „kik véröket csak szavokkal készek 
ontani", s a helyett, hogy az ellenség előtt for-
gatnák jól magukat, jobban szereti mindegyik 
„magát az ruhában fitogtatni". Megható, hogy 
milyen szeretettel kérik végül a fejedelmet: 
„Vegye ezt Nagyságtok jó névvel mi tő lünk . . . 
Ha igazat írunk, azzal mi nem vétünk." Egyik 
legszebb kuruckölteményünk a tanácskérő sza-
vakat a fejedelem a j k a i r a adja : 
..Hallgassátok meg magyarim a mit beszélek! 
Tanácsoljatok vitézim: mitévő légyek?" 

S a föld egyszerű népe is rajongással fordul 
feléje, s azt énekli s a j á t magáról: 

..Karddal szántja földjét, 
Vérrel boronálja: 
Mégis ő Felségét 
Igazán szolgálja." 

. . . Míg a majtényi síkon meg nem szólal az 
utolsó tárogató s Rákóczi búcsúzik hazájától: 

„lm elmegyek országomból, 
Drága, kedves, jó hazámból; 
Eddigváló hajlékomból, 
Költöznöm kell jószágomból." 

. . . A nemzet pedig sirat ja a fejedelmet: „Jaj , 
Rákóczi, Bercsényi, Vitéz magyarok vezér i . . . 
Hová lettek magyar népnek Élő tüköri". 

Hosszú-hosszú ideig hangzanak még fel a 
bujdosók dalai, sokáig él még Rákóczi harcainak 
közvetlen emléke a nép lelkében, míg egy szá-
zaddal később a magyar költök is lantjukra 
veszik a fejedelem küzdelmét és sorsát. 

Kölcsey sóhajt fel először: 
„Fejedelmünk hajh! vezérünk hajh! 
Magyartok gyászban ül, 
Még leng a szellem tőletek, 
S' már lelke sem hevül." 

Majd Vörösmarty Mikese mondja szárnyaló 
versekben Rákócziról: 
„Árva hazád tiltott nevedet nem zengheti többé." 

Ettől kezdve a magyar költők hű kísérői 
Rákóczi Ferencnek s a nemzeti köztudat mű-
veikből ismerte meg a fejedelmet. Rákóczi ko-
rával, a nagy „vezérlő fejedelem" egyéniségé-
vel, életének minden fontos mozzanatával meg-
ismertetnek bennünket a magyar költők. 

Thököly Imre szabadságharcának bukása és 
Munkács várának eleste után a bécsi udvar a 

neuhausi kolostorban neveltette a kis Rákóczit. 
A kis Rákóczi azonban nem felejtette el gyermek-
korát, tudta, hogy Zrínyi Ilona az édesanyja, 
Thököly Imre a mostohaapja. A magyar nem-
zet pedig ezalatt hosszú időn keresztül mindig 
Rákóczira gondolt, szinte a napokat számlálta, 
azt az időt várta, amikor Rákóczi felnő és fegy-
vert foghat. Nagyon szépen jellemzi ezt a han-
gulatot Mikszáth Kálmán „A fekete város" című 
regényében. — „Hogy elálmodoztak róla azokon 
a szép ambitusos kúriákon. Milyen lehet most? 
Bizony már jó nagyocska lehet. Fekete szeme ' 
van-e, vagy kék? Öreg, komoly táblabírák hány-
szor disputáltak erről. Anyjához hasonlít-e, 
vagy az apjához? Bárcsak az anyjához hasonlí-
tana. Váj jon mit csinál ilyenkor? Talán éppen 
lovagol valahol a bécsi határban, szilaj paripán 
ül, kerecsen tollas fövegben, aranybrokát kö-
penyképen, sárga szattyán csizmában és ő is 
hazagondol. Nőttön nőtt az országban az elégü-
letlenség és nőtt Rákóczi Ferenc is." 

Rákóczi Ferenc életének első korszakát Szig-
ligeti Ede dolgozza fel „II. Rákóczi Ferenc fog-
sága" című ötfelvonásos drámájában. Ezt a da-
rabot közvetlenül a szabadságharc előtt játszot-
ták Pesten, s egyike azoknak a műveknek, ame-
lyek Rákóczi a lakjának népszerűsítésére a leg-
többet tettek. A kolostorban nevelődő Rákóczi 
mellett a bécsi udvar kémet akar tartani. Az 
erre a szolgálatra kijelölt Lehmann kapitány 
azonban Rákóczi hű embere lesz. Mikor Rá-
kóczi megnősül, elválik az útjuk, de csakhamar 
ismét találkoznak egymással. A sárospataki vár-, 
ban lakó Rákóczi ugyanis összeköttetésbe kerül 
Bercsényivel, s az ő hatása alatt a félig-meddig 
németté vált Rákóczi tüzes magyar lesz és fegy-
vert akar fogni a magyarság ügyéért. Longue-
val azonban elárul ja a francia királlyal való le-
velezést s a bécsi udvar Rákóczit ugyanabba a 
börtönbe zárat ja , ahonnét Zrínyi Pétert^ és 
Frangepánt vitték a vesztőhelyre. A hűséges 
Lehmann azonban sa já t élete feláldozásával ki-
szabadítja Rákóczit, aki Lengyelországba me-
nekül, abol csakhamar kitűzi a felkelés zászla-
já t s megjelenik a magyar határon . . . 

Báró Jósika Miklós „II. Rákóczi Ferenc" c. 
regénye olyan vonásokkal rajzolja meg a feje-
delem alakiát, amelyek hagyományosak lettek 
irodalmunkban. Voinovicli Géza ötfelvonásos 
„Rákóczi" című színművében így jellemzi Rá-
kóczit: 
„Hogy szeretik! Nem látni nem lehet. 
Amerre csak tekint, mosolygás támad. 
Szemek kigyúlnak, arcok felpirulnak... 

„Szeme minden magyarral összevillan, 
S a négy szem többet mond a két ajaknál. 
Magyar szívekben most titkos tűz ég." 

„Tűrők reménye, meggyötörtek álma ... 
Titkon százezrek bús szívében alszik, 
Mint hamv alatt a pislogó parázs. 
Ha fellobban: egy lángra gyúl az ország." 
Amikor pedig elfogják Rákóczit, jobbágyai 

akar ják kiszabadítani. 
Tompa Mihály „A fogoly" című költeménye 

elmondja, hogy mikor Rákóczit a fogságba vit-
ték s a Rábca hídján átvezették, egyszerű 
halászemberek nem tudtak neki egyebet adni, 
mint egy éppen akkor fogott h a l a t . . . 

Rákosi Viktor a ,Jtorhadt fakeresztek" című, 
a szabadságharc korát megrajzoló munkájában 
van néhány elbeszélés a „Kuruc időkből" cí-
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men. Mindjár t a legelső, az „Északról jött em-
ber" elmondja, hogy a felvidéki megyékben 
mindenki azt kérdezte azoktól, akik a hegyek-
ből szállottak alá: „Mit tudnak Rákócziról? 
Gyülekezik-e a hegyeken túl a fegyveres nép? 
Mit izent a francia király? Élesítik-e már a 
kardot?" Kis-pápai Szabó Gerzson, az „észak-
ról jött ember", pedig j á r t a a környéket, min-
denütt „intette a népet, hogy legyen készen, 
r ak j a össze, ami elesége van, mert nemsokára 
jön Rákóczi, a szabadító nagy sereggel s tisz-
tára mossa az országnak némettől szeplős arcu-
latját". Mindenkit figyelmeztet: „Május havá-
nak elején legyetek készen. Ádd ezt hírül az 
atyafiságnak." Később elfogják Kis-pápai Szabó 
Gerzsont a labancok, de Rákóczi követe nem 
fél. A német tisztnek szemébe vág ja : „Én be-
fejeztem, amit Rákóczi rámbízott, nektek nincs 
mit mondanom. Öt vármegyét bejár tam Rákóczi 
üzenetével, most már egyéb dolgom nincs, mint 
meghalni." Éppen a kivégzéshez készülnek, ami-
kor észak felé vörösleni kezd az ég. A katonák 
azt hiszik, hogy Munkács ég. A halálraítélt 
Kis-pápai Szabó Gerzson azonban életrekelt 
arccal szólal meg: „Nem Munkács! Ez a szkle-
nói hegyen gyújtott jeladó tűz. E pillanatban 
öt vármegyében tízezer kuruc fog fegyvert s 
egy hét múlva itt a hollók ezerszámra fognak 
dögleni, mert csömörlésig lesznek a német tes-
tektől. Hála neked Istenem, hogy ezzel a vilá-
gossággal a szememben húnyom le pilláimat 
8 szabad haza földjébe temetnek el." A német 
zsoldosok húszan lövik bele karabé lyuka t . . . 
De Rákóczi, mint Gárdonyi mondja: „Isten leg-
szebb vitéze", már a lengyel határon, már ma-
gyar földön van, s a nemzet kezébe vet te a kar-
d o t . . . 

Jókai Mór „Szeretve mind a vérpadig" című 
regényében lát juk a döntő jelentőségű és híres 
tiszabecsi átkelést. Rákóczi győzelmet győze-
lemre halmoz, ő lesz minden magyar bálványa. 
Egyéniségét s azt a rajongó szeretetet, amely-
lyel serege körülvette, sok kuructárgyú költe-
ményből megismerhetjük. Endrődi Sándor „Ku-
ruc nóták" című, könnyed formában, dallamo-
san megírt verseskötete is gazdag az ilyen 
tárgyú költeményekben. Thaly Ká lmán „Esz-
tergom megvételérül" című költeményéből tud-
juk, hogy a kuruc katonák Rákóczi önfeláldo-
zását és szeretetét hasonló szeretettel és lelke-
sedéssel viszonozták. A fejedelem sá t ra szá-
mára süvegükben hordott földből raknak dom-
bot, hogy mindenki láthassa a fejedelmi sátor 
aranyos zászlóját s a fejedelem is végigtekint-
hessen tábora fölött. 

Rákóczi egyéniségének nagyságát abból is 
megismerhetjük, hogy rendkívül nagy hatással 
volt úgyszólván minden egyes katonájára . Ö 
maga bátor, önfeláldozó, vallásos, lovagias, a 
nemzet ügyéért lelkesedő. Nos, ezeket a tulaj-
donságokat szinte átsugározta katonáira is. 

Rákóczi neve összefogja a magyart , tótot, 
rutént egyaránt. A legbékésebb tót faluk is az 
ő oldalán küzdenek. Herczeg Ferenc „Ocskay 
brigadéros" című, 4 felvonásos történelmi szín-
művében szerepel egy öreg tót harcos, a bre-
zovai bíró, akiről azt hiszik, hogy nem tud ma-
gyarul, de kiderül, hogy nagyon jól érti nyel-
vünket. Mikor ezt a szót hal l ja „rajta", sugárzó 
arccal emeli fel öklét és úgy k iá l t j a ő is 
„rajta". S a csatában is dupla ember, mint 
Ocskay brigadéros mondja. 

Az egyszerű szegénylegényből is nemes gon-
dolkozású, hazafias katona válik Rákóczi had-

seregében. Herczeg Ferenc ,Megfizet a kuruc" 
című novellájában látunk olyan esetet, hogy a 
kuruc harcos bosszút akar állni a labancokon, 
mert a házát felprédálták és felgyújtot ták. Por-
tyázásra indul, el is foglal embereivel egy kas-
télyt, de ott kap egy jó szót és a végén senkit 
sem enged bántani. Ügy fizet meg tehát, ahogy 
Rákóczi katonájához illik: nemesen, lovagiasan, 
gavallérosan. 

Ehhez a lelkes gárdához tartozik Rákóczi 
felesége is. Arany János és Endrődi Sándor 
í r tak róla szép költeményt (Mindkét költemény 
címe: „Rákócziné".) Békeszerzőnek küldi Bécs 
férjéhez, azzal a feltétellel, hogy kibékítés fejé-
ben ő is kiszabadul fogságából. De a hűséges 
asszony, akiről Jókainál is nagyon szép olda-
lakat olvasunk, nem árul ja el fér jét , sem az 
országot. Megmondja Rákóczinak, hogy az ő 
személyének Magyarország nagy á ra s inkább' 
visszamegy fogságába. „Isten hozott — Isten 
hozzád" lesz csak találkozásuk, mint Endrődi 
Sándor mondja. 

De a végzetet egy egész nemzet hősiessége 
sem tudja ú t j án megállítani. Nem sokkal 
később már a tábor lehaj t ja zászlóit a maj-
tényi páston és megtörténik a fegyverleté-
tel. Jókai a következőket mondja róla „ A lő-
csei fehér asszony" című regényében: „Az 
átadás előtt ezredszámra lövik ki vezény-
szóra a karabinokat, végső tisztességül, mint a 
temetésnél, s azután lerakják szép sorban egy-
más mellé." — „Igazi festői látvány, minőt soha 
a világ egy rakáson nem fog találni többé, ez 
a kuruc sereg. Mindenik ezrednek más az 
egyenruhája: zöld, piros, kék, narancsszínű dol-
mányok, más-más színű nadrágokkal és csiz-
mákkal." 

A majtényi síkról ezt í r j a Jókai a „Szeretve 
mind a vérpadig" című regényében: „Rákóczi 
hadseregének maradványai a maj tényi síkon 
lerakták a fegyvert . A négyszögű tér, ahol az 
megesett, be van kerítve sánccal, s ma már 
sűrű erdő, bozót nőtte azt tele. Soha ember be 
nem lép a bozótba, vadász nem keres ott zsák-
mányt, vándor nem vág útravaló pálcát a 
gesztjéből: ott valami kísért!" 

Petőfi Sándor százharminchét esztendő múlva 
is elhagyja a szerelém édes emlékét és dalát s 
a csatatéren megí r ja egyik gyönyörű költemé-
nyét: 

„Csatatér ez a sík, szent csatának tére, 
Mert a szabadságért harcolának rajta. 
Oh árva szabadság, haldokló kezedből 
Undok árulás a fegyvert kicsavarta." 

(A majtényi síkon.) 
A bujdosás kora következik. . . Thaly Kál-

mán, Endrődi Sándor egyaránt megható költe-
ményeket í rnak „A bujdosó Rákócziról", „Mi 
jóságos urunkról". Gyönyörű lapokat szentel 
Rákóczi hazájától való búcsúzásának Gulácsy 
I rén is a „Pax vobis" című regényében, Rákosi 
Viktor pedig „Az elbujdosás" címen ír erről 
nagyon szép novellát, olyan formában, mintha 
azt Mikes Kelemen ír ta volna, mint legelső 
levelét. Katonái, még legkisebb apródja is kö-
vetik a fejedelmet, aki visszaküldi őket a ha-
tárról, azt mondván nekik: „Ásd el a kardodat 
és eredj oda, ahol erőskarú legény kell, mert 
ha te ott vagy. munkáddal egy idegent szorí-
tasz k i . . . De jól megjegyezd a helyet, ahová 
kardodat á s t a d . . . És ezt a helyet jó emlékeze-
tébe vésd f iadnak i s . . . Hogyha majd a Besz-
kidekről ú j r a megszólal a tárogató, sötét éj-
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félbe is nyomban megtaláljátok és kiássátok. . . 
Hang ja elhalt, feje e lhanyat lo t t . . . gyalog meg-
indult a gránic f e l é . . . mögötte s í r tak a bujdo-
sók, a bujdosók mögött egy ország . . . " 

Rákóczi neve a bujdosás ideje a lat t is itt-
hon a szabadságot, a jobb jövőbe vetett 
hitet jelenti. Még jobban ragaszkodnak a 
fejedelemhez azok a bujdosók, akik mind-
végig mellette maradtak. Az ő sorsukról í r 
nagyon szép egyfelvonásos drámai képet Her-
czeg Ferenc „Bujdosók" címen. A szemé-
lyek mind fanatikus hívei Rákóczinak, „nem 
tudnak másutt meghalni, mint Rákóczi küszöbe 
előtt". Megtudják, hogy hazájukban nem felej-
tették el őket, „való, hogy annyi könny és vél-
nem folyt el semmiért" s ez hoz számukra vi-
gasztalást. A bujdosó fejedelem alakjával fog-
lalkozik Somogyvári Gyula „Virágember" című 
egyfelvonásos darabja is. 

Rákóczi leghűségesebb bujdosótársa Mikes 
Kelemen, aki egész életét a fejedelem szolgá-
latában töltötte el. A bujdosás szomorú nap-
ja inak eseményeit ő vetette papírra s ő írta le 
Rákóczi halálának körülményeit is a „Török-
országi levelek"-ben. A kétszáztizenkettedik levél 
ad ja tudtunkra a szomorú hírt. „Amitől tartot-
tunk. abban már benne vagyunk. Az Isten 
árvaságra téve bennünket és kivevé ma közü-
lünk a mi édes urunkot és atyánkot, három 
óra után ma reggel. Ma nagypéntek lévén, 
mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halá-
lokat kell siratnunk." — S a következő levél 
elején í r j a Mikes: „It t édes néném, könny-
hullatással esszük kenyerünket, és olyanok va-
gyunk, mint a n y á j pásztor nélkül. Másnap 
szegénynek a testamentumát felnyitottuk és 
elolvastattuk. Mindenik cselédinek hagyott. Én 
nekem ötezer német forintot. Sibrik uramnak 
is annyit." A nemeslelkű fejedelem tehát most 
sem feledkezett meg hűséges katonáiról. 

A bujdosók életét rajzol ja meg Komáromi 
János „Zágon felé" c ímű regénye, amely Mikes 
levelei alapján szövi a mesét. Megemlíthetjük 
még ennek az írónak többi kuructárgyú regé-
nyét is. 

Rákóczi igazi megdicsőülése halála után kö-
vetkezik be. A nagy eszméket arról ismerhet-
jük meg, hogy túlélik hordozójukat. Rákóczi 
halálát gyászolja a magyar nemzet, de nem 
ideig-óráig, hanem örökké. Mikes Kelemen, aki 
egyedül maradt a bujdosók közül, Lévay Jó-
zsef híres költeménye szerint hosszú évek után 
is lígy érzi, hogy „Rákóczi szelleme körülötte 
lebeg". Rákosi Viktor „Két emlék" című novel-
lájából tudjuk, hogy elsősorban a nép ragasz-
kodott Rákóczi emlékéhez. A büszke mágnás 
nem törődik a Rákóczi-kastély romjaival , ha-
nem keresztülvezetteti r a j t a a vasútvonalat, 
ellenben a nép megmenti a kivágásra ítélt két 
Rákóczi-fát, amelyek alól a hagyomány szerint 
Rákóczi utoljára nézett vissza az országra. 

Vágyódnak Rákóczi szelleme után a költők 
is, különösen a szabadságharc idején. Petőfi 
költeményében így sóhaj t fel a sárosi rom: 

„Hős fejedelme hová menekült? 
Csillag fénye bús éjbe merült." 

Rákóczival foglalkozik még Petőfinek a 
„Szent sír" és a „Rákóczi" című költeménye. 
Ez utóbbi különösen szép, s ebben is a szabad-
ság szellemét keresi a költő. Arany János is 
hosszabb költeményt ír „Rodostói temető" cí-
men s szavalásra nagyon alkalmas Váradi An-
tal „Rákóczi Ferenc Rodostón" című költe-
ménye. Ady Endre fiatalkori versében í r 
„A Rákóczi vén harangjáról", később pedig a 
kuruc harcosok és bujdosók sorsáról ír keserű 
hangú költeményeket. 

Rákóczi hamvainak hazahozatala idején több 
költőnk foglalkozott a fejedelem alakjával. 
Endrődi Sándor szép költeménnyel ünnepli az 
örvendetes eseményt, Bartóky József, a „Ma-
gyar fabulák" és a „Mécsvilág" í rója pedig azt 
mondja el, hogy az egyszerű falusi ember mi-
lyen fenségesen fogadja a visszatérő fejedel-
met. Mikor meghallja, hogy a halott fejedelem 
vonata éjszaka megy el a falu mellett, kimegy 
oda egész házanépével. A nedves, szeles időben 
először nem sikerül neki tüzet gyújtani, de ké-
sőbb csodálatos módon éppen akkor lobban 
lángra a tűz, amikor a vonat odaérkezik. Az 
egyszerű gazda megfú j j a kür t j é t s fedetlen fő-
vel, feszesen áll, a lobogó tűz világánál s a 
robogó vonat mellett. így tiszteleg halott feje-
delmének . . . 

Üjabb költőink közül Harsányt Kálmán. Sza-
bolcska Mihály és Ábrányi Emil ír tak Rákóczi-
verseket. Lampérth Géza színdarab és népszerű 
történeti művek keretében is foglalkozott a 
fejedelemmel. Mikszáth Kálmán „Két koldus-
diák"-ja, Gaál Mózes „Hűséges mind a sírig" 
című regénye a magyar i f júság számára ké-
szültek. 

A Trianon utáni magyar fá jdalom kifejezése 
Vargha Gyula „A kassai harangok" című verse. 
I t t van szó Rákóczi szomorú sorsáról: 

„Ma kétszer hontalan vagyok. 
Oh boldog az a hontalan, 
Kinek, bár távol, honja van; 
Most az a föld borul reám, 
Amely hazám volt, s nem hazám." 

í gy sóhajt fel Rákóczi szelleme s a magyar 
nemzet éppen úgy hozzázarándokol most, mint 
Voinovich Géza „Rákóczi"-jkban az egyszerű 
kuruc katona. S elsősorban nekünk, mai ma j 
gyaroknak szól az, amit Rákóczi a benne bízó 
katonának mondott: 

„Ha tűrhetetlen rajtunk a bilincs, 
S az elcsigázott kéz a kardho' kap; 
Gondoljatok rám: akkor ott leszek, 
Ha száz év múlva is, de eljövök." 
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visszaadására a szerkesztőség 

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 g'6o P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
•L-1 ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
Sac—4—106/1930. VII I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dí jaz 
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 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P,»/ , oldal 85 P. ' / . oldal 50 P, 
'/« oldal 30 P. Ä hirdetési dijak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

A közoktatásügyi igazgatást újjászervező 
1935. évi VI. t.-e., valamint a törvény végre-
hajtása érdekében kiadott Utasítás, a nemzeti 
művelőtlés egységének és a nemzethez tarto-
zók egyöntetű világszemléletének a kialakítá-
sával a tudatos, az egységes nemzeti szellemet 
kívánja biztosítani. 

Bizonyára nem véletlen, hogy a törvény és 
az Utasitás egyaránt a nemzeti szellemet állí-
totta a köznevelés homlokterébe. Aminthogy 
bizonyára nem véletlen az sem, hogy a tan-
ügyi igazgatás és az iskolafelügyelet újjászer-
vezése éppen a nemzeti szellem érdekében tör-
tént. Nem véletlen még pedig azért, mert a 
nemzetek öntudatra ébredésének a korszaká-
ban élünk és hivatásuktól eltelt nemzetek kö-
zött kell keresnünk nekünk is saját nemzeti 
rendeltetésünket. 

A nemzeti öntudatra ébredésnek, a nemzet 
létkérdéseit tisztánlátó és tudatosan munkáló 
nemzeti életnek a kialakítója, a kitermelője 
pedig valójában a nemzeti szellem. A nemzeti 
szellem, amely nem más, mint a nemzeti élet-
nek a tudatos átérzése. Számbavétele a nem-
zeti erőknek és a nemzeti képességeknek; szá-
montartása az ellenséges érzületeknek és a 
fenyegető veszélyeknek; mérlegelése a multak 
tanulságainak és a jövő eshetőségeinek és vé-
gül betöltése a nemzeti rendeltetésnek és a 
nemzeti célnak. A nemzeti szellem az a csodá-
latos szellemi hálózat, amely a nemzeti közös-
ségbe tartozók gondolatainak, törekvéseinek 
és érzelmeinek az egymással való kapcsolódá-
sából és küzdelmeiből szövődik és amely nem-
zedékről-nemzedékre szállva, átfogja a nemzeti 
közösség tagjainak a lelkét. 

A legújabb filozófiai és szociológiai vizsgáló-
dások megállapítása szerint a nemzeti szellem 
ma már nemcsak a nemzeti költők hangzatos 
szólama és nemcsak a nemzeti rajongók káp-
rázatos délibábja, hanem a történelem-filozófia 
és a társadalomtudomány nélkülözhetetlen fo-
galma és jelentős kérdése. Mégpedig olyan 
nélkülözhetetlen fogalma és jelentős kérdése, 
amely a nemzeti szellemjelenségek; a nemzeti 

élet létalapjába világít bele és amely a nem-
zeti közösség, a nemzeti élet értelmét és ér-
tékét magyarázza meg. 

Hegel György német filozófus megállapítása 
szerint minden állandóbb jellegű embcrcsopor-
tozatnak megvan a maga csoport-szelleme, 
megvan a maga közszelleme, amely csoport-
szellem, illetve közszellem nélkül közösség nem 
is képzelhető el. A nemzeti közösségnek, a nem-
zeti életnek a közszelleme a nemzeti szellem. 
A nemzeti szellem tehát a huzamosabb együtt-
élés és az állandó lelki kölcsönhatás szükség-
szerűen kitermelte lelki összefüggés és szellemi 
közösség. A nemzetközösségben együttélő egye-
dek lelkében érvényesülő hatásoknak az ösz-
szessége és az egymáshozkapcsolódása. Nem az 
egyedeknek a lelki jelensége és nem az egye-
seknek az érzülete, a gondolkodása és az aka-
rása; hanem a nemzeti közösségnek, a nemzet-
nek az élete; a nemzeti közösségnek, a nem-
zetnek a lelkisége. 

A nemzeti szellemnek éppen ezért önálló, sa-
játos, korok szerint változó, de mindig a nem-
zet életéhez kötött az élete. Függésben, kapcso-
latban van ugyan az egyének lelkével, azon-
ban a nemzeti szellem és az egyéni lélek egy-
mással még sem azonosítható. Nem azonosít-
ható már azért sem, mert az egyéni lélek a 
szétválasztó, az ellentmondó, az egyéni utakon 
érvényesülni akaró elvet; a nemzeti szellem 
viszont az egyöntetűség, az egység és az ösz-
szetartozás elvét képviseli. Az egyéni lélek 
csak felölelője lehet a nemzeti szellem kisebb-
nagyobb mennyiségének, a nemzeti szellem tel-
jességének a hordozója azonban csak maga az 
egész nemzet lehet. 

Ezekből a megállapításokból következik, 
hogy a nemzetek életét, kul túrá já t a nemzeti 
szellem alakí t ja ki, a nemzeti szellem tükrözi 
vissza és a közösségben megnyilatkozó egysé-
get a nemzeti szellem határozza meg. A nem-
zeti életnek tehát a legmélyebb tartalma, a leg-
határozottabb kifejezője és a legnagyobb erős-
sége a nemzeti szellem. 

A nemzeti szellem, amelyben él és amely ál-

mii Mm 
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214 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 69. ÉVF. 

tal él a nemzet. Él a nemzet akkor is, ha föld-
jét megcsonkítják, ha népét leigázzák és ha 
nemzeti jogait elbitorolják. Mert a nemzeti 
szellem nem a föld, nem a határkő és nem a 
nemzeti jogok birtoklása. A nemzeti szellem 
maga a nemzeti élet. És amiként nincsen kö-
zösség közszellem nélkül, — akként nincsen, 
nem lehet nemzet, nemzeti szellem nélkül. 

Hartmann Nikolai: a „Das Problem des 
geistigen Seins" című munkájában a nemzeti 
szellemnek tudományosan megállapított léte-
zési módját a létezés négy fokozatával magya-
rázza. Szerinte az első fokozatba az anyagi vi-
lág, a másodikba az életjelenségek, a harma-
dikba a lelkivilág és a negyedikbe a szellem-
világ tartozik. A nemzeti szellemnek ez a léte-
zési módja dönti cl azt a sokat vitatott kér-
dést, vájjon a nemzeti közösségben az egyéni, 
vagy az egyetemes irányzatnak az oldalán 
van-e az igazság. A nemzeti szellemnek szel-
lemi jellegzetességéből minden kétséget ki-
záróan az következik, hogy nemzeti közösség-
ben az egész fölötte van a résznek, hogy a 
nemzet fölötte van az egyénnek és az egyénnél 
előbbrevaló a nemzet. Az egyén csak beleszüle-
tik, belenő a nemzetbe; azonban nemzetté a 
közösséget csak a nemzeti szellem teheti és a 
nemzeti közösségbe az egységet csak a nemzeti 
szellem viheti bele. Joggal ál lapíthatjuk tehát 
meg, hogy a nemzeti szellem a leghatalmasabb 
történelmi mozgató erő és a legnagyobb egy-
ségesítő hatalom. 

A nemzeti szellem intenzitását általában az 
együttélés tartama és a nemzeti szellem tuda-
tossága határozza meg. 

Minél állandóbb jellegű és hosszabb életű az 
a közösség, amelyben a nemzet él, minél tel-
jesebb és megnyilatkozóbb az az egyöntetű-
ség, amelyet a lelki kölcsönhatás vált ki az 
egyedekből és végül, minél jobban összeforrva 
érzik magukat az egyedek a nemzeti sorssal, 
annál kifejezőbb és annál tudatosabb a nem-
zeti szellem. 

A magyar nemzet sok évszázados életre te-
kint v issza . . . És ha a nemzeti szellem fejlett-
sége csak a hosszas együttéléstől függene, ak-
kor a magyar nemzetben a nemzeti szellem 
bizonyára minden nemzetekénél erőteljeseb-
ben nyilatkoznék meg. Csakhogy a nemzeti 
szellem intenzitásához a hosszas együttélés 
mellett még kell, elengedhetetlenül kell az is, 
hogy a nemzetet alkotó egyedekben a lelki 
kölcsönhatások kifejlettek és az egyének fölötti 
szellemi összefüggések meggyökerezettek le-
gyenek. 

Őszintén és nyil tan be kell vallanunk, hogy 
mi, magyarok és magyar pedagógusok ezideig 
nem eleget és nem elég célszerűen cseleked-
tünk a nemzeti szellem biztosítása érdekében. 
A szalmaláng nemzetének szalmalángos veze-
tői és nevelői voltunk. Egy-egy rakétás neki-
lendüléssel akar tunk nemzeti öntudatot, nem-
zeti összetartást elérni. Elfelejtkeztünk arról 
is, hogy az egyedülvalóság és az önmagunkra-
utaltság a nemzeti karakterünk és elfelejtkez-
tünk arról is, hogy csak az egyedek lelkének ál-

landó és naponkénti szakadatlan reánevelésé-
vel tudatosíthatjuk csak a nemzeti szellemet. 

Huber Max í r j a : „Éppen úgy, mint az egyes 
ember számára, egy nemzet számára is az a 
legnagyobb veszedelem, ha hűtlenné válik ön-
magához; ha elfelejti, vagy éppen megtagadja 
legmélyebb lényegét." 

A magyar nemzeti élet legmélyebb lényege 
a magyar nemzeti szellem. A magyar nemzeti 
szellem legmélyebb tar ta lma pedig: az ön-
magunkra eszmélés, erőtudatunknak a feléb-
resztése, nemzeti egységünknek a kiteljesedése, 
nemzeti nagyságunknak az akarása. És mind-
ezeken felül még nemzeti rendeltetésünknek a 
törhetetlen hite. Azoknak ugyan, akik szerint 
az élet önmagában hordja az értelmét, — ez a 
hit csak illúzió és csak líra. Ám az ilyenek 
igazi magyar nemzetnevelők nem is lehetnek. 
Nem lehetnek pedig azért, mert kicsinységünk-
ben és testvértelenségünkben ez a hit a nem-
zeti szellemnek egyetlen felemelő és az egye-
dül bizakodtató értéke. 

Deák Ferenc mondotta volt: „Űgy látszik, 
minden nemzetnek különös rendeltetése van, 
amely biztosítja fennmaradásá t . . . " Évszáza-
dos, mindig veszélyeztetett és mindig küzdel-
mes életünknek véres-könnyes verejtéke táp-
lálta ki bennünk isteni rendeltetésünknek ezt 
a rejtelmes hitét. És ebben a hitben nekünk 
igazán nem az a fontos, hogy mit végeznek fe-
lőlünk ellenségeink időben, hanem az a fontos, 
hogy mit határoz felőlünk az isteni Gondvise-
lés az örökkévalóságban ... 

Nemzetnevelésünknek a r ra kell törekednie, 
hogy nemzeti életünk magasabb céljának, Isten-
adta rendeltetésének a hitét a nemzeti szellem 
szolgálatára megnövelje és hogy a lelki köl-
csönhatásokat a nemzeti szellem egységet, meg-
értést és felemelkedést biztosító erejét fel-
fokozza. Hogy tudatosítsa a nemzeti szellemet 
a nemzet minden tagjában; mert a nemzeti kö-
zösség kis csoportjára korlátozott nemzeti szel-
lem a nemzeti élet problémáit nem oldhatja 
meg. A magyar nemzeti élet előfeltétele, hogy 
legyenek minél nagyobb számban nemzeti ön-
tudatukban megingathatatlan magyarok. 

Iskolai és iskolánkívüli minden nevelő és ta-
nító munkánkat irányítsa és ural ja tehát ál-
landóan a nemzeti szellem, mert a nemzeti szel-
lem nélküli nevelés csak lélek nélküli nevelés. 

A nemzetek akkor muta t ják meg legnagyobb 
teljesítőképességüket, amikor magukra esz-
mélve, a nemzeti szellem ihletével élik nem-
zeti életüket. Ha a magyar tanítóság a belátá-
sokat és felfogásokat, a meggyőződéseket és 
hiteket, az érzéseket és akaratokat a nemzeti 
szellem tudatos és egyetemes kinevelésével 
egységbe t u d j a hozni és reáneveléssel a nem-
zeti közösség minden tagjá t a nemzeti rendel-
tetés önzetlen és önfeláldozó szolgálatába tud j a 
szegődtetni: akkor a mának tanítósága elvé-
gezte nemzetnevelő feladatát. Elvégezte azért, 
mert a tudatos nemzeti szellem diadalmas ér-
vényesülésével a nemzet fennmaradását biz-
tosította és a nemzetet rendeltetésének válla-
lására és betöltésére képessé tette. 
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MODERN NEVELÉS, IIODERN ISKOLA 
írta: D R O Z D Y GYULA 

„Modern nevelés... Modern iskola... Modern 
pedagógia... Ezeket ma már úton-útfélen em-
legetik. Sokszor olyanok is, akik jelentésén nem 
gondolkoztak. A fogalom teljes tar talmát nem 
ismerik, csak egyes olvasott vagy hallott je-
gyekből következtetnek, sejtenek valamit. Az 
igaz, hogy bajos is volna a modern pedagógia 
fogalmának valamennyi jegyét felsorolni s azo-
kat részletezni. Meg aztán azt sem szabad hin-
nünk, hogy a modern pedagógia fogalmának 
minden jegye ú j . Nem! Az igazi értelemben 
vett modern pedagógia szervesen a múltba kap-
csolódik. Odaereszti gyökereit, magába szívja 

domány eredményei, megállapításai szerint. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy a modern peda-
gógia minden kritika nélkül elfogadja a kor 
szellemét, világnézetét. Ez nem is lehet, mert 
akkor a pedagógia csak vak eszköze lenne an-
nak a zűrzavarnak, ami az egyes korokban 
uralkodik. A világnézetek ugyanis egymással 
harcot vívnak, a pedagógiának pedig a harcoló 
nézetek, felek felett kell állnia s az igazat, a 
nemest, a szépet, az erkölcsöt, az istenit kell 
irányadónak, útmutatónak tekintenie. Ebből kö-
vetkezik, hogy a pedagógia ú t ja hol ide, hol 
meg oda muta t és sokszor mint ellensúlyozó 

és megtart ja , megőrzi a tradíciókat. De csak 
azokat, amelyeknek értéke örök s amelyeket 
minden fejlődésnél mint nélkülözhetetlen alapot 
figyelembe kell vennünk. Tévednek tehát azok, 
akik a hagyományokat mint valami értéktelen 
lim-lomot a „modern pedagógia" jelszava alat t 
félreteszik. 

Bármilyen szempontból vizsgáljuk a modern 
pedagógia fogalmának jegyeit, lépten-nyomon 
elénk állnak azok a nevelési elvek, amelyek 
végigvonulnak a neveléstörténelmen. Minden 
kor nevelője, iskolája felhasználta azokat hol 
változatlanul, hol meg a sa já t céljainak meg-
felelően formálva, átalakítva, átértékelve, al-
kalmazva. A modernség tehát nem jelenti a 
minden áron való ríjítást, a múlttal való sza-
kítást, hanem figyelembe veszi, alkalmazza és 
tiszteli a multat is. Az értékekkel nem szakít, 
csak más alakban s korszerű szempontok sze-
rint alkalmazza azokat. 

A modern pedagógia nem más, mint a fej-
lődés természetes folyamata, bizonyos pedagó-
giai alapelvek átalakulása, mégpedig a korszel-
lem, a világfelfogás, a világszemlélet, az élet 
kívánalmainak megfelelően, az előrehaladt tu-

harci eszköz szolgálja azt az örökszép gondola-
tot, mely az ideális embertípus kialakulásához 
vezet. Természetes tehát, hogyha az alapelvet 
nem is, de az eszközöket, módokat sokszor meg 
kell változtatnia s a kor követelményeihez kell 
szabnia. 

Nézzünk csak néhány ilyen irányváltozta-
t á s t ! 

A XIX. század pedagógiai jelszava ez volt: 
a tudás: hatalom. Ebből az következett, hogy 
minél több ismeretet kell a nevelésnek, az isko-
lának adnia s ezzel kapcsolatban az értelmet 
csiszolnia, fejlesztenie. Minél több ismeret s 
minél pallérozottabb ész! Az ismeretek meg-
szerzésének módja mellékes volt. Az emlékezet 
fejlesztése állt előtérben. Minél több ismeretet 
tudtak az emlékezetbe belegyömöszölni, meg-
őriztetni s azt az emlékezettől minél hívebben 
számonkérni, annál jobb volt az iskola. Ebből 
következett aztán az a verbarisztikus irány-
zat, ami sokszor a tanul tak tar ta lmával nem 
törődött, hanem csak azt nézte, hogyan tudja 
szavakkal reprodukálni a tanuló azt, amit az 
emlékezetbe egyszerűen elraktározott. Ez. az 
irányzat vezette aztán . az iskolákat ahhoz az 
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anyaghalmozáshoz is, amelynek eredménye tan-
terveinkben még ma is mint túlterhelés meg-
található. 

A világháborúnak s az ezután következő lelki 
megroppanásnak, eszmei zűrzavarnak kellett 
jönnie, hogy „a tudás: hatalomf pedagógiai jel-
szó rombadőljön. Ma már szerte az egész vilá-
gon belátták, hogy a nevelésnek nem szabad 
egyedül az értelmi képzést s ezzel kapcsolatban 
az emlékezetet szolgálnja. Érdekes, hogy egy-
szerre, majdnem minden átmenet nélkül jöt t az 
a felfogás, hogy a nevelés fe ladata nem lehet 
egyedül az ismeretmennyiség sokaságának 
nyúj tása s az egyoldalú emlékezetképzés. Elő-
térbe állt az erkölcsi jellem kialakításának és 
megszilárdításának szükségessége s a jelszó így 
alakult: nem a tudás, hanem a szilárd erkölcsi 
jellem a hatalom. És ez olyan természetes, olyan 
érthető! A fegyverekkel folyó háború helyett 
megindult az eszmék, a gondolatok, a lelkek 
háborúja s lett olyan összecsapás, zűrzavar, csa-
tazaj, amely az emberiség nyugalmának, boldo-
gulásának talán többet árt, mint a fegyveres 
összecsapás, ami a lelkek, a világnézetek harcá-
nak egyébként is természetes következménye. 
A kornak ez a zavaros szelleme kívánta meg 
tehát azt, hogy a neveléstudomány is megvál-
toztassa eddigi álláspontját s a tudás, az emlé-
kezet egyoldalú képzése helyett elsősorban az 
erkölcsös jellem kialakítását és megszilárdítá-
sát tekintse feladatának. Ez tehát a modern pe-
dagógiának egyik lényeges jegye s egyben esz-
köz ahhoz, hogy az emberiséget ebből a nagy 
eszmei zűrzavarból a helyes ú t ra vezesse. 

Azt mondottuk, hogy a modern pedagógia 
fogalmának nem minden jegye új . Lám, a jel-
lemalakítás sem az. A jellem kialakításának 
fontossága már magában a nevelés szó tar tal-
mában is benne van azóta, mióta nevelésről 
beszélhetünk. Voltak azonban korok, mikor ez 
kissé háttérbe szorult. A szükségszerűség, a 
korszellem az, ami ismét előtérbe állította s a 
nevelés gerincévé tette. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy az erkölcsi jellem kialakítása és meg-
szilárdítása mellett a tudás és az emlékezet 
képzését a modern nevelés elvetette volna. Nem. 
Meghagyta, hanem a nevelés csúcsairól le-
emelte s kissé alább helyezte. Aztán meg a tu-
dást is a jellemképzés szolgálatába rendelte. 
Nem mintha minden ismeret tar talmába erköl-
csi vonásokat akarna beleerőszakolni, hanem a 
tudást, az ismeretet, a gondolkozást is erkölcsi 
alapokra akar ja helyezni s ezzel a lelket ne-
mesíteni. 

A modern pedagógiában tekintélyes helyet 
kapnak a kultúrfilozófiai jegyek. Már Will-
mann, aki Herbar t hatása alat t áll, ebben az 
irányban fejleszti tovább a pedagógiát és az 
individuális felfogástól eljut a szociálishoz. Ez t 
a gondolatot öleli fel a Dilthey—Spranger-féle 
irányzat is, amely a külföld pedagógiáját irá-
ny í t j a s amelybe mi is belekapcsolódtunk. Igen 
érdekes és nemzeti önérzettel, büszkeséggel tölt-
het el bennünket, hogy a mi Széchenyink kul-
túrpolitikai felfogásában mindaz megvan, amit 

ma a kultúrfilozófiai i rányzat a modern neve-
léstől követel. Már Széchenyi belevitte a köz-
tudatba azt a gondolatot, hogy a kul túrának 
nemzetfenntartó ereje van s hogy nemzeti mű-
veltségével áll vagy bukik a nemzet. Ez a gon-
dolat azt kívánja, hogy az egyes nemzetek kul-
túrá ja a sajátos nemzeti színt viselje. Ebből 
következik, hogy a magyar kultúra nem ölthet 
idegen ruhát, hanem a mi kul túránknak telítve 
kell lennie magyar nemzeti sajátságokkal s ez-
zel a magyar műveltséggel teszünk szolgálatot 
az egész emberiség kul túrá jának. A modern pe-
dagógiának alapfogalmához s egyben feladatá-
hoz tartozik tehát a nemzeti vonásokkal telített 
egyéni és közműveltség nyújtása. 

A modern pedagógia emlegetésével kapcso-
latban sokat hallunk a különböző embertípusok 
kialakításáról. S ez jogosult is. De melyik az 
az embertípus, melynek kialakítására a modern 
iskola, a modern nevelés törekszik? . . . Sokat 
emlegetik az aktív embertípus kialakításának 
szükségességét. Ennek a kívánalomnak meg-
felelően az iskolának a r r a kell törekednie, hogy 
gondolkozó, tenni, cselekedni tudó embereket 
neveljen. Természetes, hogy ehhez elsősorban 
az akarat fejlesztése, erősítése szükséges. Innen 
van az, hogy manapság az akarat nevelésének 
kérdése állandóan felszínen van s az akaratot 
t a r t juk az aktív embertípus egyik lényeges je-
gyének. S ez igaz. Akara t nélkül nem lehet ak-
tivitás, cselekvés. De viszont az is igaz, hogy az 
aktivitáshoz nem elég csupán az akarat , mert 
a tenni, cselekedni akaró embernek azt is tud-
nia, éreznie kell, hogy mit és miért akar. Az 
akarathoz olyan nemes hajtóerő kell, ami ideá-
lis ta r ta lmat ad az akarásnak, a cselekvésnek. 
Mert akadhat és akad is erősakaratú akt ív em-
ber, akinek cselekvéseit mindig csakis az ön-
érdek i rányí t ja s a sa já t érdekeinek, céljainak 
eléréséhez az eszközöket nem válogatja. Előtte 
csak az önérdek s nem a köz szempontja lebeg. 
Nem! A nemes értelemben vett modern nevelés 
nem ennek az embertípusnak kialakítását kí-
vánja, hanem olyanét, akinek szociális érzéke 
is van s cselekedeteiben annak a szorosabb és 
tágabb társadalomnak érdekeit is nézze, amely-
hez tartozik, amelyben él. A család, a község, 
a nemzet érdekeit. Természetes, hogy ez a 
közért való cselekvés, gondozás nem zár ja ki 
az egyéni érdekeket, de csak abban a megenged-
hető keretben, amelyben ez a közösség érdekei-
vel összeegyeztethető. Így ju t el a modern ne-
velés gondolata a szociális neveléshez, ami a 
korszerű nevelés fogalmának valóban nélkülöz-
hetetlen jegye. 

De még ez sem elég a helyes értelemben vett 
aktív embertípus fogalmának kialakításához, 
mert így általánosságban hangoztatva nem 
vesszük figyelembe az egyéniséget, amit pedig 
modern nevelés nem mellőzhet. A ma iskolájá-
nak figyelembe kell vennie azokat a hajlamo-
kat, amelyek a gyermek lelkének természetes 
adottságai s nevelés közben a kedvező hajla-
mok munkábaállítására, fejlesztésére s a kedve-
zőtlen haj lamok háttérbe szorítására, elsorvasz-
tására kell törekednie. És ez a kívánalom 
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összefügg nemcsak a szociális, hanem az egyéni 
nevelés gondolatával is. M i é r t ! . . . Azért, mert 
ha a nevelés a kedvező egyéni hajlamoknak 
megfelelően történik, az jelenti az egyén boldo-
gulásának elősegítését is, meg a közösség, a 
társadalom érdekeinek szolgálatát is. Ez a gon-
dolat az, amely a kiválasztás elvéhez vezet s 
azt kívánja, hogy mindenki azt a munkakört 
töltse be, ami egyéni adottságainak, hajlamai-
nak, képességeinek legjobban megfelel. Nagyon 
fontos gondolat ez, mert szélesebb körű meg-
valósítása az ideális társadalom megvalósításá-
nak érdekeit szolgálná. 

A modern pedagógia, az értelem és az akarat 
kiművelése mellett, tekintélyes helyet kíván biz-
tosítani a nemes érzelmek nevelésének is. Ez is 
meg volt már réges-régen a nevelésben. Éppen 
csak nem volt olyan határozott alakja és nem volt 
úgy kialakulva, mint most. A modern nevelés 
figyelembe veszi, hogy az ember gondolatát, aka-
ratát, cselekvését sokkal gyakrabban i rányí t ja az 
érzelem, mint az értelem s ezért kívánja az ér-
zelmek kiművelését erőteljesebben szolgálni. Az 
érezni tudó ember nem lehet önző, tehát az job-
ban szolgálhatja és szolgálja a közösség érde-
keit, mint az, akinek cselekedeteit csak a rideg 
ész szabályozza. A modern nevelésben az érte-
lem, az érzelem és az akara t nevelésének össz-
hangban kell lennie. Az egyiket a másik rová-
sára fejlesztenünk nem szabad, mert csak az 
összhangzatosan kialakult lélek szolgálhatja ér-
tékesen azt a társadalmat, amelynek kialakí-
tása minden kor és minden nemzet törekvése. 

A modern pedagógiának igen lényeges kívá-
nalma az élethivatásra való nevelés is. S ez nem 
volt a mú l tban? . . . Volt, de csak azokon a terü-
leteken, amelyek kimondottan a szaknevelést 
szolgálták. Ma ez sokkal szélesebb körre terjed 
ki. Hogy egyebet ne említsünk, csak a népiskola 
tantervének kívánalmaira mutatunk rá. Ez ha-
tározottan megmondja, hogy az egyes tantár-
gyak anyagkiválasztása közben is figyelembe 
kell vennünk a tanulók jövendő élethivatását, 
tehát más anyagot kell kiválasztanunk falun, 
mint városon. Más a nevelési rendszerünk fa-
lun, mint városon. Mindig azokat az adottságo-
kat kell figyelembe vennünk, amelyeket a gyer-
mek környezete nyúj t s amelyekbe a gyermek 
jövendő élethivatása betöltése közben bele fog 
helyezkedni. Az iskola tehát annak a községnek 
érdekeit szolgálja, amelyből tanulói valók. Ez 
azonban nem jelentheti a nemzet nagy közös-
ségétől való elszigetelődést. N e m . . . Minden 
község a maga való életének adottságaival szol-
gálja a nemzet érdekeit. És mindenütt ott van-
nak azok az adottságok, eszmék, gondolatok, 
amelyek eggyé forraszt ják a nemzetet s ame-
lyek az élethivatásra való nevelés gondolatával 
semmit sem ellenkeznek. Ilyenek például a köz-
ség múltja, geográfiai adottságai, népének az 
adottságokhoz való alkalmazkodásai, vagy a 
kedvezőtlen adottságok elleni küzdelmei, szoká-
sai s minden vonatkozás, mely a községet a 
nemzet életébe beleilleszti. Minden embernek 
élethivatását a saját környezetében, munkakö-

rében kell betöltenie. A modern pedagógia elvei 
szerint azonban a munkateljesítménynek az 
egész nemzetre ki kell hatnia s így csak annak 
a munkának van igazi értéke, amelyben ott van 
a közösség érzetének és érdekeinek indító ru-
gója is. 

Ezek mind, mind csak általános vonásai a 
modern pedagógiának. Ezekhez hozzátartozik 
még azoknak a didaktikai és metódikai kérdé-
seknek egész tömege, amelyek a tanítói eljárá-
sokat s ezzel kapcsolatban az iskola belső éle-
tét a múlttal szemben teljesen ú j alapokra fek-
tették. Lássunk ezek közül is néhányat! 

I t t van mindjár t a szabad nevelési és taní-
tási alak, amely semmiesetre sem jelentheti a 
szabatosságot, hanem jelenti annak a tanítót és 
tanulót egymástól mereven elválasztó válasz-
falnak ledöntését, amely a régi iskolát jelle-
mezte. Ott a tanító és a tanuló közé ékelődött 
a tananyag. Egyetlen cél volt annak átadása, 
akár megértetéssel, akár egyszerű beemléztetés-
sel, aztán számonkéréssel. I t t az anyag volt a 
lényeg, ma pedig a gyermek áll a központban, 
mert a modern pedagógia elvei szerint sokszor 
nagyobb értékű az a mód, amellyel a gyermek 
az új ismeretet megszerzi, mint maga az anyag. 
Ez a gondolat vezetett a munkaiskolához, amely-
nek fogalmát az újabban felszínre került cse-
lekvőiskola elnevezés talán helyesebben fejezi 
ki. Ebben az ú j iskolában az ismereteket nem 
egyszerű befogadással, hanem munkával, cselek-
véssel szerzi meg. Természetes, hogy a cselek-
vés önállóságot kíván, az önállóságnak pedig 
feltétele a szabadság. De nem az a szabadság, 
amelynek helytelen értelembe vet t féktelenség-
gel ide-oda csaponghat, hanem a munka keretei 
között helyesen i rányí tot t szabadság. Szabadság 
a megfigyelésben, a gondolkozásban, a követ-
keztetésben, az ítéletalkotásban, szóval a mun-
kában. Természetes, hogy azért a háttérben 
mindig ott van a tanító, aki vezet, irányít . Nem 
kérdésáradattal, hanem a közös munkába maga 
is belekapcsolódva, gondolatokat, érzelmeket 
felkeltő s akaratot indító rámutatásokkal. 

S mindez maga után vonja azt a közvetlen 
érintkezési formát, ami a tanító és tanuló kö-
zött megvan s ami az ríj iskolát annyira jel-
lemzi s ami nemcsak az ismeretek szerzésére, 
hanem a nevelésre is kihat. Tanítónak és ta-
nulónak együtt gondolkozni, együtt érezni, 
egyet akarni! Ez a modern tanítói el járás egyik 
éltető eleme, lényege. 

Már ezekből is lá that juk, hogy a modern is-
kolában a hangsúly nem a leckeelmondásban, 
a szón, hanem a cselekvésen van. A modern is-
kola erősebb, határozottabb munkaütemet kí-
ván a tanító meg a gyermek részéről is. Dol-
gozni és dolgoztatni! De nem robotszerűen 
kényszerből, hanem belső, kellemes indításból, 
inert« a munka — az élet. 

A gyermeknek játékszert nem szabad pénzért 
venni. Csináljon magának játékszert. (J. Locke, 
A nevelésről.) 
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A 30 ÉVES ORSZÁGOS GYER9IEKYÉDŐ LIGA 
írta: dr. KLANICZAY GYULA 

Ma, a gyermek századában, nem igen tudjuk 
már a maga hatalmas jelentőségében látni azo-
kat a híres Széli Kálmán-féle (1901: VI I I . t.-c. 
és 1901: XXI . t.-c.) törvényeket, amelyek a ma-
gyar gyermekvédelemnek időtálló és biztos 
pillérei lettek. Azt, hogy minden magyar gyer-
meknek törvényadta joga van a védelemre, 
ma annyira természetesnek tar t juk, hogy el-
lenkezőjét el sem tud juk képzelni. Akkor azon-
ban, mikor a művelt nyugat törvényalkotásait 
megelőzően ezek a törvények megszülettek, 
mint világítótorony a viharzó tengeren a ha-
jósnak, úgy gyúj to t tak fényt és mutattak 
i rányt a magyar gyermekvédelem komor éj-
szakájában. A törvények életbeléptetése után 
szinte máról-holnapra épült ki az állami gyer-
mekvédelem rendszere és rövid egymásután-
ban létesültek az állami gyermekmenhelyek, 
hogy biztos otthont, menedéket nyúj tsanak 
ezer és ezer szegény, á rva és elhagyott ártat-
lan gyermeknek. 

Bármennyire is nagy lendülettel indult meg 
a munka, a gyermekvédelemmel foglalkozó fó-
rumok hamarosan érezték, hogy a menhelyek 
szükreszabott, szigorú szabályokhoz és rende-
letekhez kötött működési terén kívül a gyer-
mekvédelem száz és száz kérdése marad még 
megoldatlanul. Mindenki érezte, hogy az állam 
nagyszabású munká ja csak az esetben vezet-
het sikerre, ha egy átfogó, nagy társadalmi 
szervről is gondoskodás történik, amelyik ru-
galmasságánál fogva a mindennapi életben 
napról-napra előforduló más és más, ú jabb és 
njabb gyermekvédelmi feladatoknak elvégzé-
sére is alkalmasnak fog bizonyulni. A ható-
sági és társadalmi munka szerves összekapcso-
lásának szükségessége már ebben az időben 
nyilvánvalóvá vált és ennek helyes felisme-
rése tet te lehetővé, hogy az Országos Gyer-
mekvédő Liga ezelőtt 30 évvel 1906. február 
25-én megalakulhatott. És nem véletlen, hogy 
ennek a nagyjelentőségű társadalmi szervnek 
életrehívása is a társadalom egyik kiváló 
egyéniségének és az akkori belügyminiszté-
rium egyik nagyképzettségű tisztviselőjének 
nevéhez fűződik. 

Gróf Edelsheim-Gyulai Lipót — aki nemcsak 
az arisztokrácia, hanem az egész társadalom 
egyik közbecsülésnek örvendő tag ja volt — 
apostoli lelkesedéssel és belső tűzzel já r ta az 
országot, agitált mindenfelé és egyéniségének 
teljes latbavetésével igyekezett mindenkit el-
gondolásáról meggyőzni és a Liga zászlaja alá 
toborozni. Ugyanakkor hűséges és fáradhatat-
lan munkatársa, dr. Karsay Sándor, akkor 
belügyminisztériumi titkár, éjjelt nappallá 
tevő buzgósággal igyekezett a társadalmi 
gyermekvédelem rendszerét kiépíteni és a Li-
gát a többi eddig gyermekvédelemmel is fog-
lalkozó egyesületek fölé emelve olyképen 
megszervezni, hogy azt országos viszonylatban 
is alkalmassá tegye mindazon gyermekvédelmi 

feladatok elvégzésére, amelyek az állami gyer-
mekvédelem kapcsán nem nyertek elintézést. 

Hogy azonban ily nagyszabású munkakör 
betöltésére a Liga megfelelhessen, az alapítók 
nemcsak a közélet és szakemberek kitűnőségeit 
igyekeztek a vezetőségbe bevonni, hanem szo-
ros kapcsolatokat létesítettek az állammal, ha-
tóságokkal, egyházakkal és a társegyesületek-
kel is és így a Liga részére az egész társada-
lom bizalmát megnyerték. 

Hogy ez mennyire sikerült, annak legszebb 
bizonyítéka, hogy a hazánkban a Liga által 
kezdeményezett gyermeknapi gyűjtésekből a 
három évtized a la t t kereken 4 millió pengő 
gyűlt össze a magyar gyermekmentés céljaira. 

Hogy a Liga i ránt úgy a hatóságok, mint a 
társadalom mindenkor teljes bizalommal visel-
tetett, annak oka legelsősorban is abban rejlik, 
hogy az egyesület élén mindig olyan kiváló 
vezérférfiak állottak, akik nemcsak nagy tu-
dásukkal, egyéniségük súlyával, hanem igaz 
önzetlenséggel és áldozatkészséggel fáradoztak 
legdrágább kincsünknek, a gyermeknek meg-
mentése érdekében. 

Az alapító elnököt, gróf Edelsheim-Gyulai 
Lipótot 1912-ben gróf Széchényi László vál-
tot ta fel, majd az ő amerikai követté történt 
távozása után 1923-ban — Albrecht királyi her-
ceget sikerült a Liga kormányzóelnökéül meg-
nyerni . És ha a Liga három évtizedes múlt-
j á r a visszatekintünk, a három kormányzóelnök 
személyéhez fűződő sajátos hármas tagozódás-
ban lát juk a Liga egy-egy évtizedes munkájá-
nak legjelentősebb eredményeit. 

Gróf Edelsheim-Gyulai Lipót elnökségének 
idejére esik annak a nagy szervező munkának 
kiépítése, amelynek kapcsán a Liga már 1907-
ben 52.217 tagot számolt sorai közé. Dr. Karsay 
Sándorral együtt Edelsheim gróf biztos kézzel 
i rányítot ta a Liga ügyeit és valóban a csodá-
val határos az az eredmény, amelyet ez a két 
fanat ikus hitű és fáradhatat lan férfiú elért a 
Liga különböző intézeteinek életrehívása te-
rén. A Kolozsváron, Nagyváradon, Temesváron, 
Nyíregyházán, Marosvásárhelyen és Buda-
pesten megnyilt iparostanoncotthonok rövid 
idő alatt messze földön ismerttekké lettek és 
az iparostársadalom versenyzett a Liga ottho-
naiból kikerült fiatal segédek elnyeréséért, 
mer t tudta, hogy az otthonok kitűnő tanítói 
gárdájának példás munkája után — bennük 
nemcsak kitűnően képzett szakembereket, ha-
nem jóérzésű becsületes és hazafias gondolko-
dású fiatalembereket fog kapni. 

Az iparostanonc-otthonok létesítésével egy-
idejűleg a Liga anyagi erőforrásának végső 
megfeszítésével igyekezett gondoskodni azok-
ról az otthonokról is, amelyekbe a Liga kezde-
ményezésére gróf Andrássy Gyula akkori bel-
ügyminiszter által kiadott nagyjelentőségű 
60.000—1906. számú rendelet értelmében beutalt 
kiskorúak nyertek javítónevelés céljából elhe-
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lyezést és ahol a családok és családfők rend-
szerének kiépítésével minden intézkedés meg-
történt arranézve, hogy ezekből a megtévedt, 
vagy züllés veszélyének kitett f iatalkorúakból 
szakképzett és becsületes emberek legyenek. 
A rákoskeresztúri, kőbányai, soproni, nagy-
szöllősi, szegedi, szaloncai, makói intézetek lé-
tesítésével a Liga az akkor még megfelelő ál-
lami szervek és patronage egyesületek kellő 
kiépítése hiányában felbecsülhetetlen szolgála-
tot tett a nemzetnek, mert ezekben az intéze-
tekben a kultuszminisztérium által szolgálat-
tételre a Ligához beosztott tanerők a fiatal-
korúak védelmének, javítónevelésének terén 
rendkívül értékes úttörő munkát fejtettek ki. 
A kormány fel is ismerte a Liga i ly i rányú 
működésének nagy jelentőségét és úgy a keres-
kedelemügyi, mint az igazságügyi minisz-
térium megállapodást kötött a Ligával az in-
tézetek férőhelyeinek igénybevétele céljából. 
A háborút követőleg azonban az egyes minisz-
tériumok érdeklődése, illetve támogatása egyre 
csökkent, míg 1930-ban a kereskedelemügyi, 
1931-ben pedig az igazságügyminiszterium is 
megszüntette támogatását, minek következté-
ben a Liga is kénytelen volt ezen intézményeit 
részben megszüntetni, részben átszervezni. 

Hogy mennyire igazuk volt a Liga alapítói-
nak akkor, amikor a merev szabályokhoz kö-
tött állami gyermekmenhelyek működése mellé 
elengedhetetlenül szükségesnek tartot tak egy 
társadalmi szerv létesítését is, az legjobban be-
igazolódott akkor, amikor 1914-ben a háború 
vérzivatara reánk zúdult. 

A Liga az állami apparátus megmozdulásá-
nak bevárása nélkül azonnal ezrével és ezrével 
támogatta a hadbavonultak i t thonmaradt csa-
ládjai t és egyben felajánlotta további szolgá-
latait a kormánynak. Ennek alapján a Hadba-
vonultak Országos Segítő Bizottsága a szüksé-
ges társadalmi és gyermekvédelmi intézkedé-
seket az Országos Gyermekvédő Ligára bízta. 
A Liga kormányzóelnöke ekkor már gróf Szé-
chenyi László volt, aki magyar fajszereteté-
nck lelkesedésével, tudásával, lankadatlan szor-
galmával ós áldozatkészségével követett el min-
dent, hogy a Liga e nehéz időkben is becsület-
tel tehessen eleget kötelezettségének. Hogy a 
meginduláshoz megfelelő anyagi fedezethez 
jusson, az egyesület akkori igazgatójának, a 
kiváló szervező képességekkel rendelkező Neu-
gebauer Vilmosnak segítségével 1914. augusz-
tus 18-án megrendezte azt a katonanapot, 
amely kerek 100.000 koronát eredményezett, 
majd széleskörű agitációjával lehetővé tette, 
hogy áldozatos szívű főnemesek és polgárok 
nagy adományaiból a hadiárvák befogadására 
a Liga intézeteket létesíthessen. Hosszú sora 
volna itt felsorolni mindazokat, akik a „bis 
dat qui cito dat" elve alapján azonnal segítsé-
gére siettek a Ligának és ezzel az országnak 
is, lehetetlen azonban gróf Esterházy Pá lné 
Andrássy Ilona, gróf Esterházy Jenő és Me-
linda, gróf Vay Gáborné, gróf Jankovich Bé-
sán Endréné, gróf Haller Györgyné, gróf Ap-
jionyi Sándor és Apponyi Sándorné, gróf 

Mikes Árminné, Vilecz Mór, Surányi Károly 
József és báró Herzog Mór Lipót, Szilányi 
Ernő és mindenekelőtt is a fejedelmi adomá-
nyairól már legendás hírűvé vált gróf Széche-
nyi Lászlónénak nevét meg nem említeni, akik 
a magyar hadigondozás terén kife j te t t áldoza-
tos munkájukkal örökre aranybetűkkel írták 
be neveiket a magyar gyermekvédelem törté-
netébe. Az ő nemes adományaiknak köszön-
hető, hogy a Liga pápai, pápateszéri, sza-
loncai, makói, rákoshegyi, őrmezői, ceglédi 
és két budapesti hadiárvaházát rendeltetésé-
nek átadhatta. Ezekben az intézetekben, me-
lyek a háború legártat lanabb áldozatainak, a 
hadiárváknak számára az elárvult családi tűz-
hely melegét voltak hivatottak pótolni, a ma-
gyar tanítóság magasztos hivatásának egyik 
legszebb munkakörét talál ta meg és atyai sze-
retettel végzett nemes munkájuknak legszebb 
jutalmául bizonnyal azt a hálás megemléke-
zést tekintik, amellyel volt növendékeik — nem 
egy közülük ma már maga is tanító, tanár, 
lelkész, orvos — ma is ragaszkodnak hozzájuk. 
Természetesen ennyi intézetnek fenntar tás i és 
benépesítési költségeit egyedül a társadalom 
áldozatkészségéből a Liga nem biztosíthatta 
és ezért az állam hathatós támogatására volt 
szükség. Ezt előbb a Hadsegélyző Hivatal , majd 
a népjóléti és kultuszminisztérium, ma jd később 
a belügyminisztériumtól meg is kapta, amely-
nek következtében a mai napig 3,709.735.94 pen-
gőt fordíthatott hadiárvagondozási célokra, 
amely összegből 2,576.209.31 pengő térül t meg 
az állam támogatásából, míg 1,133.526.63 pengőt 
a társadalom áldozatkészsége segítségével a 
Liga bocsátott védenceinek rendelkezésére. De 
amikor a Ligának a hadigondozás terén ki-
fejtett tevékenységéről megemlékezünk, nem 
hagyhat juk említés nélkül ezúttal sem azt, 
hogy az egyesület hadikölcsönként több mint 
másfélmillió aranykoronát kitevő készpénz-
vagyonát is a haza oltárára áldozta. 

És ha a hadiárvagondozást kell is tekinte-
nünk a második évtized legnagyobb jelentő-
ségű tevékenységének gróf Széchényi László 
kormányzóelnök a segítés lehetőségeit mindig 
éber figyelemmel kísérő, leleményes Neu-
gebauer Vilmos igazgatónak szervező erejét 
felhasználva nemcsak a Liga anya- és csecse-
mőotthonainak, orvosi rendelőinek fejlesztését 
tette lehetővé, de lerakta alapjait annak a ha-
talmas tömegakciónak is, amely rövid idő alatt 
külföldi üdültetési akció néven lett ország-
szerte ismertté, de amely akció igazi virágzá-
sát azonban akkor érte el, amikor a Liga érde-
mekben gazdag és felejthetetlen emlékű fővé-
dőjének, Izabella főhercegasszonynak fiát, 
Albrecht királyi herceget sikerült kormányzó-
elnöknek megnyerni. 

A kirá lyi herceg előtt nem voltak ismeretle-
nek a Liga célkitűzései és múlt jának eredmé-
nyei. Fennkölt gondolkodású Fenséges édes 
anyja 1913 óta volt már a Ligának legfőbb 
patronája, aki nemcsak akkor kísérte meleg 
érdeklődéssel a Liga munkáját , amikor az 
egyesület szebbnél-szebb sikereit arat ta , de ak-
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kor is áldozatkész és melegszívű támogatója 
volt a Ligának, amikor az legnehezebb idő-
szakait élte. Csoda-e ezekután, ha az osztatlan 
tiszteletnek és rokonszenvnek örvendő, széles-
tudású és vasakaratú i f j ú királyi herceg sze-
mélyében a Liga ismét olyan vezérre talált, 
aki nyugodt és erős kézzel t a r t j a a Liga kor-
mányrúdjá t , 

A királyi herceg, akinek programmja e két 
szóval jellemezhető: koncentráció és prevenció, 
egyénisége teljes súlyának latbavetésével tesz 
meg mindent, hogy a prevenció céljait legjob-
ban szolgáló kül- és belföldi üdültetési akciók 
teljesítőképességük legmagasabb fokára fej-
lesztessenek. A több, mint 60.000 gyermek fel-
karolását jelentő külföldi üdültetések szociál-
politikai, egészségügyi, külpolitikai stb. ered-
ményei a magyar társadalom előtt ma már 
közismertek. A vendéglátó államokba kikül-
dött tanítónők, akik a gyermekek valláserköl-
csi nevelése és magyarnyelvi ismereteinek 
megőrzése érdekében valóban önfeláldozó mun-
kát fejtettek ki, még ma is életük egyik leg-
szebb szakaszának tekintik azt az időt, mikor 
a Liga által szervezett hatalmas üdültetési ak-
ció keretében szolgálhatták a gyermekvédelem 
szent ügyét. Anglia, Belgium, Hollandia, Svájc 
és Svédország vendéglátó családainak jóságát 
a megsegített gyermekek és hozzátartozók ez-
rei és ezrei foglalják mindennapi imájukba. 
Hogy azonban a Ligának ezt a hatalmas mozgal-
mát az illetékes kormánytényezők is mennyire 
nagyjelentőségűnek ismerték el, azt legjobban 
bizonyítják azok a nyilatkozatok, amelyek a 
századik gyermekvonat indítása alkalmával a 
kormányt képviselő Vass József népjóléti mi-
niszter ajkairól hangzottak el: „Büszkeséggel 
nézhetünk erre a nagyszabású szociális intéz-
ményre — mondotta a miniszter — melyet az 
Országos Gyermekvédő Liga reprezentál, mert 
nemesebb, szebb és több odaadással teljes szo-
ciális munkát sehol a világon nem fejtenek ki, 
mint ennél a gyermekmentő szervezetnél. 
A Gyermekvédő Liga olyan válságos időkben 
ismerte fel hivatását, amely idő nem volt al-
kalmas arra, hogy a magyar kormány elvé-
gezze a feltétlenül elvégzendő munkát, ami 
nélkül pedig elhervadt volna a magyar jövő". 

Amidőn a külföldi üdültetési akció kezdet 
veszíteni intenzivitásából, Albrecht királyi 
herceg teljes erővel fáradozott a belföldi üdül-
tetési keretek kiépítésén és már 1926-ban átad-
hatta rendeltetésének a szentendreszigeti Iza-
bella Üdülőtelepet, ahol pompás Dunafürdő, 5 
hold homok és 10 hold erdő n y ú j t azóta évről-
évre 2000 szegény, sápadt gyermeknek 3—4 he-
tes boldog nyaralást . De már 1929-ben megnyit-
hat ta kapuit a Bakony rengetegében, Farkas-
gyepű község ha tárában létesített gyermek-
paradicsom is, úgyhogy a mai napig már 
30.000 gyermek részesülhetett a nyaralás jóté-
teményében. Ebben a munkájában az egyesü-
letet a Demény Károlyné főnökasszony veze-
tése alatt álló Önkéntes Védőnői Szervezet 
tagja i voltak szívesek önzetlenül támogatni, 
akikre a Liga annál is nyugodtabban bízhatja 

védenceit, mert a szervezetben nagy számmal 
foglalnak helyet tanítónők, akik a gyermekek 
iránt érzett szeretetüktől vezéreltetve önzetle-
nül látják el nehéz és felelősségteljes munká-
jukat . 

Csak természetes, hogy a Ligának ezt a ha-
talmas gyermekvédelmi tevékenységét nem-
csak a társadalom, hanem a kormány is meleg 
rokonszenvvel kísérte és ezért az intézményt 
évről-évre igen jelentős anyagi támogatásban 
részesítette. Ezeknek az erőforrásoknak birto-
kában és a Liga különböző bérhelyiségekben 
elhelyezett budapesti intézeteinek (orvosi ren-
delő, orthopad-kórház, átmeneti otthon, stb.) 
összpontosítása, központjának megfelelőbb el-
helyezése céljából a Trefort-u. 3. szám alatti 
ingatlannak székház részére történt megvásár-
lását határozta el. Sajnos a gazdasági viszo-
nyok éppen ezidőben annyira megváltoztak, 
megnehezültek, hogy úgy a társadalom, mint 
az állani anyagi támogatása rohamosan csök-
kenni kezdett. A Liga vezetőségének szép el-
gondolása tehát nem valósulhatott meg és az 
intézmények centralizációja és kibővítése 
olyan súlyos anyagi válságba döntötte az 
egyesületet, hogy a vezetőség a Liga szanálása 
érdekében kénytelen volt a belügyminiszterhez 
fordulni és hogy a minisztérium teljesen sza-
bad kézzel végezhesse el a szanálás nehéz mun-
kájá t az 1931. február 28-ikán tartott igazgató-
sági ülésének határozata értelmében az ügyek 
vezetésétől félreállt . Az autonómiának 1934-ig 
tartó szünetelése ideje alatt a belügyminiszter 
dr. Sass Elemér miniszteri biztosra bízta a 
szanálás felelősségteljes munkáját . És ha a 
Gondviselés eddig mindig valóban a legalkal-
masabb vezért állította a Liga élére, úgy ez a 
miniszteri biztosi kirendelés dr. Sass Elemér 
személyében most is olyan nemes gondolko-
zású és puritánlelkű fér f iúra esett, akinek mű-
ködésére a Liga mindenkor a legmélyebb há-
lával fog visszaemlékezni. Az a páratlan ta-
pintat, amivel nehéz munkájá t végezte, a Liga 
megmentése érdekében a volt vezetőséggel 
való szoros együttműködés, az intézmények 
megszüntetése és átszervezésénél tanúsí tot t 
emelkedett gondolkodás és az elkerülhetetle-
nül szükségessé vált személyzeti létszámcsök-
kentéseknél megnyilvánuló jóság és megértés, 
mind-mind egy-egy felejthetetlen emléke az ő 
miniszteri biztosi kiküldetésének, de egyben 
gyönyörű példája is annak, miképen lehet leg-
nehezebb időszakán átsegíteni egy olyan egye-
sületet, mely három évtizedes működése alat t 
intézeteiben 30.000 gyermeket nevelt, külföldön 
60.000, belföldön 30.000 gyermeket iidültetett és 
amely egyesület a felbecsülhetetlen értékű 
alapítványokat nem is tekintve a társadalom 
áldozatkészsége folytán csupán gyermeknapi 
gyűjtésekből kereken 4 millió pengőt fordított 
a magyar jövőnek, a magyar gyermeknek 
megmentésére. 

A Liga autonómiájának 1934. március 4-én 
történt újrafelvétele után a közóhajnak en-
gedve ismét Albrecht királyi herceg volt ke-
gyes a kormányzóelnöki tisztséget elvállalni. 
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Bár a súlyos megrázkódtatás a Liga működési 
körét egyelőre szűkebbre szorította, fennállá-
sának 30-ik évfordulóján az egyesület bizakodó 
reménységgel ismét a fejlődés ú t j á r a tért. 

Az igazgatói teendőket időközben példás ta-
karékossággal ellátó Bogyay Ar thur kamarás, 
ezredesnek tiszteletreméltó elvi okok miatt 
történt lemondása u tán Albrecht királyi her-
ceg dr. Pe t r i Pál ny. államtitkárt , a Ligának 
régi idők óta lelkes igazgatósági t ag já t kérte 
fel az ügyek ideiglenes vezetésére. Pe t r i Pál a 
Liga reorganizálásához fűződő fontos gyer-
mekvédelmi érdekekre való tekintettel öröm-
mel tett eleget a királyi herceg felkérésének 
és már a megválasztásakor elmondott mélyen 
szántó beszédében tanúbizonyságot tet t arról, 
hogy nemcsak nagy tudásával és előkelő köz-
életi pályafutása alatt szerzett tapasztalatai-
val, hanem szíve minden melegével is szolgálni 
fogja a Liga és általában a magyar gyermek-
védelem céljait. És a szavakat tettek követték. 
Albrecht királyi hercegnek a gyermekvédelmi 
szervek összpontosítása tárgyában tartott 
nagyjelentőségű felsőházi beszédét és javasla-
tait alapul véve „Néhány gondolat a magyar 
gyermekvédelem társadalmi megszervezéséről" 
címen nagyszabású memorandumban fejtette 
ki azokat az elveket, melyek szerint a hasonló 
célú gyermekvédelmi egyesületek összevoná-
sát, illetve kooperációját szükségesnek tar taná 
és a vezető egyesületekkel (Stefánia Szövetség, 
Vörös Kereszt, Pat ronage Egyesületek) tör-
tént megállapodások után világosan lefektette 
azokat az elveket is, melyek szerint az „Orszá-
gos Gyermekvédő Ligát a 6—16 év között lévő 
normális (nem gyógypedagógiai nevelést 
igénylő, vagy patronage intézetben tartott) 
gyermekek gondozása"-ban állapította meg 
olyképen, hogy a „szegény gyermekek nyári 
üdültetése, árvaházi nevelésre szoruló gyerme-
kek gondozása — a meglevő egyházi és állami, 
hatósági intézmények fenntartása mellett — a 
hivatásuknak esetleg nem megfelelő kisebb 
társadalmi intézmények átadásával a Liga 
kezében koncentráltassanak és hogy a Liga a 
6—16 éves korú gyermekek védelmére vonat-

kozó feladatok elvégzésére az Országos Ste-
fánia Szövetséghez hasonlóan állami megbíza-
tást kapjon, hogy így kellő súllyal tehessen 
eleget kötelezettségének és irányíthassa, ellen-
őrizhesse azoknak a kisebb testvéregyesületek-
nek működését, melyek az egyesületek kon-
centrációjával kapcsolatban a Liga felügyelete 
alá lettek helyezve." A Ligának központi gyer-
mekvédelmi szervvé leendő kiépítésére irá-
nyuló törekvések azonban korántsem merül-
tek ki ezen javaslatokkal és az azoknak alap-
ján megindult tárgyalásokkal, mert a buda-
pesti központ régi orvosi rendelőjének életre-
hívása, az újonnan létesített szegedi iskolai 
üdülők üzembehelyezése, a gödöllői Horthy 
Miklós Üdülőnek a Vörös Kereszt részéről 
nyáron át a Ligának történt átengedése, a sze-
gedi gyermekvédelmi központ szervezése, a 
Ligába beolvadni óhajtó egyesületek ügyeinek 
átvétele valóban mindenkit meggyőzhet arról, 
hogy a Liga kebelében belül lelkes építőmunka 
folyik és ma is feladata magaslatán áll, amikor 
fennállásának három évtizedes jubileumához 
érkezett. 

A Liga vezetősége Albrecht királyi herceg 
kormányzóelnök, báró Radvánszky Albert és 
dr. Ugrón Gábor kormányzóelnökhelyettesek 
és az ügyvezetést ténylegesen kezében tartó 
Pet r i Pál személyében ismét oly gondviselés-
szerűen állít tatott össze, hogy nemcsak az 
egyesület, hanem a társadalom is teljes biza-
lommal tekinthet a Liga újabb évtizede felé és 
— hogy Karsay Sándornak, az első ügyvezető 
igazgatónak szavaival éljek — „biztosan be 
fogja tölteni azt a magasztos hivatást, ame-
lyet alapítói neki szántak és tevékenysége nem 
fog kimerülni csupán a mindennapi gyermek-
védelmi esetek elintézésében, hanem erkölcsi 
és tudásbeli fölényével és agilitásával elő fogja 
készíteni a ta la j t a megvalósítható reformok 
számára és ezzel ú j ja magához tud j a ragadni 
majd a kezdeményezést, hogy a jelentéktelen 
egyesületek szűkös nézőpontjain felülemel-
kedve eredményesen szolgálhassa a gyermek-
védelem egyetemes érdekeit." 

Mutatvány, Drozdy Gyula : 
„Helyesírás és nyelvi magyarázatok" 
c. vezérkönyvéből. 
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VIDÁMSÁG ÉS ÖRÖM AZ ISKOLÁBA» 
írta : H U B A Y FERENC 

Dante szerint: a nevetés a lélek ragyogó fé-
nyének kivillanása. 

Most, amikor szétoszlik és mindent betölt a 
tavasz ragyogása: ott ragyog a virágtakaró-
kon, ú jha j tású leveleken, a szirmok megmoz-
dulását váró méhek szárnyain, a madarak tol-
lain és az emberek szemében, •— ez a felséges 
szép alkalom ar ra késztet, hogy mondjak vala-
mit a tanítói és a gyermeki lélek öröméről, ra-
gyogásáról. 

Mint ahogy a napfény végigömlik a kis ker-
temen, amitől duzzadnak, kipat tannak és fej-
lődnek a növények, vagy ha már megnőttek, 
életszintjüket sugártenyerével t a r t j a fent az 
éltető nap: ilyeii hatással van a gyermeki életre 
és mireánk is a jó hangulat ereje. 

A mi osztályunk a mi kis kertünk. Kár volna 
sátort verni kis kertünk fölé, mert úgy nap-
sugár nem juthat el oda, kelőfélben nem ro-
hanhat végig r a j t a láthatatlan fényesengetyűk-
kel csilingelve, amitől illatosabbnál-illatosabb 
virágkelyhek nyílnak ki. A sátor árnyékot 
vetne a virágos kertre, meghalványítaná, el-
csenevészítené a növényt, a napsugár ellenben 
az élet színét festi rá. Az életnek a színét, a ta-
vasz ragyogását akarom látni gyermekeim ar-
cán: ezért szeretem, ha jókedvük van és ezért 
akarom, hogy jókedvük legyen. 

A legkomolyabb értelemben vett örömről 
szóljunk először valamit. Mi is az öröm? Pro-
hászka Ottokár szerint „az öröm nem egyéb, 
mint az erős, meleg élet érzete; nem egyéb, 
mint átérzett s megtapasztalt erő. H a testben 
egészséges és friss, vagyis erős vagyok, ha 
pezsdül a vérem s ellüktet minden sejtbe, min-
den hajszálerecskébe, ha rendben és lendület-
ben érzem magam, ha munkámban boldogulok, 
s törekvéseimmel célt érek, ha helyzetemben 
boldogulni s érvényesülni tudok, s polgártár-
saim becsülését és elismerését ki tudtam vívni, 
ha állapotomnak és hivatásomnak megfelelő 
otthont tudtam teremteni, ahol megértést, me-
leget és pihenőt találok, ha testi fáradalmak 
és lelki küzdelmek közepette úgy érzem ma-
gam, mint aki ezt mind bír ja s győzi, ha ne-
mes öntudat sugalmazza tetteimet s életem 
tiszta szívből fakad, mint ahogy tiszta forrás-
ból fakad a hegyi patak, vagy a réten kígyózó 
ér : íme, ez mind erő, mely mikor megtapasz-
talom s melegen átérzem, örömérzetté válik 
bennem". 

A tanító is elsősorban erősnek érezze magát, 
mert a megérzett erő lesz az ő öröme. Milyen 
élet dicsekedhet ezzel az érzéssel? 

A mértékletes, minden rossz szenvedélytől 
mentes, kiegyensúlyozott élet, amelynek min-
den napra megállapított munkarendje van; 
mindennap talál magának megoldandó felada-
tot; mindennap győztesnek aka r j a magát érezni 
hivatásának mezején elvégzett feladatai felett; 
az így élő tanítót a sorozatos győzelmek tu-
data kitartóvá teszi; az ilyen tanító erősnek és 

boldognak érzi magát. Én akkor érzem maga-
mat legboldogabbnak, ha kötelességeimnek ele-
get tettem, ha feladataimat lelkiismeretesen 
elvégeztem, mert ez a boldogság az én leg-
nagyobb erőm, legtisztább örömöm s ennek az 
örömnek nélkülözése a legnagyobb boldogta-
lanság. 

Tanuljunk meg tehát győzedelmeskedni első-
sorban gyengeségeink felett, ezáltal boldogsá-
gunkat korlátozó feladatainkon is győzedel-
meskedni fogunk. Ahogy megszokhatod a tét-
lenséget, ami boldogtalanság, megszokod a mun-
kát is, ami boldogság. 

Tanítványaim életszabályává is ezt igyek-
szem tenni: Ha boldog akarsz lenni, végezd el 
feladataidat lelkiismeretesen! 

Nem mondom, hogy merüljön ki ennyiben a 
dolgozó tanító bölcselkedése, de azt merem ál-
lítani, hogy ha ez kimarad filozófiájából, csak 
filléres árú értékével lesz hasonló az ő böl-
csessége. 

Egy jól sikerült óra után mi festi tanító és 
gyermek arcára az öröm pír já t? A közös munka 
által kivívott győzelem érzése. A tanító tudá-
sának és szellemének erejével, a gyermek pe-
dig érdeklődésével és akaraterejével járult a 
sikerhez. A siker pedig öröm. 

Egy felnőttet törekvéseiben sokkal nehezebb 
elgáncsolni, mint egy gyermeket elkedvetlení-
teni. A gyermek még inkább szereti leszüre-
telni munkájának gyümölcsét, mint a felnőtt. 
A gyermek nem eljövendő élete előnynyújtá-
saiba lá t ja elérni munkája eredményét, ha-
nem tanítója érdeklődő és számontartó jóindu-
latában. A gyermeket tehát érvényesülni ha-
gyom szorgalmának gyümölcsöztetésében: meg-
hallgatom, megdicsérem; az én meleg érdek-
lődésem örömhullámokat támaszt lelkében, ér-
zéseket szívében, akaratvi lágában pedig az ál-
landó kitartás elhatározását. S minél gyakrab-
ban hullámzik örömtől a gyermeki lélek, an-
nál inkább válik az elhatározás tényleges ki-
tartássá. 

Minden tanító tapasztalhatja, hogyan válik 
jó gyermek a rosszból, a lustából szorgalmas; 
milyen sok helytelen életirányt igazíthat a ta-
nító egyenesbe, a legtisztább életörömöt érezve 
és éreztetve általa. Ez a tanítói munka győze-
delme, a tanítói élet boldogsága és legtisztább 
öröme: a lelkiismeretesen elvégzett munka fe-
letti boldog elmerengés és az erre való ráneve-
lés által sok helytelen életirány egyenesbe való 
bevezetése. 

Mint ahogy a nap ragyogásának tavasszal 
örül legjobban a lélek, győzedelmes ereje ak-
kor válik legnyilvánvalóbbá az életbe szök-
kenő növényeken, a léleknek örömben való 
fürösztése is gyermekkorban a legindokoltabb, 
hiszen legerőteljesebb, legpompásabb cseleke-
deteink .indítója nagyon sokszor éppen a gyer-
mekévekben átélt örömök emléke. 

Emerson azt mondja, hogy a nevetés által 
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éppen úgy kell tanulnunk, mint könnyek és fé-
lelmek révén. Hát könnyek, félelmek és neve-
tés által is tanítunk? Tanítunk és nevelünk. 
Gondoljunk csak az életre! A könny és félelem 
— mint néma pergés és néma szó — végig-
kíséri az ember életét. Ha nem számolnánk ve-
lük, még inkább boldogtalanok lennénk. Hiva-
tásunkban, családi életünkben ezek tesznek 
tartózkodóvá bennünket olyan mulasztásoktól 
és cselekedetektől, amelyek éppen könnyre és 
félelemre adhatnának okot. Gyermekeinket is 
neveljük olyanokká, akik számolnak a könnyel 
és félelemmel. Kerüld a fát, nem ütöd meg 
magad! Végezd el a dolgod, nem ér szemre-
hányás! — szoktam mondani tanítványaimnak. 

Amikor könny ragyog tanítványaink szemé-
ben, vagy félelem didergeti testüket, akkor 
könnyel és félelemmel tanítunk. Elmondok 
szomorú történetet, ami falunkban történt meg, 
ez rávilágít az előbb mondottakra. 

Egy fiatal, egészséges házaspárnak három 
szép gyermeke volt: a legidősebb öt éves, a kö-
zépső három, a legkisebb másfél éves. Nyáron 
a szülők mezőre jár tak . Ki gondozta a gyer-
mekeket? — vetődik fel a kérdés. — A szom-
széd tüdőbajos lányára bízták, aki betegsége 
miatt állandóan otthon tartózkodott. Ő gon-
dozta, csókolgatta és etetgette őket; a leg-
kisebbnek még meg is rág ta ételét. Mi lehetett 
ennek a következménye? Mind a három el-
pusztult. Váj jon félelemkeltés nélkül elmond-
hattam én ezt gyermekeim előtt a tüdőbaj ta-
nításával kapcsolatban? Félelmet keltettem a 
betegségben rejlő nagy veszedelmek és hosszii 
szenvedések ecsetelésével. Több gyermek rá-
ismert elbeszélésem alapján a szerencsétlen 
családra; ismerték a gyermekeket is: szépek, 
kedvesek, feketeszeműek voltak, nagyon szeret-
ték a szülők is őket, csak éppen megőrizni nem 
tudták. Sem a félelem, sem a könny nem ma-
radt el! 

Ha könnyel és félelemmel lehet tanítani, 
miért ne taníthatnánk nevetéssel is! Nagyon 
igaz Tolsztoj megállapítása: Egészen goromba 
hiba, ha a vidámság szellemét a tanító az is-
kolában ellenségnek t a r t j a és onnan szám-
kiveti. 

A vidámság szellemét alkalmas t réfák el-
mondásával és elmond atásával honosíthatjuk 
meg tantermünkben. Nagyon fontos azonban 
az, hogy sohasem mondjunk el, vagy hallgas-
sunk meg olyan tréfát , ami a tárgyalt dolgok 
eszmekörével nincs összefüggésben, vagy nem 
onnan indult ki, mert ennek ellenkezőjét téve, 
az ártatlan, sőt nevelői szempontból nélkülöz-
hetetlen vidám tantermi szellem, piaci szel-
lemmé fajulhat . 

Bemutatóul feljegyzéseim közül idézek egy-
pár tréfát iskolai életünkből: 

Vegytanórán a szeszes erjedésről beszélget-
tünk. Alkalmazás során szó volt a gyümölcsök 
helyes befőzéséről is. Egyik tanítványom el-
mondja, hogy átrágta egy egér a befőttes üveg 
papír ját , beleesett, belefúlt és nagyon, de na-
gyon sajnál ta a — befőttet. Nem lehetett meg-
enni! 

— Miért nem etted meg!? — mondja neki a 
szomszédja. — Egy szegény ember — folytat ja 
— egy lábas tejet kapott gazdáéknál, de bele-
ugrott a kis macska. Kiöntötte, nem ette meg. 

— Miért öntötte ki? — szólt szemrehányóan 
a gazda. — Tiszta kis macska volt az! 

• 

IV. Béla korával kapcsolatban Szent Margit-
ról való beszélgetés közben megígértem tanít-
ványaimnak, hogy ha időm lesz, elmesélem az 
„Az aranyszőrű bárány" c. mesét, amiben egy 
síró királylányka szerepel. De ők erőszakos-
kodtak, hogy mondjam el még azon az órán. 

— Na, vár jatok — gondoltam magamban —, 
ha nektek most kell, hát elmondom, de én fo-
gok r a j t a mulatni, nem t i! 

Elmondtam aztán nekik egészen addig, ami-
kor a pásztorfiú jelentkezett a királynál, de 
hogy hogyan nevettette meg a síró király-
leányt, azt elhallgattam. Kijelentet tem előttük, 
hogy amelyik történelemórán kivétel nélkül 
minden kérdezett helyesen felel, befejezem a 
mesét. Csak hetek múlva került sor a mese 
befejezésére. Ezalatt az idő alatt nagyon bele-
lendültek a tanulásba. A t réfa „kegyetlen" 
volt, de hasznos. 

# 

A Szesz káros hatásáról való beszélgetés kap-
csán beszélte el egyik tanítványom az alábbi 
tréfás történetet: 

— Egy cigányasszony már a „spanyolos" 
időkben is nagyon szerette a szeszesitalt. Ak-
kor tá jban mindennap berúgott. Egy alkalom-
mal is alaposan felöntve, dülöngőzve, roska-
dozva, házak falába kapaszkodva vonta magát 
hazafelé a főutcán. 

— Mi bajod, Rozi? — kérdezte tőle tettetett 
részvéttel az egyik úriember. 

— J a j , kezsit csókolom, megkaptam a spa-
nyol betegséget — felelt Rozi síró hangon. — 
Azóta mondják Nádudvaron a berúgott em-
berre: Spanyolbeteg, mint Bakó Rozi! 

• 

Hazánk legszebb épületeiről való beszélgetés 
közben a következő kedves t réfá t mondta el 
egyik tanítványom: 

Édesanyjával és nagybátyjával utazott ha-
jón Visegrádra. Mikor a parlament elé értek, 
akkor beszélte el neki a nagybátyja . 

— Az egyszerű falusi ember is megállt gyö-
nyörű országházunk előtt. Megnézte alaposan, 
megpedergette a bajuszát, majd fejét csóvál-
gatva, így szólt: Szíp, szíp, nagyon szíp ez a 
nagy épület, de kötve hiszem, hogy Magyar-
országon építették volna! 

Az életnek a színét, a tavasz ragyogását aka-
rom látni gyermekeim arcán, ezért szeretem, 
ha jókedvük van és ezért akarom, hogy jó-
kedvük legyen. Ne akadályozzuk meg tehát 
gyermekeinket a nevetés lehetőségeiben sem, 
mert, amint előbb mondottam: a sátor árnyé-
kot vet a virágos kertre. 
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A NYOMORÉKOK OKTATÁSA 
A NÉPISKOLÁKAT 

írta: BECHINGER ERNŐ 

A nyomorék gyermekek oktatása olyan 
probléma, amely súlyosan érint sok családot, 
hiszen a legújabb statisztika szerint Csonka-
Magyarországon 99.390 nyomorék van, akik kö-
zül az iskolakötelesek száma közel 8—9 ezerre 
tehető. Ez a 8—9 ezer nyomorék gyermek szét-
szórva sínylődik az országban, mert a nyomo-
rékok számára épült Nyomorék Otthon csak 
160 gyermeket tud ellátni. 

A nyomorékok ezrei járnak tehát az ország 
minden részében rendes népiskolába s több 
ezerre tehető azoknak a nyomorékoknak 
száma, akik testifogyatékosságuk természete 
szerint még iskolába sem tudnak járni. 

A trianoni békeszerződés sok millió magyart 
tépett le az ország testéről. Kevesen vagyunk, 
alig 8 és fél millió magyar, tehát elsőrendű 
feladat az, hogy ezt a 8—9 ezer nyomorékot 
segítsük, adjunk nekik lehetőséget arra, hogy 
dolgos, munkás polgárok válhassanak belőlük. 

A nyomorék kérdés az ó-korig nyúlik vissza. 
A spártaiak Tajgetosszal oldták meg a nyomo-
rék problémát, a középkorban szerzetesrendek 
és apácakolostorok körül éltek kegyelemke-
nyéren a nyomorékok addig, míg az ú j korban 
1832-ben Nepoinuk von Kurz nem létesített a 
számukra Münchenben egy nyomorék otthont, 
ahol ipari pályára próbálta kiképezni a nyo-
morékokat. Ez az ipari kiképzés sikerült és be-
bizonyosodott az, hogy a nyomorék tanítva, 
gyógyítva és i pa r r a kiképezve el tudja magát 
tar tani . 

Egymásután létesültek a nyomorék ottho-
nok. Először Németországban, aztán Hollan-
diában, Belgiumban, a Skandináv országokban, 
sőt a kis Dániában Knudsen lelkész 1872-ben 
olyan otthont létesített, amely rövid idő alatt 
ezerszámra képezte ki a nyomorékokat. Ma-
gyarországon 1903-ban alakult az első és azóta 
is egyetlen Nyomorék Otthon, amely azóta a 
munkaképes nyomorékok százait bocsátotta ki 
az életbe. A budapesti Nyomorék Gyermekek 
Országos Otthona befogadóképessége 160 és 
külön 60 ágyas kórház, míg a nyomorék iskola-
kötelesek száma 8—9 ezer, tehát ezerszámra 
já rnak a nyomorékok az épekkel iskolába, ren-
des normális iskolába, mert a nyomorék nem 
gyógypedagógiai alany. 

A nyomorék gyermek mozgása lassú, nehéz-
kes, nyomoréksága természete szerint, esetleg 
béna mindkét l ábára (Heine-Medin, gyermek-
bénulás) s így nem vehet részt az ép gyerme-
kek játékában. Helyhezkötöttségéből fakad fel 
lelkében a bánat, a fájdalom, amelynek ú t j a 
az irigységhez vezet el. Nem futhat, nem lab-
dázhat a többivel és ez úgy ha t rá, olyan erő-
vel, hogy egész lelke megmérgeződik. Az isko-
lában a normális ügyességet megkívánó tár-
gyaknál (rajz, írás, kézimunka) hátramarad, 

nem tud haladni a többivel, hiszen talán béna 
az egyik keze vagy hiányzik az egyik k a r j a 
s a gyermek érzi, hogy hiába iparkodik, l á t ja 
a hasztalan küzdelmet, tudja, hogy sajnál ják; 
s kihasználja ezt a sajnálatot, elernyed s min-
den munkára képtelenné válik. Ez a nyomorék 
a társadalomra nézve meghal, örökös nyűg a 
családon, a községen. Holott helyesen alkal-
mazott neveléssel munkaképes embert lehetett 
volna teremteni belőle. 

A tanító első feladata, amikor a nyomorék 
az elemi iskolába kerül, az, hogy a fogyaté-
kosság érzését ki ir t ja a nyomorékból. A fo-
gyatékosság érzése, — amely akkor válik tény-
nyé, amikor az egyén valamely feladat elvég-
zésére képtelennek érzi magát — dolgozik a 
nyomorékban, hiszen mozgásban elmaradt az 
éptől, nem játszhat, nem fu tha t az éppel; s ez 
kelti benne a fogyatékosság érzését. Ezt az ér-
zést kell először kiirtani a nyomorékból helye-
sen megválasztott feladatok elvégzésével, hogy 
a nyomorék gyermek a tőle megkövetelt fel-
adatot el tud ja végezni, pontosabban: meg-
szűnjék az a gátlása, hogy a feladatot el-
végezni nem tudja. A nevelői munka sikere 
vagy sikertelensége itt dől el, hogy mennyire 
tud ja a tanító a nyomorékban a feladat elvég-
zésére felébreszteni az erőt. Olyan feladatokat 
kell tehát kitűzni a tanítónak a nyomorék elé, 
amelyet az el tud végezni s a sikeres feladat 
elvégzése által nyert önbizalmat kihasználva, ú j 
és ú j és nehezebb feladat elé állítani a nyomo-
rékot addig, amíg a nyomorék a megszerzett 
gyakorlat és egyre növekvő ambíciója által 
utói nem éri az ép tanulót. 

A fogyatékosság érzésének kiirtása alapvető 
fontosságú, amelynek megoldásától függ a nyo-
morék egész élete. 

A fogyatékosság érzésének kiirtásával értük 
el az Otthonban például azt, hogy egy karok 
nélkül született gyermek megtanult a lábaival 
enni, írni, vetkőzni, öltözni, célbalőni. 

A fogyatékosság érzését óvatosan, lépésről-
lépésre haladva kell kiirtani, nem szabad sokat 
kívánni, mert akkor ellenkező eredményt 
érünk el. 

A nyomorék nem haladhat az éppel, a ma-
nuális ügyességet kívánó tárgyaknál. írásnál, 
rajznál hosszabb időre van szüksége a felada-
tok elvégzésénél, mint az ép gyermekeknek. A 
rajznál meg kell találnia a legmegfelelőbb test-
helyzetet nyomoréksága természete szerint 
(balkézzel rajzol, vagy béna kézzel, vagy láb-
nyomoréksága kíván más testtartást). Meg kell 
tanulnia a ceruzatartást, a tollszár használa-
tát, a vonalzó kezelését. (Állával szorítja le a 
vonalzót, vagy a csonkjával'?) 

Ezek elsajátításához természetesen idő kell 
és — sajnos — az állami tantervben előírt óra-
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szám kevés, különösen a tanyai iskolákban, 
ahol néha 50—60 gyermek j á r egy osztályba. 
De segíteni lehet r a j t a és kell is. Az épekkel 
egy iskolába j á ró nyomoréknak az J. és I I . osz-
tá ly elvégzéséhez két-két év kell. Az első év-
ben elvégzi a nyomorék az évi anyag felét, a 
második évben elvégzi az a n y a g másik felét.* 
í g y négy év a la t t megalapozzuk a nyomorék-
ban az ambíciót, k i i r t juk a fogyatékosság ér-
zését, a nyomorék e lsa já t í t ja a manuális tá r -
gyaknál az ügyességet s a felsőbb osztályban 
— a III.—IV.—V.—VI. osztályokban — már 
együt t tud haladni az éppel. Az így taní to t t 
gyermek már alkalmas lesz valamelyik ipar i 
pá lyára , amelyeik nyomorékságának legmeg-
felelőbb. 

Az épekkel egy iskolába kerülő nyomorék 
gyermeket a taní tó küldje orvoshoz, lehetőleg 
valamelyik közeli város k l in iká jára , vagy ha 
mód és alkalom kínálkozik rá, a Nyomorék 
Gyermekek Országos Otthona kórházába, meg-
vizsgálásra. A nyomorék gyermek testi fogya-
tékosságát lehet, sőt kell is csökkenteni mű-
tétek által. A leggyakrabban előforduló nyo-
morékság a gyermekbénulás (Heine-Medin), 
amin a ránylag könnyű segíteni. A földön csúszó 
nyomorékot műtétekkel t a lp raá l l í t j ák s gép 
segítségével j á rn i is tud. A testi fogyatékos-
ság csökkentése által a gyermek mozgásképes-
sége fejlődik, a petyhüdt izmok megerősödnek 
s a nyomorék idővel elég szépen fog járni . Az 
Angolkórból eredő nyomorékságon fűzővel se-
gítenek az orvosok. Általában akármelyik f a j t a 
nyTomoréksággal állunk is szemben (gyermek-
bénulás, merevbénulás, csigolyagyulladás, vele-
született nyomorékság, izületi gyulladás, am-
putáció, központi eredetű nyomorékság, izom-
betegség), az első feladat az, hogy a gyerme-
ket orvoshoz küld jük , akár a család, akár a 
község által. 

Az orvosi műtétek eredményét a pedagógus-
nak kell megrögzíteni. Az orvos m u n k á j a 
meddő marad, ha a pedagógus nem nyúl bele 
a gyermek lelkivilágába, a gyermek életébe; 
ha nem kényszerí t i nevelői eszközeivel j á rás ra , 
mozgásra a megoperál t testrészt. Ezér t nem 
szabad a nyomorékot a torna alól sem felmen-
teni, sőt igen erősen be kell fogni. 

A tanító alapelve a nyomorék gyermekkel 
szemben mindig az legyen, hogy a nyomorék 
testben épen és töretlenül és egészségesen él a 
lélek, a szellem, amelynek megmívelése a pe-
dagógus feladata . 

A nyomorékkal szemben a szánalomnak helye 
nincs. Nem szánni kell a nyomorékot, hanem 
segíteni r a j t a . Az ép ember szánalma mérhe-
tetlen károkat okoz a gyermek lelkében. A 
rosszul alkalmazott könyörületesség és i rga-
lom, amely a hibák elnézésében s a tapasztal t 
jó tulajdonságok érdemen feliili túlzásában áll, 
a sajnálkozás arcról leolvasható irtózó szá-
na lma a nyomorék életét tönkreteszi. Megismét-
lődő eset az, hogy a nyomorék gyermek, be-

* Ennek az anyagot elfelező rendszernek keresztül-
vitele osztálytanítás keretében való megoldása lehetet-
len volna. (Szerk.) 

kerülve a Nyomorék Otthonba, ki tűnő bizo-
nyí tványt muta t be az elvégzett 6 osztályról 
s a megejtet t vizsgálat fél órán belül k i m u t a t j a 
azt, hogy a gyermek színvonala megfelel a má-
sodik osztály színvonalának. 

Természetes ezekután az, hogy ilyen esetek-
ben a nyomorékkal foglalkozó pedagógus min-
den szaktudására és t ap in ta tá ra van szükség, 
hogy a gyermeket t anu lás ra kényszerítve el-
indítsa a fejlődés ú t ján . 

Az épekkel egy iskolába j á ró nyomorék nagy 
hibája az, hogy nyomorékságával nincs tisz-
tában; nincs tudatában annak, hogy mint nyo-
morék, mivel kell szembenéznie az életben. A 
nyomorékot felmentik a t o rna alól, a levente 
alól, sőt még a sportból is k izár ják . Még jó 
eset az, ha az iskolában k ih ív ják a táblához 
és nem mentik fel a r a j z alól is. Mert olyan 
esetről is van tudomásom, hogy a bénalábú, 
magát nehezen vonszoló gyermeket nem h ív ta 
ki a taní tó a táblához, mondván: szegény fiú 
nehezen j á r ! Súlyos hiba volt ez. A nyomorék-
nak, bármennyi re nehezen esik a járás, a moz-
gás, annál többet kell j á rn ia , mozognia, hogy 
az elsatnyult izmok ú j r a visszanyerjék cse-
lekvőképességüket. Torna alól nemcsak, hogy 
felmenteni nem szabad a nyomorékot, de spor-
toltatni is kell. Élő példának hozom fel a Nyo-
morék Otthon futbal lcsapatá t , amely a Buda-
pesti Labdarúgó Alszövetség V. és előkészítő 
osztályában küzd az ép csapatok ellen a ba j -
nokságért és többször győz a zöld gyepen, mint 
veszt. Megemlítem még i t t azt is, hogy a Nyo-
morék Otthonnak jóképességű asztalitennisz-
csapata van : kerékpár, úszó és at lét ikai cso-
por t ja is elég fejlett . Sőt i t t említem meg azt 
is, hogy a Nyomorék Otthon Vöröskereszt Egy-
letében képeztünk ki 50 növendéket elsősegély-
nyú j t á s ra és a polgári légvédelem ál talános 
részére is. 

A nyomorék gyermekből munkaképes iparost 
lehet nevelni, akik ilymódon nemcsak, hogy 
nem szorulnak a társadalom támogatására , ha-
nem önmagukon kívül még családjukat is el-
tar t ják , mint azt a Nyomorék Otthonból ki-
került sokszáz kiképzett nyomorék iparos bi-
zonyítja. 

A nyomorék gyermekek sorsa a tanítók ke-
zében van, akiknek m u n k á j a nyomán fejlődhe-
tik ki 8—9 ezer nyomorék élete, jövendője. A 
tanító az, aki az országban szerte-szórtan síny-
lődő 8—9 ezer szerencsétlen gyermekből munka-
képes iparost nevelhet. Ne felej tsük el azt, 
hogy nyomorék volt Tyr taues , a régi görögök 
harci dalnoka; Sokrates a görög bölcs, Köny-
ves Kálmán tudós k i rá lyunk, Corvin János , 
Mátyás természetes fia, Lord Byron, a nagy 
költő, az angol Pope, a f r anc ia Scarron, az 
olasz Leopardi, a német származású amer ika i 
feltaláló, a púpos lángész, Steinmetz; Cervan-
tes, aki nyomorékon í r ta meg a híres Don 
Quixote-ét; Napoleon, aki a fél világot a sar-
kai alá t ipor ta és aki legmagasabbra emelte 
a f rancia glorie-t; Mind Gottfr id , a „Macska-
rafael", a magyar származású híres német 
festő; gróf Zichy Géza, a félkezű zongoramű-
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vész, — és ma is nyomorék áll a világ leghatal-
masabb államának az élén, Roosewelt, az USA 
elnöke; nyomorék Snowden, aki megmentette 

Angliát a pénzügyi összeomlástól; nyomorék 
II . Vilmos volt német császár és nyomorék 
Tilden, a híres profi-tenniszező. 

A NEVELÉS MŰVÉSZETE 
Irta : VÁRADI JÓZSEF 

Az a szép terv, amelynek megvalósítása érde-
kében Marczell Mihály dr. hozzáfogott „A bon-
takozó élet" megírásához, már kivitelében is a 
befejezéshez közeledik. Szerzőnk a sorozat I. kö-
tetében fel tárta az egyéniség összetevőit. A II . 
kötetben ismertette a gyermek, serdülő, i f j ú és 
felnőtt lelki világába való behatolás művésze-
tét. A III., IV. és V. kötetben kidolgozta ezen 
egymásra következő ós egymásba átmenő élet-
korok állapotrajzait, mégpedig úgy, hogy azok 
az emberi élet teljes kibontakozásának képét 
adják, állandó tekintettel a nemi megosztódásra 
és a társadalmi rétegződésre. 

Ez után az egy szóval embertanulmányinak 
nevezhető alapvető tájékoztatás után tért r á a 
VI. kötetben a nevelésre vonatkozó útmutatá-
sokra. Ebben a neveléstan alaptételeit fej tet te 
ki s így ez a kötet gyakorlati neveléstanának 
általános része. A sorozat VII. kötetében pedig 
— a fenti cím alatt —, rá tér a nevelés részletes 
és életkorokhoz alkalmazkodó, valamint a nemi 
elkülönülést és az életpályákat is tekintetbe 
vevő módszerére. 

Szerzőnket ebben a kötetben is tisztára gya-
korlati szempontok i rányí t ják s ezért nem tér 
ki a tudományosan kidolgozott nevelési mód-
szerekre. Az életben közvetlenül hasznosítható 
tanácsokat közli könnyen érthető formában, 
egységes keretbe foglalva a nevelés gyakorla-
tát . S amint a sorozat első öt kötetében is az 
emberi élet egymásra következő és egymásba 
természetszerűen átmenő szakaszait követi, úgy 
tanácsait is az életszakaszoknak megfelelően 
csoportosítja, kitérve mindazon tényezőkre, 
melyek a magasabb rendű, tiszta szellemű és 
emelkedett lelkű embertípus kialakításánál te-
kintetbe jönnek. 

A fenti cím választásának indokolása végett 
hangsúlyozza, hogy az ember nevelése művé-
szet, sőt a művészetek között a legmagaszto-
sabb. I t t ugyanis a nevelőnek a nevelés alatt 
állóra ható munkája mellett nélkülözhetetlen és 
döntő jelentőségű a bontakozva alakuló ember 
egyéni erőfeszítése: elsajátító és önmagát ala-
kító belső mozgása. A benne lobogó tűzzel ol-
vaszt ja a külső világot belső világává. Bár-
mennyire fontosak tehát a kívülről befelé ható 
tényezők, a döntő az alanyi feldolgozás. Ez 
csak akkor következik be, ha a nevelődő rá-
hangolódik az életfejlesztő benyomásokra és ön-
tevékenységre serken. A nevelő tehát csak foly-
tonos lélekébresztő ihletéssel teljesítheti hiva-
tását; mert a nevelődőben ez a nélkülözhetet-
len belső munka csak a megfelelő életeszmény 
ú t j án való ihlető befolyásolásra indul meg. 

Egyetemes képlet szerinti emberek azonban 
nincsenek, hanem, csak egyének, soha és sehol 
nem ismétlődő különvalóságok. Ezért egyenesen 

művészet az egyéniségek megismerése. Művészi 
érzék kell az egyéniségnek megfelelő életesz-
mény meglátásához és a művész biztosságára 
van szükség a művelődési anyag olyan halmo-
zásához, hogy az mind a nevelődő természeté-
nek, mind életeszményének megfeleljen. A „mit?" 
és a „hogyan?" egyaránt művészi tapintatot té-
teleznek fel a nevelőben, mert „a lélek nem tűri 
el a leigázást, csak a szeretet óvatos, bontogató 
érintésére t á r j a ki magát fogékony készséggel". 
A magasabbrendű életre való elhivatottság és 
az erre való alkalmasság szuggerálásával indít-
juk meg a nevelőben ezt a „perpetuum vitale"-t, 
amelynek a bátor kezdeményezést, az ú j r a meg 
ú j r a való nekilendülést köszönhetjük. Így ke-
rülnek a lélek őserői és a tökéletesedés szent 
vágya az egyén kialakulásának szolgálatába. 

Mindezekből az következik, hogy a nevelés 
művészet, mégpedig életművészet. Azért kí-
vánja, hogy aki a nevelés területét kuta t ja , az 
ne csak a tudományos intézetek és laborató-
riumok kapuin lépjen be, hanem a művészet 
csarnokait is keresse fel. Ezek a továbbzarán-
doklót elvezetik az életművészet csarnokába, 
oda, ahol ég s föld találkoznak: a templomba. 
Ez az a szent művészcsarnok, ahonnét szerte-
árad a nevelői ihlet égi ajándéka, amely élet-
művésszé avat ja , életszolgálatra lelkesíti a ne-
velőt. 

A kisgyermek nevelésének módszereinél hang-
súlyozza, hogy — az eugenikai gondolkozás ter-
jesztése mellett — igen fontos a felnőttek lelki-
ismeretének és felelősségérzetének nemesítése. 
Az ú j élet teremtésében csak az vehet részt, 
aki önfegyelmezéssel és kidolgozott lélekkel 
készült e szent hivatás teljesítésére. Legyen az 
életeredet ténye mindenki előtt szentség, mert 
csak így nevelhető a megszülető gyermek tiszta 
életűvé. Azt sem szabad szem elől téveszteni, 
hogy a jelen szolgálatával voltaképen a jövőt 
is szolgáljuk. Az önmegtagadó, lemondani tudó 
ember kemény munkája nemcsak az egyén éle-
tét t a r t j a egyensúlyban, hanem a csírázó nem-
zedéket is összhangzatosan építi. Mindamellett 
szükséges, hogy „az állam tegye lehetővé az ú j 
élet fakadását". 

A szülőkre az életfakadás legigazibb és leg-
szentebb szolgálata, a lélckfejlődés megindí-
tása szempontjából is súlyos teher nehezedik 
és nagy felelősség háramlik. Mivel testi-lelki 
berendezettségét, jövő életének minőségét a he-
lyes összetételű lelki atmoszféra biztosítja, 
azért szükséges, hogy az élet leheletétől is vé-
dett „szent harmadik" a lelki zavaroktól és lelki 
károktól megóvassék. A gyermeknevelés kez-
dete így szükségképen a születés előtti időre to-
lódik, mert a családnak már a még láthatót őt, 
„az Úr jövendő követét"-t (Rabindranat Tagore) 
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is szolgálnia kell. A gyermek oly rendkívüli 
módon van összekötve és összenőve szüleinek 
lelki beállítottságával, hogy a gyermek legtöbb 
ideges zavarát a szülők megzavart lelki életére 
lehet visszavezetni. 

Mivel a benyomásoknak kezdettől fogva olya-
noknak kell lenniök, hogy előkészítsék és — a 
szellemi fejlődés ú t ján — előmozdítsák a föl-
emelkedést, azért a csecsemőkorban sem érhet-
jük be a testi élet gondozásával, hanem terv-
szerűen szolgálni kell az ébredező, fesledező 
lelkiséget is. A kisgyermek derűs világában 
örömét a jóban leli, a jót keresi, ebben kell 
megerősíteni, lelkének ezt a lényeges vonását 
kell kifejleszteni. Erkölcsi ébredése akkor kö-
vetkezik be, amikor a már nyert tanítással 
ellentétes cselekedetének felelőssége tudatossá 
válik benne. Ezzel lehetővé válik az életigaz-
ságok megalapozása is. A véges „én" és a „Vég-
telen Én" az egész mindenség legnagyobb kin-
cse s így e kettő vitális kapcsolatának kidolgo-
zása az emberi élet legmagasabbrendű hiva-
tása. Erre kell törekedni már a családban és ez 
a főfeladata az iskolának. 

A család és az iskola összehasonlításából sok 
olyan adatot, illetőleg szempontot nyerünk, 
amelyeknek egyfelől a beszéd- és értelem-
gyakorlatok taní tására való készülésben, más-
felől a tanulók nevelésében és a gondviselők-
kel való érintkezésben nagy hasznát vesszük. 

Az elemi iskola az alsófokú, — értsd: alap-
vető! — ismeretek tervszerű és módszeres át-
iiltetője. örömmel állapítható meg, hogy az 
újabb nevelési irányzatokban előnyös fordulat 
következett be, amelynek hatása alatt egyre 
erőteljesebben hangsúlyozzák a léleknevelés 
fontosságát. A tudás csak eszköze, igaz, hogy 
igen fontos eszköze a lólekfejlesztésnek. Mivel 
azonban csakis eszköze, meg kell közelíteni azt 
a fokot, „amelyen az egyes gyermek egyéni-
sége külön gondot jelent". 

A gyermek megismerése preventív tanítói 
kötelesség. Mint minden művésznek, a lélek-
niűvész tanítónak is ismernie kell anyagának 
természetét, különben műve, munkájának ered-
ménye nem lehet értékes. 

Bizonyos, hogy iskolai munkájában az álta-
lános érvényű intézkedéseket kell irányadók-
nak vennie; de az is kétségtelen, hogy a rész-
letekben a legnagyobb szabadságot élvezi. E 
szabadságából akkor fakad áldás, ha a tanítás 
anyagában meglátja a nevelő erőt, a gyerme-
kekben pedig megérzi a készségesen megnyíló, 
telítődni vágyó lelket. 

Állandó és következetes vezetés mellett, „a ta-
nító lelki élete kiverődik a tanuló lelkén". 
Ezért fontos, hogy ihletett lélekkel közeledjék 
hozzá a tanító. Minden tanító. Tanítóságunkat 
„minőségi mozgalmá"-ban megerősítheti és lel-
kesítse szerzőnk azon kívánsága, hogy: „A ta-
nítónemzedék az élet el i tgárdája legyen!" 

A tanulók ilyen lelki kezelése feltételezi a 
gyermekek önzetlen szeretetét, valamint a lel-
kieknek mindennél többre való becsülését. így 
lesz a tanulókhoz való közeledésünk közvetlen, 
változatos, megértő, kedves és derűs, amely 
örömre hangolja őket és így lehetővé teszi a 

velük való vitális kapcsolat felvételét. Ezzel 
tudja aztán a tanító cselekvésre késztetni a 
finomabb lelki hajlamokat s így taní tásának 
eredménye nem élettelen ismerethalmaz lesz, 
nem marad holt tőke, mert a tanulók lelkének 
belső dinamikája azt átviszi a sa já t és később 
mások életébe. 

A legnagyobb eredményt a tekintéllyel tör-
ténő irányító közléssel és a szoktatással lehet 
elérni. A tanító tekintélyének természetesen 
olyannak kell lennie, hogy az a tanulókból 
készséges, szeretetteljes behódolást váltson ki. 
Mivel pedig a nevelésben az indulatmentes, 
tervszerű és egyvonalú i rányí tás döntő értékű, 
igen fontos, hogy a tanító intézkedéseiben kö-
vetkezetes legyen. Elemi fokon — szerző szerint 
— egyenesen hiba volna az ellenvélemény fel-
vetése, mert gyengítené a gyermek ítéletének 
biztosságát. Márpedig amilyen könnyű zavart 
okozni, olyan nehéz rendet teremteni. 

A lélekfejlesztést szolgáló ismeretközlés mel-
lett nélkülözhetetlen a szoktatás is, mert a 
könnyed tevésnek, a készséges cselekvésnek 
nyilvánvalóan a többszöri és mindig ugyanúgy 
véghezvitt cselekvés az alapja. 

A kisgyermek életében benne rejtőzik jövője 
is. A tapasztalat is azt muta t ja , hogy ahol pl. 
nem szoktattak kisgyermekkorban erkölcsi és 
vallási életre, ott később majdnem hiábavaló 
minden erőfeszítés. Szükséges tehát, hogy m á r 
a kisgyermek lelkébe mélyen belevésődjenek 
jövő életének iránypályái. Amiből viszont az 
következik, hogy a népiskola az igazi alap-
vető; mert, — bár látszólag a legkisebb hatók 
között szerepel, — a valóságban a népiskola 
fekteti le a jövő élet pályájának sínéit. 

Hogy a népiskola betölthesse hivatását, a csa-
ládokkal együtt kell dolgoznia és a tanulókra 
ható eszközök között a legfontosabbnak a sze-
retetet kell tekintenie. Viszont az is szükséges, 
hogy a szülők erősítői, visszhangjai legyenek az 
iskolai oktatásnak és óvakodjanak a tanító ki-
sebbítésétől, tekintélyének rombolásától. Ami-
kor pedig a tanítóval saját gyermekükről be-
szélnek, ne palástolják ennek hibáit. A komoly 
nevelés előfeltétele a teljes nyíltság. 

A jövő nemzedéket szolgáló nemi elkülönü-
lés bekövetkezésével serdülővé válik a gyer-
mek. Szerzőnk i t t a praepubertás és pubertás 
korát egybekapcsolja, viszont élesen elkülöníti 
a fiúk és a leányok fejlődését, hogy ennek ne-
velői befolyásolása ne csak céltudatos, de ér-
tékes is lehessen. 

A VII—VIII. osztályok, továbbképző nép-
iskolák tanítói, valamint a levente-oktatók és 
i f júsági vezetők ebből a részből, valamint az 
i f júság neveléséről szóló fejezetekből sok gon-
dolatot meríthetnek. A felnőttekkel való bánás-
módra nézve pedig követni való tanácsokat ka-
punk „A felnőttek életének szolgálata" című 
fejezetben s így a könyvnek a népművelésben 
és az egyesületi munkában is hasznát vehet-
jük. 

Szerzőnk szent meggyőződéssel hiszi és val l ja , 
hogy az igazi emberi természetet szolgál ja 
„Aki pedig a természettel egy irányt követ, az 
jó úton halad." 
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ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

Társadalmi mozgalom a népművelő 
f i lm érdekében — Ausztriában 

í r ta : TAMÁS JÓZSEF 

Közhely, hogy a sajtó, a betű nagy hatalom, 
de talán nem eléggé köztudomású igazság még, 
hogy ma már a film is az. Ebből következik, 
hogy míg a társadalom a sajtó munkáját éber 
figyelemmel kíséri, addig a filmet nem bírá l ja 
oly szigorral. 

Legújabban már módosul ez a felfogás. Kü-
lönösen a világnézeti újjászületését élő 
Ausztriában erős lendülettel, nagy körültekin-
téssel és ügyes szervezéssel megindult a harc 
a film káros hatásával szemben, de még in-
kább a jó, a valóban népművelő film javáért , 
mert az a felfogás vált általánossá, hogy a fel-
nőttek nevelés-oktatásügyét teljesen nem sza-
bad az államra áthárítani. „Csak az a nemzet 
egészséges, amely művelődési vágyat érez, ösz-
tönszerűen érdeklődik ilyen kérdések iránt, 
viszont az a társadalom nem mondható nor-
mális állapotúnak, amelynek széles rétegeiben 
az a nézet alakult ki, hogy a nevelés-oktatás 
kizárólag az állam feladata, ahhoz a társada-
lomnak nincsen köze." (E. Spranger.) 

Ausztriában az 1934. évi október havában 
társadalmi szervezet létesült a népművelő, a 
jó film munkájának fokozására. Ebben az 
egyesületben helyet foglalnak az összes nagy 
súlyú társadalmi, kulturális és hazafias egye-
sületek, sőt a közoktatási kormány és a szö-
vetségi elnök is közreműködik. Az egyesület 
megszervezte az u. n. Fi lmkultúr Intézetet, 
amelynek élén álló választmány tagjai között 
ott talál juk a bécsi hercegérseket, a honvé-
delmi front, az iparos és i f júsági szövetség, a 
katolikus akció, stb. kiküldöttjét. Az ügyvitelt 
dr. Gesek Lajos tanár vezeti. 

Tekintsünk bele az intézet munkájába. Fel-
adatának nem a cenzúrát tekinti, hanem a ta-
nácsadást, a társadalom szervezését. E célból 
először is a filmeket osztályozza. Az első cso-
portba azokat a filmeket sorozza, amelyek tar-
talma és kivitele igen kiváló. A második cso-
port a fenti szempontból elsőrendű, de szóra-
koztató természetű film, a harmadik a fenti 
két csoportba tartozó gyöngébb minőségű fil-
mek, a negyedik a kifogásolható filmek cso-
portja. E négy minősítésen kívül még hazafi-
ság, vallásosság és az i f júság nevelése szem-
pontjából is osztályoz. 

Az intézet öt főfeladatot állít maga elé: 1. 
Tanácsadója akar lenni a mozit látogató kö-
zönségnek, főleg annak a közönségnek, amely 
komoly és elfogulatlan kri t ikát nem igen hall 
s amely a lapok rovatvezetőinek bírálata és a 
filmkiadók hangos és sokatígérő reklámja 
után igazodik. 2. A mozitulajdonosokat is meg 
aka r j a ismertetni a jó filmmel, mert — sajnos 
— azok is inkább a gyárosok és ügynökök rá-
beszélését követik, inkább üzleti szempontok 
által befolyásoltatnak, mint a filmek jósága 
által. 3. Feladatának tekinti továbbá, a jó fil-

mek gyártásának és kölcsönzésének elősegíté-
sét. 4. A filmügy népművelői, tudományos, 
gazdasági és technikai kérdéseinek szakszerű 
művelését kívánja s végül az osztrák gyárt-
mányú és német nyelvű filmek hazai és kül-
földi terjesztésére törekszik. „Werkabende des 
Filmes" cím alatt a filmnézőkből, rendezőkből, 
szerzőkből, népművelőkből és egyéb szakem-
berekből időnkint megbeszéléseket ta r t a film 
összes kérdéseit illetőleg. Nem utolsó sikere 
az intézetnek, hogy ma már Ausztriában a jó 
filmek „mennek", „futnak", míg a rosszak elő-
adása hovatovább több kockázattal jár. Tud-
nunk kell, hogy az intézet a nemzetközi oktató 
filmintézettel, az angol, francia, német, belga, 
holland rokontörekvésű intézetekkel szoros 
együttműködésben van. A Fi lmkultúr Intézet 
képviselője mindenütt ott van, ahol film-ügyet 
tárgyalnak és a keze belenyúlik a film életébe, 
segíti a jó filmet, elterjesztésében, előállításá-
ban és szállítási kedvezményének ki eszközlésé-
ben. 

Hogy az osztrák közönség, az if júság, az 
egyesületi tagok s általában a mozilátogatók 
minél nagyobb körben tudomásul vehessék az 
intézet f i lmajánlásait és kritikáit, „A jó film" 
címen képes hetilapot ad ki 8 pengő évi elő-
fizetéssel. Ez a kiadványa annyira irányadó, 
hogy az újságok, filmlapok, falragaszok, röp-
cédulák ebből veszik adataikat, kritikáikat. 
A színházlátogató közönség alkalmazkodik 
illetve figyelembe veszi „A jó film" tanácsait. 
Ischlben és más ausztriai városokban alkal-
mam volt meggyőződni arról, hogy a falraga-
szon szereplő hivatkozás a Fi lmkultúr Intézet 
k r i t iká já ra mennyire helyes és mennyire be-
folyásolja a közönséget. 

Áz intézet ügyvezetőjénél történt látogatá-
som alkalmával megtudtam, hogy a kétéves 
intézet eddig kétezernél több filmet vizsgált 
meg. Dr. Gesek Lajos örömmel mutogat ta az 
elismerő levelek ezreit, amelyek az osztrák tár-
sadalom legkülönbözőbb osztályaitól érkeztek. 
Megemlítette továbbá, hogy az ezidei római 
filmkongresszus képviselői előtt a pápa Őszent-
sége elismerőleg nyilatkozott a jó film érde-
kében kifejtett munkásságukról. Öszentségé-
nek a jó filmre vonatkozó gondoskodását iga-
zolja az a körülmény is, hogy július hónap-
ban a fi lm áldásos munkájáér t imát rendelt el. 

A filmintézet és vele a társadalom akciójá-
nak tulajdonítható, hogy az elmúlt évben a 
kormányhatalom újból életbeléptette a szigorú 
filmcenzurát, továbbá, hogy a bécsi rádió 
programmjába állította a „beszéljünk a filmről" 
című heti egyórás előadását, amelynek kere-
tében a legújabban megjelent jó filmekről, a 
jó film ismertető tulajdonságairól, művészi, 
nevelő, stb. értékéről szó esik. 

Könnyen érthető és belátható, hogy az em-
beri ész és akarat e csodás alkotása: a film, 
ma óriási kultúrtényező, lélekformáló, építő 
és romboló, akarat i rányi tó eszköz, mert hi-
szen a hivatalos adatok szerint az egész földön 
55 ezer mozi naponkint 30—40 millió ember 
szemei elé vetíti a képeket, harsogja füleibe a 
szavakat. A nemzet lelke tisztaságáért aggó-



214 
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 

69. ÉVF. 

dók ezért nem nézhetik közönnyel a mozi mun-
káját és nem hagyhat ják figyelmen kívül azt 
a körülményt, hogy az üzleti szellem legtöbb-
ször csak a hasznot keresi. Ma már az egész 
világon a nemzetek sorsát intézők figyelmét 
magára vonta a film. Íme Ausztria társadalma 
összefog a jó film propagálása érdekében, Ju-
goszlávia a bűnügyi filmek előadását eltiltja, 
Csehszlovákia kíméletlenül eltiltja az i f júsá-
got a „felnőtteknek" szóló filmek látogatásá-
tól, illetve csak az i f júságnak való filmek 
megtekintését engedi meg, stb. 

Leibniz azt mondja: „Adjátok kezembe a 
nevelést és én megváltoztatom a világot." I t t 
az ideje, hogy a népművelési szerveinkkel is 

tegyünk ez i rányban valamit. Az első fecské-
ről h í r t olvasunk a lapokban; a váci A. C. or-
szágos mozgalmat indított a szigorú filmcen-
zura érdekében. Azokat az idegen filmeket, 
amelyek úgy világnézetüknél, mint erkölcsi 
tendenciájuknál fogva távol vannak a magyar 
közönség lelkétől, kérlelhetetlen szigorral 
b í rá l ja a cenzúrabizottság, amely a jövőben 
még hangsúlyozottabban érvényesíti intézke-
déseiben a tiszta erkölcsöt, a nevelői felfogást. 
Nyomában tudatára ébredjen hivatásának az 
egész magyar társadalom és mindazon hivata-
los intézmények, amelyek a népművelés érde-
keit a rossz filmmel szemben is megvédeni 
akar ják . 

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

A jelző érzékeltetése 
írta: G Ü N T H K R JOLÁN 

Félórás tanítás. Bemutatom vele: a) Hogyan 
használhatja fel a tanító a földrajzi ismerete-
ket nyelviórán és fordítva, b) Hogyan gyara-
pí that ja szép kifejezésekkel, választékos sza-
vakkal a gyermekek szókincsét, c) Hogyan lop-
hat ezzel kapcsolatban új nyelvi tényt a tanu-
lók tudatába, d) Hogyan használhatja fel a 
gyűjtöt t neveket fogalmazáshoz, mely szintén 
a földrajzi ismereteket rögzíti, e) Hogyan kelt-
het ezen az órán is i rredenta érzelmeket. 

Előzőleg a Magas-Tátráról folyt a szó a föld-
rajzórán. Sok levelezőlap, szemléltetőkép, szí-
nes leírás, vázlatrajz varázsolta eléjük a Tátra 
szépségeit; új , eddig ismeretlen fogalmak ke-
rültek a kicsinyek tudatába, ú j nevek eseng-
nek, bongnak fülecskéikben, — megpróbálom, 
kinek mi maradt meg lelkében. Figyelmüket 
a kitett levelezőlapokra irányítom. 

Előkészítés. 
Melyik gyönyörű vidékről valók ezek a szép 

képek? Ki mit tudna mondani a Tátrák vidé-
kéről"? (Beszámoló.) Elő a füzeteket, í r j uk össze 
azokat az érdekességeket, melyeket a Tátrában 
találhatunk. Címnek egy sort hagyjunk üre-
sen, az érdekességeket a füzet baloldalán egy-
más alá í r juk . — A képek megbeszélése alap-
ján kb. a következő gyűjtemény alakul ki: 
hegycsúcsok, sziklabércek, szakadékok, vízesé-
sek, patakok, tengerszemek, feqyőerdők, páf-
rányok, zergék, havasi pásztorok, kalyibák, 
üdülőházak, menedékházak, kirándulók, turis-
ták, idegenek, betegek, stb. — Igen száraz sza-
vak ezek, nem fejezik ki eléggé e tá jnak szép-
ségeit. 

Célkitűzés. 
Próbál junk eléjük díszítő jelzőket tenni. 
a) Jelzők gyűjtése szemléltetés alapján. 
Milyen hegycsúcsok emelkednek a Tátrában? 

Messziről úgy látszanak, mintha égbe nyúlná-
nak, mit mondhatunk hát róluk? — Hát mikor 

a napsugarak beragyogják őket? — Jelezzük 
szépségüket! Milyen hegycsúcsok? (égbenyúló, 
napsugaras hegycsúcsok). í r j u k az első sorba, 
jobb oldalra! — Ki merne közületek erre a 
sziklabércre felmászni? (kép). Miért nem? — 
Milyen sziklabércek vannak itt? (meredek). Ír-
juk fel! — Ebbe a szakadékba sem szeretnék 
ám beleesni! Miért? — Melyik jelző illik a sza-
kadék nevéhez? — Találgassunk mindegyik 
névhez megfelelő jelzőt, — a legjobbat beleír-
juk gyűjteményünkbe! 

hegycsúcsok, 
sziklabércek, 
szakadékok, 
vízesések, 
patakok, 
tengerszemek, 
fenyőerdők, 
páfrányok, 
zergék, 
havasi pásztorok, 
kalyibák, 
üdülőházak, 
menedékházak, 
kirándulók, 
turisták, 
idegenek, 
betegek, 
égbenyúló napsugaras hegycsúcsok, 
meredek sziklabércek, 
mély szakadékok, 
zúgó vízesések, 
rohanó hegyi patakok, 
csodás tengerszemek, 
illatos fenyőerdők, 
harmatos páfrányok, 
ugráló zergék, 
egyszerű havasi pásztorok, 
szegényes kalyibák, 
pompás üdülőházak, 
kényelmes menedékházak, 
vidám kirándulók, 
fáradhatat lan turisták, 
kíváncsi idegenek, 
gyógyulni vágyó betegek, stb. 
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b) A jelző érzékeltetése. 
Olvassuk fel az első gyűjteményt! — Most 

a másodikat! — Mondjatok véleményt mind-
kettőről! Melyik szebb? Melyikből tudtatok 
meg többet? Mit tudtatok meg a hegycsúcsok-
ról, — a turistákról, — az erdőkről, — stb. Mely 
szavak jelzik ezeket a milyenségeket? Olvas-
suk fel külön a jelzőket! Most sorban a jelzős 
neveket! — Miféle nevek ezek? — Í r j u k föléjük! 
(Jelzős nevek.) Az első gyűjteménynek milyen 
címet adnátok? — (Puszta nevek.) Ezt is fel-
í r juk! 

Most már háromféle gyűjteményünk van 
a Tátráról. (Képgyűjtemény, pusztanevek, jel-
zősnevek gyűjteménye.) Ezek segítségével szép 
kis fogalmazványt készíthetnétek erről a gyö-
nyörű vidékről. Melyik neveket szeretnétek fel-
használni hozzá? 

c) Közös fogalmazás. 
Keressünk jó címet! 
A következő kérdések segítségével fogalmaz-

hatok: 1. Hazánk többi vidékéhez hasonlítva, 
mit mondhatunk a Magas-Tátráról? 2. Kik 
keresik fel? 3. Hol pihennek meg? 4. Miben 
gyönyörködnek ott? 5. Hol sétálnak? 6. Kik kö-
szöntik őket? 7. A Tá t r a mos t . . . 8. Mit kérünk 
Istentől? 
A fogalmazvány kb. így alakul: 
A Magas-Tátra hazánk legszebb vidéke. Vi-

dám kirándulók, fáradhatat lan túristák, kí-
váncsi idegenek, gyógyulni vágyó betegek kere-
sik fel. Pompás üdülőkben, vagy kényelmes 
menedékházakban pihennek meg. Gyönyörköd-
nek az égbenyúló, napsugaras hegycsúcsok-
ban, a meredek sziklabércekben, mély szakadé-
kokban, a zúgó vízesésekben, rohanó hegyi pa-
takokban, csodás tengerszemekben, ugráló zer-
gékben. Sétálnak az illatos fenyőerdők és har-
matos páfrányok között. Egyszerű havasi pász-
torok köszöntik őket. — A gyönyörű Tátrán 
most idegen zászló leng. Jó Istenem, add, hogy 
ú j r a magyar legyen! 

Elmélyítés, begyakorlás. 
Olvasókönyvetekben is van egy szép leírás 

a Magas-Tátráról. Olvassátok el figyelmesen és 
í r já tok ki belőle a jelzős neveket. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 
Magyar Paedagogia. A Magyar Paedagogiai 

Társaság jeles folyóirata ez évi jan.—márc. 
(1—3.) számában első helyen Kelemen Krizosz-
tóm pannonhalmi főapátnak, a Társaság tisz-
teleti tagjának, székfoglaló előadását közli, 
melynek tárgya: A vallás mint nevelési tényező 
az iskola életében. A nevelés különféle irá-
nyainak jellemzése során megállapítja, hogy 
míg a materialisztikus nevelésben a következő 
nemzedékre áthagyományozandó legfőbb érték 

gyanánt a gazdasági értékek, a nacionalisztikus 
nevelésben a nemzeti életértékek, a liberális-
humanis ta nevelésben a szellemi értékek sze-
repelnek első helyen, addig a keresztény ne-
velésben az értékrangsor gerince és éle a val-
lásos értékekben (Isten, lélek, örökkévalóság) 
van. A cél: a krisztusi ember kialakítása. En-
nek a feladatnak gyakorlati módon való meg-
oldására törekszik a szerző s erről szóló mély 
és sa já t tanári élményeiből vet t példákon ala-
puló elmélkedések teszik a rendkívül értékes 
cikk tartalmát. A füzet második nagy cikke 
Horn József gyakorló felsőkereskedelmi isko-
lai igazgatótól való és Közgazdasági ismeretek 
a középiskolában címmel a középiskolai tan-
terv kiegészítésénél a közgazdasági ismeretek-
nek az általános műveltségbe való beilleszté-
sére nézve közöl gondolatokat és terveket. A 
Kisebb közlemények c. rovatban Kemény Fe-
renc egy elfelejtett magyar karakterológusról, 
Rónay Jácintról és 1846-ban megjelent Jellem-
isme c. művéről, a karakterológia tudományá-
nak első magyar kísérletéről ad értékes ada-
lékokat. Noszlopi László a magyar rá nevelés 
lényegéről szól. Az irodalmi rovat során Gyu-
lai Ágost Fináczy Ernőnek, Kornis Gyulának 
és Olay Ferencnek egy-egy ú jabban megjelent 
művéről közöl beható és részletes ismertetést. 
Számos kisebb ismertető és több apróbb vegyes 
cikk egészítik ki a füzet gazdag tartalmát. 

Katholikus Iskola. A pécsegyházmegyei róm. 
kat. tanítók hivatalos közlönye áprilisi számá-
nak élén közli a tanítóegyesület választmányá-
nak április 28-ára összehívott gyűlésére vonat-
kozó egyesületi meghívót, a gyűlés érdekes 
tárgysorozatával együtt. Aztán rövid és tárgyi-
lagos cikkben fejtegeti a kántortanítók fizetés-
csonkulásával já ró hátrányokat. Ismerteti a 
most megjelent irredenta ABC-t. Tanulságos 
Lukács Is tvánnak az ismétlő iskola hitoktatá-
sáról ír t cikke s ami utána következik a Taní-
tók Háza és a Székesfővárosi Népművelési 
Bizottságnak a nyár i nagy szünidőre tervezett 
tanulmányi kirándulásairól szóló érdekes is-
mertetés. 

Ifjúsági Vezető. Március havi számát Szerb 
Antal dr.-nak március 15-ről í rot t hangulatos 
cikke nyit ja meg. A folyóirat tar ta lmának 
többi közleményei is megfelelnek annak a szel-
lemnek, melyet a lap már címében is hang-
súlyoz. Kállay I s tván A magyar ipar jelene és 
jövője címen, Dombi József dr. az olasz kiállí-
tás tanulságairól, majd a műteremlátogatások 
népművelő hatásáról írt szép tanulmányt, S. T. 
pedig a leventék múzeumlátogatásairól. 

Evangélikus Népiskola. Áprilisi számának 
vezető cikkében a folyóirat Berzsenyi Dániel 
halhatat lan költői dicsőségét magasztalja. Cik-
keit Sátory Vilmos, Pozsonyi Károly, Örszigeti 
Lajos, Róth Kálmán, Vértesi Zoltán írta. De 
azokon kívül a folyóirat az aktuál is pedagógiai 
eseményekkel és kérdésekkel is behatóan fog-
lalkozik, a hivatalos részben minden közlemény 
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azt a célt szolgálja, hogy olvasói ismerjék meg 
az ú j meg ú j tanügyi hivatalos intézkedéseket. 
Ezenkívül külön Kántori rovatot tar t fönn a 
kántori testületet érintő minden kérdésnek és 
aktualitásnak. Az áprilisi szám mellékletei ol-
vasóinak ezúttal nagyon szép egyházi énekek 
kot tá já t és szövegét adja. 

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Az áprilisi 
számban a Vöröskereszt történelmi eseményei-
ről találunk illusztrált közleményeket, a többi 
között a címlapon G. Miisom, a Vöröskereszt 
Egyletek Ligá ja if júsági osztálya igazgatójá-
nak arcképét s megérkezését Budapestre. Mind-
ehhez Sebestyén Erzsébet í r t tájékoztató ismer-
tetést. Nagyon szép még Tóbisch Irén Húsvéti 
barkák című cikke és Sebestyén Erzsébetnek 
Liszt Ferencről szóló megemlékezése. A lap 
illusztrálva közli Szekeres Margit i f júsági szín-
darabját, melynek Anyánk a címe s Ölbey Irén 
és Móra László versét. Nagy Magda Az anya 
szíve című kedves párbeszéde szavalókórusnak 
való. Érdekesek a lap színes mellékletén közölt 
eredeti székelyföldi húsvéti tojások és Payer 
Gizella iparművészeti munkáinak képei is* va-
lamint dr. Sörös Miklósné. ismertető cikke a 
soproni Simon Elemér üdülőházról. 

Francia tanügyi lapokból. 

Az emlékezőképesség nevelése 
A legtöbb ember hamis fogalmat alkot ma-

gának az emlékezőképességről, nem becsüli 
sokra, valami alsóbbrendű tulajdonságnak véli. 
Közismert La Rochefoucauld szellemes mon-
dása, amely szerint emlékezőképességére az 
egész világ panaszkodik, ám ítélőképességére 
senki sem. 

Pedig az emlékezőképesség minden tanult-
ságnak, minden haladásnak előfeltétele, nélküle 
tudatlanok s ügyetlenek maradnánk és örökös 
tapogatózásra, kísérletezésre szorulnánk. 

Lényeges körülmény, hogy ezt a képességet 
alkalmas gyakorlással fejleszteni lehet. Ezért 
szülőknek, tanítóknak minden igyekezetükkel 
azon kell lenniök, hogy a gyermekek emlékező-
képességét a lehetőség ha tá rá ig erősítsék. A 
jó emlékezés könnyedén és sokáig megőrzi, 
adott pillanatban pedig egy-ketőre e lő tá r ja a 
reábízottakat. 

Legyen szabad elsőbben is néhány, az em-
lékezéssel kapcsolatos elvet jeleznünk, mely-
nek ismerete elősegíti az emlékezőképesség 
gyakorlására alantabb adandó tanácsainknak 
megértését: 

L A testi állapot hatással van az emlékező-
képességre. Betegségtől gyöngülten hamarabb 
feledjük a történteket és tanultakat ; jó és bő 
vérkeringés előmozdítja a jó emlékezést, az 
i f júkor tehát kedvezőbb rá a felnőttkornál; vi-
szont a serdültek emlékezőképessége nem tö-
kéletes, mert éppen hirtelen nőnek és ezért vér-
keringési zavarok keletkeznek náluk. Ami 
gyöngíti a testet (kimerültség, betegség, egész-

ségtelen környezet), gyöngíti az emlékezőképes-
séget is. 

2. Az emlékezés annál jobb, mennél tisztáb-
ban lát tuk, hallottuk, éreztük a megőrzendő 
jelenséget s mennél élénkebb benyomást gya-
korolt ez reánk. A figyelem tehát, mely emeli 
a benyomások elevenségét és tisztaságát, elő-
segíti azoknak megőrzését és visszaidézését is. 
Közömbös dolgokról hamar megfeledkezünk, 
annál könnyebben és tovább megtar t juk azt, 
ami érdekel vagy meghat. Ezzel magyarázható 
a kisgyermek kitartó emlékezése (minden ú j 
neki, minden érdekli) és az aggoknak az a tu-
lajdonsága, hogy ú jabb dolgokat hamar el-
felednek (rendszerint kevésbbé érdeklik őket), 
nüg gyermekkorukra híven emlékeznek. 

3. Ismétlés, gyakorlás erősíti az emlékezést: 
felúj í tás híján még a legjobban megtanultak 
is lassankint feledségbe merülnek. Az emlé-
kezőtehetség megőrzi ugyan az emlékeket, de 
az idő el-elhomályosítja azokat; ezért néha-
néha újból elő kell azokat idéznünk. 

4. Az emlékezés annál élénkebb, mennél szer-
vesebben kapcsolódnak egymáshoz a megőr-
zendő eszmék, fogalmak. Ha két fogalmat akár 
időbeli sorrend, akár okozati összefüggés szo-
ros kapcsolatba hoz egymással, az elsőre való 
emlékezés fölidézi a másodikét is. 

Kérdés már most, hogy ez alapelvek ismere-
tében mit tehetünk a gyermekek emlékező-
képességének fejlesztése érdekében? Nagyon 
sokat! 

Először is igyekezzünk megállapítani, hogy 
az emlékezésnek melyik fa ja erőtlen vagy fej-
lett az egyes gyermekeknél. Az emlékezésnek 
ugyanis többféle f a j t á j a van s még egyazon 
egyénnél is különböző mértékben fejlettek az 
egyes fa j ták. Van, aki fogalmakat, eszméket 
őriz meg hívebben, más inkább képzeteket; 
van, aki évszámokat, dallamokat, aki vonala-
kat és színeket, aki arcvonásokat, szagokat 
képes leginkább emlékezetében tar tani . Annyi-
féle az emlékezésünk, ahány az érzékszervünk: 
a legjobban fejlett szerint lehet emlékezésünk 
auditív (hallásbeli), vizuális (látásbeli), stb. 

Ha az emlékezőképesség faját helyesen álla-
pítottuk meg, tartózkodni fogunk attól a pe-
dagógiai hibától, hogy az inkább auditív, mint 
vizuális emlékezésű gyermektől — előzetes át-
olvasás és ismétlés nélkül — adott szövegnek 
tanulmányát követeljük meg, hanem a ránézve 
leghasznosabb gyakorla t ra fogjuk őt bírni, 
erejének lehető kímélésével. így általában az 
érzékszervek foglalkoztatását és a figyelem-
keltést célzó gyakorlatok nagyon alkalmasak 
az emlékezés fejlesztésére is. 

Sa já t lag az emlékezésnek erősítésére efféle 
gyakorlatokat végeztethetünk a gyermekekkel: 
elősorolunk vagy olvastatunk velők 3—10 ön-
álló értelemmel nem bíró szótagot vagy néhány 
számot s azután elmondatjuk velők sorrend-
ben. A megjegyzendő szótagok számát foko-
zatosan emeljük. 

A tanulmányok során már észszerű módszer-
rel élünk: csak olyan feladatokat adunk, ame-
lyek a gyermek értelmi fokához igazodnak s 
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így ébrentart ják érdeklődését; megérti tehát a 
megőrzendőket, fölleli összefüggésüket, kap-
csolatba hozza régebbi emlékeivel, hasonlatos 
és ellentétes jelenségekkel. Ekként aztán lát ja, 
hall ja, í r ja , olvassa, kiejti a gyermek mind-
azt, amit emlékezetébe kell vésnie. Majd ön-
bizalmának fokozása kedvéért fö l t á r juk előtte, 
hogy ugyanoly hosszú és ugyanannyira fogas 
leckét most már jóval rövidebb idő alatt ké-
pes megtanulni, mint emlókezőképességének e 
rendszeres gyakorlása előtt. Közben egyszeri 
hallás vagy olvasás után elismételtetünk vele 
mindegyre hosszabb mondatokat, előadásokat; 
várat lan kérdésekkel hozzászoktatjuk emlé-
keinek gyors felidézéséhez; minden alkalmat 
felhasználunk a tanultak, tapasztaltak felújí-
tására. Végül pedig állandóan ügyelünk a r ra 
is, hogy meg ne rendítsük azt a rokonszenvet, 
amelyet a gyermek tanítói i rányában önkényv 
telenül is érez: sokkalta hívebben megőrzi em-
lékezetében azt az anyagot, amelyet szeretetre-
méltó egyénektől saját í tot t volt el. 

Jacques Herbé. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 

1936 márciusi szám. 

Német tanügyi lapokból. 

Egy nevelőegyéniség a gyermekek 
megítélésében 

W. H. í r j a a Schweizerische Lehrerzeitung f. 
évi 10. számában: 

Mintegy másfél évvel ezelőtt egy gyakorló-
tanítónő működött az én akkori V. elemi-osztá-
lyomban. Bánásmódja a gyermekekkel sima és 
szerény volt. Azt a benyomást keltette, mintha 
félne sokat adni magából és inkább arra töre-
kednék, hogy a gyermekek vonzalmát bizonyos 
hangsúlyozott nyájassággal nyer je meg. És 
mégis hamarosan az egész osztályt, f iúkat és 
leányokat, ügyeseket és ügyetleneket egyaránt 
meghódította. Még az osztály kópéi is tartóz-
kodtak attól, hogy ostoba tréfáikkal alkalmat-
lankodjanak neki. Amikor két hét múlva el-
búcsúzott, mindnyájunknak fáj t , hogy el kell 
hagynia bennünket s bizony akadtak, akik meg-
könnyezték. 

A gyermekek általában hamar felejtenek és 
könnyen hajlanak arra , hogy ú j vezért köves-
senek. Ebben az esetben azonban a vonzalmuk 
nem volt szalmaláng. Habár az osztály előzően 
és utólag több más kezdő tanítót és tanítónőt 
megismert, az említett gyakorló-tanítónőt soha-
sem felejtette el és mindmáig megőrizte vele 
szemben ragaszkodását és háláját. Azóta is sok-
szor feltettem magamban a kérdést: mi ennek 
a nevelőegyéniségnek a titka. Hogy a megfej-
tést megtaláljam, a gyermekekhez fordultam: 
í r ják le, mi a mondanivalójuk erről a kis-
asszonyról. 

A gyermekek megnyilatkozásai között egy 
sereg akadt, amely a dolog velejére tapintott 
és szókimondásában egyenesen megkapó volt. 
Egy leányka ezt í r t a : 

Valamennyi gyakorié-tanítónő közül X-kis-

asszonyt szerettem legjobban s ő az egyetlen, 
akiről tudok valamit. Mindenekelőtt nagyon 
mulatságosan tudott tanítani. Még azok is, akik 
egyébként nyugtalanok voltak, jól viselkedtek 
nála. Szívesen hallgatták... Ha nem lakna 
olyan messze, már felkerestem volna. 

A jóvélemény a mulatságos tanítás-vól csak-
nem valamennyi gyermek dolgozatában meg-
ismétlődött. Ez meglepő volt számomra, mer t 
én az ő taní tásmódját kissé száraznak találtam. 
Egyik leányka talán legjobban oldotta meg ezt 
a rejtélyt, amikor azt í r ta X-kisasszonyról, 
hogy valami gyermekes volt benne. Valóban, 
ez a kezdő tanítónő annyi természetességet és 
kendőzetlen szívélyességet őrzött meg magában, 
hogy egyáltalában nem esett nehezére a gyer-
mekek nyelvén beszélni. Gondosan kerülte, 
hogy kidomborítsa a fensőbbségét valami nyo-
matékosabb szóval, amit a gyermekek nem egé-
szen értenek meg. Ezért állapította meg róla 
egy másik leányka: 

Amikor valamit magyarázott nekünk, érezni 
lehetett, mennyire igyekszik elénk állítani azt, 
ami történt. Még amikor történeteket olvasott 
fel rtekünk, akkor is azt kellett hinnünk, hogy 
ott volt az eseménynél. 

Érdekes, hogy a gyermekek az előadó oda-
adását és benső átélését, minden tartózkodása 
ellenére, megérezték, amit más tanulók meg-
nyilatkozásából is meg lehetett állapítani. 

Csaknem olyan sokszor, mint a „mulatságos 
tanítás" — és többnyire ezzel kapcsolatban — 
fordult elő a tanulók dolgozataiban a humor 
dicsérete. Ezenkívül külön kiemelik a gyerme-
kek, hogy kicsiségeket nem f ú j t fel. A leggyen-
gébb leánynövendékek egyike azt ír ta: Sok hu-
mor volt benne. Ha az osztályban valaki for-
dítva mondott valamit, ő csak nevetett és ki-
javította... Egyik fiú így dicséri: Mindig jó-
kedvű volt és sohasem haragos. Egyik leányka 
megállapít ja: Tréfákat is csinált, úgy hogy 
minden nehézséget elfelejtettünk. Egy másik 
így nyilatkozik: Ahányszor csak láttam, mindig 
olyan vidám volt az arca ... 

Aki már f ia tal korában ennyire szabadulni 
tud minden pedan tér iától és bosszúságtól, az 
valóban tehetséges nevelő. H á t még hogyan 
ítélték meg a gyermekek a jóságát, szeretetét 
és türelmét! Megirigyelheti minden nevelő. 

Mindig arra gondolt, hogy örömöt szerezzen 
nekünk... Olyan volt hozzánk, mint egy édes-
anya és megértette a tréfát... Ha kérdeztünk 
valamit tőle, mindig szívesen felelt... Türelme 
volt a gyerekekhez, ezért szerettem őt... stb. 

Ám éppen olyan fontos, hogy a gyermekek 
iránt mutatott szeretete nem csapott át soha-
sem elnézésbe és gyöngeségbe. 

Bizonyára szigorú volt a maga módja szerint, 
úgy, hogy gondolkozás nélkül követtük a pa-
rancsait ... Mialatt tanított, komoly volt és 
csendesen kellett figyelnünk reá. Azután me-
gint vidám lett... X-kisasszony mindenkihez 
egyformán jó volt, senkit sem szeretett jobban 
a másiknál, de nem is gyűlölt senkit... Nem 
volt részrehajló; ezért szerettük oly nagyon. 

Kell-e találóbban ecsetelni egy tanító leg-
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főbb lelki kellékeit, mint ahogyan a gyermekek 
teszik a maguk keresetlen módján"? Nem kell-e 
mindenkinek, aki gyermekeket megérteni és 
irányítani akar ja , élethossziglan megőrizni 
valamennyi egyszerűséget, gyermekességef? 
Van-e a földön értékesebb igazság, mint Jézus 
kijelentése a gyermekekről és mennyek orszá-
gáról? És vájjon ezt az igazságot mélyebben 
átérezte és szerencsésebben kifejezte-e valaki, 
mint Pestalozzi, mondván; 

A síromig egy kicsit gyermek akarok ma-
radni. Hiszen olyan jó valamicskét gyermeknek 
lenni; hinni, merni, szeretni, visszatérni a hi-
bák, tévedések és dőreségek útjáról; jobbnak 
és egyszerűbbnek lenni minden gazembernél s 
az ő rosszasság ukból tanulva, végül is böl-
csebbnek lenni, mint ők ... 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

A Külügyi Szemle most megjelent áprilisi 
száma első oldalán kegyeletes megemlékezést 
közöl a mult héten elhunyt Berzeviczy Albert-
ről, aki a Magyar Külügyi Társaság vezetésé-
ben és irányításában kezdettől fogva, mint he-
lyettes elnök, nagy tudásával odaadóan és ön-
zetlenül vett részt, 1933 óta pedig, gróf Ap-
ponyi Albert halála után, mint a Társaság egy-
hangúan megválasztott elnöke töltötte be Ap-
ponyi Albert tisztségét. A középeurópai kérdés 
rendezése céljából folytatott tárgyalásokról 
dr. Gratz Gusztáv ny. külügyminiszter, a Kül-
ügyi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke ad 
összefoglaló áttekintést, míg a most befejezett 
londoni tengeri leszerelési tárgyalásokról fíé-
czey Ferenc vezérkari őrnagy cikke számol be. 
A Magyarországot oly közelről érintő cseh-
szlovák-szovjetorosz együttműködésről dr. Göll-
ner Aladár, Párizsban élő magyar publicista, 
Csehszlovákia politikai pártjairól pedig dr. Mo-
ravek Endre, a budapesti Egyetemi Könyvtár 
főtisztviselője ír tak tanulmányokat. Az új ma-
gyar kisebbségi iskolázási rendről dr. Nagy 
Iván kultuszminiszteri titkár, a felségmerény-
let nemzetközi jogi jelentőségéről pedig dr. 
Szondy Viktor külügyminiszteri tanácsos ér-
tekeznek. Érdekes és gyakorlati kérdést tár-
gyal a cseh-magyar döntőbizottságról szóló 
cikkében dr. Nyulászy János. 

A Külügyi Szemle rovatanyaga ez alkalom-
mal is rendkívül gazdag és időszerű. Az egyes 
szemlék a külpolitika időszerű eseményeiről, 
így a francia-orosz szerződésről, az abesszin 
háborúról, a középtengeri segélyínyujtásról, a 
Laval-kormány bukásáról, a spanyol választá-
sokról, a japán katonai lázadásról stb. számol-
nak be, azonkívül ismertetik a Nemzetek Szö-
vetsége tevékenységét az utolsó évnegyedben, 
a nemzetközi jog, a nemzetközi bíráskodás, a 
nemzetközi együttműködés, a kisebbségi kér-
dés, a nemzetközi szociálpolitika, a világgazda-
ság, stb. időszerű problémáit. Külön rovat 
hozza Magyarország törvénybeiktatott nemzet-
közi szerződéseinek gyűjteményét 1920-tól 
1934-ig. Az irodalmi szemle a nemzetközi, hazai 

és külföldi irodalom legkiválóbb műveit ismer-
teti, míg végül részletes beszámolót közöl a 
l ap ' a Magyar Külügyi Társaság tevékenysé-
géről az utolsó hónapokban. A rovatokat és 
könyvismertetéseket Eöttevényi Olivér, Hor-
v á t Jenő, Drucker György, Szekida Ágnes, 
Váli Ferenc, Szende Zoltán, Papp Etele, Kar-
dos Béla, i f j . Buday Kálmán, Márffy-Mantuano 
Tamás, Domány Gyula, stb. írták. 

A Külügyi Szemle évi előfizetési dí ja 15 P. 
Mutatványszámot készséggel küld a Kiadó-
hivatal: Budapest, Országháza, XI. kapu. 

„Szlovenszkói magyar elbeszélők." (Franklin-
Társulat kiadása.) 

A Szlovenszkón élő és dolgozó magyar írók 
novelláiból kivételes érdekességű antológiát 
adott ki a Franklin-Társulat . A könyv érde-
kességét fokozza az a körülmény, hogy amikor 
szlovenszkói magyar irodalomról beszélünk, 
távolról sem jelenhetik meg előttünk hason-
lóan határozott kép, mint az erdélyi irodalom 
említésekor. Erdély önálló földrajzi, politikai 
ós műveltségi fogalom volt, Szlovenszkó nem. 
A nemzet központjától távoleső és gyakran 
magárautal t erdélyi magyarság a földrajzi 
messzeség következtében sejtmagot teremtett 
önmagában s nem esoda, lia a leszakadás 
után aránylag zavartalanabbul tudta életét 
folytatni, mint a központi nemes szervek nél-
kül maradt szlovenszkói magyarság. 

Ebből az antológiából a magyarországi ol-
vasó mégis méggyőződhetik arról, hogy az er-
délyi irodalom mellett Szlovenszkón is kiala-
kulóban van az egyéni zamatú, különleges iro-
dalom, írók élnek és működnek s egyre köve-
telőbben kopogtatnak a magyar szellemi élet 
kapuján. A csonkaország közönsége bizonyára 
örülni fog az ú j felfedezésnek s a mutatkozó 
szlovenszkói irodalmat ugyanolyan lelkes sze-
retettel fogadja, mint fogadta egy-két évvel 
előbb az erdélyit s törekvéseivel, harcaival, 
másféleségével és újarcúságával szemben ugyan-
olyan megértő érdeklődést mutat . 

A könyv bevezetésében Szvatkó Pál, a kiváló 
publicista ad összefoglaló tanulmányt a szlo-
venszkói irodalom fejlődéséről és problémáiról. 
Az antológiában szereplő írók a következők: 
Mécs László, Asguthy Erzsébet, Dallos István, 
Darkó István, Egri Viktor, Farkas István, Föl-
des György, Jaczkó Olga, Kovács Endre, Mor-
vay Gyula, Neubauer Pál, Nyiresi Tichy Kál-
mán, Palotai Boris, Bácz Pál , Sándor Imre, 
Sebcsi Ernő, Sellyei József, Szabó Béla, Szenes 
Piroska, Sziklay Ferenc, Szombathy Viktor. 
Tamás Mihály, T. Zvadányi Mária, Wimbergcr 
Anna és Zerdahelyi József. 

A magyar-genfi történelmi és irodalmi kap-
csolatokról jelent meg francia nyelven (Mo-
sarques des rapports historiques et littéraires 
entre Geneve et la Hongrie) dr. Olay Ferenc 
egyetemi magántanár , művelődéstörténeti író-
nak tanulmánya abból az alkalomból, hogy a 
szerző felkutatta Sayous Eduárd francia törté-
nész és egyetemi tanárnak, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és Kisfaludy Társaság tagjá-
nak genfi szülőházát s azt a Magyar Nemzeti 
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Szövetség most karácsonykor emléktáblával 
látta el. 

Ez az esemény alkalmat adott arra, liogy a 
szerző élvezetes és világos előadásában ismer-
tesse nagyjában az évszázados kapcsolatokat, 
amelyek Magyarországot és Genfet összekötik. 
Megismerjük César de Saussuret, II. Rákóczi 
Ferenc udvari nemesét s ennek emlékiratai út-
ján a Nagy Fejedelem utolsó óráit, — Liszt 
Ferenc 'és d'Agoult Mária grófnő többéves 
genfi tartózkodását, — az 1849. évi magyar 
emigráció genfi csoportjának személyeit s a 
velük kapcsolatokat fenntar tó genfi kiválósá-
gokat, — Sayous Eduárd családjának genfi éle-
tét, Párizsba való visszatértét, Sayous magyar-
tárgyú történeti munkásságát, emléktáblájá-
nak leleplezését, — hazánk kiváló barát jának, 
Alexandre Claparedenek jelentőségét, — a genfi 
nemzetközi élet kiválóságának, a magyarság 
ellenségei által is elismert gróf Apponyi Albert 
háborúutáni munkásságát és szerepét. Végül 
rövid beszámolót kapunk a XVI. századtól 
Genfben tanuló magyar diákokról, Pétzeli Jó-
zsef franciás költőnkről, Revilliod Gusztávról, 
Fazy Jamesről, Kertbeny Károlyról, Erzsébet 
királynénk megöléséről és a „Hungária" ma-
gyar diákegyesületről. 

Mindezek az adatok nemcsak magyar műve-
lődéstörténeti szempontból, hanem Genf törté-
netének kiegészítése okából is jelentőséggel 
bírnak, a Genfben tanulók, vagy odautazok 
tudásának kiegészítése céljából pedig kiemel-
kednek. 

Csak kívánatosnak és szükségesnek jelezhet-
jük a magyar szempontokat is kiemelő kis 
idegennyelvű tanulmányoknak minél nagyobb 
számban való kibocsátását, mint amelyekből a 
külföldiek rövid tájékozást kapnak a régi ma-
gyar kulturális törekvésekről s a szükséges 
összehasonlításokat önmaguk meg tudják tenni. 
Tehát minél több ily kis monográfiaszerű ta-
nulmányt bocsátunk ki, annál nagyobb ered-
ményét fogjuk látni s ezért szerzőnek és ki-
adónak egyaránt csak elismerés jár. A tanul-
mány ára 1 P és kapható bármely könyvkeres-
kedés vagy a Magyar Nemzeti Szövetség út-
ján (V, Géza-u. 4.). 

25 Liszt Kórus. A Liszt jubileumi év nagy-
szerű hangversenyei, ünnepségei elmúlnak és 
félő, hogy a nagy lelkesedést a szokott ellany-
hulás fogja követni. A jubileumi év bőséges 
alkalmat nyújtot t arra, hogy Liszt Ferencünk 
korszakot alkotó működésének legrejtettebb 
szépségeit is megismerhessük. A legkisebb tér 
jutot t mégis Liszt-kórusműveinek. Ennek az 
volt az oka, hogy ezek az énekkari művek több 
kiadónál, szétszórtan jelentek meg, nagyobb-
részt idegennyelvű, legjobb esetben elavult ma-
gyar szöveggel. Kellett egy áldozatkész kiadó, 
aki összegyűjtse, kiválogassa és a kornak meg-
felelő szöveggel lássa el a feledésbe merült 
Liszt-kórusokat. 

A Magyar Kórust illeti a legteljesebb elisme-
rés azért, hogy Liszt Ferenc 25 szebbnél szebb 
kórus-művét adta ki. A külföldi versenyt is 
kiálló előállítás, a mérsékelt ár, már maga is 

hozzáférhetővé teszi a műveket a legszélesebb 
dalosrétegeknek. Kerényi György pompás len-
dületű, a zenei kifejezéshez simuló szövegei 
pedig az újszerűség- ízét adják a műveknek. 

A magyar énekkarok, amelyeknek oly sok 
fejtörést okoz egy-egy megfelelő műdal ki-
választása, most megszabadulnak egy időre et-
től a gondtól. Liszt Ferenc kórusai között vá-
logathatnak és ta lálhatnak olyan műveket, 
amelyeket nemcsak érdemes énekelni, de köte-
lessége is műsorra tűzni minden magyar ének-
karnak. A magyar karének-irodalom nagy gaz-
dagodását jelenti ennek a 25 műnek a közre-
adása. Teljes joggal remélhetjük, hogy ezután 
egy dalos műsorról sem fog Liszt Ferenc neve 
hiányozni. Ezzel muta t juk%aeg mindenkinek, 
hogy ő a mienk, akire büszkék vagyunk, akit 
szeretünk. 

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. Mousse. Szerk. Th. 
Wilhelm. 1936, 2. szám. Berlin, Weidmann. 

Bäumler folytat ja és befejezi a mult szám-
ban megkezdett tanulmányát az alaki képzés 
határairól, amelyet a következő jellegzetes so-
rokkal vezet be: „Az iskola, amely az ideig-
lenesség elvén épült fel, letört. Ez hosszú, ke-
serű tapasztalat eredménye: az i f júság nem 
vár, nem éri be azzal, hogy tanítsák, hanem azt 
akar ja , hogy vezessék is. A politikamentes és 
elvont didaktika ura lma alatt álló iskola kora 
letűnt s megkezdődött a politikai iskola kora, 
amelyet azonban nem lehet máról-holnapra 
megvalósítani". A szerző ezután felveti a kér-
dést, hogy milyen elv alapján szervezendő meg 
az az iskola, amely eleget tesz a vezetés és az 
oktatás igényeinek. Evégből behatóan elemzi, 
boncolja Herbart pedagógiáját, amely a poli-
t ikai célkitűzést legbensőbb meggyőződésből 
ellenzi: nála a tanító ellenlábasa a vezetőnek 
(Führer). Majd Pestalozzival, az emocionális 
pedagógia klasszikusával foglalkozik, aki a 
közösségben, elsősorban a családban folyó ne-
velést helyezi homloktérbe és ezzel a „szenitől-
szembe" való neveléssel a nemzeti szocialista 
szellemben folyó perszonális nevelésnek mint-
egy előkészítője lett. Végül Weinstock és Nokl 
egy-egy mostanában megjelent pedagógiai 
munkájáról mond éles bírálatot és szerzőiket 
Herbart , illetőleg Pestalozzi epigonjainak mi-
nősíti. — Ed. Baumgarten göttingai egyet, ta-
nár „John Deivey" című nagyobb tanulmányá-
nak első fejezetében „A demokrácia eszméje" 
k imutat ja , hogy a nagy amerikai bölcselőnek 
termékenyen sikerült egybeforrasztania az ame-
rikai társadalmi filozófiának helyi elemeit a 
német idealizmussal. A demokráciában meg-
nyilatkozó ez a helyi elem egyébként három-
évszázados múltra, fejlődésre tekinthet vissza 
az Egyesült Államokban és Dewey fogalmazá-
sában magában foglal ja a francia „szabadság, 
egyenlőség, testvériség" hármas eszményét is. 
Filozófiájának alaptényezői: a világegyetem, 
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az ismeret és a nyelv. — 0 . F. Raum „Közve-
tettség mint politikai nevelés" cínm cikkében 
azzal a nevelési módszerrel foglalkozik, amelyet 
az angolok a brit birodalom gyarmataiban, 
főleg a feketebőrűeknél követnek. Elhibázott-
nak minősíti azt az eljárást, amely a benn-
szülötteket az európai nevelés közvetlen mód-
szereivel igyekszik „kiművelni", mert ezzel 
természetadta világukkal szemben gyökérte-
lenné teszi. A „közvetett" uralomnak ugyan-
csak „közvetett" nevelés felel meg, amely a 
néptörzs jogait tiszteletben ta r t ja , a bennszülöt-
tek szilárd hitén épül fel és a puszta tanítás 
helyett a cselekvésre és elhatározásra veti a 
fősúlyt. — Egy francia cikk a szabadlevegős 
iskolák tanítóinak különleges és a többiekétől 
eltérő kiképzésével foglalkozik. A fegyelme-
zés és a koncentrálás érdekében kívánatos 
testi és lelki tulajdonságoknál még fontosabb 
a képzés módszeres része: mert míg a tan-
teremben a tananyag a környezetből mintegy 
automatikusan kiemelve ju t a tanuló elé, a 
szabadban a tananyag az élettel szerves kap-
csolatban mutatkozik és nem izolálható. A 
szabadlevegős iskolák tanítójának tehát nem-
csak más didaktikára van szüksége, mint a 
rendes osztálytanítónak, hanem azonfelül lel-
kesedésre, érzelmi ós lelki fogékonyságra is. 
— A kisebb közlemények közül három angol-
nyelvű a következőket ismerteti: A mai német 
nevelés és oktatás alapelvei és módszerei. A 
német tanítóknak egy sporttábora egy angol 
diák meglátásának tükrében. Egy angol is-
kolában szervezett i f júsági szünidei telep, 
amelyben tavaly 40—40 francia és német, to-
vábbá 9 amerikai gyermek nyert elhelyezést. 
— Bő irodalmi és némi nemzetközi h í r rovat 
fejezi be a tar ta lmas füzetet. Mindkét rovat-
ban Magyarországra vonatkozó rövid közle-
ményekkel is találkozunk. 

Die Erziehung. K iad ja : A. Fischer, W. Flit-
ner, Tli. Litt, H. Nohl, E. Spranger. 1936 jan.— 
febr.—márc. 

Éppen száz év előtt jelent meg Fröbel Fr i -
gyesnek „Erneuung des Lebens fordert das 
Jahr 1836" (Az élet megújhodását követeli az 
1836-ik esztendő) című írása, amely sűrítve 
ad j a a nagy német nevelő világszemléletét és 
életterveit. Ennek ötletéből Er ika Hoffmann 
a mai (3.) Németbirodalom szemszögéből mél-
t a t j a Fröbelt, mint német nemzeti nevelőt, aki 
az 1813-i szabadságharcban résztvett és ennek 
hatása alatt vallotta „a németnek németté 
váló" célkitűzést, a hazáért és népért való 
áldozatkészséget és küzdelmet — mint manap-
ság. —Fr. Altr ichter alezredes „A katonai ne-
velés tartalma és feladatai" c. cikkét azzal ve-
zeti be, hogy az általános védkötelezettség el-
rendelésével a hadsereg ismét kilépett eddigi 
elkülönüléséből és ú j r a a nép iskolájává lett. 
Ma már nem érhet jük be a katonai nevelés 
technikai részével, mert az igazi katonai szel-
lemet az erkölcsi tényezők alkotják: a leg-
magasabbra felfokozott állami érzület, a népért 
és hazáért való áldozatkészség. A katonai ne-
velésnek igazi tar ta lma tehát a hivatásbeli 

kiképzésnek az állampolgári neveléssel való 
szoros kapcsolatában rejlik. A szerző ezután 
behatóan foglalkozik e három nevelési ténye-
zőnek gyakorlati megvalósításával: szintézisü-
ket betetőzi a 3. birodalom alapjai t képező szel-
lemi áramlatoknak világnézetbeli oktatása.— 
Ugyanennek a szerzőnek tollából még egy 
cikket olvasunk: „Egy katona gondolatai a 
középiskolákban folyó honvédelmi nevelés-
ről." Az if júságnak katonai szolgálatot meg-
előző tervszerű honvédelmi kiképzése már a 
XIX. század elején megindult, nagyobb mér-
tékben azonban a politikai helyzet kialaku-
lása, változása folytán csak a X X . század 
eleje óta érvényesült, úgyhogy ma szinte va-
lamennyi államban találkozunk vele. Ennek 
az előkészítésnek három sarkpontja , illetőleg 
követelménye van: testi kiképzés, katonai elő-
készítés, a szellemi és lelki honvédelmi kész-
ség kifejlesztése. Ezeket szerzőnk sorjában be-
hatóan tárgyalja. A testi kiképzés ne legyen 
kaszárnyaszerű, hanem alkalmazkodjék az élet-
korhoz, s elsősorban az ügyesség, bátorság, 
kitartás, a küzdelmi és győzelmi akarat mé-
lyítésére irányuljon. A szorosan vet t katonai 
kiképzés nem tartozik az iskola keretébe, mert 
feladatát (időben is) károsan befolyásolná. Te-
hát csak a legfontosabb általános ismeretekre 
szorítkozzék, amikhez esetleg a lövőgyakorla-
tok járulhatnának. A szellemi és lelki honvé-
delmi készségre való nevelés megköveteli, hogy 
az iskola ne csupán az értelmi képességeket 
fejlessze, hanem az ú j német embertípusnak 
helyes erkölcsi és világnézeti kialakítását szor-
galmazza, tudatossá tegye, hogy az if júságban 
rejlő erőt a háború erkölcsi törvényének kell 
alárendelni, szóval át kell hidalni a rosszul 
értelmezett szellemiség és a katonai szellem 
között fennálló ürt és ellentétet. A tantárgyak 
közül erre legalkalmasabb a német, a törté-
nelem és a földrajz. — A jan.—febr. számban 
Sergius Hessen a legújabb szakirodalom fel-
használásával ismerteti az orosz közoktatás-
ügynek mai állását. 1931-ben, ma jd 1932-ben 
gyökeres fordulat következett be: az oroszok 
teljesen elpártoltak az „új iskola" elveit és 
módszereit addig követett kommunista rend-
szertől és a merőben ellenlábas régi „passzív" 
(polgári) iskola ka r j a iba vetették magukat : is-
mét érvényre jutot tak a tanórák, tantervek, 
tananyag, osztályrendszer, a tanító vezetősze-
repe, érdemjegyek, vizsgálatok, fegyelmezés 
stb. Mindezt az egész szovjetbirodalom szá-
mára évek és hónapok szerint egységesen szer-
vezte a „stabilizált" tanterv és tananyag, mely 
a vallás és klasszikus nyelvek mellett még a 
kommunista tanokat is kirekeszti. A szerző 
sorra veszi a különböző iskolanemeket és kri-
t ikailag összehasonlítja a nyugateurópai álla-
mok rokon intézményeivel. — 0 . Kutzner : „A 
család struktúrájának jelentősége a felnőt-
tekre": a család és gyermek viszonyával szem-
ben a család és felnőttek viszonya aránylag 
csekély figyelemben részesül, jóllehet a család 
mint közösség egyike a természetes és szerves 
társadalmi kapcsolatoknak. Szerves egész, 
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amely egyaránt felöleli a gyermekeket és fel-
nőtteket: mindketten mintegy belenőnek a csa-
ládba, miközben egész lényük sajátos és más 
úton nem pótolható átalakulásban részesül. A 
felnőttek éppúgy rászorulnak a gyermekekre, 
mint ezek amazokra. A család a szülők ön-
nevelésének is hivatot t helye, eszköze. Ezeket 
az igazságokat a szerző néhány jellegzetes pél-
dán szemlélteti. — „Egoizmus és altruizmus, az 
etika alapvetése a középiskola legfelsőbb osz-
tályában" c. értekezésében M. Ravenstein sa-
ját tapasztalataiból merített példákon szem-
lélteti, hogyan lehet a serdülő i f jú ság körében 
elterjedt ama felfogás ellen küzdeni, amely 
minden cselekvést önzésből eredőnek minősít. 
E l já rásában a kötelességérzésnek is fontos sze-
repet jut tat . — A komoly olvasó figyelmét nem 
kerülhette el az, a fennálló körülmények és 
helyzet által szükségképen igazolt tény, illető-
leg eljárás, hogy az ebben a kifejezetten tu-
dományos pedagógiai folyóiratban is szóvátett 
problémák a 3. birodalom szemszögéből, világ-
szemléletéből tárgyal ta inak és a nemzetiszocia-
lista áramlat szolgálatában állanak. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Fegyvert a Hitler-ifjúságnak. 
A birodalmi i f júság i vezetésnek hivatalos 

lapja : „Wille und Macht" (Akarat és hatalom) 
közlése szerint, illetékes körök elhatározták, 
hogy a 10—14 éves Hit ler- i f jakat még az idén 
felfegyverzik. Er re a célra egy bambuszból 
készült hajítódárdát szemeltek ki, mert az elő-
zetes kísérletek alkalmával a gerelyvetés nagy 
tetszésben részesült. 
Süddeutsches Landeserziehungsheim Schondorf 
am Ammersee (Délnémet vidéki nevelőintézet 

Schondorfban, az Ammer-tó mellett). 
Ez az intézmény 1905-ben történt alapítása 

óta szerény kezdetből mintaszerű intézetté fej-
lődött és 1929-ben a német i f júság számára ren-
delt közhasznú alapí tvánnyá lett. Nagyjában 
reálgimnáziumi tan terv szerint 10—19 éves 
bentlakó á r ja német fiúk nevelő-oktatásával 
foglalkozik, leányok csak mint félbentlakók 
vétetnek fel. A szabályzat (Leitsätze) részlete-
sen ismerteti az intézet célját, szervezetét, ne-
velési és tanítási elveit (vallás, nyelvek, művé-
szet, kézimunka, testi nevelés), a napi beosztást 
és a felvétel feltételeit: ami együttvéve felette 
kedvező benyomást kelt. Az intézet vezetése 
Dr. Erns t Reisinger és felesége, szül. Kerschen-
steiner kezében nyugszik. Az intézet működésé-
ről időnként megjelenő „Közlemények" (Mit-
teilungen) tájékoztatnak. A legújabb (1936 feb-
ruár) füzet 48 lapon magyarázó szöveg kísére-
tében 58 képben m u t a t j a be a növendékeknek 
egyénenként vagy közösen készített művészi al-
kotásait: a kicsinyek és serdülők rajzait , épí-
tészeti terveket, doniborműveket, színpadi dí-
szítéseket és egyéb graf ika i munkákat. A gyer-
mek- és if júsági ra jzokkal foglalkozóknak me-

legen a jánlha t juk ennek a díszes és tanulságos 
kiadványnak méltatását. 

Ifjúsági Állatvédő Egyesület. 
A londoni „Állatvédő Egyesület" százéves ju-

bileuma alkalmából — amint a „Schoolmistress" 
egyik legutolsó számában olvassuk — „ I f j ú -
sági Állatvédő Egyesiilet"-et alapított. Az egye-
sület tagjai ingyen kapnak tagsági jegyet, 10 
fillérért, egy hónaponként megjelenő folyóira-
tot „Állatszokások" címmel és 60 fillérért ki-
tűzhető jelvényt. 

A belépő tag a következő 6 pont be tar tására 
kötelezi magát : 

1. Megsétáltatni egy olyan kutyát , amelyiket 
különben nem vinnénk ki. 

2. Gondot viselni más emberek állataira, ma-
daraira, olyankor, amikor gazdáik elutaznak. 

3. Madáretetőt készíteni s azt élelemmel és 
vízzel állandóan ellátni. 

4. Házinyulak számára megfelelő ketreceket 
készíteni. 

5. Gondoskodni futóláncról olyan kutyák szá-
niára, amelyek napközben le vannak láncolva. 

6. Kóbor kutyákat és macskákat gondozni. 

A jövő iskolája. 
E. W. Jones, a birminghami tanítóegyesület 

elnöke, székfoglaló beszédjében a „Jövő isko-
lájáról" elmélkedett. 

„Előre nézek — mondotta — abba az időbe, 
amikor minden iskola el lesz látva mindennel, 
amire szüksége van azoknak, akiknek építet-
ték. Akkor az osztályok csak annyi gyermek 
számára lesznek berendezve, hogy a taní tás 
legkényelmesebben történhessék. 

Lent a földszinten lesz a tornaterem, uszoda 
és a gyakorlati szobák, mint ahogy már Svéd-
országban meg is van. A tornatanár kétség-
kívül egyenrangú lesz a képzettebb tanárokkal. 
Munkáját az iskolaorvossal karöltve fogja vé-
gezni, aki nemcsak látogató lesz az iskolában, 
hanem tagja a tantestületnek s akinek köte-
lességei közé fog tartozni az orvosi felülvizs-
gálaton kívül a biológiának, pszichológiának, 
anatómiának, higéniának és első segélyt nyú j -
tásnak tanítása is. 

Az irodalom jelenlegi taní tását fejlődésnek 
t a r t j uk s ha ezt ma valóban kitűnően is taní t -
ják, mennyire el fog az maradni azzal a fej-
lődéssel szemben, ami egy nemzedékkel későb-
ben valószínű lesz minden iskolában; televíziós 
gépezet és dróttalan állomás birtokában, a ta-
nulóknak nem kell oldalakat betanulniok 
Shakespeare színdarabjaiból, de látni és hal-
lani fogják tantermeikből, amint azt a kor leg-
jobb színészei előadják. A mozi, a dróttalan 
felvevőgép, a legmegszokottabb része lesz-min-
den iskolának éppen úgy, mint a csillagvizs-
gáló teleszkóp, a mikroszkóp és epidiaszkóp. S 
a planetáriumokat, amelyek már régen tar to-
zékai lesznek az egyetemeknek, éppen úgy fog-
ják a növendékek látogatni, mint manapság a 
tárlatokat. 

Az iskolai tanulmányutakat régen az egész 
közeli dombokra, hegyekre vezették, jelenleg 
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Londonba, Bristolba, Brightonba stb. megyünk. 
Vájjon nagyon is tág teret engedek képzelődé-
semnek, ha azt mondom, hogy a jövő iskolai 
tanulmányutak repülőgépen Stockholmba, Ve-
lencébe, vagy New Yorkba fognak vezetni. 

Jövendőlátásomat utópiának gondolhatják, de 
hiszen oly gyors volt a változás az elmúlt év-
tizedben, hogy a mai fiatal tanítóság jogosan 
számíthat arra, hogy megéri ezeket a változá-
sokat még szolgálati idejében." 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium Putnokon. Csonka-
Gömör tanítói április hó 2-án tartották meg 
Putnokon a Dobos László kir. tanfelügyelő ál-
tal megszervezett Pedagógiai Szemináriumot. 

Megjelent: Sáfrány István népm. titkár, Mó-
ricz István tank. fogalmazó, Király Sándor be-
oszt. igazgató, Szőke Andor szakfelügyelő, Pa-
jor János püspöki helynök, dr. Balogh Ákos a 
község képviseletében, Lachmann József nyug. 
gazd. isk. igazgató és vitéz Szurdoki Pál a gond-
nokság képviseletében, a putnoki tantestületek 
képviselői s még sokan a tanügy iránt érdek-
lődők közül. 

A Hiszekegy elmondása után Dobos László 
kir. tanfelügyelő buzdító beszédében lelkes sza-
vakkal buzdította a hallgatóságot a fokozot-
tabb munkára, mert — mint mondotta — csak 
erős akarással és tettekkel lehet a világbékét 
helyreállítani. Különös gondot kell fordítani a 
gazdasági továbbképzős gyermek nevelésére, 
mert azok olyan mostoha gyermekei az iskolá-
nak. Derék, becsületes gyermeket kell belőlük 
nevelni. Meleg szeretettel köszönti a megjelen-
teket s a szemináriumot megnyitja. Göőz Pál, 
mint e járás szakfelügyelője, szeretettel üd-
vözli Dobos Lászlót abból az alkalomból is, 
hogy a mult évbeu töltötte be 25 éves tanfel-
ügyelői munkásságát. 

Ezután Mikola Gyula sajószentpéteri áll. ta-
nító, szakfelügyelő a gazd. isk. leányaival tart 
a tejről s kezeléséről gyakorlati tanítást. Ez 
a tanítás nemcsak a gyermekeket, de a meg-
jelent tanítókat is nagyszerű pedagógiai ké-
szültségével lenyűgözte s egy értékes tanítást 
vihettek haza. 

A tanítást Illés István zádorfalvai ref. ta-
nító s Szőke Andor miskolci szakfelügyelő bí-
rálták igazi szaktudással. 

Olesz Anna putnoki áll. tanítónő tartott ez-
után a tej és tejtermékekről értekezést, melyet 
szakértelemmel állított össze, minden elgondol-
hatót kimerített s mint azt Gaál Károly bán-
révei tanító bírálatában mondotta, még a sta-
tisztikai hivatal is megirigyelhetne. 

Móricz István tank. fogalmazó a főigazgató 
üdvözletét tolmácsolta a légvédelemről tartott 
igen értékes s mindenkit érdeklő előadást. Is-
mertette a veszedelmet s az ellene való véde-
kezést s kéri, hogy ebben a munkában is elől 
jár jon a tanító, mert a tanító mindennek a 
lelke. 

Utána Göőz Pál tartott az iskolai fegyelme-
zésről előadást. Három pontba foglalva elő-
adását: miért, hogyan s hogyan ne fegyelmez-
zünk. A saját életéből vett példákkal a tanító-
ság lelke elé állította a fegyelmezés problémá-
ját. Frits Sándor putnoki áll. tanító mint bí-
ráló az egybegyűltek nevében legnagyobb el-
ismerését fejezte ki az előadásért. 

Sáfrány István népm. titkár volt az utolsó 
előadó, aki a tanítói tekintélyről tartott elő-
adást. Az igazi tekintély — mondotta —, az 
egyéniség s nem a hatalmi tekintély, mely csak 
addig tart, míg hatalmon van, azután eltűnik. 

Göőz Pál megköszönve a megjelenést, a ta-
pasztalatokban gazdag gyűlés a Himnusz hang-
jaival véget ért. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Az Eötvös-alap választmányi Ülése. A Ma-
gyarországi Tanítók Eötvös- a lapja április 6-án 
tartot ta a szokásos húsvétheti választmányi 
ülését. A Tanítók Ferenc József Háza üléster-
mébe ez alkalommal nagy számban gyülekez-
tek össze a székesfővárosi és vidéki tagok. 

Rákos István kir. tanácsos, elnök bevezető-
jében rámutatott azokra a küzdelmekre, me-
lyeket az egyesület folytat abban az irányban, 
hogy az áldatlan drágaság következményeit a 
Tanítók Házaiban nevelkedő i f júság tanító-
szülőiről elhárítsa. Nagy megnyugvást keltett, 
hogy az elnökséget e törekvéseiben a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium meg-
értően támogatja. — Kegyeletes szavakkal em-
lékezett meg Berzeviczy Albert dr. elévülhe-
tetlen érdemeiről, melyeket a magyar tanító-
ság minden ügyének felkarolásával, különösen 
a Tanítók Házai működésének biztosításával 
szerzett. 

Háros Antal főtitkár jelentette, hogy a Ka-
lász Bt. eredményes működése a közgyűlésnek 
ismételten módot ad a tanítóárvák és özvegyek 
segélyezésére. Az Eötvös-alap jótéteményeire a 
pályázati hirdetés megjelent. Majd hozzájárult 
a választmány a keszthelyi íiúinternátus és 
üdülőház vízellátásának korszerűsítéséhez s 75 
ú j tag felvételéhez. 

Gergely István számtartó beszámolt az Eöt-
vös-alap vagyoni állapotáról. Az Eötvös-alap 
vagyona 383.775 P. Azután ismertette a Péter fy 
Sándor Leányotthon és a keszthelyi Ház életét. 
Az előbbiben 26, az utóbbiban 31 tanítógyer-
mek készül komolyan élethivatására. Szorgal-
mukkal valóban megérdemlik a tanítói közös-
ség támogatását. Előterjesztésére a keszthelyi 
Házban üdülést kereső nyári vendégek ellátási 
díját, napi háromszori étkezést számítva, 2 P 
40 fillérben, szállásdíját a közös szobákban 60 
fillérben, különszobákban pedig személyenkint 
1 P-ben állapították meg. A kiránduló diák-
csoportok naponkint és személyenkint 2 P 40 
fillérért kaphatnak teljes ellátást. 

Péterhidi József, a Tanítók Ferenc József 
Háza igazgatója, jelentésében közölte, hogy a 
vezetése alatt álló intézet rendes lakóinak száma 
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96. A jó tanulmányi eredményt felmutató i f jak 
köztartási kedvezményben részesülnek. Nagy 
érdeklődést váltott ki a vidéki tanítóság ré-
szére a nyári hónapokban 12—12 napra terve-
zett tanulmányi kirándulás Budapestre. A 12 
napos kirándulás összköltsége 41 P 50 fillér. 
Ebből az összegből fedeződnek az ellátás, a 
szállás, kiszolgálás, a helyi közlekedés költsé-
gei, továbbá a belépési díjak és a vezetők, elő-
adók díjai. Vasúti arcképes igazolvánnyal nem 
rendelkezők részére az intézet igazgatósága 
33%-os utazási kedvezményt eszközöl ki. 

Végül Csontai Győző az önsegélyző és család-
jóléti osztály működéséről számolt be. Az osz-
tály tagjainak száma a folyó évben 120-szai 
szaporodott. A kötött biztosítások 310.000 pengő 
tőkét képviselnek. Tanulságos és okulást nyújtó 
adat, hogy az eddig kifizetett 1370 P biztosí-
tással szemben az érdekelt tagok befizetése csak 
126 pengő volt. Örömmel vette tudomásul a 
választmány, hogy az önsegélyző és család-
jóléti osztály különböző ágazatai i ránt egyre 
növekszik a tanítóság érdeklődése, amiből arra 
következtethetünk, hogy kialakulóban a gaz-
dasági tömörülés szükségérzete. 

Az Egyetemes Tanítószövetség országos gyű-
lése. Az Egyetemes Tanítószövetség elnöki ta-
nácsa kedden délelőtt a Tanítók Ferenc József 
Házában nagyjelentőségű gyűlést tartott , 
amelyre a csonka ország minden vidékéről 
összesereglettek a tanítóság vezetői. 

Berkényi Károly elnök nagyhatású, magas-
színvonalú megnyitója után Sugár Béla főtit-
kár tet t jelentést az Egyetemes Tanítószövet-
ség működéséről. Bejelentette, hogy Péterhidi 
József megszervezte a Magyar Tanítók Szabad-
egyetemét s annak keretében Mocsáry László 
a debreceni, Tálas Béla a miskolci előadássoro-
zatot. Az állandó önművelődésnek ezt a jól be-
vált intézményét, melyet a tanítóság a maga 
erejéből létesített, az ország valamennyi kul-
túrközpontjában fel fogják állítani. Az egye-
sületi élet szakszerűvé tétele végett a Szövet-
ség 6 országos bizottságot alakított a legki-
válóbb képességű tanítók bevonásával. A bi-
zottságok máris megkezdték működésüket és 
sok ú j színt, értéket és szakszerűséget vittek 
a Szövetség életébe. A nemzettanulmányozási 
mozgalom megerősítésére eddig 700 P pálya-
díjat tűztek ki. Bejelentette, hogy a magyar 
nemzeti sajtó osztatlan érdeklődést muta t a 
tanítóság eszményi erőfeszítései és sorsa iránt. 
Megállapította, hogy a tanítóság mozgalmait 
sikerült szociológiai és nemzetbölcseleti ala-
pokra helyezni és a tanítóságban rej lő nagy 
erőket aktivitásba hozni. A tanítói közélet 
emelkedőben van és egyre nagyobb átütő erőt 
jelent a nemzet életében. 

A nagy tetszéssel fogadott jelentés után 
Marikovszky Gyula főpénztáros tá jékoztat ta a 
gyűlést a Szövetség anyagi helyzetéről. Majd 
Földes Ferenc ta r to t ta meg előadását, melyben 
a magyar tanítóság nehéz helyzetét t á r t a fel. 

Esztendők hosszú sora óta nem jutot t el oda a 
nem állami tanítóság, hogy legalább a törvény-
ben biztosított fizetést megkaphassa. Ez nemcsak 
a tanítócsaládokat sú j t j a erősen, de a tanító 
nemzetnevelő munká já t is károsan befolyásolja. 
A tanyai tanítók megfelelő pótlékot, a nem 
állami tanítók pénzintézeti kölcsönt kívánnak. 
Rendszerré vált az országban, hogy 20—30 P 
havi, vagy 1—2 P napidí j mellett, sőt ingyen 
alkalmaznak helyettes tanítókat. A tanító hova-
tovább kevesebb fizetést kap, mint a munkás 
és háztartási alkalmazott. Tiltakozott a tanító-
képzés mai rendszere ellen, amelynek követ-
keztében évente 1500—2000 tanító kap oklevelet 
és gyarapí t ja a szellemi proletáriátust. Elő-
terjesztésére határozat i javaslatot fogadott el 
az elnöki tanács, amelyben kérik a termény-
fizetéses rendszer teljes megszüntetését, a nem 
állami tanítók részére pénzintézeti kölcsön, a 
tanyai tanítóknak pótlék kiutalását, az igaz-
gatói tiszteletdíjak méltányos rendezését, a ta-
nítóárvák elhelyezését, a helyettesek sérelmei-
nek orvoslását, az állástalan tanítók elhelye-
zését, a nem állami tanítók családtagjai részére 
utazási kedvezményt, a túlzsúfolt iskolák ta-
nulólétszámának csökkentését és a tanítókép-
zés túlprodukciójának megszüntetését, hogy a 
tanítóság szabad lélekkel, minden anyagi meg-
kötöttségtől mentesen tehessen eleget nemzet-
építő hivatásának. 

A Budapesti Tanítók és Tanárok Segélyző 
Egyesülete LXII I . közgyűlése. A napokban tar-
to t ta a fővárosi tanítóság legrégibb karitatív 
egyesülete 63. évi közgyűlését. Kindlovits Pá l 
igazgató elnöki megnyitójában tájékoztatta a 
tagokat az elnökség legutóbbi tízesztendei mun-
kásságáról. Eszerint a tagok létszáma változat-
lan. A temetkezési alap több mint 100.000 P-vel 
gyarapodott. Ösztöndíjakra és különféle segé-
lyekre közel másik 100.000 P-t fordítottak. Az 
alapszabályokat akként módosították, hogy a 
25 évüket meghaladott tagoknak nem kell ket-
tős illetéket fizetniök, viszont lehetővé tették, 
hogy a 40—50 év közöttiek is beléphetnek a ta-
gok sorába. Az 50 év óta tagok mentesítettek a 
t agd í j fiz. kötelezettség alól. Kormányhatósági 
jóváhagyás esetén 1937. évtől a 40 év óta tagok 
kedvezményes tagdí ja t fizetnek. 1938-tól pedig 
az 500 P temetkezési segélyt 600 P-re emelik. 
Geréb Nándor t i tkár , Szilas Ágoston ellenőr, 
Vecsey Géza pénztáros, Huszti József szám-
vizsgáló bizottsági elnöki jelentése után Fe-
renczy József alelnök 1000 P ösztöndíjat osztott 
ki a tanítók és tanárok árvái között. 

Tanítók közreműködése a szarvasi Liszt-
hangversenyen. A szarvasi zenekedvelők szim-
fonikus társasága Liszt-emlékversenyt tartott . 
A hangversenyen közreműködő művészek mel-
lett a szarvasi tanítóság is szép számban volt 
képviselve. Borgulya Endre ág. h. ev. orgonista 
tanító Liszt: B—A—C—H orgonaművét zene-
k a r r a át ír ta s azt vezényelte. Privler Pál róm. 
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kat. ig-.-tanító a zenekari számokban a zongora-
szólamot játszotta s a Liszt: Koronázási 'Mise 
Offertórium és Benedictus hegedűszólóját kí-
sérte. I f j . Lipták Mihály ág. h. ev. helyettes-
tanító a zenekarban játszott. Vörösmarty Mi-
hály „Liszt Ferenchez" című költeményét Sza-
kács György ág. h. ev. tanító szavalta. 

H Í R E K 

Irodalmi pályázat. 
A M. Kir. Balatoni Intéző Bizottság „Ho-

gyan működjünk közre községünk vendégfor-
galmának fejlesztése érdekében?" címen iro-
dalmi pályázatot hirdet. 

A legjobb értekezést 50, az utána következő 
kettőt 25—25 pengővel jutalmazza a Balatoni 
Intéző Bizottság, amely ezeken kívül jutalom-
könyveket is szétoszt. 

Pályázhatnak a balatonkörnyéki községek ta-
nítói, lelkészei és a többi faluvezető. 

A pályamunka terjedelme 10—12 oldalas lehet 
s a papirosnak csak egyik oldalára írva nyúj-
tandó be. 

A pályamunkák jeligés levéllel 1936. évi jú-
nius hó 15-ig a Néptanítók Lapja és Népműve-
lési Tájékoztató szerkesztőségéhez küldendők. 

Ezen a pályázaton kívül a Balatoni Intéző 
Bizottság három balatonmenti község legszebb 
és leggondozottabb iskolaépületének fenntartó-
ját, illetve gondozóját 50—50 pengő jutalomban 
fogja részesíteni. Ennek elbírálására a Bala-
toni Intéző Bizottság a három balatonparti 
vármegye keretéből bizottságot küld ki. 

Murgáes Kálmán ünneplése. Az Országos 
Jegyző Egyesület a Falu Szövetség helyiségé-
ben vitaestét rendezett. Ezen a vitaestélyen a 
TESz képviseletében megjelent Lányi Árpád 
ny. honvédezredes, társelnök és á tnyúj to t ta 
Murgács Kálmán dal- és nótaköltőnek a TESz 
Nemzeti Munka Érdemkeresztjét. Lányi Árpád 
beszédében rámutatot t arra, hogy Murgács 
Kálmán, aki a magyar dalköltészet egyik leg-
kiválóbb és legtermékenyebb alkotóművésze, 
a magyar közigazgatás tengelyét képező jegy-
zői karból került ki. Méltatta a magyar dalt, 
mint nemzeti erőforrást, amely nem ismer 
emberszabta határokat , amelyen át sír vagy 
u j jong a nemzet lelke és amelyen át összedob-
bannak a szívek a hála és dicséret himnuszá-
ban, vagy a meggyötört lélek fájdalmában. 
Murgáes Kálmán legszebb dalainak idézésével 
fejezte be a következő szavakkal: 

„Forró vágy ha t j a át lelkemet, hogy a szabad 
magyar nemzet ujjongó dalaitól, Istenáldotta 
l írád legszebb alkotásaitól sut togjanak a „Csik-
országi fenyvesek", zúgjanak „a szőke Tisza 
habjai", „A kassai dóm ódon falai, ha éjfélt ü t 
az óra", nagy magyar lelked „Fehér galambja" 
pedig szálljon a szívekbe, hirdessen békét, hir-
dessen megértést, termelő munkát és boldog 
feltámadást!" 

Murgács Kálmán meghatottan mondott kö-
szönetet az ünneplésért. 

A nagycserei gyermekek lümestojás-kiállí-
tása. A Debrecenhez tartozó Nagycsere-tanya 
áll. iskolájának tanulói báró Vay Lászlóné fő-
ispánné, vitéz Bessenyei Lajos dr. tankerületi 
kir. főigazgató és Kölcsey Sándor dr. polgár-
mester fővédnöksége mellett április hó 5-én 
Debrecenben, a vármegyeház nagytermében szé-
pen sikerült hímestojás-kiállítást és vásár t s ez-
zel kapcsolatban dalokból és költeményekből 
összeállított műsoros előadást rendeztek. Az 
1000 darab hímestojást, amelyeket az ország 
minden vidékének díszítőelemeiből a nagycserei 
iskolások festettek, a legnagyobb érdeklődéssel 
vásárolta az előkelő közönség. A jövedelemből 
a nagycserei gyermekek úgy mint az előző 
években, az idén is nyár i tanulmányútra men-
nek. A szépen sikerült kiállítást és ünnepélyt 
Herboly Zoltán állami tanító rendezte. 

Magyar Dalunk. A Csehszlovákiai Magyar 
Dalosszövetség Magyar Dalunk címmel hivata-
los lapot ad ki, amely a Szövetség hivatalos 
közleményein kívül figyelemreméltó szakcikke-
ket is tartalmaz. „Fejlesszük a magyar nép-
dalt" címmel Fábry Viktor írt a lapba beveze-
tőt, amelyben lelkes hangon hívja fel a cseh-
szlovákiai magyar dalosokat a magyar népdal 
ápolására. „Létünk a lapja népünk nemzeti ér-
zésében való erőssége. Tanítsuk meg népünket 
énekelni" — mondja a bevezető. Ezenkívül még 
Tóth Imre : „Vessünk dalt, hogy a lelkek ne-
mesedjenek!", továbbá Páldi Vilmos: „Vegyes-
kar — fé r f ika r ! " című érdekes írása olvashatók 
a lapban. A szövetségi közlemények között kü-
lön érdeklődésre ta r tha t számot az a híradás, 
hogy Csehszlovákiában a hangverseny- és da-
losestrendezések bélyeg- és illetékmentesek. 

A pilisi népfőiskola. A Pilisi Nép- és Gazda-
kör mint a Faluszövetség kebelében működő 
Népfőiskola március 7-én tartotta meg ünne-
pélyes keretek között negyedik évzáró vizsgá-
ját. Az ünnepélyes évzáró vizsga hálaadó isten-
tisztelettel vette kezdetét. Istentisztelet után a 
népfőiskola helyiségében tartották meg a záró-
vizsgát, amelyen szerepelt Kemenczei János 
gazdaköri elnök, Honéczy Pá l főesperes, dr. Töl-
gyes Is tván m. kir. gazdasági tanácsos, a Falu-
szövetség igazgatója, Sramkó Kálmán népfőis-
kolai vezető, Kovács Zsigmond nyugalmazott 
főjegyző. A záróbeszédet dr. Gesztelyi Nagy 
László gazdasági főtanácsos, a Duna-Tiszaközi 
Mezőgazdasági Kamara igazgatója mondotta. 
Igen érdekes és tanulságos része volt a vizs-
gának az, amely a gazdaelőadók összefoglalóját 
és a szakelőadók összefoglaló kérdéseit tartal-
mazta. Közben „Üj Vérszerződés" cím alatt egy 
népfőiskolai jelenetet adtak elő, amelyet Föld-
várszki Pá l III . éves joghallgató írt s amely a 
jelen volt díszes közönségnél élénk tetszésre 
talált. 

Nógrád-Hont vármegye Népművelési Nap-
jai. Nógrád-Hont vármegye népművelési bizott-
sága nevében dr. Baross József alispán most 
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adta ki az ez évben megrendezendő városi és 
községi Népművelési Napok megtar tására vo-
natkozó rendeletét. 

Az utasítás szerint a Népművelési Napot 
minden városban és községben meg kell ren-
dezni, mégpedig folyó évi április hó 5-től má-
jus hó 24-ig- bezárólag terjedő időben előforduló 
vasárnap és ünnepnapokon. 

A Népművelési Napokon, amelyeket isten-
tisztelettel kell megkezdeni, a városi, községi 
és körorvosok ingyenes egészségügyi tanácso-
kat adnak a hozzájuk fordulóknak. Különböző 
versenyek rendezhetők, amelyeken 18 éven fe-
lüli nők, illetve 21 éven felüli fér f iak vehetnek 
részt^. A versenyek tárgya lehet: virágszeretet, 
gazdasági udvarok tisztasága és rendezettsége, 
ha tá r já rás (ki a község legjobb gazdája), gyü-
mölcstermesztés, népművészet, gyermekgondo-
zás, továbbá írás-fogalmazás, gyorsírás, számo-
lás, olvasás, mesemondás, szavalás, énekszóló, 
zeneszóló, szavalókórus, énekkar, zenekar és a 
népkönyvtár használata. 

A Népművelési Napot, illetőleg annak le-
folyását a városok és községek emlékkönyvei-
ben rövid, de hű leírással meg kell örökíteni. 

Kéthetes tanulmányút a Felső-Dunára és Salzkammer-
gutba. A berlini olimpiádra való tekintettel a németek 
igen nagy kedvezményeket adnak most minden ország 
utazó közönségének. Az osztrákok ezzel csak úgy tud-
nak versenyezni, bogy eddig soha nem létező kedvez-
ményeket léptettek életbe az idén az osztrák fürdő-
helyekre. Ezért Ausztria világhírű és legdrágább fürdő-
helyeit, a Salzkammergutot soha olyan olcsón bejárni 
nem lehet, mint ezúttal. Hogy a magyar tanítóság is 
megtehesse ezt, július 2—16 között Torbágyi-Novák 
József Lajos festőművész, tanár kéthetes, turistajellegü 
tanulmányutazást rendez Ausztria e legszebb vidékére, 
Bécs, Linz, Salzburg és az öt tó vidékére. Útiköltség 
1(>(> P, mely összeget teszésszerinti részletekben a 
35.022. csekkszámlára lehet befizetni. Kívánatra csekk-
lapot küld a rendezőség. Jelentkezni május 15-ig lehet. 
Az első részlet befizetése után mindenki megkapja a 
részletes programmot. A szükséges valutáról a rende-
zőség gondoskodik. Egyéb felvilágosításért Torbágyi-
Novák József Lajos festőművész, tanár (Budapest, X, 
Simor-utea 13) úrhoz lehet fordulni. 

A jászberényi áll. tanítótóképzőintézet Rákóczi- és 
Liszt-ünnepsége a tanyavilágban. Elismerésreméltó és 
a nemzetnevelés szempontjából nagyjelentőségű a jász-
berényi áll. tanítóképzőintézet ama törekvése, hogy 
—• az ottani Népművelési Bizottság segítségével — az 
országos kulturális megmozdulásokról a tanyavilágot 
is tájékoztatja. Kétségtelen, hogy a nemzet értékeit 
akkor mutatjuk be a leghatásosabban, ha egy estét 
vagy délutánt betöltő előadás keretében a nemzeti 
nagyságokat halhatatlan alkotásaikkal együtt ismer-
tetjük. 

Március hó 9-én ezzel az elgondolással tartott a jász-
berényi áll. tanítótképzőintézet a város közelében levő 
Szelei-úti iskolában több mint 200 főnyi hallgatóság 
előtt Liszt Ferenc-ünnepséget. A bevezető előadást 
Móczár Miklós áll. tanítóképzőintézeti igazgató, nép-
művelési elnök tarlotta s beszédében Liszt Ferenc nagy-
ságát méltatta. Az előadás után a tanítójelöltek négy-
szólamú énekkara Liszt: Tavasz című müvét énekelte 
el. Ezt követően Donázi Ferenc tanítójelölt kedves ké-
pet rajzolt Liszt Ferenc életéről, ma jd két Liszt-
rapszódia hangzóit el gramofonon. Hollósy Tibor 
tanítójelölt Liszt egyházi zenéjét ismertette. Az élve-
zetes előadási Liszl: Istent zengi napkelet című művé-
nek énekkari előadása követte. Az énekkart fíerzátzy 

László zenetanár vezényelte. Végül gramofonleinez új-
ból Liszt műveiből adott ízelítőt. 

A Liszt ünnepséghez hasonlóan az áll. tanítóképző-
intézet az alföldi tanyavilágban Rákóczi-ünnepséget is 
rendezett. A négyszállási rk. iskolában lezajlóit ünnep-
ségen a bevezetőt Móczár Miklós tanítóképzőintézeti 
igazgató mondotta. A kuruckorról és II. Rákóczi Fe-
rencről Pornói István tanítójelölt emlékezett meg. 
Az előadás után az V. éves növendékek négyszólamú 
énekkara szebbnél-szebb kurucnóták előadásával szó-
rakoztatta a közönséget. 

E két ünnepségen kívül az áll. tanítóképzőintézet 
V. éves növendékei — ugyancsak tanári előkészítés és 
ellenőrzés mellett — előadásokat tartottak a városi 
leventék részére tartott ismeretterjesztő tanfolyamo-
kon is. 

Pályázati hirdetés a Vakok József Nádor Kir. Orsz. 
Intézetébe a jövő 1936—37. tanévre. Felvételt nyerhet-
nek vallás-, nemzetség- és nemre való tekintet nélkül 
azok a 4. életévüket betöltött világtalan és csökkent-
látó gyermekek, akik a vakságon kívül semmi egyéb 
olyan testi vagy szellemi fogyatkozásban nem szen-
vednek, amely eredményes nevelés-oktatásukat meg-
hiúsíthatná. Továbbá felvétetnek 14 éves korukig azok 
a gyermekek is, akik az iskolai oktatás folyamán ve-
szítették el látóképességüket, vagy világtalanságuk 
dacára is nyilvános iskolában, esetleg magánúton vég 
zik tanulmányaikat. 

A felvételi kérvények szabályszerű kiállításához 
szükséges nyomtatványokat az intézet igazgatósága 
szóbeli vagy írásbeli kérelemre díjtalanul küldi meg. 

A növendékek az oktatási idő alatt a szükséges pol-
gári ismereteken kívül valamely, egyéniségüknek meg-
felelő pályán is (zenei, ipari) kiképeztetnek. Igazolt 
szegénység alapján mindkét nembeli növendékek fel-
vétele és oktatása ingyenes. Kérvények a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztériumnak címezve folyó évi 
május hó 15-ig a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Inté-
zete igazgatóságánál (Budapest, XIV, Ajtósi Dürer-sor 
39. szám, telefon: 9C-9-11) nyújtandók be. 

Színes madárkcpes levelezőlapok új kiadása. Az 
általános madárismeret és az okszerű madárvédelem 
fejlesztésének igen hathatós eszközei voltak azok a 
színes madárképes levelezőlapok, melyeket a háború 
előtti esztendőkben a M. Kir. Madártani Intézet adott 
ki, dr. Csörgey Titusz és Vezényi Elemér tudományos 
szempontból és festészeti szempontból is tökéletes, 
gyönyörű madárképeivel, művészi kivitelben. Ezek a 
levelezőlapsorozatok időközben teljesen kifogytak és 
az állandóan rosszabbodó gazdasági viszonyok mellett 
azok újbóli kiadása eddig nem volt lehetséges. Úgy 
értesülünk, hogy ezek a régóta nélkülözött madár-
képes lapok újból kiadásra kerülnek. A lapok 32 féle 
hasznos madárnak színes, művészi képét szemléltetik. 
Minden madárkép alatt 4—5 soros rövid és tömör 
szövegben olvasható a madár magyar neve, tudomá-
nyos neve, nagvságmérete, hangja, földrajzi elterje-
dése és hogy mivel táplálkozik. 

Nyugodt lelkiismerettel a ján lha t juk tehát ezeket a 
levelezőlapokat a magyar tanítók és óvónők figyel-
mébe, mert aki a sorozatot megveszi, az 32 féle hasz-
nos madárnak nemcsak a különbségét, alakját és szí-
nezetét, de egyéb tulajdonságát is megismeri. 

A madárképes levelezőlapok ára 10 fillér, egy 32 da-
rabból álló teljes sorozat ára 3 pengő. (Megrendelhető: 
a „Hazai Madaraink" Kiadó és Terjesztő Vállalatnál. 
Újpest, Tavasz-utca 87.) 

Halálozá.s. Keszler Zoltán igazgató-tanító, a Tapolcai 
ú jság felelős szerkesztője, a tapolcai róm. kat. elemi 
fiúiskolának 31 éven át buzgó tanítója, ebből 7 éven 
át igazgatója, a Tanítói Körnek pedig 10 éven keresz-
tül elnöke, életének 55. évében, március hó 31-én, az 
utolsó kenet szentségének felvétele után, az Úrban csen-
desen elszenderült. 
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H I V A T A L O S R É S Z 
A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1936. évi 1849. ein. számú rendelete az álta-
lános továbbképző népiskolai tanmenetek és 
órarendek bemutatási határideje tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak. 

Az általános továbbképző népiskolai Tanterv 
és Utasítás életbeléptetése tárgyában 6345/1935. 
ein. számú rendelettel intézkedtem. E rendelet-
ben akként intézkedtem, hogy az általános 
továbbképző népiskolák az újonnan kiadott 
Tanterv és Utasítás rendelkezéseinek figye-
lembevételével készítendő tanmeneteiket és óra-
rendjeiket „a jövő (1936—37) tanévre" kötele-
sek elkészíteni és a kir. tanfelügyelői hivatal-
hoz beterjeszteni. A beterjesztés ha tárnapja 
nem állapíttatott meg. A jövő tanév 1936 szep-
tember havával veszi kezdetét, s így az érde-
kelt iskolák és hatóságaik joggal feltételezhet-
ték, hogy az ú j Tantervnek megfelelően egybe-
állított tanmeneteket és órarendeket csak 1936. 
évi szeptember havára kötelesek bemutatni. 

Minthogy a körzeti iskolafelügyelői Utasítás 
44. §-ában foglalt rendelkezés szerint a tovább-
képző iskolák tananyagbeosztásaikat és óra-
rendjeiket is mindig május hó végéig kötele-
sek a kir. tanfelügyelői hivatalhoz beterjesz-
teni, az ebből származható félreértések megelő-
zése végett tudomás és további el járás végett 
értesítem Címet, hogy az általános továbbképző 
népiskolák ez első alkalommal tananyagbeosz-
tásaikat és órarendjeiket a folyó évben nem 
május hó végéig, hanem csak szeptember hó 
1-ére tartoznak a kir. tanfelügyelői hivatalhoz 
bemutatni. 

Ennek kapcsán felhívom Címet, hogy az ér-
dekelt iskolák által bemutatott tanmeneteket 
és órarendeket átvizsgálás és javaslattétel cél-
jából folyó évi szeptember hó 10-ig ad ja ki az 
illetékes körzeti iskolafelügyelőknek, kik javas-
lataikat legkésőbb folyó évi október hó 10-ig 
kötelesek Címhez eljuttatni. Cím e javaslatok 
átvizsgálása után a tanmeneteket és órarende-
ket a közvetlen rendelkezése alatt álló iskolák-
nak jóváhagyva, vagy pótlás végett, illetőleg 
az egyházi hatóság alatt álló iskoláknak, vagy 
a benyújtó hatóságnak észrevételei közlése mel-
lett legkésőbb folyó évi október hó végéig 
ad j a ki. 

II. 
Valamennyi népiskolát fenntartó egyházi fő-

hatóságnak. 
Az általános továbbképző iskolai tanmenetek 

és órarendeknek a kir. tanfelügyelői hivatal-
hoz leendő bemutatása tárgyában a kir. tan-
felügyelőkhöz intézett rendeletemet szíves tu-
domás végett tisztelettel közlöm. 

Egyben felkérem Címet, hogy a bölcs főható-
sága alá tartozó népoktatási intézeteket jelen 
rendeletemről értesíteni méltóztassék. 

III . 
Valamennyi tankerületi kir. Főigazgató úrnak. 

Tudomás végett közlöm. 
Budapest, 1936. évi április hó 1-én. 

A miniszter rendeletéből: 
dr. Kósa Kálmán s. k. 

miniszteri tanácsos. 

Könyvajánlás. 
A szerző-szerkesztő neve: Szondy György. — 

A könyv címe: A modern iskola és az i f júság 
olvasmányai. — A kiadócég: Kirá lyi Magyar 
Egyetemi Nyomda. — A megjelenés helye és 
ideje: Budapest. — A könyv a l ak ja : 8-ad rét, 
61 oldal, fűzve. •— A könyv ára : 120 pengő. — 
Az ajánlás mely iskolafajok könyvtárai szá-
mára való beszerzésre vonatkozik: középiskolák 
tanár i könyvtárai számára. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
beszerzésre ajánlot ta a következő művet: Dr. 
Greguss Pál: „400 egyszerű növényélettani kí-
sérlet" (141 oldal, 263 rajzzal), a szegedi Árpád-
nyomda kiadása, 1936. Ára 3 P 80 fill., a közép-
iskolák, tanító (nő) képző-intézetek, felső mező-
gazdasági iskolák, polgári iskolák tanári könyv-
tára és a megfelelő fedezettel rendelkező nép-
iskolák tanítói könyvtára részére. 

A szerző neve: Lövik Károly. — A könyv 
címe: „Vendégségben őseinknél". — A kiadó-
cég: Franklin-Társulat . — A megjelenés helye 
és ideje: Budapest. — A könyv a lak ja : 8-ad rét. 
— A könyv ára: 3-20 pengő. — Az ajánlás mely 
iskolafajok könyvtárai számára való beszer-
zésre vonatkozik: a közép- és középfokú isko-
lák i f j . könyvtárai számára. 

A szerző neve: dr. Tóth Aurél. — A könyv 
címe: „Sóhajok földje". — A kiadócég: Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. — A megjelenés 
helye és ideje: Budapest, 1935. A könyv 
a lak ja : 8-ad rét, 135 oldal, 11 rajzzal.— A könyv 
á ra : fűzve 250 P. — Az ajánlás vonatkozik: a 
közép- és középfokú iskolák i f júság i könyv-
tárai számára. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Martonitz Lajos és özv. Simon Gyuláné 
dombóvári lakosnak azért, mert a dombóvár-i 
kir. kat. Esterházy Miklós nádor reálgimná-
zium intézeti kápolnája szentélyének ablak-
üvegfestményei céljára 400, illetve 200 P-t ado-
mányozott, őszinte köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a mezőhegyesi községi elöljáróságnak és a 
Hangya Szövetkezet Igazgatóságának azért, 
mert a mezőhegyesi állami elemi iskolai sze-
génysorsú tanulók részére 1935. év karácsonya 
alkalmából 2959 P 70 fillér ér tékű ruhát és 
cipőt, illetőleg 436 P értékű leányruhát adomá-
nyozott, őszinte elismerését és köszönetét nyil-
vánította. 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Mezőkovácsházai Községi Elöljáróságnak 
azért, mert a helybeli állami elemi iskola 100 
szegénysorsú tanulóját 700 pengő értékű téli-
ruhával látta el, őszinte elismerését és köszöne-
tét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Jézus Szíve Nőszövetség Elnökségének Érd, 
az Érdi Kaszinó Elnökségének, a „Frontharcos 
Szövetség" érdi szervezetének, a „Tusculánumi 
Telektulajdonosok Egyesületének" Érd azért, 
mert az érdi állatni elemi iskola szegénysorsú 
tanulói részére 480 pengő értékű cipőt, 384 pengő 
értékű fát és lisztet, 200 pengő értékű cipőt és 
ruhát, 250 pengő értékű ruhaneműt adományo-
zott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvá-
nította. 

A m. kir. Testnevelési Főiskola 1937/38. tanévi első év-
folyamára való felvételek 

PÁLYÁZATI HIRDETÉSE 
férfihall^atók részére. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
93.100/1936. VII—2. ii. o. számú rendeletével a m. kir. 
Testnevelési Főiskola 1937. évi szeptemberében kez-
dődő 1937/38. tanévi I. évfolyamára 20 férfihallgató fel-
vételét engedélyezte. A tanulmányi képzés időtartama 
4 év, illetőleg 8 félév. A felvételre pályázhatnak első-
sorban azok, akiknek középiskolai érettségi bizonyít-
ványuk, vagy elemi iskolai tanítói oklevelük van, má-
sodsorban és kivételesen azok, akik kiváló eredménnyel 
felső kereskedelmi iskolai, vagy felső mezőgazdasági 
iskolai érettségi vizsgálatot tettek, amennyiben nőtle-
nek és 30. életévüket még nem töltötték be. A felvétel-
nél a budapesti „Pázmány Péter" tudományegyetem 
bölcsészeti és orvosi karának hallgatói előnyben része-
sülnek. Ez utóbbiak a Testnevelési Főiskolán — 8 fél-
éven át — legfeljebb heti 16 óra hallgatására kötelesek, 
mely előadások elrendezése úgy történik, hogy lehető-
leg ne essenek egyidőbe az egyetem bölcsészeti vagy 
orvosi karának előadásaival. 

Beiratási díj félévenként 10 pengő, tandíj félévenként 
00 pengő, biztosítéki dí j félévenként 10 pengő. A hall-
gatók ezenkívül kötelesek a Főiskola részéről előírt 
ruházatot és sportfelszerelést beszerezni és kívánatra 
bemutatni. A szegénysorsú és jó előmenetelű hallgatók 
20%-a egész- vagy féltandíjmentesség kedvezményében 
részesülhet. 

A féríihallgatók részére a Testnevelési Főiskolával 
kapcsolatosan létesített, külön épületben elhelyezett 
internátus áll rendelkezésre. Az internátusi helyek be-
töltését, illetve a pályázók közüli kiválogatást a Fő-
iskola igazgatója intézi. A bentlakásra kijelölt hallgatók 
lakás és teljes ellátás fejében havi 50 pengőt fizetnek 
Elsőéves hallgató ösztöndíjat nem kaphat. 

A felvételre jelentkezők a m. kir. Testnevelési Fő-
iskola igazgatóságához címzett és szabályszerűen fel-
bélyegzett folyamodványt tartoznak beadni, melyhez a 
következő mellékletek csatolandók: 

1. Születési anyakönyvi kivonat. 
2. A végzett tanulmányokat igazoló okmányok (érett-

ségi bizonyítvány, vagy elemi iskolai tanítói oklevél, 
esetleg egyetemi index). 

3. Egyetemi kötelékben nem állók részéről hatósági 
erkölcsi bizonyítvány. 

Az, aki katonai Szolgálatot már teljesített, az ezt, 
valamint a szolgálat alatt elért kiképzési eredményt 
tanúsító iratokat, igazolást is mellékelje a folyamod-
ványához. 

A szabályszerűen felszerelt kérvények a folyamodók 
lakáscímének megjelölésével a m. kir. Testnevelési Fő-
iskola igazgatóságához (Budapest, I, Győri-út 13. szám) 
legkésőbb 1936 június 20-ig nyújtandók be. Szabály-
szerűen fel nem szerelt és elkésve benyújtott folyamod-
ványokat az igazgatóság nem fogad el. 

A felvételt orvosi szemléből, írásbeli vizsgálatból, 
továbbá az atlétikából és tornából álló felvételi vizsga 
előzi meg. A felvételi vizsgálat díja 10 pengő, mely 
összeg a vizsgálatra való jelentkezéskor fizetendő be 
a Főiskola pénztárába. A felvételi vizsgálat minimális 
követelményei a következők: 

1. Az orvosi szemlénél: alkati és szervi alkalmasság, 
165 cm testmagasság. 

2. Írásbeli vizsgálatnál: a jelentkező általános mű-
veltségének és a testnevelés körében való jártasságának 
igazolása. 

3. Az atlétikai gyakorlatok köréből: 

E l s ő c s o p o r t : 
60 méteres síkfutás 8-4 mp 

400 méteres síkfutás 62 0 mp 
1000 méteres síkfutás 3 p 06 0 mp 

M á s o d i k c s o p o r t : 

Magasugrás rohammal 150 cm 
Távolugrás rohammal 520 cm 
Rúdugrás rohammal 250 cm 

H a r m a d i k c s o p o r t : 

Súlydobás 7 és 'A kg súlyú golyóval 9 m 
Diszkoszvetés 2 kg súlyú diszkosszal 26 m 
Gerelyvetés 800 gr súlyú gerellyel 34 m 

A felvételi vizsgálatra jelentkezők mind a három cso-
portból egy-egy próbát választhatnak, azaz összesen 
három próba kötelező, de különböző csoportok köréből. 

4. A tornagyakorlatok köréből: 

E l s ő p r ó b a : 
Függeszkedés kötélen 4-5 m magasra 4 mp alatt. 

M á s o d i k p r ó b a : 
Magasnyujtón: támaszbalendiilés, kelep, bukóbille-

nés, vagy 
korláton: hosszú billenés, felkarállás, átfordulás előre 

felkarfüggésbe, felkarbillenés. 

H a r m a d i k p r ó b a : 

Tornalónak hosszában 120 cm magasságban roham-
mal terpeszugrása. 

N e g y e d i k p r ó b a : 

Talajon vagy szőnyegen: cigánykerék felfordulattal 
(arabugrás), átfordulás hátra ülésen és futólagos kézen-
álláson át állásba, dűlés hátra ülésbe, folytatólag 
hanyattfekvés, ma jd abban páros lábemelés, hátbille-
nés oldalterpeszállásba és folytatólag átfordulás előre 
fe j re és kézre támaszkodással állásba. 

A felvételi vizsgálatokat 1936 július első felében fog-
juk megtartani. A vizsgálatok pontos idejéről a folya-
modókat az igazgatóság idejében értesíti. 

A felvételi vizsgálat eredménye alapján felvett hall-
gató felvétele csak ideiglenes, az véglegessé csak akkor 
válik, ha az 1937'38. tanévre való jelentkezéskor iga-
zolja, hogy katonai szolgálatot teljesített, az alatt mint 
karpaszományos szerepelt és ott a megkívánt követel-
ményeknek megfelelt. 

A beiratkozás idejéről, úgyszintén a tandíj elenge-
dése tárgyában benyújtandó kérvény körülményeiről 
a Főiskola hivatalos tábláján közzéteendő hirdetés út-
ján a felvett hallgatók értesítést kapnak. 

Budapest, 1936 március hó. 
Dr. Szúkováthy Imre s. k., 

a Testnevelési Főiskola igazgatója. 
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PÁLYÁZATI HIKDETÉS 
a m. kir. Testnevelési Főiskola 1936'37. tanévi I. év-
folyamára való felvétel tárgyában nöhallgatök részére. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
93.100 /1936. VII—2. ü. o. számú rendeletével a m. kir . 
Testnevelési Főiskola 1936. évi szeptemberében kezdődő 
1936/37. tanévi I. év fo lyamára 20 nőhal lgató felvételét 
engedélyezte. A tanu lmányi képzés idő ta r tama 4 év, 
illetőleg 8 félév. A felvételre pá lyázha tnak e lsősorban 
azok, ak iknek középiskolai érettségi b izonyí tványuk, 
vagy elemi iskolai taní tónői oklevelük van, másod-
sorban és kivételesen azok, akik kiváló eredménnyel 
felső kereskedelmi iskolai érettségi vizsgálatot tettek, 
amenny iben h a j a d o n o k és 30. életévüket még n e m töl-
töt ték be. A felvételnél a budapes t i „Pázmány Pé te r " 
tudományegyetem bölcsészeti és orvosi k a r á n a k hall-
gatói e lőnyben részesülnek. Ez utóbbiak a Testnevelési 
Főiskolán — 8 féléven át — legfeljebb heti 16 óra 
ha l lga tására kötelesek, mely előadások elrendezése 
lehetőleg úgy történik, hogy ne essenek egyidőbe az 
egyetem bölcsészeti vagy orvosi k a r á n a k előadásaival . 

Beiratási d í j félévenként 10 pengő, t a n d í j fé lévenként 
60 pengő, biztosítéki d í j félévenként 10 pengő. A hall-
gatók ezenkívül kötelesek a Főiskola részéről előírt 
ruháza to t és sportfelszerelést beszerezni és k ívána t ra 
bemuta tn i . A szegénysorsú és jó előmenetelő hal lgatók 
20%-a egész- vagy le i tandí jmentesség kedvezményében 
részesülhet. 

A nőhal lga tók részére a Testnevelési Főiskolával 
kapcsola tosan létesített, külön épületben elhelyezett 
in ternátus áll rendelkezésre. Az internátusi he lyek be-
töltését, illetve a pályázók közüli kiválogatást a Fő-
iskola igazgatója intézi. A bent lakásra kijelölt hallga-
tók lakás és teljes ellátás fe jében havi 50 pengőt fizet-
nek. Elsőéves hal lgatónő ösztöndí ja t nem kapha t . 

A felvételre jelentkezők a m. kir. Testnevelési Fő-
iskola igazgatóságához címzett és szabályszerűen fel-
bélyegzett fo lyamodványt t a r toznak beadni , melyhez a 
következő mellékletek csa to landók: 

1. Születési anyakönyvi kivonat . 
2. A végzett t anu lmányoka t igazoló o k m á n y o k (érett-

ségi bizonyítvány, vagy elemi iskolai taní tónői oklevél, 
esetleg egyetemi index). 

3. Egyetemi kötelékben nem állók részéről hatósági 
erkölcsi bizonyítvány. 

A szabályszerűen felszerelt kérvények a fo lyamodók 
lakásc ímének megjelölésével a m. kir. Testnevelési Fő-
iskola igazgatóságához (Budapest, I, Győri-út 13. szám) 
legkésőbb 1936 június 20-ig n y ú j t a n d ó k be. Szabály-
szerűen fél nem szerelt és elkésve benyúj to t t fo lyamod-
ványokat az igazgatóság nem fogad el. 

A felvételt orvosi szemléből, írásbeli vizsgálatból, 
továbbá az atlét ikából és to rnábó l álló felvételi vizsga 
előzi meg. A felvételi vizsgálat d í ja 10 pengő, mely 
összeg a vizsgálatra való je lentkezéskor f izetendő be 
a Főiskola pénztárába . A felvételi vizsgálat minimál is 
követelményei a következők: 

1. Az orvosi szemlénél: a lkat i és szervi a lkalmasság, 
158 cm testmagasság. 

2. írásbeli vizsgálatnál: a jelentkező á l ta lános mű-
veltségének és a testnevelés körében való j á r t a s ságának 
igazolása. 

3. Az atlétikai gyakorlatok köréből: 

E l s ő c s o p o r t : 

60 méteres s íkfu tás 10-2 m p 

M á s o d i k c s o p o r t : 

Helyből távolugrás 200 cm 
Magasugrás rohammal 115 cm 

H a r m a d i k c s o p o r t : 
Távoldobás 8 cm á tmérő jű tömött labdával 30 méterre . 
A felvételi vizsgálatra jelentkezők a másod ik csoport -

ból tetszés szerint egy-egy p róbá t választhatnak, az első 
és ha rmad ik csoport gyakor la ta i azonban mindenk i r e 
nézve kötelezők. 

4. A tornagyakorlatok köréből: 

E l s ő p r ó b a : 
Mászás kötélen 5 m magas ra , lefelé függeszkedés 

haj l í tot t ka r ra l . 

M á s o d i k p r ó b a : 
Állásból é r in tőmagas svéd gerendán alsó fogással 

kelepfelhúzódás támaszba. 

H a r m a d i k p r ó b a : 
Svédszekrényen széltében, 110 cm magasságban ré-

zsútos r o h a m m a l vetődés egyka r r a támaszkodással . 

N e g y e d i k p r ó b a : 
Ta la jon vagy szőnyegen: oldal- terpeszál lásból (karok 

oldalt középtar tásban) c igánykerék ba l ra (vagy jobbra) , 
mellső-mérlegállás bal (vagy jobb) lábon, folyta tólag 
á t fordulás előre pil lanatig t a r tó hídon át á l lásba. 

A felvételi vizsgálatokat 1936 július hó első felében 
fogjuk megtar tan i . A vizsgálatok pontos ide jéről a 
fo lyamodóka t az igazgatóság idejében értesíti . A jelent-
kezők a felvételi vizsgálat eredményéről , ú g j s z i n t é n a 
felvett hal lgatók a be i ra tkozás idejéről, va lamin t a tan-
d í j elnyerése tá rgyában b e n y ú j t a n d ó kérvény körül-
ményeiről a Főiskola h ivata los t áb l á j án közzéteendő 
hirdetés ú t j á n értesítést k a p n a k . 

Budapest , 1936 márc ius hó. 
Dr. Szukováthy Imre s. k., 

a Testnevelési Főiskola igazgatója. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított színmüvek 

16. sz. pótjegyzéke. 
Alföldi Géza: Károlykereszt, csapatkereszt. Bp. Kókai L. 
Baál Ernő—Tapolczai Gyula: Üzen a Hargita. 
Babirák Gyula ( ford. ) : Izgalmas kaland. Rákospalota 

Szaléai művek. 
Bárány Ferenc: A banda bevonul. Rákospalota, Szalézi 

Művek. 
A szent jászol árnyékában. Rákospalota, Szalézi 

Művek. 
Békeffi László: A babonás ember. Bp. Marton Sándor. 
Bogár J á n o s : Suba Mihály. Cegléd. Turi és Benedek 

könyvny. 
Csite Károly: A pálca, Bp. Kókai L. 
— — A -szegény asszony könyve. Bp. Kókai L. 
— — De szeretnék rámás csizmát viselni. Bp. Kókai L. 
— — Éjféli búcsú. Bp. Kókai L. 

Harangszó. Bp. Kókai L. 
Kakuk, kakuk! Meddig élek? (Gyermekek szá-
mára.) Bp. Kókai L. 

— — Kalapomon nemzetdszín rózsa . . . Bp. Kókai L. 
Keresztanyám gyáva legénye. Bp. Kókai L. 
Magyar szív koszorúja. Bp. Kókai L. 
Ringatom a kisbabámat. Bp. L. 

— — Tudjátok-e mi a haza? Bp Kókai L. 
— •— Varázslat.. Bp. Kókai L. 
Gyallay Domokos: A kutya. Bp. Stadium főbiz. 

A nagy csomag. Bp. Stadium íőbiz. 
— — Az asszony hangja. Bp. Studium főbiz. 

Az ú j bíró. Bp. Studium főbiz. 
Futó vendégek. Bp. Studium főbiz. 
Hazai hír. Bp. Studium főbiz. 

— — Mihály szerencséje. Bp. Studium főbiz. 
—- —• Szerelmes levél. Bp. Studium főbiz. 
Hevesi Sándor (Mikszáth Kálmán novellájából): Frivol 

akta. Bp. Révai. 
Grisics hitelbe vett bort. Bp. Révai 

— — — — — Tavaszi rügyek. Bp. Révai. 
Kasza Vilmos: Árva Rózsi. Veszprém. Egyházmegyei kny. 
Kerner Ferenc: Magyar álom, magyar valóság. Rákos-

palota. Szalézi művek 
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I.őrincz Miklós: A halkszavú nő. Bp. Marton Sándor. 
Marosi Mihály ( fo rd . ) : A potyautas. Rákospalota. 

Szalézi művek. 
Nóti Károly: A hirtelen ember. Bp. Marton Sándor. 
— — Fogyókúra. Bp. Marton Sándor. 
— — Horgászás. Bp. Marton Sándor. 
Pongrátz Elemér: A hajnal fiai. Bp. Szerző. (Kókai L. 

biz.) 
Pusch Ödön: Passió. Veszprém. Pósa Endre. 
Schreiner István ( fo rd . ) : A kísértet. Rákospalota. 

Szalézi Művek. 
Somlay Károly. Bálint bá ' írni tanul. Bp. Légrády Test-

vérek. 
zalai Szalay László: Szuhay. Bp. Marton Sándor. 
N. Szende (Szombath) Ernő: Megvirrad még valaha. Bp. 

Légrády Testvérek, 
t ihanyi Takács Gábor : Két szív egyért. Zalaegerszeg. 

„Kultúra" nyomdaváll. 
Takács Lajos ( fo rd . ) : Pünkösdi királyság. Rákospalota. 

Szalézi Művek. 
Török Rezső: A gyerek Istentül v a n . . . Bp. Marton 

Sándor. 
Vasvári Gizella ( fo rd . ) : Jöjj és kövess! Rákospalota. 

Szalézi Művek. 
Yládámé Geszler I lona: Csiki gyöngyvirágok. Nagy-

kőrös. Dajka Lajos kny. 
Szerző nélkül: A póruljárt. kísértet. Rákospalota. Szalézi 

Müvek. 
Ne tovább a kaptafánál. (Ford. F. F.) Rákos-
palota Szalézii Művek. 

—• — Zsuzsi néni szelleme. (Ford. F. F . ) Rákospalota. 
Szalézi Müvek. 

* 

(Az előadási jogra vonatkozó tájékozódás végett az 
alábbiakat közöljük a 63.598/1932. VI I I . f. VKM. sz. ren-
deletből, amely annak idején valamennyi iskolánkívüli nép-
művelési bizottságnak kiadatott : Az előadási jog fö-
lö t t 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 szerez-
hető 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 a műkedvelők a szerzői jog-
tulajdonossal közvetlenül is tárgyalhatnak.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Ruszthy-Rusztek Károly: A Nemzeti szellem 
értékeléséről. — Drozdy Gyula: Modern neve-
lés, modern iskola. — Klaniczay Gyula dr.: 
A 30 éves Országos Gyermekvédő Liga. — 
Hubay Ferenc: Vidámság és öröm az iskolá-
ban. — Bechinger Ernő: A nyomorékok okta-
tása az elemi iskolában. — Váradi József: 
A nevelés művészete. — Iskolánkívüli népmű-
velés. Tamás József: Társadalmi mozgalom a 
népművelő film érdekében — Ausztr iában. — 
Gyakorlati pedagógia. Günther Jolán: A jelző 
érzékeltetése. — Hazai és külföldi tanügyi la-
pokból. — Tudományi irodalom és művészet. — 
Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — Peda-
giai szeminárium. — Egyesületi élet. — Hírek. 
— Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY G Y U L A főszerkesztő. 
Kiad ja : a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6. 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 

PÁLYÁZATI 
és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessűk. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

DEBRECEN sz. kir. város és a Tiszántúli református 
egyházkerület könyvnyomdai-vállalata által a református 
elemi népiskolai tankönyvek írására meghirdetett pályá-
zat kiegészítéseképen közöljük, hogy minden tankönyv 
kézirata 3 (három) példányban leírógépelve nyújtandó 
be, a meghirdetett helyre 1936 december hó 31-ig. Deb-
recen szabad királyi város és Tiszántúli református egy-
házkerület könyvnyoindai-vállalata. (102) 

TANÍTÓI vagy karnagyi oklevéllel rendelkező, meg-
felelően képzett, jó hangú kántorhelyettest keresek az 
összes kántori teendők elvégzésére. Fizetése megegyezés 
szerint. Okmányok: május l-ig, Aknássy László rk. kán-
tor, Kiskundorozsma eímzendők. Próbaéneklés idejéről 
külön értesítés. Utazás megtérítés nincs. (94) 

A GYŐRI kir. kat, tanítóképző-intézet igazgatósága 
nyugdíjazás folytán megüresedett ének- és zenetanári ál-
lásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak azok, akik a buda-
pesti Zeneművészeti Főiskolán egyházkarnagyi képesítést 
nyertek vagy orgonafőszakkal kapcsolatban tanítóképző-
intézeti ének- és zenetanári oklevelet szereztek. Határidő 
május 1. (105) 

A SÁROSPATAKI református tanítóképzőintézet első 
osztályába felvételért folyamodná május 31-ig lehet. Tan-
díj külön nincs. Fenntartási és mellékdíjak címen a be-
íráskor 64 P, februárban 35 P fizetendő. Az intézet 
internátusában a tartásdíj havi 40 pengő. Segélyeseknek 
havi 32, 24 és 16 pengő. Bővebb felvilágosítást az igaz-
gatóság ad. (87! 
MUiiiMiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiii 

I I R a g i á n I I 78P-öf 

NAGYK0VÁCSYMILENK0 
PETŐFI SÁNDOR U. 3 . 

A mélyen tisztelt Tantestület tagja inak folyószámlahitel 
vagy 5% pénztári engedmény . 

Hl imi l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l lHI I I I IMII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Harmóniumot , zongorát, hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL S S ' k * r ' 60. 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

Kérje l egújabb 3 2 . sz . ár jegyzékemet . 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

TÁPIÓSZELÉRÖL cserélnék Pestkörnyékre. „Állami-
val" jeligére (106) 

CS0DÄKAT tud művelni a reménység! 42.000 nyere-
ményt, több mint 9 millió pengő összegben sorsolnak ki 
ismét a 36. m. kir. osztálysorsjátékban. Szenzációs fő-
nyeremények! Minden második sorsjegy nyer! Ezért siet 
most mindenki az osztálysorsjáték főárusítókhoz, hogy egy 
szerencse-sorsjegyet biztosítson magának. 

Tanító urak ügyeimébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyöné zongora-
termében, Erzsébet-kőrút huszonhat. 

Hálók 
ebédlők 

űriszobák 
kombinált berendezések 

B U D A P E S T I 
B Ú T O R S Z A L O N B A N 
B U D A P E S T VIII , B A R O S S - U T C A 21, 

N a g y választék. — Kedvező részletfizetésre. 

ANYÁKNAPJÁRA 3 felvonásos színdarab dalokkal: 
Tündérkirálynő gyémántköve. Egy pengő. — TESTNEVE-
LÉSI VEZÉRKÖNYV I.—VI. osztály teljes anvagával, 
ábrákkal, kottával 128 fillér. — TORNAÜNNEPÉLY 
díszítésére: Dalos tornajátékok kottával 158 fillér bélye-
gért. Babócsay János, Bátaszék. (103) 

CSERÉLEK Pécs közeléből tizenkettő tanerős állami 
iskolától Dunántúl vagy pestkörnyéki bármely 5—10 tan-
erős iskolához. Kraftné Lakos Erzsébet, Szigetvár. (104) 

PONTOSAN fizető tizenegy tanerős református isko-
lától cserélnék vasút mellé kisebb helyre is. Gimnáziumhoz 
autóbusz van. Cím: Református Iskola Igazgatósága, Fü-
zesgyarmat. (95) 

TIZENEGY tanerős katolikus államiból cserélek. 
„Lehetőleg vízmentre". (96) 

BALATONI, szépen fejlődő nyaralóhely, új rk. iskolá-
jától ' cserélnék tanítóképzős városba. „Szép, nagy lakás"" 
jeligére. (97) 

Olvasóink neveimébe 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 . 
Budapp.*. Fikccil.út ötven Erzsébet'körut Bárok . 

CSERÉLNE kath. tanítónő, szép vidékre, 26 tajnerős; 
iskolától. „Alföldről" jeligére. (98) 

DR. RÓZSA DEZSŐ-FÉLE 

G Y A K O R L Ó K Ö N Y V E K 
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. N é v m á s o k . 
2. Névragozás . Viszonyszók. 2. Viszonyszók. Igevonzatok. Igeragozás. 
3. Igevonzatok. 3.) Igék, különféle 2. Igeragozás. Igevonzatok . 

4.J szerkezetekkel. 

Ára 1-60 P Ára 1'80 P Ára 1'20 P 
Német helyesírás füzetei 1., 2. Ára 801. 

LEGGYORSABBAN MEGTANULJA A NYELVEKET A DR. R Ó Z S A - F É L E 

KARTON-NYELVTANOKBÓL 
Eddig megjelentek : NÉMET (alaktan és nyelvi sajátosságok). Ára 1*50 P. 

Társalgó gyakorla tokkal , kimerítő, KIS NÉMET NYELVTAN. Ára - ' 6 0 P. 
áttekinthető nyelvtannal. FRANCIA. Á r a 1"20 P. 

ANGOL. Ára 1*20 P. 
Megrendelhe tők a OLASZ. Ára V20 P. 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda kiadóhivatalában Budapest VIII, Múzeum-körűt 6 
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DEMÉNY I M R E OROONA- ÍS HARMÓNIUMÉPiTŐ 

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 
építését, javí tást , hangolást elsőrangú kivitelben, 
m é l t á n y o s á r o n v á l l a l . á l landóan 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 á r jegyzéke t ! 

CSERÉL osztálytanítónő kettőtanerős katolikus isko-
lától. Veszprémi egyházmegye előnyben. Kántorhelyette-
sítés indokolt esetben. Orvos, villany van. Papp Györgyné 
tanítónő Nágocs, (Somogym.) (101) 

CSERÉLNÉK 16 tanerős fővonali államitól. Polgári 
helyben. Közelében egyetemi város. Bármely városért 
vagy pestvidéki községért ellenszolgáltatást nyújtanék. 
„Református" jeligére. (100) 

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

KITŰNŐ 16 regiszteres harmóniumomat eladom vagy 
pianinóra cserélem. Törőcsik, Pély. (Hevesm.) (99) 

HARMóNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, I I , Török-utca 8. (a budai Margit-hidfő-
től a második utca jobbra). 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
A N D R Á S S Y . L J T 15 . S Z A M 

E R D E M E S ! 
Az új m. kir. 

Osztálysorsjátékon 
egyetlen sorsjeggyel nyerhető 

esetben
 5 700.000 pengő. 

A jutalmat ^ 0 0 . 0 0 0 pengőre, 

a főnyereményt 300.000 pengőre 

emelték. 
Az első 4 osztály főnyereményei t 

m a j d n e m a duplá jára javí tották 
A 2 0 . 0 0 0 P és 1 0 , 0 0 0 P-ős 
nyereményeke t szapor í tot ták 
Az I. osztályú sorsjegyek hivatalos árai 

Egész Fél Negyed Nyolcad 
2 8 1 4 7 3 5 0 

pengő pengő pengő pengő 

C S O D Á K A T T U D M Ű V E L W A R E M É N Y S É G ! 
43.000 nyereményt több mint 9 millió pengő összegben 
sorsolnak ki ismét a 36. m . kir. osztálysorsjátékban. 
Szenzációs főnyeremények! Minden második sorsjegy 
nyer! Ezért siet most mindenki az osztálysorsjáték-fő-
árusítókhoz, hogy egy szerencse-sorsjegyet biztosítson 

magának. 

S Z L E Z A K L Á S Z L Ó HARANG. ES  
ÉRCÖNTÖDE 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mester 

Harangláb>gyár 
Harangi 

felszerelés 

a 

» fa 

b •n s»> » 

(BudapesUbelvárosi főplébánia*templom részére készített 2400 kg^oi 
,,Polgármester-harang", 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 rugv arany• 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve — 

Számos egyházi elismerölevél! 
Költségvetéssi^ 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR ü z l e t e 

Szol id árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételei 
Budapest VII, Dohány-utca 3 0 . Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

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. 

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A KIADÓHIVATAL 
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A tanmenetek és vázlatok készítéséhez 
nélkülözhetetlenek a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEK! 

Ezek a vezérkönyvek módszeres gondola toka t nyúj tanak , tanítói munkánk-
ban óráról-órára vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhat* 
juk az osztott és osztatlan iskolák tanmenetét s ennek alapján minden 
tanítási egység tervezetét részletes kidolgozásban, mintatanításokban, ter-
vezetekben. 
A Vezérkönyveket Drozdy Gyula és Lőrinczy Szabolcs dr. szerkesztik. 
Egyes kötetei t a nagyméltóságú vallás® és közokta tásügyi Miniszter Ú r meg« 
bízásából a legkiválóbb népiskolai pedagógusok ír ták s az Országos Köz-
oktatási Tanács felülvizsgálta és jóváhagyta . 

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. Drozdy Gyula: A földrajztaní tás vezérkönyve a IV. o. számára. Saj tó alatt. 
3. Kaposi—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek taní-

tása a III—IV. osztályban Saj tó a l a t t 
4. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Drozdy Gyula—Móra László—Móra József: A magyar fogal-

mazás vezérkönyve Saj tó alatt. 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a I I . osztályban 

(II. kiadás) 6— 6-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A ra jzokta tás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16-— 7-80 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelem gyakorlatok 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 azV—VI. o. 

számára, részletes tanmenettel és részletesen kidolgozott minta-
taní tásokkal 7'— 

14. Szalatsy Richárd—Ferenczi István: A történelem, polgári jogok 
és kötelességek taní tásának vezérkönyve Saj tó alatt. 

15. Drozdy Gyula: A számolás és mérés tanításának vezérkönyve. Előkészületben 

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 ped ig a havi 
részlet a számla összegének 10 százaléka 1 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM=KÖRÚT 6. SZÁM.. (GÓLYAVÁR) 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen templomoknak. 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmöniumsraktär 

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

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

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabűtorsgyára, 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 

BARAKOVITS JÁNOS 
müorgonaép l tö 
Rákospalota, Pázmány-űt 72. 

Ú J O R G O N Á V 
átép í tést , h o m l o k z a t i s ípokat , 
mindennemQ jav í tás t a leg-
m é r s é k e l t e b b á ron vál lal . 

MENCZERNÉ ^äiäää^ 
Központ : Bp. II , Zsigmond-u. 18. Telefon: 52-0-42 

Ruhák fénytelenítését 1 évi jótállás mellett vállalja. 
Elsőrendű száraz tisztítás és ruhafestés, 
T ö k é l e t e s g a l l é r t i s z t í t á s . 

M i n d e n é r t h á z h o z k ü l d . V i d é k r e i s s z á l l í t 
A m. t. tanítói Karnak 5% engedmény. 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
melleU részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
QTn\A/ACCEQ B U D A P E S T II . K E R Ü L E T 
OlUfVMOüLn LÁNCHÍD-UTCA5.SZÁM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

r j l o s g r f i CL p m u f 

~YfÁ 

a Nagykovácsy gyermekruha« 
«%.«/wwiim»» mert s z é p s é g b e n , t a r t ó s s á g b a n 

"x és k i v i t e l b e n is k ü l ö n l e g e s s é g 
Fiú színes szövetöltöny, rövidnadrágos, kétsoros 4. nagys. 13-20 P + —.60 P 
Fiú színes golfnadrág, erős strapaszövetből 10. nagys. 7.10 P + —.70 P 
Magyaros fiúöltöny, sötétkék s z ö v e t b ő l . . . . . . . . . . . . . . . 6. nagys. 38.70 P + 1.50 P 
Fiú gyapjú lódén ragián, vízhatlan anyagból 3. nagys. 10.30 P + —.80 P 
Fiú színes szövetragián, kitűnő strapa anyagból . . . . . . . 3. nagys. 13.90 P + 1.30 P 
Fiú burbery-szerű ragián, gondos kidolgozásban . . . . . . 3. nagys, 18.— P + 1.20 P 
Fiú sötétkék kamgarn ragián 3. nagys. 19.80 P + r.20 P 
Leány matrózruha, gondos szabásban és kivitelben . . . . 5. nagys. 13.60 P -f —.70 P 
Magyaros leányruha, sötétkék szövetből 6. nagys. 33.80 P + 1.30 P 
Leány szövetruha, színes, különböző fazonokban 3. nagys. 9.50 P + —.50 P 

, ,, . , Leány csíkos vászon matrózblúz 5. nagys. 4.10 P + —.30 P 
A mélyen tisztelt Tantes- , , . , . . , . . „ , , „ , r , 
tület tagjainak folyószámla- Leány kotottruha, kulonbozo sztnosszeallitasban 3. nagys. 5.40 P -j .50 P 
hitel vagy 5 % pénzt. eng. E l ő í r á s o s i n t é z e t i r u h á k , c s e r k é s z f e l s z e r e l é s e k stb. 

M I U M L ^ VI, PETŐFI SÁNDOR-UTCA 3. N a g y k o v a c s y m i i e n k o V i , v á r o s h á z u t c a 1 - 3 - 5 . 

23.821.— Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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69. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM. 1936. MÁJUS í . 

Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I TÁJÉKOZTATÓ 
C Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapest, V., Hold-utca 16. (Magyar 

királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 26:8:18. 
X f 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 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. 

•pLÖFIZETÉS egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
ára 5c fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dfj az 
állami-, községi-, társulati-, magán és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nycmda 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. '/. oldal 50 P, 
lla oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

A Néptanítók Lapja hasábjain felesleges 
lenne arról beszélni, hogy mi a Nemzeti Gyer-
mekhét, mert hiszen magától a magyar peda-
gógus társadalom egy érdemes tagjától ered az 
a gondolat, hogy formát kell találni a gyer-
mekért érzett kollektív felelősségérzet átütő-
erejű, hatékony társadalmi megnyilvánulás-
nak. 

Eddig a pedagógus társadalom színe-java 
sietett a mozgalom segítségére, hogy annak 
belső tartalmát kialakítsa s végül nagyrészt az 
ő kezükbe tétetett le a különböző elgondolások 
megvalósításának ezernyi egyénesítő lehető-
sége. 

Az elmúlt esztendő Nemzeti Gyermekhete 
díszülésének, ankétjának, szülői értekezleteinek 
mintegy 25.000 hallgatója volt. 25.000 szempár 
figyelt érdeklődve, gondolkodva felelősséggel a 
gyermek sorsával kapcsolatos problémákra, 
amelyet a jobbnál jobb előadók világítottak 
meg. S az előadók legnagyobbrészt pedagógu-
sok voltak. A Gyermekhét keretében 25 játszó-
téren 68 játszótéri vezető 150 alkalommal na-
ponta átlag 5000 gyermekkel foglalkozott lelke-
sen, szeretettel, jókedvet teremtően. A buda-
pesti állatkertet csoportosan tanítóik vezetésé-
vel 2000 gyermek látogatta meg ingyenesen. 
Az Operaház rendkívüli gyermekelőadásán 
2500 gyermek csodálkozott, gyönyörködött és 
tapsolt miközben tanítóik, akik odavitték őket, 
boldogan nézték boldog tanítványaikat. Közel 
50.000 gyermek kapott uzsonnát, ajándékot, hall-
gatott mesét, ámult el a városligeti látványos-
ságokon s közöttük nagyon-nagyon sokan ta-
nítóik kezébe fogódzva, akik nemcsak együtt 
szórakoztak kis tanítványaikkal, hanem későb-
ben megbeszélve, vissza-visszaemlékezve az el-
múlt örömökre, elmélyítették, megerősítették 
annak hatásait. 

A magyar pedagógus társadalom büszke ön-
tudattal nézhet vissza az elmúlt Nemzeti Gyer-
mekhét eredményeire, mert a statisztika adatai 
mögött mindenütt ott bujkál munkája, fárad-
sága, lelkessége, áldozatkészsége és erőfeszí-
tése. 

Azonban nemcsak egyéneknek, de mozgal-
maknak sem árt, ha ítélőszéket tartanak ön-
maguk felett, ha revízió alá veszik célkitűzései-
ket — a túlsó partról, a megvalósulások part-
járól nézve — s ha nem félnek az esetleges 
hibák, be nem teljesülések, sikertelenségek 
megállapításától, hiszen: „téved az ember, míg 
törekszik". 

így álljunk meg most a főváros harmadik 
Nemzeti Gyermekhetének beköszöntése előtt, 
felelősen és komolyan, melegszívűen és gon-
dolkodóan, tenniakarón és nehézségektől vissza 
nem riadva, mindig ú j r a és ú j r a átgondolva 
saját szerepünket a Nemzeti Gyermekhét si-
kere szempontjából. 

A Nemzeti Gyermekhét központi gondolata: 
a gyermek. Az ismeretlen gyermek, akinek szá-
zadát éljük, akinek jogait kodifikáljuk, akiben 
elhibázott vagy megbékélt életünk folytatódik, 
akiről ma még mi gondoskodunk s aki holnap 
sorsunk és nemzetünk felelős irányítója. 

A gyermek eszményi védőközössége a csa-
lád. Gondoljunk ezen a héten a családban élő 
s a családból kihullott gyermekekre. A gyer-
mek lelki és szellemi fejlődésének biztosítója 
az egyház és a társadalom. Figyeljük e két 
szemszögből nézve a gyermek problémáit. A 
gyermek legtágabb értelemben vett környezete 
a társadalom. Tartson a társadalom lelkiisme-
retvizsgálatot: a gyermekre függesztve szemét. 
A gyermek nemzete életközösségbe való bekap-
csolódásának biztosítója az állam. Vizsgálja 
hát az állam is teendőit fokozott erővel ez ün-
nepi hét élesebb és erősebb fénye mellett. 

Egy társadalmi mozgalom nem csúcsosodha-
tik ki azonnal intézmények létrehozásában és 
— sajnos — azt sem várhatjuk tőle, hogy súlyos 
és nehéz problémákat azonnal megoldjon. Elé-
gedjünk meg egyelőre avval, ha sikerül a pro-
blémákat megvilágítani s egyénnel és közösség-
gel egyaránt intenzíven átéletni a felelősség 
gondolatát. 

A gyermek harmonikus fejlődéséhez azonban 
életfeltételeinek biztosítása nem elég. Nem elég 
a lakás, a ruha és a kenyér. Lélekre, szeretetre 
és melegségre van szüksége, esak abban tud 

5 Ü i KÓHWitó i 
SZEGE 

F O f - V Ó ' P ^ T O K 
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nőni, mint napfényben a virág. Ez a mozgalom 
másik nagy megvalósítandó célja: élménnyé 
tenni a gyermek számára, hogy a közösség most 
egy nagy, forró szív, amely őérte dobog — 
s melynek vérkeringését az iránta érzett szere-
tet biztosítja. 

Ennek megnyilvánulási formája az örömszer-
zés sok-sok módja, amelyről az előbb felsorolt 
adatok beszélnek. 

Kétségkívül igen nagyok a feladatok ame-
lyeket a Nemzeti Gyermekhét maga elé tűzött. 
Ha hozzámérjük az eredményt, talán csekély-

nek látszanak. Ez azonban nem csüggeszthet 
bennünket, sőt ú j teendőkre ösztökél. Az élet-
feltételek a mozgalom számára biztosítva van-
nak: megértés, érdeklődés és tenuiakarás az 
állam, az egyház, a társadalom, az iskola és a 
család részéről egyaránt. 

Így a harmadik Nemzeti Gyermekhét küszö-
bén nem kérünk és nein várunk mást, mint az 
eddig megnyilvánult áldozatkészség folytatá-
sát .. . , az építőerejű és termékeny kritikát, és 
valamennyi tényező összefogását a mozgalom 
fejlődése érdekében. 

A T A L L Á i - É S K Ö Z O K T A T Á S Í G Y I T Á R C A 

K Ö L T Ü É O T E T É H E A Z 1 9 3 6 / 3 7 . É V B E 

A képviselőház pénzügyi bizottsága április hó 
17-én tárgyalta a kultusztárca költségvetését. A 
kormány részéről az ülésen jelen volt Hóman 
Bálint kultuszminiszter és Tasnády Nagy And-
rás államtitkár. 

Szinyei Merse Jenő előadó ismertette a kul-
tusztárca költségvetését. Megállapítja, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter kultúrpro-
grammját főleg két célkitűzés irányítja. Az 
egyik a meglévő intézmények tökéletesítésére 
irányul, a másik pedig a gazdasági válság miatt 
abbamaradt kulturális, továbbépítő munka fel-
vételét célozza. Ismertette az elmúlt év fonto-
sabb kultúrpolitikai alkotásait és eseményeit. Az 
ú j költségvetési előirányzat szerint a tárca ki-
adásai a tavalyival szemben 1,797.000 pengővel 
növekednek. A beruházási kiadásoknál 567.000 
pengő többletet fordítanak iskolaépítési célokra. 

Farkas Elemér köszönetet mondott a közokta-
tásügyi miniszternek a középiskolai reform 
végrehajtási utasításában megnyilvánuló szelle-
mért. Valóban a keresztény szellemre, a vallás-
erkölcsi alapon való nevelésre, a nemzeti szel-
lem előtérben tartására kell törekedni. 

Csilléry András szigorítani kívánta az iskola-
felügyeletet és helytelenítette, hogy az egyes 
iskolafenntartók kisebbíteni igyekeznek a tan-
erők fizetését. 

Czermann Antal a leventeifjúság oktatásával 
foglalkozott és helyeselte a miniszternek azt a 
rendelkezését, mely kötelezővé tette, hogy a 
leventeifjúság az istentiszteletet rendszeresen 
látogassa. Szerencsés alkotásnak tar t ja az önálló 
gazdasági iskolát, amely szaktanítók vezetése 
alatt áll. Helyesnek tartaná, ha a miniszter fel 
tudna állítani ilyen szaktanítóképző iskolát. 

Hóman Bálint kultuszminiszter; Szeptemberre 
Kecskeméten felállítjuk a szaktanítóképzőt. 

Buchinger Manó a nyolcosztályú elemi iskola 
kiépítését sürgette. 

Ivády Béla elvben helyesli a nyolcosztályos 
népiskolát, de mai helyzetünkben ezek csak a 
jövőben jöhetnek figyelembe. 

Schandl Károly hangoztatta, hogy a két leg-
helyesebb típus az önálló gazdasági népiskola 
és a téli gazdasági iskola. Köszönetet mondott 
a kultuszminiszternek azért, hogy a népiskolai 

épületek ügyére a kormány továbbra is gondot 
fordít. Felhívja a figyelmet a bolsevista agitá-
cióra, amely a bibliaolvasó szekták terjeszkedé-
sét is eszközül használja fel. Állást foglal az új-
kori pogányság megnyilvánulásai ellen. 

Karafiáth Jenő, a Nemzeti Stadion felépíté-
sének kérdésével foglalkozott. 

Lakatos Gyula erősebb szelekciót kívánt a 
középiskolában, hogy kevesebb szelektáló fel-
adata maradjon az egyetemeknek. A középiskola 
tantervének modernizálását kívánta. Helyet kell 
adni a mezőgazdasági, ipari, közgazdasági pro-
blémáknak és a polgári jogokról és kötelezett-
ségekről is hallania kell az ifjúságnak. A kül-
földi nyelvek hatékonyabb tanítását kívánta. 

Wolff Károly a legnagyobb bizalommal visel-
tetik a kultuszminisztérium iránt. A kultusz-
tárca költségvetése egyetemes emberi és nem-
zeti szempontból is kiállja a kritikát. A nagy 
egyetemes szempontok egészségügyi vonatkozá-
sát illetően a főváros iskolapéldát mutat. New 
Yorkból azzal a büszke öntudattal jött haza, 
hogy mi sokkal előbbre vagyunk az iskolaorvosi 
intézmény és a gyermekegészségügyi kérdésben, 
mint Amerika és bármely más európai állam. 

Eckhardt Tibor az egyes iskolatípusok túlsá-
gos elméleti volta ellen szólt. Kérte a minisz-
tert, hogy a tananyag redukcióját vigye ke-
resztül. . 

Hóman Bálint kultuszminiszter válasza 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter válaszolt ezután a felszólalásokra. Köszö-
netét fejezte ki az előadónak azért, hogy meg-
könnyítette feladatát azzal, hogy kultúrpolitikai 
elgondolásairól is számot adott s a legnagyobb 
alapossággal és szeretettel ismertette a tárca 
költségvetése mögött rejlő elvi kérdéseket is. 
Kultúrpolitikai elgondolásának kiindulópontja 
az, hogy a magyar oktatásügy eddig az ember-
nevelési szempontokat kissé háttérbe szorította 
a szakszerű oktatás szempontjai mellett. 

A közelmúltban nyilvánosságra jutott közép-
iskolai bolsevista propaganda kérdésében nem 
tud arra az álláspontra helyezkedni, mint 
Buchinger Manó. I t t egyáltalán nem valami 
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rendőrségi túlkapásról, mondvacsinált mozga-
lomról van szó. Sa já t közegeivel is megvizsgál-
tat ta ezeket az ügyeket és az a megállapítása, 
hogy igen mélyen gyökeredző bolsevista propa-
gandáról volt szó, amely a középiskolások köré-
ben igyekszik t a la j ra találni, miért is ennek kö-
vetkezményeivel számolva, kénytelen a legeré-
lyesebben eljárni. A tanítók politikai működésé-
vel kapcsolatban kijelentette a miniszter, hogy 
ebben a kérdésben igen szigorú álláspontot kép-
visel és a tanítók politikai szereplését, ha az az 
állampolgári politikai hitvallás kereteit túl-
ha ladja , a legerélyesebben elítéli. 

A nyolcosztályos elemi iskola megvalósítása 
132 millió pengőt jelentene és azután évente 
8—10 milliós többletkiadást, amire, sajnos, ma 
lehetőség nincs. Fontos az, hogy a meglévő hat-
osztályos népiskola kiépülhessen mindenütt és a 
túlzsúfoltság is megszüntethető legyen. Nem 
érti, mire célzott Buchinger az ingyenes nép-
oktatás kapcsán, mert t and í j a népiskolákban 
nincs, csak egypengős beiratási d í j van, amit 
azonban a tanulóknak mintegy harminc száza-
léka fizet. Az összegyűlő egypengős beiratási dí-
jak feléből a tankönyvakciót dotálják, másik 
fele három tanítónevelő internátus vagyonát 
gyarap í t ja . 

A polgári iskola mai helyzetét nem t a r t j a ki-
elégítőnek. Schandl Károly és Eckhardt Tibor 
felszólalásaira kijelenti, hogy a polgári iskolát 
feltétlenül a gazdasági gyakorlat i élet felé ve-
zető iskolatípusnak kell tekinteni. A munkálato-
kat má r megkezdték egyelőre abban az irány-
ban, hogy megjelent egy ú tmuta tás a polgári 
fiúiskolák mezőgazdasági gyakorlóórájára vo-
natkozóan, amely azt szolgálja, hogy a vidéki 
polgári iskolákban a mezőgazdasági oktatást 
intenzívebbé lehessen tenni. A polgári iskolának 
osak akkor lesz létjogosultsága, ha nem képzeli 
magát középiskolának, hanem a gyakorlati életre 
akar nevelni. Vannak már nyolcosztályos nép-
iskolák, amelyeknek most külön tanterv készül 
s ezzel mintegy nyilvános elismerést kap ez az 
iskolatípus. Egyelőre a polgári iskolák gyakor-
latibbá tételével és a meglévő nyolcosztályos 
elemi iskolák elismerésével k íván ja szolgálni a 
tanköteles kor nyolc osztályra való kiterjeszté-
sének gondolatát. 

Czermann Antalnak azt válaszolta, hogy az 
analfabéták problémája évről-évre veszít jelen-
tőségéből, mert a számbajöhető korosztályok 
száma folyton csökken. 

Lakatos Gyula és Eckhardt Tibor felszólalá-
saira kifejtette a miniszter, hogy a középisko-
lákban feltétlenül szükséges az elméleti képzés, 
mert a középiskolának nem a gyakorlat i életre 
való kiképzés a főfeladata, hanem az, hogy ala-
pot ad jon a gyakorlati életre, de különösen az 
elméleti továbbképzésre. A középiskola egyik 
feladata, előkészítés az egyetemre. Szükségesnek 
t a r t j a a gyakorlati nyelvoktatást. Ebben a te-
kintetben még a tanárokat is át kell képezni, 
hogy ne tudóst akar janak nevelni a nyelvtana-
lókból. Megfontolás tárgya, hogy az úgyneve-
zett osztályfőnöki óra, amely a középiskola alsó 

osztályaiban bevált, végigvihető-e a nyolc osz-
tályon, a gyakorlat i kérdések beillesztésével. 

Az egyetemi oktatással kapcsolatban helye-
selte Pesthy Pá lnak azt az óhaját, hogy állapít-
sák meg a kötelező hallgatást azokra nézve, akik 
nem tisztán tudományos célkitűzéssel járnak az 
egyetemekre. A felsőoktatási reformmal kap-
csolatban szóba fog kerülni a tanévek számá-
nak felemelése is. A reform főfeladata a jogi és 
a tanár i kiképzés új jáalakí tásának előkészítése. 
Ebben az ügyben az ősszel országos ankétet fog 
összehívni törvényhozók, gyakorlati emberek és 
egyetemi szakemberek részvételével. Az alapos 
kiképzés osak úgy törtenhetik meg, hogy a taní-
tási időt meghosszabbítja. A középiskolánál is 
foglalkozott azzal, hogy ne emeljék-e fel kilenc 
évre a tanítási időt. Ezt azonban anyagi nehéz-
ségek lehetetlenné teszik. 

Az önálló mezőgazdasági iskolák fejlesztését 
a legfontosabb kérdések egyikének ta r t ja . Nagy 
súlyt helyezett a r ra , hogy az általános ismétlő 
iskolai tanfolyamok nagy részét ú j r a átszervez-
zék gazdasági i rányúvá. Jelenie"g 1157 ilyen 
gazdasági ismétlő iskola van. Ezeknek tan-
anyaga lényegileg azonos az önálló mezőgazda-
sági iskolákéval. Jövő esztendőre Kecskeméten 
önálló szaktanítóképző és önálló mezőgazdasági 
népiskola nyílik. Előkészületben vannak a bel-
ügyminiszterrel egyetértően a megfelelő intéz-
kedések a gyermekegészségügy, a gyermekvéde-
lem és az iskolaorvosi intézmény terén. 

Ami az egyetemeket illeti, tíz esztendőn ke-
resztül majdnem minden pénz az xij vidéki egye-
temekre ment — mondotta a miniszter. Egye-
nesen kötelessége most az átmenetileg mosto-
hábban kezelt budapesti egyetemen legalább a 
legsürgősebb hiányokat pótolni. Hangsúlyozta, 
hogy vidéki egyetemet nem kíván megszüntetni. 

A színházakra vonatkozóan a plénumban fog 
részletesen válaszolni. 

A most folyó esztergomi, székesfehérvári, té-
tcnyi és egri ásatások jelentős történelmi emlé-
kek felszínrehozatalára vonatkoznak és ennek 
fedezetét a pénzügyminiszter lojálisán a kultusz-
tárca rendelkezésére bocsátotta. Az ilyen magas 
kulturális szükségletek elismerése mindenesetre 
azt jelenti, hogy a kormánynak megvan az ér-
zéke és szándéka a kultúra mindennemű igé-
nyeivel szemben ezeknek teljesítésére. Reméli, 
hogy mire ezek az ásatások és rekonstruálások 
befejeződnek, 1938-ban, vagyis a Szent István 
jubileuma évében, kedvezőbb lesz a helyzet. 

A bizottság általánosságban és részleteiben el-
fogadta a tárca költségvetését. 

* » # 

A költségvetés általános indokolásából: Az 
előirányzatban szereplő kiadások és bevételek 
főösszegeinek az előző évi előirányzattal szem-
ben mutatkozó eltéréseit az alábbiakban ismer-
te t jük : 

Rendes kiadások: 
1935/36. évre megá l l ap í to t t összeg 85,500.180 P, 
1936/37. évre e lő i rányzot t összeg 86,287.500 P, 

az 1936/37. évre tehát több 787.320 P-vel. 
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Rendkívüli kiadások: 
Átmeneti kiadások: 

1935/36. évre megál lapí to t t összeg 3,065.500 P, 
1936/37. évre e lő i rányzot t összeg 3,508.500 P, 

az 1936/37. évre tehát több 443.000 P-vel. 
Beruházások: 

1935/36. évre megál lapí to t t összeg 1,055.000 P, 
1936/37. évre e lő i rányzot t összeg 1,622.000 P, 

az 1936/37. évre tehát több 567.000 P-vel. 
Az összes kiadási többle t tehát 1,797.320 P. 

Rendes bevételek: 
1935/36. évre megál lapí to t t összeg 6,554.000 P, 
1936/37. évre e lő i rányzot t összeg 6,590.000 P, 

az 1936/37. évre tehát több 36.000 P-vel. 

Rendkívüli bevételek: 
1935/36. évre megál lapí to t t összeg 410.000 P, 
1936/37. évre e lő i rányzot t összeg 460.000 P, 

az 1936/37. évre tehát több 50.000 P-vel. 
Az összes bevételi többle t tehát 86.000 P. 

A fent i k imutatás 1935/36. évi s zámada ta iban az 
összehasonlí tás rea l i tása érdekében benl foglal tatnak 
azok az összegek is, me lyek eddig a kereskedelemügyi 
tá rcánál i rányozta t tak elő, de az iparokta tás i intézetek 
igazgatásának és felügyeletének az 1935/36. évben 
tör tént átvétele fo lytán az 1936/37. évben m á r a vallás-
és közoktatásügyi t á r ca költségvetésében szerepelnek. 

A rendes k iadásokból kereken 67-1 (az előző évben 
66-7) mil l ió P személyi természetű. A mu ta tkozó több-
letet részben a tanszemélyzet au tomat ikus illetmény-
emelkedése, részben pedig az a kö rü lmény okozza, 
hogy egyes címeknél n e m lehetett m á r tovább elzár-
kózni a föltétlenül szükséges állások szervezése elől. 
Így főleg a népokta tás keretében, ahol a helyettes taní-
tók nehéz előlépési viszonyainak jav í tására , a túl-
zsúfolt i skoláknak kisegí tő tanítókkal való el látására 
s az a rányta lanul t e rhe l t i skolafenntar tók helyzetének 
enyhí tésére törekedett a miniszter. A személyi termé-
szetű kiadások a r e n d e s kiadásoknak 77-8%-át (az 
előző évben 78%-át), az összes k i adásoknak 73-4%-át 
(az előző évben 74-4%-át) képviselik. 

A dologi természetű kiadások összege kereken 19-2 
(az előző évben 18-8) mil l ió P. Az évek óta fokozato-
san csökkentet t s a legszigorúbb takarékossági intéz-
kedések ellenére is elégteleneknek bizonyul t dologi 
hitelek mérsékelt emelése az egyes in tézmények lét-
a l a p j á n a k veszélyeztetése nélkül már n e m volt tovább 
halasz tható . így többek között elkerülhetet len volt a 
gazdasági népiskolák hiteleinek emelése, a tudományos 
szempontokon kívül közegészségügyi tekin te tek is sür-
gették a klinikák és bábaképzők jobb javada lmazásá t , 
t udományos és művésze t i érdekek a m ú z e u m o k és a 
Képzőművészeti Fő i sko la hiteleinek fokozásá t . Az 
egyetemeknél és a k ö z é p f o k ú tanintézeteknél továbbra 
is elkerülhetetlen, hogy a tanulóktól f enn ta r tás i d í j ak 
szedessenek és haszná l tassanak fel a tanintézetek ki-
adása i ra . 

Az á tmenet i k i adásokná l jelentkező emelkedést az 
a kö rü lmény okozza, hogy néhány fon tos időszerű 
szükséglet kielégítésére több ú j hilelt kellett előirá-
nyozni . Ebben a k i adás i keretben kíván a miniszter 
gondoskodni több, f ő k é p a műszaki ha ladás t szolgáló 
intézmény hiányos fölszerelésének kiegészítéséről, a 
leromlot t á l lapolban levő épületek ha lasz tha ta t lan 
helyreállí tásáról, a m a g y a r nemzeti spo r tnak a berlini 
o l impiai já tékokon va ló képviseletéről és az egykori 
esztergomi királyi pa lo t a nagy s ikerrel megkezdett 
f e l t á rásának fo ly ta tásáról . 

A beruházási k i adások emelése szintén elkerülhetet-
len volt, mert az előző évben megkezdett elemi iskolai 

épí tkezéseknek vál tozat lan erővel való folytatása mel-
lett gondoskodnia kell a min isz te rnek a legsürgősebb 
polgár i iskolai épí tkezésekről is, ezenkívül itt i rányoz-
ta to t t elő a budapes t i III. kerület i gimnázium, vala-
m i n t az egyetemi spor tcsa rnokok építési költségeinek 
első részlete is. 

A költségvetés a laki beosztása á l ta lában megfelel az 
előző évinek. Lényeges változás tör tént mégis annyi-
ban , hogy az előző évi költségvetés 12 címén kívül 
Szakokta tás elnevezéssel ú j költségvetési cím nyílt . 
A különféle szakiskolák szükségletei az előző évben a 
Népoktatás, Középfokú tanintézetek és Egyetemek és 
főiskolák címek közt megosztva i rányoztat tak elő. 
Az iparoktatás i intézetek igazgatásának és felügyele-
tének az iparügyi minisz tér iumtól tör tént átvétele u tán 
fokozot t mér tékben nyi lvánvaló lett, hogy a szak-
i rányú oktatás, kü lönösen a gazdasági i rányú szak-
okta tás a közok ta tásnak rendkívül nagy fontosságú és 
t e r j ede lmű ága, melynek intézményeire nézve elsősor-
b a n nem az ok ta tás foka, hanem szakszerűsége jel-
lemző és ezért ezeket az in tézményeket — nagy válto-
zatosságuk mellett is — közös a lapvonásuk: a gyakor-
lat i életre való szakszerű nevelés, egy csoportba so-
rozza. A szakokta tás súlyát, jellegzetességét, össze-
tar tozandóságát j u t t a t j a k i fe jezésre ezeknek az intéz-
ményeknek külön költségvetési c ímben való össze-
foglalása, míg az alsó-, középfokú és fe lsőoktatásra 
való tagolás f o r m a i szempont ja továbbra is csak az 
á l ta lános i rányú ok ta tás költségvetési címeinél érvé-
nyesül. (Az 1936/37. évi költségvetésben a Népoktatás 
c íme csupán az á l lami elemi népiskolákat és óvodá-
kat , valamint a nem ál lami elemi népiskolákat és óvo-
d á k a t öleli fel, a Szakokta tás címe pedig a mezőgazda-
sági, ipari, kereskedelmi és egyéb: bábaképző, gyó-
gyítva nevelő szakokta tás t foglal ja egybe.) 

1. Elemi iskolai tanító-, tanítónő- és kisded-
óvónőképző intézetek. 

a) Állami intézetek. 
Számuk változatlanul 12. Ebből tanítóképző 

intézet 7, tanítónőképző 4, óvónőképző 1. 
A személyi j á r andóságok összege 856.920 P (záró-

jelben ad juk az összehasonlí tó adato t az 1935/36. évi 
költségvetéssel szemben: — 10.130 P) . Az alkalmazot-
t ak létszáma 221 (12 igazgató, 125 rendes, 1 testnevelő 
és 20 helyettes tanár , 26 gyakorlóiskolai tanító, 
2 mintaóvónő, 3 nevelő, 32 altiszt). A dologi k iadások 
450.000 P-vel, a kiküldetési és á tköl tözködési költségek 
2500 P-vel szerepelnek. A k iadások főösszege 1,309.420 
p (—10.130 P), a bevételeké 400.000 P (—20.000 P). 

b) Nem állami intézetek. 
A nem állami tanító-, tanítónő- és óvónő-

képző intézetek fenntartásához az alkalmazott 
tanerők illetményeinek kiegészítése ú t ján já ru l 
az állam. Ezen a címen 376.810 P ( + 370 P) irá-
nyoztatott elő. 

A fizetéskiegészítő ál lamsegélyben részesülő nem 
ál lami tanító-, taní tónő- és óvónőképző intézetek 
száma, mint az előző évben, 31. A Magyar Katolikus 
Tanulmányi Alapból fenntar tot t taní tóképző intézetek-
nél a tanszemélyzet létszáma 27, a többi taní tóképzők-
nél a világi t a n á r o k létszáma 117, a szerzetesrendieké 
81, összesen 225. 

2. Állami elemi népiskolák. 
A rendes kiadások 1. rovatán a személyi 

járandóságok szerepelnek 13,529.500 pengővel 
(+113.730 P). A részletezés szerint az állami 
elemi iskolai taní tók közül 410 van a VII . fize-
tési osztályban, 3.898 a VIII—XI. fizetési osz-
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tályban és 410 a segédtanító, a létszám tehát 
4.718 (+100). 

Törzsf ize tésük együtt évi 10,100.076 P, 
l a k á s p é n z ü k együtt évi 2,042.318 P, 
csa ládi pó t l ékuk együt t évi 570.240 P, 
h a d i p ó t l é k u k együtt évi 71.495 P, 
közlekedés i segélyük évi 9.240 P, 
egyéb pó t l ékuk évi 42.600 P, 

mindössze évi 12,895.969 P 

Ugyanit t i r ányoz ta to t t e l3 94 önál ló h i t ok t a tónak 
224.447 P, va lamin t 183 a l t i sz lnek és szo lgának 232.797 
P i l le tménye, végül a f o k o z a t o s e lő lépte tésekkel j á ró 
43.531 P köl tség is. 

Az indoko lás szerint a helyet tes t an í tók előmenete-
lének j av í t á sa végett a segédtaní tók s z á m a 100-zal 
emelte te t t , a helyet teseké ugyanennyive l csökkent . 
A rendszeres í te t t taní tói á l l á sok lé tszáma ugyan i s nem 
födi a tényleges szükségletet , ezért n a g y o b b szánni 
helyet tes t a n í t ó a l k a l m a z á s á r a van szükség; ezenkívül 
a betegség mia t t távol levő t ane rők helyet tes í téséről is 
g o n d o s k o d n i kell, hogy az ok ta t á s zava r t a l an mene te 
b iz tos í tha tó legyen. A m á s ágaza tokná l m ű k ö d ő taní-
tók v isszarendelése és i sko lába való beosz tása i ránt a 
lehetőséghez képest szintén intézkedés tör tén t , úgyhogy 
azok l é t száma az előző évi 46 főről 42-re csökken t . 

A dologi k i adások 197.920 P-vel szerepelnek, az át-
köl tözködés i költségek 10.000 P-vel; a b u d a p e s t i Fe-
renc József T a n í t ó k Háza segélyezésére és épüle tének 
f enn ta r t á s i köl tségeire 3500 P, elemi i skola i épületek 
t a t a r o z á s á r a és ép í tkezés i segélyekre pedig, min t 
1935/36-ra, 100.000 P i rányozta to t t" elő. 

A k i a d á s o k főösszege 13,840.920 P ( + 1 1 3 . 7 3 0 P), a 
bevéte leké 200.000 P ( + 5 0 . 0 0 0 P) . A bevéte l i többlet 
az á l lami elemi iskolák f e n n t a r t á s á r a az egyes közsé-
gek vagy m á s é rdeke l t ségek ál tal fizetett hozzá j á ru l á s i 
összegeknek a m a részéből remélhető , mely egyes isko-
lák helyi költségvetése szer in t mint jövede lmi fölösleg 
je lentkezik . 

Állami elemi nép i sko la jelenleg 509 községben van, 
és pedig 1318 iskola 3730 t an te remmel . 

3. Nem állami eleini népiskolák. 
A községi, hitfelekezeti és érdekeltségi elemi 

népiskolákat a tanerők illetményeinek kiegészí-
tése a lak jában segélyezi az állam. E r r e a célra 
16,137.010 P (+106.530 P) i rányoztatot t elő. 

Az indoko lá s szerint összesen 9912 községi , hi tfele-
kezet i és érdekel tségi e lemi népiskola i világi r endes és 
758 segédtan í tó fizetése és családi pó t léka , 550 szer-
ze tesrendi t an í tó fizetése, va lamin t 95 kisegí tő taní tó 
d í j a z á s a vétetet t s zámí tásba . Minthogy i sko lá ink egy 
része a n n y i r a túlzsúfolt , hogy száznál t ö b b t anu ló jut 
egy t an í tó ra , ezért a t a n í t ó k s zámának f o k o z a t o s eme-
lése e l ső rendű tanügyi követe lmény. Egye lő re 25 ú j 
kisegí tő t an í tó i i l l e tménynek e lő i rányzásával igyeke-
zett a min i sz te r a helyzetet némileg enyhí ten i . 

Az e lő i rányza t összeá l l í tásánál a t an í t ók törvény-
szerű i l le tményeinek összegéből levonatot t az iskola-
f e n n t a r t ó k részéről b iz tos í to t t t e rmésze tbeni j á r andó-
ságok é r t é k e és készpénznek összege. A te rmésze tbeni 
j á r a n d ó s á g o k é r tékegységekben , a készpénz já randósá -
gok pedig vagy a m i n d e n k o r i taní tói kezdőf ize tésnek 
b izonyos száza lékában vagy megha t á rozo t t pengő-
összegekben á l l ap í t t a t t ak meg. Va lamenny i ál lam-
segélyes t an í tó i ál lás helyi j a v a d a l m a összesen 138.048 
é r tékegységben , 291.148%-ban — ebből 1250 kisegítő 
tan í tó i % csak a szorgalmi idő 10 h ó n a p j á r a — és évi 
400.000 P készpénzben á l lap í t ta to t t meg. Egy ér ték-
egység évi 21 P-vel, egy % pedig évi 14 P 40 f-rel, a 
s egéd tan í tókná l évi 12 P-vel számít ta t ik . 

A helyi j a v a d a l m a k egyes esetekben egyenlőt lenül 

és tú lmagas összegben tör tén t megá l l ap í t á sábó l ki-
fo lyólag az i s k o l a f e n n t a r t ó k r a n e h e z e d ő t e rhek enyhí-
t é sé re 38.770 P i r ányoz ta to t t elő. 

A világi rendes t an í tó i á l lások közü l 601 a VII. fize-
tési osztá lynak megfe le lő i l l e tményekke l vétetett föl. 

Az itt számí tásba vett 11.315 t a n e r ő n e k együt tes 
fizetési és családi pót lékigénye évi 24,154.836 P, ebből 
az i sko l a f enn ta r tók ra 7,433.963 P, a segélyzö á l lam-
k incs t á r r a pedig 16,720.873 P, i l letve a 3-5 % - o s idő-
köz i meg taka r í t á s levonásával 16,137.010 P esik, az 
a r á n y tehát 30-78%—69-22%. 

A szükséglet emelkedésé t a vi lági r endes t an í tók 
előléptetése, az ú j kisegítő tan í tó i i l le tmények e lő i rány-
zása és az egyes á l l á sok helyi j a v a d a l m a ér tékelésének 
k iegyensúlyozása okozza . 

Községi és h i t fe lekezet i e lemi nép i sko lák t a n d í j -
k á r p ó t l á s á r a 122.100 P, t an sze rek a d o m á n y o z á s á r a 
2600 P, W o d i a n e r - j u t a l m a k r a 1000 P, 60 e l lá ta t lan volt 
t an í tó , taní tóözvegy és -árva n y u g d í j p ó t l ó á l lamsegé-
lyé re 13.680 P, inségbeju to t t m ű k ö d ő vagy á l lás ta lan 
t an í tók , tan í tóözvegyek és - á r v á k egyszeri segélyezé-
sére pedig 6360 P vétetett föl. 

4. Népiskolai beruházás. 
Elemi iskolai építkezésekre, mint az 1935/36. 

évi költségvetésben, 900.000 P irányoztatot t elő. 
Az Országos Népiskola i Épí tés i Alapnak az 1932. 

évben tör tént megszűn te óta az e lemi iskolai épí tkezé-
sek 1935-ig te l jesen szünetel tek és c s a k az 1935/36. 
évi költségvetésbe fölvet t 900.000 P rende lkezés re bo-
c sá t á sa u tán i n d u l h a t t a k meg ú j r a . Az épí tkezések 
szünetelése a tú lzsúfo l t és sokszo r nagyon le romlot t 
á l l apo tban levő fa lus i i sko lákná l t a r t ha t a t l an helyze-
tet teremtet t és ez te l te ha l a sz tha t a t l anu l szükségessé 
az á l lam t ámoga tá sá t . A rende lkezés re álló helyszíni 
je lentések a l a p j á n készül t szükséglet i k i m u t a t á s sze-
r in t a folyó évben is legalább 150 ú j a b b t a n t e r e m léte-
s í tésére van okvete t lenül szükség. A ha l a sz tha t a t l anná 
vál t ép í tkezésekre s az azokka l kapcso la tos tervezési, 
el lenőrzési és kiszál lási kö l t ségekre t a n t e r m e n k i n t át-
l agosan 6000 P- t számítva , a m u l t évinek megfe le lő 
összeget kellett a min i sz t e rnek e lő i rányoznia . 

5. Gazdasági népiskolák és gazdasági tovább-
képző iskolák. 

Az önálló gazdasági népiskolák száma 52, 
ezek közül 21 állami, 31 községi jellegű. Az 
1935/36. tanévben 11.093 fiú- és 13.532 leány-
növendékük van. A gazdasági továbbképző 
iskolák száma 1.157. A folyó tanévben 69.362 
f i ú és 70.880 leány nyer bennök oktatást. 

A személyi j á r a n d ó s á g o k összege 553.120 P ( + 9473 
P) , a dologi k i adásoké 28.300 P ( + 10.050 P) , a ki-
küldetés i és á tkö l tözködés i köl tségeké 2900 P ( + 5 0 0 
P) , a hozzá já ru lá sé a nem á l lami i sko lák köl tségeihez 
25.000 P ( + 8 2 4 3 P ) . 

6. Felsőipariskolák és ipari szakiskolák. 
A felsőipariskolák a tanulókat elméleti és 

gyakorlat i képzéssel képessé teszik nemcsak a 
műszaki segédmunkák elvégzésére, művezetői 
állások betöltésére, hanem kisebb üzemek ön-
álló vezetésére is. Az ipar i szakiskolák első-
sorban megbízható, kellő elméleti és gyakor-
la t i képzettséggel rendelkező szakmunkásokat 
és önálló iparosokat nevelnek. Az állami ipari 
szakiskolák száma 13, közülök 3 felsőipariskola, 
10 ipari szakiskola. Az 1935/36. tanévben a felső-
ipariskolákat 842, az ipari szakiskolákat 1.194 
és az állami nőipariskolát 373 tanuló lá togat ja . 



10. SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ' 361 

Személyi j á randóságokra 866.430 P ( + 6 7 7 0 P), do-
logi k iadásokra 154.020 P, kiküldetési és átköltözkö-
dési költségekre 5000 P, iparosnevelési célokra és kü-
lönleges taneszközök beszerzésére 26.000 P, a tanulók 
t anu lmány i segélyére 2000 P (— 2000 P) i rányozta-
tot t elő. 

7. Iparos- és kereskedőtanonciskolák. 

A tanonciskolák célja a megfelelő elméleti 
és gyakorlat i ismeretek közlésével a tanonc-
i f júságot képessé tenni arra, hogy szakmájá-
ban eredményesen működhessen. Az országban 
345 iparos- és 25 kereskedőtanonciskola van, 
ezek közül kettő állami, a többit községek, 
gyá rak vagy más érdekeltségek ta r t j ák fenn. 
Az 1935/36. iskolai évben 54.744 iparos- és 2.607 
kereskedőtanonc lá toga t ja ezeket az iskolákat. 

A személyi j á randóságok e lői rányzata 10.670 P 
(-j- 147 P) , a dologi k iadásoké 4880 P, a nem ál lami 
tanszemélyzet i l letményeihez való hozzá já ru lásé 31.910 
P (__740 P), az egyéb hozzá já ru lásoké 178.240 P 
( + 4 9 9 7 P) . 

8. Gyógyítva nevelő iskolák. 

Ide tartoznak a tula jdonképeni gyógypeda-
gógiai intézetek (siketnémák, vakok és szellemi 
fogyatékosok nevelő és foglalkoztató intézetei, 
va lamint a beszédhibák jav í tásá ra 6zolgáló 
intézet), a gyógypedagógiai tanárképző, egyes 
vonatkozásaiban a Gyermeklélektani Intézet 
(Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó), végül 
a kisegítő iskolák, mely utóbbiak a tanköteles 
korban lévő gyöngetehetségű gyermekek elemi 
okta tását végzik. 

Személyi j á randóságokra 790.140 P (—15.200 P), 
dologi k iadásokra 408.900 P, kiküldetési és átköltöz-
ködési költségekre 1500 P, t anár je lö l tek segélyezésére 
8640 P az előirányzat. 

9. Állami kisdedóvó intézetek és gyermek-
menedékházak. 

A személyi járandóságok 1,370.770 pengővel 
(+8.550 P), a dologi kiadások 34.130 pengővel, 
az átköltözködési költségek 1.500 pengővel sze-
repelnek, kisdedóvó intézeti épületek létesíté-
sének előmozdítására pedig 2.000 pengő irá-
nyoztatott elő. A személyi járandóságok rész-
letezése szerint az állami kisdedóvónők lét-
száma 546, a segédóvónőké 40. 

Tözsfizetésük együtt évi 1,130.604 P, 
lakáspénzük együtt évi 141.725 P, 
családi pótlékuk együt t évi 7.776 P, 
közlekedési segélyük évi 3.360 P, 

mindösszesen 1,283.465 P, 

amihez még a fokoza tos előlépéseknek 2292 P-nyi 
költsége járul. 

Az ál lami gyermekmenedékházveze tőnők létszáma 2, 
f izetésük együtt évi 2082 P, l akáspénzük pedig 210 P. 

A nem rendszeres i l letmények közt 16 helyettes 
óvónő és 350 da jka j á randósága szerepel. A más ága-
za tokná l szolgálatot te l jes í tő óvónők száma 18. Jelen-
leg 237 községben 397 á l lami óvoda van. 

A k iadások főösszege 1,408.400 P, (+8.550 P), a be-
vételeké 1.000 P. 

10. Nein állami kisdedóvó intézetek és 
gyermekmenedékházak. 

A nem állami óvónők és állandó gyermek-
menedékházvezetőnők illetményeinek kiegészí-
tésére 631.630 P (—3.780 P) irányoztatott elő. 

325 nem állami világi rendes és 47 segédóvónő fize-
tése és családi pótléka, 155 szerzetesrendi óvónő fize-
tése, 38 á l landó gyermekmenedékházveze tőnő fizetése 
és családi pótléka, végül 5 kisegítő óvónő d í jazása 
i rányozta to t t elő, mely összegből a f e n n t a r t ó k részéről 
biztosított helyi j avada lom — a n e m ál lami elemi 
iskolai t an í tókná l a lka lmazot t módon — levonatott . 

Az óvónők és menházvezetőnők együttes helyi java-
da lma 420 értékegységben, ér tékegységenkint 21 P-vel 
számítva, továbbá 16.341 rendes és szerzetes óvónői 
°o-ban, egyenkint évi 14 P 40 f-rel, 1511 segédóvónői 
%-ban , egyenkint évi 10 P 80 f-rel, 1825 menedékház-
vezetőnői %-ban, egyenkint évi ugyancsak 10 P 80 f -
rel, végül 11.000 P vál tozat lan készpénzben i rányoz-
tatot t elő. 

Az itt számításba vett 570 tanerőnek együttes fize-
tési és családi pót lékigénve évi 945.693 P, amely ösz-
szegből a f enn ta r tók ra 291.159 P, a segélyező ál lam-
k incs t á r r a 654.534 P, illetve a 3-5%-os időközi meg-
takar í t á s levonásával 631.630 P esik, az a rány t e h á t 
30-79%—69-21%. 

Egyéb hozzá já ru lá sokra 2500 P vétetett föl. 

11. Nem Állami Tanszemélyzet Országos 
Nyugdíjintézete. 

Az 1924 : X X V I I I . t.-c. alapján működő Nyug-
díjintézet a nem állami tanszemélyzetnek, 
va lamint e tanszemélyzet özvegyeinek és á r -
váinak ellátásáról gondoskodik. Költségvetési 
előirányzata az 1936/37. évre: 
Kiadás: 

Nyugellátások 14,096.006 P 
Kezelési költségek 3.556 P 
Kecskeméti Fa r agó Béla Országos 

Árvaház részesedése 140.000 P 
Kiadások összege . . 14 ,239 .562 P 

Bevétel: 
Nyugdí j j á ru lékok 2,800.062 P 
Állami hozzá já ru lás 11,439.500 P 

Bevételek összege . . 14,239.562 P 

12. Tanítói internátusok a lapja i . 
Ezek az alapok az 1930: VII. t.-c. rendelke-

zése fo ly tán szedett elemi iskolai beiratási 
díjakból keletkeztek s rendeltetésük: a taní-
tók gyermekei számára internátusok létesítése, 
f enn ta r tása és támogatása. 

H á r o m ily alap van : 1. Állami Tanítói Internátusok 
Alapja az állami, községi, társulati , magán- , valamint 
a görögkeleti , un i tá r ius és izraelita elemi iskoláknál 
befo lyó beiratási d í jakból , ugyanily jellegű iskolák 
t an í tó inak gyermekei j avára . Bevételi és kiadási elő-
i rányza ta egyaránt 284.540 P. — 2. Katolikus Tanítói 
Internátusok Alapja (148.590 P) a r ó m a i és görög-
katol ikus, végül 3. Protestáns Tanítói Internátusok 
Alapja (130.550 P) a r e fo rmá tus és evangél ikus elemi 
i skoláknál befolyó be i ra tás i díjakból, a megfelelő jel-
legű iskolák taní tógyermekeinek j avára . 

13. Népművelési célok támogatása. 
A személyi járandóságok 105.400 pengővel 

(+4.300 P), a dologi kiadások 65.000 pengővel 
(+1.000 P), a kiküldetési és átköltözködési: 
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költségek 500 pengővel szerepelnek, rendkívüli 
kiadásokra 284.000 P (+58.000 P) i rány oztatott 
elő. 

Az előirányzott hitelkereten belül elemi és á l ta lános 
ismeret ter jesztő , ú. n. közműveltségi és gyakor la t i tan-
folyamok, ismeret ter jesztő e lőadások és e lőadóképzö 
t an fo lyamok t a r t a tnak legalább az eddigi mére tekben . 
A diapozit ív soroza toknak je lentékeny része elhaszná-
lódott, h iányossá vált, ezek kiegészítése és pót lása 
szükséges. Vetítőgépek, közrádiók beszerzése is á l landó 

szükséglet. A népművelési bizottságok ügykezelési ki-
adásai is innen nyernek fedezetet. 

Az országban m a mintegy 1600 községnek n incs még 
népkönyvtára . Legalább a foglalkozási szakismereteket 
tar ta lmazó könyvekről kell tehát gondoskodni minden 
községben, a szépirodalmi művek pedig vándorkönyv-
tár a l ak j ában ju t t a t andók el a fa lvakba. A kul túr -
egyesületek ot thont adnak a népművelési e lőadások-
nak s a ku l tú rházak e lvon ják a falu népét a ká ros 
szórakozásoktól . Fej lesztésük, támogatásuk nemzet i 
érdek. 

i S I Z A B A D H Á G É S F E G Y E L E I I A IVK Y K L l É K B K X 
í r t a : B A L O G H Y M Á R I A 

Szabadság és fegyelem. 
A közfelfogásban sokszor úgy élnek, mint 

egymással ellentétes vagy egymást kizáró fo-
galmak: ahol az egyik jelen van, ott a másik 
eltűnik, ahol tú l nagy a szabadság, ott nincsen 
fegyelem, ahol túl nagy a fegyelem, ott nem 
lehet szó szabadságról. A szabadságnak és fe-
gyelemnek ily módon való szembeállítása 
mindkét fogalom hibás értelmezéséből követ-
kezik. Nemcsak, hogy egyik a másikból ered, 
de még nem is lehetnek meg egymás nélkül. 

A szabadság nem szabadosság, nem önkény, 
nem anarchia. Az az egyén, társadalmi osztály 
vagy nép, mely ezt tűzné ki végcéljának, a 
pusztulásba rohanna. A szabadság nem lehet 
öncél, hanem csak eszköz magasabb, nemesebb 
célok elérésére. Az egyén szabadsága nem azt 
jelenti, hogy tehesse, amit akar, hanem, hogy 
módjában legyen megtenni, amit tennie köte-
lessége. Az ember azért legyen u ra önmagának, 
hogy annál inkább szolgálhassa embertársai t . 
Egy nép szabadságának értéke attól függ, hogy 
annak t ag ja i mire használják fel a szabad-
ságukat . 

A fegyelem nem kényszer, nem elnyomás. A 
szabadságnak nem a fegye lem hanem a ren-
dezetlenség, a szervezetlenség az ellentéte. 
A helyesen értelmezett fegyelem jelenti az ál-
landóságot, a belső erők összetartását, a tör-
vénynek való engedelmességet. A fegyelem 
nem jelent mozdulatlanságot, hanem rendet, 
szervezettséget a lélek rugalmas erőjátékában. 

A korlátai t ismerő, magasabb törvénynek 
önként szolgáló szabadságnak és a belső erő-
ket összetartó, céloknak alárendelt fegyelem-
nek közös gyökere van és eléréséhez közös út 
vezet: a nevelés. 

Szabadság és fegyelem a nevelésben. 
Sok szó esik ma a szabadság és fegyelem 

kérdéséről a nevelésben, mondhatnók ez m a a 
családi nevelés központi problémája. Sok visz-
szaélés is történik a gyermek felszabadításának 
a jelszavával ós a fegyelem jegyében egyaránt . 
Mindkét elv hibás értelmezése és helytelen 
alkalmazása a szülők nevelői magatar tásában 
tévedésekhez vezethet és veszedelmes következ-
ményekkel j á rha t a gyermek és i f j ú fejlődésé-
ben. Éppen ezért érthető a szülők, a család bi-
zonytalansága és kétségei ezekben a kérdések-

ben és joggal kér és vá r a szülő ú tmuta tás t és 
i rányí tás t tőlünk. Jogga l kérdezheti: 

A) engedje-e, hogy a felnövekvő gyermek és 
i f j ú szabadon megnyilatkoztassa magát olyan-
nak, amilyen, vagy a nevelés idomító, i rányí tó 
munká ja már az első perctől gátakat , korláto-
kat kell, hogy állítson a gyermek bontakozó 
egyéniségének? 

B) hogy nevelő e l járásaiban 
1. a szabadsággyüjtés és megengedés, vagy 

a fegyelemtartás és korlátozás; 
2. a tekintély vagy szeretet; 
3. a szigor vagy az engedékenység nevelői 

eszközét alkalmazza-e inkább? vagy mikor me-
lyiket? 

4. hogyan szabja meg a fegyelem és szabad-
ság mértékét a fejlődés minden egyes szaka-
szában: 

a) a kis gyermeknél, 
b) a gyermekkorban, 
c) a serdülés alat t és végül 
d) az i f j úko r idején. 

A) A szabadságnyujtás bizalom kérdése. 
Szorosan összefügg azzal a kérdéssel, hogy 

hogyan értékeljük a gyermek megnyilvánulá-
sait. Nem értékelhet jük másként, mint azok-
nak a kétségtelen tényeknek a szempontjából, 
amelyeket a kisgyermek fejlődése folyamán 
megnyilatkoztat, amikor alig egy év alat t a 
magával tehetetlen kis jószágból ülni, állni, 
mosolyogni, nevetni és beszélni tudó emberke 
lesz. Ki az, aki minderre megtaní t ja? Van-e 
tanítómester, aki ezzel foglalkozik? Nincs! 
Minderre a gyermek önmagától képes, mert 
maga a természet re j te t te belé nemcsak a testi, 
a szellemi növekedés vágyát és képességét is. 
A gyermek maga az, aki a handa-bandázásból 
megtanul kapaszkodni és fogni, aki rugdalód-
zás helyett hamarosan jár , aki a gügyögést 
beszéddé nemesíti é« aki ilyen módon hamaro-
san, legalább külsőleg hamarosan, belenövek-
szik a mi vi lágunkba, amelynek részesévé 
igyekszik lenni. H a pedig ez így van, akkor 
igenis van okunk arra , hogy a gyermek képes-
ségeiben bízzunk, hogy megnyilvánulásainak 
szabadságot engedjünk. 

A gyermek szabadságának túlbecsülése. 
A szabadságnyuj tás a fejlődésben azonban 

nem lehet feltétlen és korlátlan. Igaz, a régi 
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nevelésben egyoldalúan a kényszer, a szigor, a 
kívülről a gyermekre erőszakolt fegyelem 
uralkodott, sokszor igen kegyetlen, brutál is 
formában. A „gyermek századában" egyre job-
ban megerősödött az egyéniség megbecsülése 
és ezzel az egyéniség j o g a A gyermek olyan 
volna tehát, mint a növény, melynek csak leve-
gőre, napfényre, elegendő tér re van szüksége, 
hogy a maga szépségében és értékében kibon-
takozhassék. 

A gyermek egyéniségének és szabadságának 
ilyen értékelése azonban a szabad fejlődés el-
vének tú lha j t ása és ezzel a nevelés feladatá-
nak megsemmisítését jelentené. Kétségtelen, 
hogy nem szabad a fejlődést gúzsbakötni és 
nem szabad gá t a t vetni az egyéniség kibonta-
kozásának. De az is kétségtelen, hogy a gyer-
mek adottságai, veleszületett ha j lamai nem 
mindig értékesek és egészségesek és ha ezek 
szabadon kifejlődhetnének, ez nem válna sem 
a növekvő gyermek, sem a közösség javára , 
amelyben élnie s amelyért élnie kell. 

A nevelés fe lada ta tehát a gyermekben rej lő 
értékes tulajdonságok kibontakoztatása és a 
káros ha j lamok kifejlődésének és megerősödé-
sének a meggátlása, illetőleg helyes mederbe 
terelése. 

B) A fejlődés a lemondások útja. 
A nevelés tehát, amikor a gyermek fejlődé-

sének az ú t j á t egyengeti a „megengedés Scyl-
lája és a tiltás Charybdise" között halad. Kínos, 
nehéz, fokozatos lemondásokkal teljes ú t ez a 
gyermek számára. S ha fejlődésokozta, a fej-
lődés megkívánta s éppen ezért szükségképeni 
és termékeny szenvedésektől nem is kímélhet-
jük meg a gyermeket, igyekeznünk kell maga-
tar tásunkkal , nevelő el járásaink és eszközeink 
helyes megválasztásával legalább megkönnyí-
teni számára ezt a nehéz utat. 

Nincs nevelési receptkönyv. 
Mikor, mennyiben nyuj tsunk tehát a gyer-

meknek szabadságot s mennyiben korlátozzuk? 
Inkább szigorral vagy engedékenységgel, a 
tekintély vagy a szeretet eszközeivel has-
sunk-e rá? 

Ezekben a kérdésekben nem lehet általános 
szabályt felállítani. A nevelésnek vannak nagy, 
egyetemes céljai, de nincsenek általánosan al-
kalmazható eszközei és el járásai . Minden ne-
velőeszköznek vannak előnyei és hátrányai , 
egyszer egyiket, másszor másikat kell alkal-
maznunk. Nem minden gyermekre alkalmaz-
ha t j uk egyformán, nem mind a két nemmel, nem 
minden korban, nem minden helyzetben, nem 
minden környezetben. Ezért a szülő, a nevelő 
feladata, hogy megfigyelje, megismerje a ne-
velésére bízott gyermeket, annak egyéni tu la j -
donságait, tekintetbe vegye testi és szellemi 
fejlettségének, cselekvőképességének, önérzeté-
nek, lelkiismeretének fokát, a hatások befoga-
dásának és feldolgozásának módját és eszerint 
válassza meg nevelői e l járását és annak mér-
tékét. 

1. A megértés Scyllája. 
Mit engedjünk meg a gyermeknek? Első 

perctől engedjük meg neki mindazt, amit nem 
kell komoly okból megtiltani, ami egyéniségé-
nek ár ta t lan és á r ta lmat lan megnyilatkozása, 
képességének kifejlesztése, játékos kedvének, 
érdeklődésének jogos igénye. 

A gyermek mozgásbősége nem rosszaság. 
A gyermek rosszaságának belső fegyelme 

hiányának tekinti gyakran a szülő a gyermek 
mozgékonyságát és cselekvőkedvét. A gyermek 
szeret mozogni, mer t a természet készteti a 
mozgásra: mozgásában megakadályozni anny i t 
jelent, mint megakadályozni a fejlődésben, 
megnehezíteni a természettől rendelt feladatát , 
hogy egészségesen növekedjék és ügyeskedjék. 
Azt is el szoktuk felejteni, hogy a gyermek 
minden szellemi és lelki mozzanatra mozgással 
reagál: örömében ugrál és tapsol, bánatában 
ledobja magát a földre vagy összekuporodik, 
ha szégyenli magát : elrejtőzik és azt kíván-
juk, hogy mindenről épp oly higgadtan vegyen 
tudomást mint a felnőtt, A gyermek szereti a 
nagy feladatokat, szeret cipelni, rendezgetni, 
de rendesen fé l t jük a holmikat tőlük s ezért 
há t nem engedjük meg, hogy ezen tula jdonsága 
megnyilatkozhassék és rosszaságnak minősít-
jük cselekvőkedvét. 
Szabad, de nem szabadjára hagyott gyermeket! 

A gyermek szabadsága tehát jelentse azt, 
hogy megengedjük, hogy megmutassa cselek-
vőkedvét, jótulajdonságai t , képességeit. Hogy 
kifejezze gondolatait melyek foglalkoztatják 
és melyeket közölni akar , hogy próbálkozhas-
sék, kísérletezhessék, megfej tse az őt körülvevő 
rejtélyeket, hogy szavakba foglalhassa nyug-
talanságát, kíváncsiságát, kívánságait és f á j -
dalmait. 

A gyermek szabadsága nem jelenti azt, hogy 
szabadjára hagyjuk, e l tű r jük szeszélyeit, meg-
engedjük, hogy túlságosan válogatós, goromba, 
tisztátlan, rendetlen, engedetlen, lusta és ke-
gyetlen legyen. Hogy ne lépjünk közbe, ha nem 
jön időben az étkezéshez, húzódozva öltözködik, 
nem kíméli ruháit , hanyagul öltözik fel, tör-
zúz, rongál, elszórja a já tékai t , csúfolódó, vesze-
kedő, felelőtlen, pontatlan, hanyag, stb. 
A tiltások Charybdyse. 

A gyermeknek tehát nemcsak megengednünk, 
hanem t i l tanunk is kell. Egyike az első mon-
datoknak melyekre a t uda t r a ébredő gyermek 
ráeszmél a „nem szabad" s ez a szó egész gyer-
mekéletén végig is kíséri. Ez a mondat egy 
szülőnek a szótárából sem hiányozhatik, de bi-
zonyára nem jogosult az, hogy sok szülő a 
„szabad"-ok valóságos á rada táva l aka r j a neve-
lési célját elérni. 

Miért is kell tiltanunk1 
a) V e s z é l y e k e l h á r í t á s a . 
Ha tapasztalat lan gyermeket szabadjára en-

gedjük, mindenek előtt nagy veszélyeknek teszi 
ki magát. Amikor a veszély igazán nagy, a 
kérdés magától kizár minden vitát. 
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b) A f e l n ő t t é s g y e r m e k k ö r n y e z e -
t é n e k ö s s z e ü t k ö z é s e . 

Azt is megti l t juk, ami a gyermek környeze-
tének terhére van, ami a felnőtteket zavar ja , 
ami a nagyok számára kibírhatat lan. 

Legtöbb családban a hely, ahol a felnőt t és 
a gyermek együt t él, csak a r r a van tekintettel, 
hogy a felnőttnek biztosítva legyen a maga 
pihenése, üdülése. A lakás, az idő, az étkezés 
rendje úgy van beosztva, a napi élet, az együtt-
élés úgy van megszervezve, hogy az ne zava r j a 
a felnőtteket. I t t két hata lmi s kényelmi érdek 
ütközik össze: ki az első, a felnőtt-e, vagy a 
gyermek! 

Természetesen mind a két félnek megvannak 
a maga jogos igényei és a szülő gondja és fel-
ada ta hogy az igazságos kompromisszumra a 
megoldást megtalálja. Neki kell gondoskodnia 
arról, hogy az erősebb és gyengébb harcában 
ne mindig a gyengébb, a gyermek marad jon 
alul. 

c) A f e l n ő t t é l e t k o n v e n c i ó i . 
Rendszerint megt i l t juk a gyermeknek azt a 

viselkedési formát, mely a felnőttek társadalmi 
szokásaival ellenkezik és nem fedi azt a felnőt-
tes magatar tás t , amelyre mi idejében rá akar-
juk szoktatni. 

A gyermek felnőttes magatartása rendszerint 
csak külsőségekben nyi lvánul meg, a ficsúros 
meg a kisasszonyos viselkedésben. A gyermek-
nek természetesen korán meg kell tanulnia, 
hogy a tiszteletadásnak, a megbecsülésnek van-
nak kötelező formái, vannak ünnepnapi maga-
tartások, amit be kell ta r tani . Mindez azonban 
nem kívánja meg, hogy a gyermeket minden-
napi életében, egészséges, természetes mozgásá-
ban folytonos figyelmeztetésekkel korlátozzuk. 
Legyen a gyermeknek jó ruhá ja , amit tanul jon 
meg kímélni, de a hétköznapi r u h á j a legyen 
célszerű, ne akadályozza a gyermeket munká-
jában, játékában. 

A túlsók tiltás rugói. 
Minden szülő vágya az, hogy gyermeke töké-

letes legyen. Jobb, szebb, különb, mint a többi. 
Ezáltal gyermeke számára sokszor túlmagas 
mértéket állít fel és ennek érdekében még erő-
sebben korlátozza a szabadságát. Feláldozza a 
gyermek egészséges fejlődését ennek az ideál-
nak. 

Gyakran megesik hogy a szülő nem eléggé 
ismeri saját gyermekét, olyat követel tőle, 
amire esetleg más gyermekek képesek, csak 
éppen az övé nem. Nem ismeri eléggé az egyes 
fejlődési korok jellegét, mit lehet várni abban 
az időszakban, mi az, ami még túlkorai köve-
telmény. Nem gondol arra, hogy bár a fejlődés-
nek vannak bizonyos, minden egészséges gyer-
meknél azonos jellegű és menetű szakaszai, de 
hogy ezeket nem lehet stopperórával mérni, 
egyszer hosszabb, másszor rövidebb idő alat t 
zaj lanak le, egyes tulajdonságok, készségek, az 
egyiknél korábban, a másiknál későbben lép-
nek fel. 

A mai idők, a m a i kor súlya megijeszti és 
aggodalommal tölti el a szülő lelkét, lá tva az 
életharc nehézségeit, az életkövetelményeknek 
egyre növekvő terheit , úgy hiszi, hogy jobb, 
ha gyermekét az élet nehézségeivel szemben 
minél nagyobb keménységgel vértezi fel. 

Belejátszik a szülő „nemszabadjába" a sa já t 
tudatala t t i , vagy nem eléggé ellenőrzött ér-
zelmi élete, elfojtot t vagy egyebütt ki nem él-
hető hata lmi vágya, szeszélyei, szenvedélyei, 
hiúságai is. A szülőnek, aki gyermekét helye-
sen a k a r j a i rányí tani , elsősorban önmagát kell 
ismernie és állandóan ellenőriznie, hogy felis-
mer j e magatar tásának rejtett, e lfoj tot t ru-
góit is. 

A túlkevés tiltás indokai. 
Sok szülő viszont még olyan esetekben is, 

mikor e r re a nevelői eszközre van utalva, sem 
mer vagy akar t i l tani . 

A lelkiegészség szabályainak, a mélylélek-
tani kutatások és orvosi tapasztalatok ismere-
tének terjedésével egyre jobban belemegy a 
köztudatba, hogy a túlságos elfojtások, a túl-
magasra tűzött énideál idegbajnak lehet a for-
rása. Ez a nagyközönség tuda tába minden 
lélektani megalapozottság és előképzettség nél-
kül á tment felfogás sok esetben megzavar ja a 
szülő biztonságérzetét, nevelőösztönét. 

Sok szülő visszaemlékezik azokra a súlyos 
lelki élményekre, lelkikárokra, amelyeket szü-
lei túlságos szigora, általában a régebbi idők 
elnyomó nevelési rendszere okozott. Szeretnék 
gyermeküket mindettől megkímélni s így az el-
lenkező véglet felé haj lanak. 

Az egygyermekes családokban — sajnos 
egyre nagyobb számmal vannak — a szülők és 
a többi családtagok is túlkényeztetik, túlvédik 
az egyetlenkét. Általában, a mai nehéz viszo-
nyok között sok az elégedetlen, hánya to t t lelkű, 
magárahagyot t anya, aki minden érzését gyer-
mekében éli ki és szeretetének túlzásaival rá-
nehezedik gyermekére. 

2. Tehát: szigor vagy engedékenység? 
Mind a kettő a maga helyén. Legyünk szigo-

rúak az elengedhetetlenül szükségesek megkö-
vetelésében é_s engedékenyek a részletekben, a 
gyermek, az i f j ú egyéni megnyilatkozásaival, 
fejlődésének nehézségeivel szemben. Ez a szü-
lői engedékenység ne jelentsen azonban ha-
nyagságot, felelőtlenséget, kényelemszeretetet, 
nemtörődömséget, a dolgok könnyenvevését, kö-
vetkezetlenséget, szeszélyt. Sok szülő a gyermek 
szabadságának tiszteletbentartása jegyében ta-
núsít i lyen magatar tás t és nem gondol arra , 
hogy ezzel tulajdonképen nem a gyermekén, 
hanem sa já t magán akar könnyíteni. 

Hogy a szülő mennyire szigorú vagy engedé-
keny, az egyéniségétől is függ. Min t ahogy a 
gyermeket nem lehet testi, lelki a lkata ellen 
nevelni, ugyanúgy a szülő is csak a maga egyé-
niségének vagy képességének keretein belül vá-
lasz tha t ja meg a helyes magatar tás t . Egyik szülő 
szigorúsággal, a másik engedékenységgel tud 
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inkább hatni. A gyermek szereti és tiszteli az 
engedékeny és a szigorú szülőt és t aná r t is, ha 
az egyébként szeretetreméltó és igazságos. 

De semmiesetre se legyen ideges, hol túl-
szigorú, hol meg engedékeny, változó és inga-
dozó. 

Nem is annyira a szigor és az engedékenység, 
hanem az igazságosság és méltányosság kérdé-
sén fordul meg a dolog. Gyakoroljunk olyan 
igazságosságot, ami a gyermek egyéniségének 
megfelel s olyan méltányosságot, mely megérté-
sen alapszik. 

Parancsol junk és t i l tsunk tehát r i tkán és 
gondoljuk át alaposan, amit megengedni, vagy 
t i l tani akarunk. 

A jól átgondolt szülői parancs és tilalom le-
gyen egyszeri: megmásíthatat lan és visszavon-
hatat lan. Szokja meg a gyermek m á r a leg-
kisebb kortól kezdve, hogy vannak az életben 
törvények, követelmények, egy magasabb rend, 
amit a szülők, a nevelők közvetítenek a szá-
m á r a s amely ránézve is érvényes és kötelező. 

3. Tekintély vagy szeretet? 

Mindkettő ugyancsak elengedhetetlen neve-
lési eszköz, melyet egy szülő sem nélkülözhet 
nevelő munkájában, de amelyet a gyermek kez-
detben ösztönösen, későbben egyre tudatosab-
ban maga is megkíván. A tekintély a természe-
tes felsőbbség elismerése, azé a felsőbbségé, 
melyre a gyermek már élettanilag is minden 
élőlénynél hosszabb ideig rá van utalva, 

A felnőttnek azonban ezzel a természetadta 
tekintélyével nem szabad visszaélnie, a tekin-
télyével nem szabad a gyermeket nyomnia. Pa-
rancsaiban és t i la lmainak rúgójaként a gyer-
mek ne azt érezze, hogy az a szülő, a felnőtt 
személyes akarata, hanem hogy a szülő is 
szolgál, ő is engedelmeskedik. Érezze meg azt, 
hogy vannak dolgok, melyek szükségesek, meg-
másíthatatlanok, v i tán felül állók. Ügy kell 
i rányí tani a nevelést, hogy a gyermek, az, i f jú , 
magasabb erkölcsi rend közvetítőjét lássa szü-
lőjében. A gyermek, ha ágaskodik is ellene, ha 
szorítani is kell annak betartására, lelke mé-
lyén szükségét érzi a rendnek és há lás annak, 
aki a törvényt adja. 

Ehhez azonban az is szükséges, hogy a ren-
det, a törvényt elsősorban magunkra tartsuk 
kötelezőnek. Mert a szülői tekintély igazi 
alapja, hogy azt a szülő valóban meg is érde-
melje. 

A szülő feladata, hogy a tekintély és közel-
ség helyes mértékét minden korban megtalálja. 
Ebben legjobb i rányí tó ja a szeretet. 

A szeretet elengedhetetlen feltétele a nevelés-
nek. Olyan ez, mint az állócsillag az égboltoza-
ton, melynek fényét felhők, viharok időnként 
elhomályosítják, de soha ki nem olt ják. 
\ Csak abból a gyermekből lesz egészséges, har-
monikus, hinni tudó egyén, akinek! gyermek-
és i f júkorá t a szülői szeretet fénye és melege 
sugározta be. Csak a szeretet képes biztosítani 
a szabadság érzetét a gyermek fejlődése ide-
jén. 

í. A szabadság és fegyelem lépcsőfokai. 
A kisgyermek, mint rendezetlen ösztöneinek 

kiszolgáltatott eszköze és az önmagán uralkodni 
s a magasabb erkölcsi és társadalmi rendbe 
szabad ítélettel, önként beilleszkedni tudó fel-
nőtt között, a szabadságnak, fegyelemnek, szé-
les változatosságú fokozatai vannak. De min-
denütt szoros kapcsolat van szabadság és fe-
gyelem között, szemben a szabadossággal, mely 
nem ismer fegyelmet és szemben a zsarnokság-
gal, mely nem ismer szabadságot. 

A fegyelem és szabadság nem kész adottság; 
a nevelésnek nem kiinduló-, hanem végpontja, 
s mindkettőre fokozatosan kell ránevelni a fe j -
lődő gyermeket. A szabadságnyujtás és fegye-
lemtartás fokozataira maga a természet, az em-
beri szervezet a d j a meg az első útmutatást. A 
szervezet gondoskodik arról, hogy sok mozgás, 
tevékenység a tudattól független, automatikus 
legyen, hogy a központi én felszabaduljon a 
megterheléstől magasabb feladatok számára. 
a) A kisgyermekkor: az automatizmusok ideje. 

Mire szoktassuk, meddig fegyelmezhetjük a 
kisgyermeket1? Ez a korszak az automatizmu-
sok kiépítésének az ideje. Ami t ebben a korban 
beidegzett, begyakorolt, az lesz egész későbbi 
egyéniségének, rendezettségének az alapja. 

Ezért kell a kisgyermeket m á r születése per-
cétől fegyelmezni: alvásban, evésben, testi tisz-
taságban, rendtartásban. 

b) A gyermekkor: az önkényt elismert tekintély 
ideje, 

A gyermek a családi élet zár t burkából széle-
sebb közösségbe kerül. Az iskola az a hely, 
ahol az eddig szabadjára hagyot t gyermek is 
erősebb fegyelem alá kerül. Némely gyermek 
számára ez nagy nehézséget jelent, melyen a 
szülőnek át kell segítenie. Általában azonban a 
gyermek" kezdi szükségét érezni a fegyelemnek, 
a tekintélynek, a törvénynek, az engedelmes-
ségnek. Ez az időszak a fejlődésben az utánzás, 
a konvenciók, az önként elismert tekintély kora. 
H a a gyermek családjában vagy tanítójában 
nem találja meg a tekintélyt adó személyt, ön-
ként keres olyan pajtást , főnököt, akinek alá-
rendelje magát a játékban. Ez a kor a fiús, vad 
csapatjátékok ideje. 

A szülő fe ladata a gyermek cselekvő ösztöné-
nek helyes i rányí tása . Úgy kell megszervezni 
a gyermek környezetét, hogy az őt cselekvésre, 
foglalatosságra, kísérletezésre, találékonyságra 
ösztönözze. H a a gyermek érdeklődik egy fog-
lalkozás iránt, oda összpontosítja a figyelmét, 
azzal kitartóan foglalkozik, az a munka, ez az 
időtöltés alkalmas egyéniségek rendezésére. Az 
ilyen gyermek már megtette az első lépést a 
belső fegyelem ú t ján , amikor má r nem külső 
szónak, embernek engedelmeskedik, hanem egy 
belső hangnak, mely megmuta t j a neki a maga-
sabb fejlődés ú t j á t . 

c) A serdülés: a tekintély ellen váló lázadás 
ideje. 

Az i f jú fejlődésének nehéz, hálátlan időszaka 
ez. Legjellemzőbb a lelkiegyensúly zavara s a 
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látszólag érthetetlen, nehezen kiegyenlíthető el-
lentétek. Egy időben a legnagyobb mértékben 
egoista, a világ középpontjának érzi magát s 
ugyanakkor a végletekig áldozatkész és odaadó 
tud lenni. Durva ós kíméletlen környezetéhez, 
ugyanakkor önmaga a sértésekre rendkívül ér-
zékeny. Lelkesül a közösségért és mégis keresi 
a magányosságot, vakon alárendeli magát a 
magaválasztotta vezetőnek és dacosan fellázad 
minden tekintély ellen. Nem a k a r j a magát a 
szülői i rányí tásnak alávetni és önmaga még sem 
képes érzéseit fegyelmezni, öntudatát irányí-
tani. 

H a a nevelést eddig jól fo ly ta t tuk le, a szülő 
feladata ebben az időben nem is olyan nehéz. 
A gyermek fokozatosan átlép az önnevelés út-
j á ra . A ba j csak ott van, hogy az eddig elköve-
tett nevelési hibák i t t prezentálódnak, mégpe-
dig igen kirobbanó formában. Sok szülő ilyen-
kor aka r j a elkezdeni a nevelést, holott tulajdon-
képen itt kellene annak nagyjában befejeződnie. 

A vezetés természetes tapintat ta l történjék. A 
serdülő túlzottan szemérmes, számunkra jelen-
téktelennek látszó dolgokban is. A szülő ne akar-
jon mindent tudni, érzékeny t i tkaiba belenyúlni, 
mindenről kifaggatni . De azért tudnia kell, hol 
van, mit csinál, kikkel érintkezik. Környezeté-
nek megválasztását úgy kell irányítani, hogy 
ne kerüljön rossz társaságba. Éreznie kell, hogy 
ellenőrzik, de ez azért ne sértse önérzetét. Min-
den ellen tiltakozni fog, ami az erőszakos be-
avatkozás látszatát kelti. Tehát ne a tekintély 
szavával, hanem a barát i érdeklődés hangján 
tudakol juk dolgait. Tiszteljük magántulajdo-
nát, leveleit ne bontsuk fel, könyveit ne vegyük 
el tőle megkérdezés nélkül, akkor ő is megkér-
dez majd bennünket, mielőtt belenyúl könyv-
szekrényünkbe. 

H a látjuk, hogy elvégzi kötelességét, ne zak-
lassuk folytonos kérdezősködésekkel leckéje 
után. Időbeosztásába csak akkor szóljunk bele, 
ha eldarabolja, rosszul használ ja fel az t De 
tar tsuk vissza a mai kor hajszoltságától is, mely 
semmi nyugalmat, megállást nem enged. En-
gedjük vitatkozni. A mi érettebb és magasabb-
rangú világnézetünk, élettapasztalatunk rend-
szerint győztesen kerül ki ebből a vitából. Ezen 
az úton jól megismer jük belső életét, felfogá-
sát s egyben nagyon neveljük önérzetét. 

A leányok serdülése bizonyos fokig nagyobb 
válsággal jár, mint a fiúké. Az anyaságra való 
előkészület mélyebb ösztönforrásokból táplál-
kozik, mint az apaságéra . 

Különösen nehéz ideje a leányok serdülésé-
nek az ú. n. negatív fázis, a testi érést közvetle-
nül megelőző időszak. Ilyenkor minden nevelő 
befolyásnak ellentáll, dacos, makacs és passzív. 
Ezért fokozott türelmet, engedékenységet, de 
egyben felügyeletet is igényel. 

A mai fiatal leánynak a társadalmi átalaku-
lás ú j életformákat, nagyobb tudást és nagyobb 
szabadságot adott. A mai szülő nem állhat ellen 
a kor áramlatának, de vigyáznia kell, hogy a 
leány a szülő nagyobb bizalmával, nagyobb 
őszinteségével, a neki nyúj to t t szabadsággal 
vissza ne éljen. 

A leányok fokozott és elmosódó érzelmi élete 
különösképen szükségeli a belső rendet, fegyel-
met. Ezért olyan fontos, hogy minél előbb olyan 
közösségi életbe állítsuk, amely célokat és cse-
lekvési alkalmakat sugalmaz a számára . Ez in-
dítja el m a j d az önnevelés út ján, itt ismeri fel 
egyénisége és a közösség érdekeit és jogos kor-
látait. í g y fogja megtalálni a helyes középutat, 
hogy önmaga is harmonikus és kiegyensúlyo-
zott legyen és a közösségnek is értékes tag jává 
váljék 

d) Az ifjúkor: a törvénynek önként való alá-
rendelés ideje. 

A mai modern i f júságná l a régi tekintélyi ne-
velés má r felmondja a szolgálatot, ezért a ve-
zetés egyéb módszerei felé i rányul a szülők és 
nevelők figyelme. Az a nevelés, mely vezetni és 
megtermékenyíteni, az életet szervezni és fo-
kozni aka r j a , nagymértékben szabad teret kell, 
hogy engedjen az egyéni tevékenységnek és 
kezdeményezésnek. Mint ahogy a ha jó t akkor 
lehet legjobban kormányozni, amikor az a leg-
erősebben mozgásban van, úgy az i f j ú lelkébe 
is csak akkor ol that juk bele az egész életre 
szolgáló irányításokat, indításokat, ha öntevé-
keny erőket szabadítunk fel és ha ezekét az erő-
ket cselekvésben gyakorol tat juk. Erkölcsi íté-
letét csak ott tudjuk befolyásolni, ahol ezt az 
ítéletet felelős feladatokkal erős tevékenységre 
késztettük. 

Az i f j ú s á g nevelésének legfőbb feladata te-
hát, hogy elindítsa a bontakozó lelket az ön-
nevelés ú t j á n s el jut tassa az önfegyelemnek 
a r ra a fokára , amikor m á r minden külső kény-
szer nélkül, önmaga k íván ja lelkében a belső 
rendet, hogy erőit magasabb erkölcsi célok szol-
gálatába állítsa, erkölcsi törvényeknek önként 
alárendelje. 

Az i f j ú s á g nevelésének legjobb eszköze szo-
ciális ösztöneinek nevelői célból való kihaszná-
lása, a közösséggel szemben való felelősségvál-
lalásának felébresztése. í g y fogja felismerni, 
hogy az igazi szabadság nem a függetlenség 
vak vágyában, hanem mások szabadságának 
tiszteletében és az önként vállalt szolgálat fe-
gyelmében van. 

A szabadság igazi útja. 
A gyermek igazi felszabadítása tehát a kez-

deti dresszúrán, a jó szokások beidegzésén, a 
cselekvő ösztön értékesítésén s az önismeret út-
ján át vezet az erkölcsi ítélet szabadságáig, a 
szellemi erők tökéletes önuralmáig, az erkölcsi 
én kifejlődéséig. 

Minél egészségesebb és állandóbb a környe-
zet, minél inkább veszi körül a gyermeket a 
derű, a szeretet, a nyugalom, a biztonság, az 
erkölcsi emelkedettség légköre, minél inkább 
szabjuk követelményeinket a gyermek fejlődési 
fokához s á l l í t juk a jó példát, a pozitív szokta-
tást, az önálló elhatározások fokozatos szabad-
ságát a t i la lmak és korlátozások helyébe an-
nál kevésbé lesz a gyermek, az i f j ú fegyelme-
zetlen r ab ja szeszélyeinek és szenvedélyeinek. 

Mert kellenek a törvények az i f j ú léleknek. 
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Csakis törvények védte helyen, törvények irá-
nyí tot ta lélekben fejlődhetnek szabadon érté-
kek. A legmagasabb, legszentebb törvényeknek 
az igazi őrzője pedig a hívő, a vallásos családi 
légkör, ahol a hit e re je elevenen él s amely azt 
át is tud j a oltani az i f j ú lelkébe. 

Így lesz a gyermek felszabadítása a megvi-
lágosodás ú t j a , mely szükségképen a legmaga-
sabb törvénynek való engedelmességhez, a leg-
főbb aka ra t előtt való alázathoz: Istenhez ve-
zet. I lyen értelemben mondha t juk : 

— Religio est libertás! 

FÖLDRAJZ ÉS GEOPOLITIKA 
í r ta : PROCHASKA FERENC 

1914-ben a német földrajzi irodalomban meg-
jelent egy mű, amely a földra jz tudomány 
antropogeográüai s ík ján régen tapasztalt , nagy 
hatás t gyakorolt. Ez Kjellén Rudolf Die Grosz-
mächte der Gegenwart című munkája . Í ró j a 
svéd történettudós, az államtudomány és sta-
t isztika tanára Göteborgban, m a j d Upsalában. 
A világháború folyamán a németek mellé állt, 
sőt Oroszország ellen aktív politikai lépéseket 
kívánt tenni. Az 1914—18. években nem keve-
sebb, mint 19 kiadásban megjelent mű a béke-
kötések után „Die Groszmächte und die Welt-
krise" címen ú jabb két kiadást é r t ugyan meg, 
további sorsa azonban a szerzőnek 1922-ben, 
a ránylag korán bekövetkezett ha lá la miatt, bi-
zonytalanná vált. Ellenben azok a problémák, 
amelyek Kjellén könyvével kapcsolatban a po-
litikai és emberföldrajzba bevonultak, nem 
szűntek meg hatni . Körülöt tük már a könyv 
első kiadásától kezdődően ha ta lmas irodalom 
kelt életre, számos szakférf iú magáévá tette a 
Kjel léntől felvetett szempontokat, amelyek 
felszívódtak a fö ldra jz i gondolkozásba. Vég-
eredményben ez a mű alakította ki a földrajz 
egy részlet-tudományát, a geopolitikát, amely-
nek művelésére „Zeitschrift f ü r Geopolitik" cí-
men külön folyóirat indult meg. 

Kje l lén műve a világháború u tán bizonyos 
tekintetben anachronisztikussá vált . A benne 
tá rgyal t nyolc nagyhatalomból (Németország, 
Osztrák-magyar monarchia, Olaszország, F ran-
ciaország, a Br i t birodalom, Oroszország, az 
Amerikai Egyesül t Államok és Japán), a né-
met birodalom, a monarchia és Russzia, a vi-
lágháború óriási anyag- és véráldozataiban ki-
merülve, megcsonkult, apróbb ál lamokra bom-
lott vagy hosszú ideig tartó súlyos forradalmi 
viharok tépázták. Í g y ezek elvesztették nagy-
hata lmi pozíciójukat, viszont a többiek állása 
megerősödött. Az amerikai Unió, mint a harc-
ban álló európai nagyhatalmak hitelezője, ve-
zető szerepre te t t szert, J apán pedig a távol-
keleten hihetetlen módon megszilárdította hely-
zetét. 

Azonban a Kjel lén-megál lapí tot ta hatóténye-
zők a nagyhata lmak újabb csoportosulásában 
is tovább működtek és földünkön a régi vi-
szonyoktól eltérő, ú jabb alakulatokat és erő-
viszonyokat hoztak létre. Ezért szükségesnek 
mutatkozott Kje l lén könyvének az ú j viszo-
nyokhoz simuló ú jabb kiadása. E r r e elsősor-
ban Kar i Haushofer professzor, Kjellén fel-
fogásának legközvetlenebb folyta tó ja volt hi-
vatot t Hugo Hassinger, Otto Maull és Er ich 

Obst professzorokkal együt t Die Groszmächte 
vor und nach dem Weltkriege címen Kjel lén 
könyvének újabb, már 22. kiadását jelentették 
meg 1930-ban. A kiadó Haushofer Németorszá-
got és Kelet-Ázsiát, Hassinger Ausztriát az utód-
államokkal, Olasz- és Franciaországot , Obst a 
Bri t birodalmat és Oroszországot, végül Maull 
Észak- és Dél-Amerikát dolgozta fel. Ahol ezt 
nem tehették meg, ú jabb formát kerestek, de 
— amint az előszóban Haushofer ki fe j t i — csak 
azért, hogy a szerző szellemének minél ponto-
sabban megfeleljenek. Az t akarták, hogy a 
problémák közül a mű első kiadása óta meg-
változottakat eredeti, Kjel léntől megalkotot t 
alappillérein mutassák be. Nagy gonddal és fá-
radsággal azon voltak, hogy a mű az eredeti 
kifejezésmódot leginkább megközelítő fo rmát 
kapjon. Ezzel az elhúnyt tudós nagyszámú tisz-
telőit érzelmileg is ki aka r t ák elégíteni. 

Nézzük meg, mennyiben hozott ú j ságo t poli-
t ikai testek életének felfogásába Kjel lén? 

A földrajz a földfelszíni élet leírásában és 
megmagyarázásában régóta bizonyos szem-
pontokat követ, amelyek évszázadokon á t tar tó 
vajúdások u tán a háború előtti korszak föld-
ra jz i i rodalmában bizonyos megállapodott-
ságra ju to t t ak el. A földfelszíni élet a föld és 
ember sokoldalú, bonyolult, nehezen kiderít-
hető összeműködésében nyilatkozik meg. Mint-
hogy az emberiség egyes kisebb-nagyobb tö-
megei a föld változatos adottságú területein 
zárt, egymástól jelentékenyen különböző, néha 
összeműködő, máskor harcban álló csoportok-
ban fo ly ta t j ák le a maguk életét, legrégebben 
ezeknsk a csoportoknak — a különböző politi-
kai testeknek — a keretében adták a földrajzi 
leírást. Ez idők folyamán, hosszú fejlődés ered-
ményeként két főgondolat köré kristályosodott 
ki. Számbavették az illető test természeti vi-
szonyait, m a j d pedig az embertől a lakí tot t kö-
rülmények tárgyalását végezték el. 

Csakhamar azonban rá jö t tek arra , hogy a 
politikai testek határa i a legritkább esetben 
azonosak a természettől kijelölt körvonalakkal , 
a természet megszabta földrajzi egység nem 
egyezett a politikai határokkal körülölelt ál-
lamokkal. Ezér t a polit ikai határok figyelmen 

"kívül hagyásával olyan egységekre osztották 
fel földünk földrajzi t á rgya lás ra kerülő ki-
sebb-nagyobb részeit, amelyeknek elkülöníté-
séről maga a természet gondoskodott. Hogy 
mennyire a dolog természetéből folyó kívánság 
volt ez, magyar példával is igazolhatom. Or-
bán Balázs, aki 1868-tól 1873-ig összesen ha t 
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kötetben kiadta a Székelyföld leírását, az I. 
kötethez í r t előszavában már megemlíti, hogy 
helyenkint a természetes határokat helyezte a 
politikaiak fölé. Vagy, a tan í tás kezdő fokán 
valamikor a község, a j á r á s és vármegye is-
mérvei szerint osztották fel a népiskola föld-
rajzi anyagát, ma már a szülőotthon, a szülő-
község és a szülőtáj életének megismerését ad-
juk a földrajzi a lapfogalmak tanítása folya-
mán. Régen département-ok szerint tagolták 
Franciaország földrajzi leírását , vagy a mai 
Német birodalomét királyságok, nagyhercegsé-
gek stb. szerint, ma már a természeti viszo-
nyoktól kijelölt t á j ak ra osztják a polit ikai 
testet. 

A földrajzi kutatások kiterjedésével és mé-
lyülésével azonban annyi ú j , sokszor az addigi 
felfogást halomra döntő, kicsi, részletkérdé-
sekre is ki ter jedő ismeretre tettek szert, hogy 
bizonyos nagyterületű földra jz i egységeken 
belül számos, egymástól természeti és emberi 
viszonyaiban is különböző apró területet vet-
tek fel. I lyenformán jött létre az egészen kicsi 
földdarabkák szerint való földrajzi tárgyalás . 
A politikai határokról természetesen sohasem 
lehetett teljesen megfeledkezni, márcsak gya-
korlati okokból sem. 

Valamely nagyobb földra jz i testnek, apró te-
rületek, mint egységek szerint való tárgyalása 
jelentette a részletek alapos, sokoldalú meg-
ismerését, de egyúttal az anyag hihetetlen szét-
forgácsolódását. A hata lmas adattömeg egy-
mástól alig különböző részletismeretkéit nehéz 
volt emlékezetben tar tani , az olvasó végül is 
nem lát ta a fától az erdőt. Ez a véleményem 
Hettner tá rgyalásmódjáról is, amelyet két-
kötetes leíró földrajzában alkalmaz (Hettner 
Alfréd: A leíró földrajz alapvonalai . I—II. Bu-
dapest, 1925—26). Azonban ez az el járás a szak-
emberek tetszését nagyon megnyerte. Ezen a 
téren érvényesülhet ugyanis legjobban és leg-
könnyebben az író egyénisége. Valahányan fel-
dolgoznak egy egységes földrajzi területet, 
annyiféle ú j felosztást kapunk. Az én felfogá-
somnak jobban megfelel Heinrich Kerp eljá-
rása, aki a nagyobb területekre vonatkozó föld-
ra jz i ismereteket két főgondolatkör, a termé-
szet és a nép köré csoportosít ja, minden te-
rület leírása folyamán megadva annak termé-
szeti és kul turá l is képét. 

Nagyjában ugyanezt a tárgyalásmódot kö-
veti H. Harms. Nála is két vezérgondolat köré 
csoportosul az anyag. Ezek a terület és a nép 
a maga sa já tos gazdasági vívmányaival . H a 
nagyterületű földrajzi egységről van szó, az 
egész terület re vonatkozó általános természeti 
kép után sorra veszi az illető földrajzi testen 
adódó kisebb egységeket és ezeknek minden 
szempontból való le tárgyalása u tán tér á t a 
népnek és gazdasági v ívmányainak, eredmé-
nyeinek taglalására. E helyen, véleményem 
szerint, kissé túlsókat foglalkozik az illető nép-
csoport történetével, bár a tárgyalás e pont já-
nak befejezéseül nagyszerűen összefoglalja a 
nép történetének vezérmotívumait , sőt meg-
magyarázza ezeket a terület földrajzi feltéte-

leiből. Folyta tásul a mai népesség kifejlődé-
sére és gazdasági életére tér át, befejezésül 
pedig alkotmányáról és véderejéről szól. A te-
rület természeti viszonyait fekvés, tengerpar t 
és klíma, továbbá a ta la ja lakulás szempontjai 
szerint tárgyal ja . 

Kjellén, az államtudós, nem a geográfus 
szemszögéből nézte a földünk felületén idők 
folyamán létrejött ál lamalakulatokat . A r r a az 
eredményre jutott , hogy a földfelületet egy-
más között felosztó, mintegy ötven politikai 
hatalom közül nyolc úgynevezett nagyhatalom, 
mint mindinkább elismert tényező a többiek 
közül kiemelkedett. Kivál tságos helyzetét mind-
egyik nagyhatalom saját erejének köszönhette. 
Hatalmát , a nagyságban való hitével és a nagy-
ság akarásával érte el. Kjel lén az államot és 
elsősorban a nagyhata lmat nemcsak földrajzi , 
statisztikai vagy polit ikai tá rgynak f o g j a fel, 
hanem benne életformát, személyiséget lát. Az 
államnak szabad akara ta van, amelyet tárgyi 
körülményei, külső viszonyai szilárd keretként 
foglalnak össze. A történelem példákat ad arra, 
hogy egyes hata lmak a létért való küzdelem 
folyamán természetes kiválasztással létrejön-
nek és megnőnek, mások a válság korszakai-
nak elszenvedése után elhalnak. Kje l lén nem 
elégszik meg az államok, illetőleg a nagyhatal-
mak külső megjelenésének tárgyalásával , ha-
nem azok szervességét, belső lényegét is meg 
aka r j a magyarázni . A nagyhatalom politikai 
egység, amelynek öt alkotórésze van. Ezek a 
föld, a nép, a gazdaság, a társadalom és a kor-
mányzati rendszer. (V. ö. Moravek E n d r e : Vál-
tozatok a Dunamedeneében című cikkét a Ma-
gyar Szemle 1935. folyamában.) Lényeges kü-
lönbség Kjel lén és az őt megelőző, államok éle-
tét tá rgyaló szakemberek között, hogy a né-
pet a földdel együtt természeti adot tságnak 
veszi. Felfogása röviden: a hatalom lényegét 
az államegység öt alkotó eleme szempontjából 
kell megvilágítani . 

Tárgyalásmódjának elevenségét és eredetisé-
gét a következőkben szeretném bemutatni . A 
volt monarchia földjét a terület átmeneti és 
Duna-menti helyzetével jellemzi. Felemlí t i a 
birodalom területének eredeti hovatartozandó-
ságából, nyugatról , kelet felé való elbillenését, 
aminek jövő sorsának alakulásában óriási je-
lentősége volt. Franciaországot Vidal de la 
Blache-sal együtt „personnalité géographique"-
nek tekinti, amely fizikai a lakulatának sokrétű, 
de harmonikus egyensúlyát, nagyszerű termé-
szetes közlekedési hálózattal, továbbá kiváló 
szárazföldi és tengeri helyzettel egyesíti. A nép 
tárgyalásánál kiemeli az egyes népcsoportok-
nak, az angolnak a birodalomban, az amerikai-
nak az Egyesül t Államokban, az oroszoknak 
a szent Oroszországban való hitét, amely a lé-
lek mélyén rejlő világhódító misszió megnyi-
latkozását jelenti. Éles szemét és finom disz-
tinkcióit természetesen csak apró részletkér-
dések említésével lehet bemutatni , amit a kö-
vetkezőkben kísérlek meg. 

Mennyire találó a muzsik és a yankee egy-
mástól különböző mental i tásának jellemzése. 
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Kjel lén a két t ípust az orosz nyicsevo (semmi, 
nem tesz semmit, nem fontos, nincs jelentő-
sége) és az amerikai go ahead (előre) szólá-
sokkal plasztikusan kifejezésre ju t t a t j a . A két 
szólásban burkoltan bennerejlő tartalom sok-
ban hozzájárult a két terület legújabb állapo-
tának kifejlődéséhez. Az amerikai Unió gaz-
dasági életének legkiemelkedőbb jellemző sa-
játságát abban a hihetetlen gazdagságban, bő-
ségben lát ja, amely ennek a területnek s a j á t j a 
és bőségesen a lka lmat ad, hogy másokat is 
részesítsen gazdagsága áldásaiban — jó pén-
zért. Ezért lép fel az Unió, mint Nyugat-Európa 
kiegészítő ellentéte. A századfordulón kivite-
lének háromnegyedrésze nyersanyag volt. Eb-
ből a szempontból tehát a gya rma t ismérvével 
bír. Míg azonban az európai államok gyarma-
tai mint nyersanyagszáll í tók egyszersmind az 
anyaország iparcikkeinek legfőbb piacai, addig 
az Egyesült Államok óriási nyersanyagkivitele 
mellett nincs rászorulva arra , hogy iparcikkeit 
bárhonnan importá l ja , hanem sajá t magát 
l á t j a el. I t t tehát egyetlen ha ta lmi tényezőben 
egyesül Európa és a gyarmatok ereje, de a 
gyengeségek nélkül. 

A földrajzi tá rgyalásban eddig nem jutot t 
senkinek eszébe, hogy a Brit birodalom társa-
dalmáról Kjellénhez hasonló megállapításokat 
és finom megfigyeléseket tegyen. Az angol tár-
sadalom az osztályoknak, minden másnál na-

gyobbmértékű nyugalmát és összhangját mu-
tat ja , az egészet sem felekezeti, sem nyelvi, 
sem szociális ellentétek nem választ ják szét. 
Az írekkel kapcsolatos felekezeti villongásokat 
már régen lefojtották, a szoeiálizmusnak a 
nagyszerű kereseti viszonyok mellett kevés a 
sikere, illetőleg annyira sok, hogy magát a szo-
cializmust gyengíti el; má r régen elmúlt a 
kor, amelyben a társadalom felső és alsó réte-
geit két, egymástól szigorúan elzárt csoport-
nak tekintették, a kettő között tátongó szaka-
dékot sikerült áthidalni. Vagy mennyire ta-
láló Franciaország kormányzat i rendszerének 
jellemzése. Ennek a nagyhata lomnak mai al-
kotmányát 1875-ben oly törvényhozók alkották 
meg, akik között a monarchikus meggyőződé-
sűek voltak többségben. Csak az utolsó pilla-
natban akasztották rá a köztársaság cégérét. 
Kétségtelen, hogy a kormányzás monarchikus, 
az állam őrködő és szabályozó hata lma mélyen 
behatol a nemzet testébe és az egyén egészen 
apró életkörülményeibe. A centralizáció rend-
kívül erős, minden egy középpont felé f u t 
össze. Egyszerre aztán ú jból szétválnak a szá-
lak, hogy a Palais-Bourbon-ban (képviselőház) 
600 törvényhozó személyében folyjanak szerte-
széjjel. Mert kétségtelen, hogy Franciaország-
ban a képviselőház a legnagyobb hatalom, az 
elnök, az Elysée foglya, azt csinálja, amit a 
képviselőház diktál. (Folytatjuk.) 

IRODALMI KETELÉSÍ A XÉPISKOLÍBAK 
Ir ta: GYULAI ÁGOST DR. 

A világháború u tán bekövetkezett nagy irány-
változások egyike az, mely — igaz, hogy már 
kissé korábbi, a X X . század első évtizedétől 
meginduló haj landósággal — a humanizmus és 
a neohumanizmus ideáljainak, az esztetikai mű-
veltség rangbéli elsőségének alkonyát jelentette. 
Ez a műveltség s ennek minden egyéb fölött 
való tekintélye az emberi társadalom vezető 
osztályaiban, aminek for rásá t az antik világ-
ban, majd a renaissanceban s az u tána felvirág-
zott humanizmusban talál juk meg, a kialakult 
nemzeti életformák közt is a X I X . század vé-
géig úgyszólván egyedül uralkodó volt. Nem ál-
l í t juk, hogy az a trónváltozás, mely ez egyed-
uralomnak véget vetett, könnyen ment végbe. 
Csak hosszú küzdelmek után, a vele kongettiális 
liberalizmus világnézetének s az idealizmusnak 
lassankinti térvesztésével kapcsolatban, az ura-
lomra törekvő reális életfelfogás s a technikai 
kul túra va júdása közben született meg az az 
állapot, melyben mai szellemi életünket éljük s 
mely az esztetikai műveltség tekintélyének nem 
kedvező. S mikor mégis fölemeljük szavunkat 
az esztétikai műveltség védelmében s nem tud juk 
elfogadni jelentőségének teljes bukását, úgy 
hisszük, nem rossz úton járunk, mert a modern 
embernek nem csupán teste és testi élete és 
anyagi világa van, hanem lelke és szellemi élete 
is, melynek fő fo rmá ja mégis csak a ma lenézett 
esztetikai életelemekből alakul. 

Mindazok, kik nem tévednek túlzásba az em-
beri nem hivatásának lényege felől, kik nem es-
nek a modern világnézeti felfogás szolgalelkű 
kultuszának áldozatául, megőrizték világnéze-
tük alapelemei között az esztetikai érzelmek-
nek, mint a szellemi élet egyik főforrásának je-
lentőségéről szóló tudatosságát is. Ennek meg-
felelően, a helyes úton já ró pedagógiai felfogás 
értelmében, a művészeti oktatás birodalmában, 
melyhez nemcsak a rajz és a zene kultusza tar-
tozik, a manapság annyira lenézett, másodren-
dűnek tartot t irodalmi nevelésnek is megvan a 
maga jelentős és kétségbe nem vonhatóan jogos 
helye. A költészetnek és általában a szépiroda-
lomnak jeles alkotásaiban is a művészet szel-
leme ól. Ezek nemcsak a nemzeti nevelésnek, 
hanem a művészeti oktatásnak is szolgálatában 
állanak, mert a költészet az a művészet, mely-
nek az iskolában való magyarázása s élvezése 
a legkevesebb külső nehézségbe és akadályba 
ütközik. A költői művekkel mindenkinek lelké-
hez hozzáférkőzhetünk. A költészet mindenki 
számára nyú j t valamit s olyan egyetemes mű-
vészet, melynek élvezését, tehát hatását a mű-
vészeti oktatás elsőrangú tényezőjévé kell tenni. 

Az irodalmi nevelés jelentőségének tárgyalá-
sánál azért — bármily különösen hangzik is — 
a népiskolát elsősorban kell figyelembe venni. 
Mert ne feledjük, hogy voltaképen a népiskola 
veti meg a lapjá t az egész társadalom művelt-
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ségének. Nyilvánvaló, hogy a társadalom leg-
szélesebb rétegei minden nemzetnél csak nép-
iskolát végeznek s az ebből a körülményből kö-
vetkező állapot határozza meg az illető nemzeti 
társadalom közműveltségi jellegét. Elég, az e 
tekintetben elérhető nagy eredmények mérlege-
lésénél azokra az európai országokra gondol-
nunk, mint pl. a kis Dániára , vagy más nyugat i 
uépek országaira, melyekben a népoktatás fej-
lettsége különösen magas fokon áll. Még azok a 
rétegek is, melyeknek t ag ja i felsőbb iskolákat 
járnak, műveltségük alapszövetét a népiskolá-
ban szövik meg s ott nyernek egész életre szóló 
i rányí tást . 

Az irodalom s az általa, alkotásai ú t j á n végbe-
menő nevelés valóban szerepel is minden népnél 
a népiskolai tanítás anyagában. Nem mint ön-
álló tantárgy, ezen a fokon ez nem is volna le-
hetséges, hanem olvasmány, illetőleg olvasmány-
tárgyalás formájában. Az olvasmánytárgyalás 
anyagából azonban természetesen csak a költői 
művek olvasása és magyarázása szolgálja az 
irodalmi nevelést. A költői vagyis szépirodalmi 
olvasmányoknál, lia van is bennük egy szemer-
nyi ismeretanyag, mely a tudást bővíti s ily 
módon is kihat az életre, voltaképen az a cél, 
hogy a lelki gyönyörűségre, az esztetikai érzel-
mekre irányuló vágyat és szükségletet elégítsék 
ki. A művészi értékű irodalmi alkotásokat más 
célra, mint amelyre az ihlett művészi lélekben 
megszülöttek, felhasználni nem is szabad, tehát 
reális ismeretek közlésére, még akkor sem, ha 
azok az ismeretek a g rammat ika vagy stilisz-
tika körébe vágók volnának, még kevésbbé 
egyéb reális életismeretek közvetítésére. Az iro-
dalmi nevelés fo rmája tehát nem ismeretközlés, 
hanem lelki hatás keltése. Ennek hiányában, he-
lyette az ismeretközlő magyarázat ta l , sok min-
dent ju t ta thatunk a tanulónak tudatvilágába, 
csak éppen azt nem, amit az íróművész, a költő 
a léleknek nyúj tani óhajtot t . 

Nem lényegtelen kérdés az, hogy a X I X . és 
X X . század folyamán naggyá és gazdaggá fej-
lődött nemzeti irodalomból mit a d j u n k a gyer-
meknek, hogy valóban elérhessük célunkat -iro-
dalmi nevelésének megalapozásával, hogy he-
lyes erkölcsi felfogását kifejlesszük és megerő-
sítsük, kedélyét gazdagítsuk, érzelmeit nemesít-
sük, fogékonnyá tegyük a szépnek, nemesnek 
megérzése iránt, hogy nemzeti szellemét fejlesz-
szük s az olvasást megszerettessük vele. 

A népiskola tanterve taxatív fölsorolást tar-
talmaz e tekintetben, tárgyköröket, műfajokat , 
t a r ta lmuk szerint, sőt szerzőjük s címük szerint 
szép számmal megállapított költői és más, nem 
csak verses alakú szépirodalmi alkotásokat. 
Szerepelnek már az I. osztálytól kezdve apró 
népköltési versek, mondókák, népmesék, nép-
dalok, rövid elbeszélések, kiváló költőink gyer-
mekversei, később nemzeti remekíróink alko-
tásaiból vett mesék, elbeszélések, m a j d a felsőbb 
osztályokban nemzeti hősmondák, legendák, tör-
téneti elbeszélések, költemények, művészi élet-
képek, jeles mondások nagy íróink műveiből. Az 
1925. évi tanterv a Himnuszon és a Szózaton 
kívül cím szerint, mint könyv nélkül megtanu-

landót fölsorolja Arany Jánosnak 4, Czuczor 
Gergelynek 1, Gárdonyi Gézának 1, Gyulai Pál-
nak 3, Kisfa ludy Károlynak 1, Lévay Józsefnek 
1, Petőfi Sándornak 5, Pósa Lajosnak 2, Sza-
bolcska Mihálynak 1, Tompa Mihálynak 1, Tóth 
Kálmánnak 1 és Vörösmarty Mihálynak 2 ver-
sét, összesen 25 remekét nemzeti költészetünk-
nek. Ki tagadhatná, hogy szép sor ez — igaz, 
hogy hat év leforgása alatt s hogy ennek az iro-
dalmi anyagnak művelő ereje a lelki életnek 

Ujlaky István téglási tanító táblai rajza. 

azokon a területein, melyeket említettünk, való-
ban igen értékesen érvényesülhet? Azonban az 
is bizonyos egyrészt, hogy ez végeredményben 
mégis csak kevés volna a ha t esztendőn át való 
irodalmi nevelés szolgálatára s azért csak ú t -
mutatásnak, ízelítőnek tekinthető. Az olvasó-
könyv tar ta lmának idetartozó részében ez út-
mutatás nyomán sokkal gazdagabb anyagnak 
kell szerepelnie, nem mint könyvnélkül megta-
nulandó sorozatnak, hanem mint olyan olvas-
mánynak és a lélek tulajdonává lett esztetikai 
hatásnak, mely egyben megmunkál ja az értel-
met és az ízlést, hogy további vágyat ébresszen 
újabb olvasmányra s ú jabb művelő hatások 
befogadására. Másrészt az is bizonyos, hogy bá r 
a tanterv nem régi keletű, mindössze tíz éves,, 
de mégis hiányos újabb irodalmi anyag tekin-
tetében. Hiszen igaz, hogy a gyermek részére 
irodalmunk és költészetünk területéről, éppen az 
irodalmi nevelés eredményessége céljából, csak 
a sok évtized óta legjobbnak bizonyult termés az 
igazán elfogadható jó, de azért egészen elzár-
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kózni az élet haladása elől nem lehet és nem 
szabad s helyet kell j u t t a tnunk az ú j abb iro-
dalomból, ha nagyon szigorúan válogatva is, 
annak, ami már most nemzeti értékül fölismer-
hető. 

Bizonyára fogunk is találni régibb és ú jabb 
íróink és költőink gazdag termése során sok 
becses kisebb és nagyobb alkotást, melynek föl-
használásával az i roda lmi nevelést eredményessé 
és nagy értékűvé t ehe t jük a népiskola hat esz-
tendeje folyamán, h a kizárólag azok szerint a 
szempontok szerint válogatunk, melyek nevelői 
tekintetben figyelembe vehetők. A 6—12 éves 
gyermek számára egyedül nem komplikált ese-
mények egyszerű, de művészi elbeszélése ós 
egyszerű, de nemes és szárnyaló érzelmek al-
ko tha t j ák a lélek művelésére szolgáló iroda-
lom és költészet t a r t a lmát : a szülőkhöz, gyer-
mekhez, testvérhez, feleséghez, á l ta lában a csa-
ládhoz és a családról, a baráthoz vagy a ba-
rá tságról szóló egyéni, a nemzethez ós az em-
beriséghez szóló társas s a természetről vagy 
az Is tenről szóló emberi érzelmek művészi meg-
jelenése; a társas és nemesen lendülő nagy-
vonalú emberi érzelmek természetesen csak na-
gyon leegyszerűsített megjelenési formában, 
ami persze ritkább alkalom s azért nehezen 
vehető igénybe a gyermeki lélek művelésénél. 
Mert mindezen érzelmek közül csak azok ragad-
h a t j á k meg a gye rmek lelkét, amelyeket át-
érezni képes. Hiába is olvastatnánk vele kom-
plikáltabb érzelmeket föltáró mégoly remek 
i rodalmi alkotásokat, melyeket nem érez át, 
mert meg sem értené őket. Leginkább megérti 
a szülő és a gyermek közti érzelmek világát, a 
esaládi költészet remekeit, melyekben nemzeti 
i rodalmunk legnagyobb klasszikusainak, Petőfi-
nek és Aranynak igazi ereje rejlik. A gyermeki 
lélekhez a nemzeti érzelemvilág még aránylag 
könnyen közelhozható a költészet szárnyain s a 
szépirodalom egyéb műalkotásainak segítségé-
vel. Legnehezebben az érzelmek legmagasabb 
rendű kategóriáját , az embernek a természethez 
és az istenséghez való viszonyából fakadó ér-
zelemvilágot fogja föl a gyermek, ami könnyen 
megérthető, mert ezeknek a mélyebb etikai tar-
ta lmú érzelmeknek átélése már komplikáltabb 
ismeret- és ér téktar ta lmat igényel. De azért 
mégsem lehet mellőzni a gyermeki lélek eszté-
t ikai művelésénél a természetről és az isten-
ségről szóló költői alkotások egyszerűbb s mé-
gis művészi példáit sem. Ezeknek a művész 
ihletével, de a legegyszerűbb eszközökkel kell 
érzékelhetővé és szemlélhetővé tenni a maga-
sabb eszmei t a r t a lma t és érzelmi hangulatot a 
gyermeki fogékonyság számára. Szerencsére 
költészetünk és prózai szépirodalmunk külön-
féle műfa ja inak széleskörű sorozata eléggé 
gazdag ma már i lynemű alkotásokban is. Mind-
ezek az alkotások ázom an csak a pozitív érzel-
mek: a szeretet, rokonszenv, lelkesedés érzelmi 
fo rmáiva l jogosultak arra , hogy a gyermeki 
lelket művelő hatások sorába fölvétessenek. Az 
érzelmi világnak ellentétes pólusa, melynek eti-
kai jogosultsága egyébként a felnőttek világá-
ban nem kétségtelen, így a gyűlölet, még ha pl. 

a haza gonosz ellenségei, vagy valamely erköl-
csi rossz ellen kél is a költő lelkében, vagy a 
gúny és a gáncs az erköcsi hibák és gyönge-
ségek ellen, nem a gyermeki lélek virágoskert-
jébe való palánták. Ezeket még legszebb s leg-
művészibb példáikban is mellőznünk kell és ki-
zárnunk a gyermek olvasmányai köréből, má r 
csak azért is, mert nem bizonyos, hogy még 
esetleges egyszerű megjelenési I r m á j u k b a n is 
nem magasas-e a gyermeki értelem számára? 

Annál alkalmasabb azonban az elemi nép-
iskolába já ró gyermek irodalmi nevelésére 
mindaz, ami fogékonnyá tudja tenni őt akár a 
magasba lendülő, aká r az elmerengő érzelmes-
ség iránt, vagyis a tiszta páthosz és a szelíd 
humorra l elvegyülő szentimentális kedélyhan-
gulat átérzésére. Főképen a kedélyvilágnak 
ezek a t á j a i kapnak lelki táplálékot az irodalmi 
nevelés út ján az említett magya r klasszikusok 
megfelelő műalkotásainak segedelmével. 

Még egy készsége van a léleknek, mely a 
gyermekkorban az irodalmi nevelés révén jut 
nagy jelentőségre s ez a fantázia. A gyermek-
nek a köznapi reális élet jelenségei iránt nincs 
érzéke. Sokkal inkább vonzza őt a mese képze-
letvilága, melyben egy távolibb, elg mdolt, esz-
ményi lét nyílik meg előtte. Ennek szeretetére, 
k ívánására az önkénytelenül nyilvánuló, volta-
képen a mérhetetlenig megnövekedő tudásvágy 
sa rka l j a őt. Ezért van az, hogy minél való-
szerűbb, reálisabb jellegű valamely szépiro-
dalmi mű vagy költemény, annál kevésbbé al-
kalmas a gyermek olvasmányául. A mesék cso-
dás tar tományából vett költői olvasmány job-
ban szolgálja ezen a fokon az irodalmi neve-
lés céljait. Azonban vigyáznunk kell, hogy a 
képzelet betegessé ne váljék. A gyermeki kép-
zeletnek tehát olyan mesés, csodás olvasmány 
való, melynek tar talmi, eszmei igazság a lé-
nyege. Az igazi remekművekben, mégha mesé-
sek is, a valóság magva rejlik. Ebbe az olvas-
mány-kategóriába tar toznak pl. a tanítómese 
klasszikusainak fantaszt ikus és mégis igizsá-
got tartalmazó apró kis elbeszélései: az állat-
mese, virágmese, tündérmese, melyeknek a 
gyermekvi lág irodalmi nevelésében már régen 
elsőrendű szerepet ju t ta to t t a tanterv ú t j án a 
didaktika. Ezek, bár ta r ta lmukban a természeti 
valósággal legtöbbször ellenkeznek, nem ellen-
keznek az esztétika törvényeivel s lélektanilag 
igazak, azért valók a gyermek olvasmányául. 
A bennök rejlő csodás elemmel kielégítik a 
gyermeknek szinte éhes képzeletét; de egyben 
megtermékenyít ik gondolkodását is. 

Van még egy szempint , melynek a népiskolai 
gyermek irodalmi nevelésében érvényesülnie 
kell s ez az, hogy csak olyan olvasmánynak 
engedhetünk teret a népiskolában s általában 
a 6—12 éves életkorban, mely a gyermek világfel-
fogását az optimizmus i rányában befolyásolja. 
Ismét főleg azért, mert a gyermek a pesszimiz-
must még nem értheti meg. A gyermeki lélek 
még nem érett ar ra , hogy kár nékül elviselje 
azt a felháborodást és azt a f á j lalmat, mely 
mégoly művészi ér tékű olvasmány nyomán 
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ébredne benne, ha látnia kellene, hogy a jó el-
pusztul, a rossz pedig győzedelmeskedik. Aho-
gyan óvjuk a gyermeket attól, hogy ilyesmi 
r a j t a valóban megessék, éppen így nem nyújt-
ha t juk neki ennek szemléletét — nevelői szem-
pontból való hiba nélkül — irodalmi olvasmá-
nyaiban sem. Ez magyarázza meg azt is, hogy 
a t ragikumnak látványa, mely a felnőtt ember 
lelkét tisztító v iharával végeredményben jóté-
konyan, humorizálva és nemesítően végig-
szántja s mely annyi jeles kisebb-nagyobb 
költői műfa jnak, pl. a rendkívül egyszerű esz-
közökkel rajzoló művészi népballadának is lé-
nyege, a gyermek olvasmányául mégsem való. 

Bár eddigi fejtegetéseinkkel nem merítettük 
ki teljesen mindazokat a szempontokat, melyek 
a népiskolai irodalmi nevelés céljaira fölhasz-
nálható költői és szépirodalmi alkotások ki-
szemelésénél és feldolgozásánál is figyelembe 
veendők, a főbbeket és fontosabbakat azonban 
megemlítettük. S már ebből megállapíthatjuk, 

hogy milyen sok a követelmény azzal a való-
ban becses gyermekolvasmánnyal szemben, 
melynek az irodalmi nevelés legalsó fokán sze-
repet ju t ta tni akarunk. 

Az irodalmi nevelésnek vannak fokozatai, 
melyek a népiskola keretén túlesnek, A közép-
fokú iskolák alsó tagozatában a stilisztikai, 
esetleg retorikai és poétikai megfigyelések 
során a felső tagozatban az irodalom tör-
téneti áttekintésének segedelmével ú j erők lép-
nek az irodalmi nevelés szolgálatába. Ezekről 
a fokozatokról ezúttal nincs szó, csak érdeklő-
déssel utalunk rá juk, mint oly épület tagoza-
taira, melynek a lapja i t mi rak tuk le a népis-
kolában s mely a nemzeti lélek és humanizmus 
pantheonját van hivatva kialakítani a közokta-
tás nagy szervezetének más tűzhelyeinél. A nép-
iskola tanítói és nevelői munká jában résztvevő 
pedagógusnak azonban tisztában kell lennie 
ezirányú feladatának szépségével és jelentősé-
gével. 

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

A Hadak útja* 

Beszéd- és értelem gyakorlat a III. osztályban. 
E g y képet ismerek s őrizgetek. Hitet , reményt-

keltő képet. Csak egyszerű fa l ragasznak nyom-
ták, de azért szép. Gondolatot ébresztő, re-
ményt, érzelmeket keltő. Megkapóbb kép alig 
van ennél az iskolai szemléltető képek között. 
H a nem volna meg, lerajzolnám s azt tűzném 
tantermem falára. Sötét, borongós éjből a hár-
mashalom s azon a kettőskereszt bontakozik 
ki a képen. A messze távolból széles országút 
vezet a hármashalomhoz s azon halvány, titok-
zatos alakok haladnak. Érezni, hogy bajban 
van a hármashalom, a kettőskereszt. Annak a 
segítségére mennek mindig többen és többen. 
Fenn a magasban a Hadak ú t j a látható. Mintha 
abból szállnának le azok a halvány, titokzatos 
alakok, akik a kettőskereszt felé tar tanak. A 
„Hadak-út jának" regéje kél életre ezen a ké-
pen. Igaz, hogy Csaba királyfi idejében még 
nem volt címerünkben a hármashalom, kettős-
kereszt, de miért ne indulhatnának meg a kép-
zeletben most is azok a hadak, amelyeket csen-
des estéken az égen a „Hadak-út ja" jelképez? 

Ennek a beszélgetésnek keretében ezt a ké-
pet tárgyalom s ezen át jutok el a Hadak-útjá-
nak mondájához. A Hadak-ú t jának szemlélte-
téséért sem kell messzire mennem. Hiszen ott 
van minden tanya, falu, város felett az égbol-
tozaton. Lehet, hogy lát ták is már gyermekeim. 
Pia nem látták, valószínű, hogy a legelső alka-

* Mutatvány: Drozdy Gyula: Beszéd- és értelem-
gyakorlatok a III. osztályban című könyvéből, amely 
most jelenik meg második kiadásban a Népiskolai 
Egységes Vezérkönyvek sorozatában. (A képet lásd a 
vezérkönyvben.) 

lommal megkeresik s akkor má r hitet-, re-
ménytkeltőcn nézik, akárcsak taní tás közben 
ezt a képet. 

TANÍTÁS. 
Előkészítés. 

a) Hangulat- és érdeklődéskeltés a kép szem-
léltetésével. Gyermekeim elé teszem a képet. 
Azok nézegetik s mondogat ják: —- Hegyek. — 
Három hegy. — A legmagasabb tetején kereszt 
van. — Azon az úton emberek mennek. — Azok 
nem emberek, valami mások. — Mintha az ég 
csillagos lenne, — sejti az egyik és többet nem 
is látnak ra j ta . De nem láthatnak, mert más 
nincs is ra j t a . A gondolat, az érzés, az még a 
háttérben van. A kép jelentését még nem igen 
keresi a gyermek. De hogy is keresné, mikor 
a Hadak-út járól , annak a módjáról még nem 
hallott? 

— Éjszaka van ezen a képen. Az ég boron-
gós, de azért a csillagokat egy kicsit mégis 
látni ra j t a . Mintha az a kettőskereszt fénylene, 
— mondom s gyermekeim érzik, hogy magam 
is elmerülök a kép nézésébe. — Igen, az fénylik. 
— Mintha egy kicsit az eget is megvilágítaná, 
— mélyednek el most már jobban a kép nézé-
sébe, amit még ezzel fokozok: — A kettős-
kereszt fénye mintha kissé á t törné a borulatot. 
Olyan, mintha derengene a borús ég körülötte, 
— használom a ritkán hallott szót, melyhez a 
fogalmat a képen a kettőskereszt feletti felhő-
zet derengése nyújtja. Ezek valami harcosok 
lehetnek, mert lóháton vágta tnak, -— mutatok 
a halvány s titokzatos alakokra. — És mindig 
többen és többen jönnek. — Tessék csak nézni, 
tanító bácsi! I t t még csak egy megy, i t t már 
kettő, itt meg már sok, — magyarázza az egyik 
s látom, hogy örül fölfedezésének. 

— Ott fenn a falon is van egy kép, — mon-
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dom. — Az Magyarország címere. — Igen, ez 
a címer egész Nagy-Magyarországot jelenti. 
Mikor ezt látom, egész agy-Magyarországra 
gondolok. A rónákra, a hegyekre, a patakokra, 
a folyókra, a fa lvakra , a városokra, az embe-
rekre, meg arra a kék égboltozatra is, ami ezt 
az egész Magyarországot betakarja , — mon-
dom. (S ez itt Magyarország címerének ismer-
tetéséből elég. Bővebb ismertetésére, jelenté-
sére ma jd később ke rü l a sor.) 

— Nézzétek meg, mi van címerünknek ezen 
az oldalán? — Három hegy. — A középsőn ket-
töskereszt. — Mit is je lent ez a címer? — Egész 
Nagy-Magyarországot. — Ez a három hegy a 

címeren Nagy-Magyarországnak minden he-
gyét jelenti, azokat is, melyeket elvettek tő-
lünk. — Mit jelenthetnek akkor ezek a hegyek? 
— mutatok a képen lévő hegyekre. — Azok is 
Magyarország minden hegyét jelentik. Azokat 
is jelentik, melyeket elvettek tőlünk. — Azért 
borús há t az ég i t t a képen, a hegyek felett. 
Gyászba borult, mert elvették tőlünk a hegye-
ket, — mondom elgondolkozva s ezzel már kö-
zelebb is viszem a képben rejlő gondolat meg-
értéséhez gyermekeimet. — Hanem kik ezek a 
t i tokzatos harcosok it t , akik a hármashalom 
felé rohannak? — Magyarok. Vissza aka r j ák 
foglalni az elszakított részeket. — Nem ma-
g y a r harcosok ezek, gyerekek, hanem húnok. — 
Azok, akik a magyaroknak testvérei voltak. — 
Akiket Bendegúz vezetet t ide, a Duna, Tisza 
közére. — Akiknek At t i l a volt a királyuk, — 
mondják el azt, amit az előző beszélgetésekből 
tudnak. — De hol vannak most a h ú n o k ? . . . 
Hogyan kerülnek ide? — kérdezem, hogy a hú-
nok további sorsa i r án t i érdeklődést fölkelt-
sem. — Ezt még nem tud juk . Tessék elmondani! 
— Elmondom, de hol is hagytuk el? — Ott, 
hogy Att i la meghalt. — Hármas koporsóba 
tették s a Tisza medrébe temették, — mondják 
az előzőleg tanult „Éjjel a Tiszán" c. költemény 
t a r t a lmára emlékezve. 

b) Célkitűzés. — Elmondom hát, mi történt a 
húnokkal Attila ha lá la után. 

Tárgyalás . 
a) A testvérharc. — Amint tudjá tok , Attila 

•nagyon sok népet legyőzött, azért féltek is tőle. 
— Azért nevezték el „Isten ostorának". — Azért. 
Vá j jon mit gondolhattak a legyőzött népek, 
mikor azt hallották, hogy meghalt Att i la? — 
Azt, hogy megtámadják a húnokat és elkerge-

tik erről a földről. — Igen ám, de a húnok 
Att i la halála után is erősek marad tak! Aztán 
volt At t i lának két fia. Az egyiket Csabának, a 
másikat Aladárnak hívták. (A neveket a táb-
l á r a írom.) — Melyik lehetett ap juk halála 
u tán a király? — Csaba, — Aladár! — Ti kit 
választot tatok volna? — Csabát! — Aladár t ! — 
Az idősebbet! — A vitézebbet! — Az okosab-
bat! — hangzanak a különböző vélemények. — 
Gondoljátok el, hogy ti vagytok a húnok s a 
két testvér közül ki rá lyt választotok. Aki Csa-
bát akar ja , t a r t sa fel a kezét, -— mondom. — 
Lám, ti nem értetek egyet, mert két pá r t r a 
szakadtatok. — A húnok éppen így voltak. Két 
p á r t r a szakadtak s ekkor idegenek jelentek 
meg a húnok között. — Mikor a Csaba-pártiak-
kal beszéltek, akkor ezt sut togták: — Ne hagy-
játok magatokat! Támadjá tok meg Aladár hí-
veit! Mikor meg Aladár-pár t iakkal beszéltek, 
azoknak meg ezt sut togták: Ne hagyjá tok ma-
gatokat! Támadjá tok meg Csaba híveit! — Ta-
lán össze akar ták veszíteni őket, — ismerik fel 
gyermekeim a helyzetet. — Én is azt gondo-
lom. Dehát miért akarha t ták azok az idegenek, 
hogy a két testvér és azok hívei veszekedjenek. 
— Talán azért, hogy míg a húnok egymás kö-
zött veszekednek, ők ma jd r á juk csapnak és 
legyőzik. — Így is volt, gyerekek. Csaba és 
Aladár hívei ha jbakaptak . Végre is a kardnak 
kellett közöttük döntenie. Két álló hétig folyt 
a h a r c Csaba és Aladár hívei között. Iszonyú 
elmondani is! Testvér a testvér ellen, apa a 
fia ellen küzdött. — Akkor r á juk csaptak a 
szomszédos népek, — okoskodnak. — Ó, nem! 
Azok csak mosolyogtak. — Hadd öljék egy-
mást a húnok, — gondolták. — Akkor nekik 
nem kell majd harcolniok. Ezért biztat ták egy-
más ellen Csaba és Aladár híveit, — okoskod-
nak a gyermekek. — Azért. Azok a népek oko-
sabbak voltak, mint a húnok. — És kik győz-
tek? — kíváncsiskodnak. — Kik? . . . Aladár hí-
vei. De Aladár nem örülhetett a győzelemnek, 
mert ő is elesett a harcban. A sa já t testvére 
ölte meg. 

Miről beszélgettünk most?. Csaba és Aladár 
harcáról. Fe l í rom: Csaba és Aladár harca. 

b) A székelyek eredete. — Att i la világverő 
hún seregéből al ig maradt meg néhány ezer 
ember. Azok meg lát ták, hogy a szomszédos 
népek nagyban készülődtek valamire. — Arra, 
hogy megtámadják őket. — Arra készülődtek 
s meg is támadták a gyenge húnokat s bizony 
néhány csatában meg is verték. Mit is mon-
dottak a macyarok a hunoknak, mikor Szittya-
országban elváltak? — kérem számon az előző 
beszélgetésből. — Azt, hogy ha rossz dolguk 
lesz. csak jöjjenek vissza. Ök szívesen lá t ják . 
— Hogy majd összehúzódnak s elférnek vala-
hogy. — Bizony, néhány száz éve elmúlt, hogy 
a lnínok és a ma<ryarok elváltak, de a húnok 
között apáról fiúra S7áHt a magyar testvérek-
nek ez a biztatása. Tudta ezt Csaba is. össze 
is hívta a hún vezéreket s ezt mondta nekik: 
— Menjünk vissza magyar testvéreinkhez! 
H í v j u k őket, segítségül s foglal juk vissza apáink 
földjét . Úgy is lett. Útnak indultak, de nem 
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mentek valamennyien együt t sokáig. Csaba 
vagy háromezer vitézt i t t a hegyek között Er -
dély ha tá rán hagyott őrségül. (Szemléltetem a 
térképen. Hogy a gyermekek még nem ismerik 
Magyarország térképét, az nem baj. Itt a lé-
nyeg az, hogy az eseményt térben elhelyezem s 
hogy ők azt elképzeljék.) Azt mondta nekik: 
— Székeljetek addig itt, míg magyar testvé-
reinkkel vissza nem térünk. H a valami bajo-
tok történne s vész fenyegetne, segítségtekre 
jövünk a világ végéről is. Ezek a vitézek ott 
maradtak, ott székeltek s ettől fogva széke-
lyeknek nevezték magukat . 

e) Megtámadták a székelyeket. — Csaba és 
vitézei tovább mentek Szit tyaország felé. Ke-
resték magyar testvéreiket. Egyszercsak hall-
j ák ám, hogy bajban vannak a székelyek. Meg-
támadták őket a körülöt tük lévő mindenféle 
népek. Csaba és vitézei azonnal visszafordul-
tak. Éppen jókor. •— Már harcoltak a széke-
lyek, — képzelik el a helyzetet. — Harcol tak 
bizony. De még mennyire. Már mindenki azt 
hitte, hogy elveszítik a csatát, mikor várat la-
m ü megjelent Csaba vitézeivel. Ütötték, vágták 
az ellenséget. Végre azok megfutamodtak. Már 
aki fu thatot t , mert bizony sok marad t a harc 
terén. 

— Csaba és vitézei ismét elindultak. A széke-
lyek meg észrevették, hogy az ellenséges né-
pek megint készülődnek, megint meg akar ják 
támadni a székelyeket. — Azok ismét Csaba 
után küldtek, — következtetnek az előbbiek 
a lap ján a gyermekek. — Ügy van! Csaba me-
gint visszajött vitézeivel s megint megverte az 
ellenséget. Mikor már azt hitték, hogy a szé-
kelyek biztonságban vannak, ú j r a elindultak 
Szit tyaország felé, de bizony harmadszor is 
vissza kellett fordulniok. Hanem akkor aztán 
úgy elbántak a székelyek ellenségeivel, hogy 
hírmondó sem maradt . Negyedszer m á r nem 
kellett a székelyeknek visszahívniok Csabát. — 
Olvasd el, ami a táblán van! (Elolvassa a váz-
latpontot.) Mit í r j ak most oda? — Bajban vol-
tak a székelyek, — mondják, s felírom. 

d) Csaba megtalálta a magyarokat. — Telt, 
múlt az idő. Sok esztendő eltelt már, a széke-
lyeket nem bántotta semmiféle ellenség. Meg-
sokasodtak s egész kis Székelyországot alkot-
tak. Esténként elbeszélgettek egymással. Mi le-
het Csabáva l? . . . Hol l ehe t? . . . Rátalálhatott-e 
magyar testvéreinkre?... — mondogatták. Senki 
sem tudott róla. Mégis vár ták, mindig várták, 
hogy ma jd egyszer visszajön a magyarokkal , 
aztán visszafoglalják Att i la földjét. De hiába 
vár ták. H í r sem jött felőlük. Sem Csabáról, 
sem vitézeiről, sem a magyarokról . A székelyek 
azt hitték, hogy Csaba nem találta meg ma-
gyar testvéreit s elveszett valahol. — Az is le-
het, hogy harcba keveredtek s elestek, — ke-
resik a gyermekek képzeletben Csabát és híveit. 

— Pedig nem vesztek el, hanem rá ta lá l tak a 
magyarokra . Ügy volt, hogy Csaba és vitézei 
beértek egy országba. Megláttak egy embert. 
— Kik laknak itt? Kiknek az országa ez? — 
kérdezte tőle Csaba. — I t t a magyarok laknak. 
Ez a magyarok országa, — válaszolta az em-

ber. Nagy lett erre az öröm Csaba és vitézei 
szívében! — A magyarok laknak i t t ? . . . A mi 
tes tvére ink? . . . Csodálkozott. — Há t ti kik 
vagytok? — kérdezte az ember. — Mi hunok 
vagyunk, a ti testvéreitek, — mondotta Csaba. 
Ekkor meg az ember örült. Mert ő is hallotta 
emlegetni édesapjától a liánokat, a testvér-
népet, akik réges-régen elváltak a magyarok-
tól. (Az ilyen párbeszédes alakban történő meg-
jelenítések tetszenek, kedvesek a gyermekek-
nek. Aztán meg ilyen alakban jobban is eléjük 
lehet varázsolni, valószínűbbekké lehet tenni az 
eseményeket. Az ilyen megjelenítés felel meg 

az ő lelki világuknak. Éppen azért, mikor csak 
alkalom kínálkozik rá, öltöztessük párbeszédes 
alakba a mesék, történetek mozzanatait.) 

— Nagy volt hát az öröm, mikor a két test-
vérnemzet találkozott. Csaba királyfi sok szé-
pet regélt a magyaroknak Att i la földjéről. 
Hív ta őket, hogy foglal ják el azt az áldott föl-
det, melyet a húnok szereztek, mely a liúnoké 
volt. A fiatalabbak, akik harcolni szerettek 
volna, hal lgat tak is a szóra. Ök szívesen indul-
tak volna. Az öregek azonban ezt mondták: — 
Ne indul junk. Miért indulnánk, mikor i t t na-
gyon is elférünk még. Gazdag a föld, minde-
nünk van. Ne menjünk! És a fiatalok meg-
nyugodtak ebben. Hal lga t tak az öregekre. Csaba 
is meghalt. Nem volt, aki biztatgassa a ma-
gyarokat . Azok pedig nem is emlegették az in-
dulást. (— Olvassátok el, ami a táblán van! 
Aztán gondoljatok ar ra , miről beszélgettünk 
most. — Mit í r jak a táblára? — Csaba meg-
találta a magyarokat, — mondják, mire a táb-
lára írom. 

e) A Hadak-útja. — 'Hanem a székelyek bér-
ces kis hazá já ra egy napon ismét ellenség tört, 
— folytatom. — Puszt í to t ták a székelyt kegyet-
lenül. A székelyek Szittyaország felé tekint-
gettek. — Csabát vár ták , — mondja az egyik, 
mire a másik megjegyzi: — Csaba akkor már 
nem élt. — Akkor a vitézeit vár ták . — Azok 
sem élhettek, hiszen már több száz esztendeje 
elmentek. — Akkor ta lán a magyarokat vár-
ták. Azért tekintgettek Szittyaország felé, — 
igyekszenek a helyzetet tisztázni. — Azért. A 
magyarokat vár ták . Mert hiszen Csaba azt 
mondotta nekik, hogy azokkal fog visszajönni 
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s visszafoglalják At t i la földjét . De bizony 
hiába vár ták. Nem jött a segítség. Pedig mi-
kor Csaba elvált a székelyektől, valamit ígért 
nekik. — Azt, hogy a világ végéről is vissza-
jön, ha a székelyek bajban lesznek, — mond-
ják. — Most pedig ugyancsak ba jban voltak. 
Ezernyi ellenséggel harcoltak. Már-már úgy 
volt, hogy úgy k i i r t j ák a székelyeket, hogy egy 
sem marad belőlük. Folyt a harc kegyetlenül. 
Egy székelyre tíz ellenség is ju to t t . De hall já-
tok a csodát, mi tör tént! Mikor legjobban folyt 
a harc, paripák dobogása, fegyverek mora j a 
hallatszott az égről. A csillagok fényes ragyo-
gása között megjelent Csaba királyfi s nyomá-
ban az a sok, sok hún vitéz, akik annakelőtte 
háromszor verték szét a székelyek ellenségeit. 
És ott, ahol az ég a székely hegyekre borul, le-
szálltak a hún vitézek az égről és harcba ke-
veredtek. Rettentő rémület szállta meg erre az 
ellenséget. Hogyne! Ki gondolt volna arra , 
hogy a székelyeknek az égből jön ezer és ezer 
segítség?! Mikor ezt látták, dehogy küzdött 
volna tovább az ellenség! Futot t , ki merre tu-
dott. Végre is győztek a székelyek. — És mi 
tör tént Csabával és vitézeivel? — Mi? A ha rc 
végén úgy, amint jöttek, ismét felszálltak a 
csillagos ég boltozatára és visszaszáguldottak 
Szittyaországba. Amerre mentek, paripáik pa-
táitól ragyogó fehér út verődött az égen. Ilyen, 
ni! — rajzolom a táblára . — És ez el nem múlik 
soha az égről. Megmarad az ott örökkön-örökké. 
Most is ott van. S mert a Hadak-út jának nyo-
mában keletkezett, azért Hadak-útja a neve. 
Fel is írom a táblára, mondom s a következő 
vázlatpontnak fe l í rom: Hadak-útja. 

f) Visszatérés a képre. — Nézzük meg most 
ismét ezt a képet! Azon is ott a Hadak-út ja . 
Ez itt, ni! — Taní tó bácsi, kérem, én már tu-
dom, hogy mi van ezen a képen. Az, hogy akik 
i t t mennek az úton, meg itt vannak az égen, 
azok hún vitézek. Ezek vissza a k a r j á k foglalni 
azokat a hegyeket, melyeket a románok elvet-
tek tőlünk, — mondja az egyik, mire a többi is 
belekapcsolódik: — Ezek a vitézek már lenn 
vannak, ezek meg fenn. — A húnok jönnek se-
gíteni a magyaroknak. — Azért jönnek, mer t 
most is bajban vannak a magyarok. •— Az a 
ba junk , hogy elvették országunk egy részét, •— 
mondják. — Nézzétek csak! I t t a legmagasabb 
hegyen ez a kettőskereszt fénylik. Ezek a hún 
vitézek, itt a Hadak-ú t ján messziről jönnek s 
éjjel jönnek. V á j j o n rá ta lá lha tnak Magyar-
országra? — Azért fénylik a kettőskereszt, hogy 
meglássák, merre jöjjenek. — Az muta t j a ne-
kik az utat , — mondják, tehát a kép jelentését 
má r megértették. 

— De hiszen most nem harcol a magyar . Nem 
lehet harcolnunk. Nem lehet visszavennünk 
azt, amit a csehek, az oláhok, a szerbek, az 
osztrákok elvettek tőlünk. Kevesen vagyunk, 
szegények vagyunk, — mondom. — De majd 
egyszer mégis visszavesszük. Akkor majd talán 
hún testvéreink is eljönnek a Hadak-útján se-
gíteni, — mondja az egyik. (Tudom, hogy csak 
képzelete súgja ezt neki. Azt is tudom, hogy 
maga is válószínűtlennek tartja ezt, de jól esik 

elgondolnia, elmondania. Csak hadd gondolja, 
hadd mondja el. Hiszen a hazaszeretet érzelme 
alakította ott benn a lélekben azt az elgondo-
lást, mely ha való lenne, jól esne a hazának 
meg neki is. S hazaszeretetből mindent szabad 
képzelni. Vájjon a mi képzeletünk a hazaszere-
tettel kapcsolatban nem sző néha álmokat? ... 
S ha mi szövünk, miért ne szőhetne a gyermek 
is?... Álmainkból mi is fölébredünk, de va-
lami nyoma mégis marad lelkünkben. Ébresz-
szük fel a gyermeket is. De ne hirtelen, hanem 
csak úgy szelíden, lassacskán ébresztgessük, 
nehogy az álom nyoma is eltűnjön.) 

— Azt mondod, Pista, hogy eljönnek ma jd 
hún testvéreink a Hadak-útján segíteni. De hi-
szen most má r nincsen Húnország, már nin-
csenek húnok. Egy részük elpusztult mind já r t 
Att i la halála után, a másik rész liún-nemzetség 
maradványa meg Csaba királyfival együt t 
Szittyaországban. — Azt tudom, de azért i lyent 
lehet gondolni. — Lehet, Pista, meg szabad is, 
mert az ilyen gondolat olyan szép, olyan jól-
eső! Gondolnunk azt még szabad. Azt senki sem 
tilthatja meg. S ha derült estéken nézegetitek 
a csillagos eget s meglátjátok rajta a Hadak-
útját, csak gondoljatok szépeket. Gondoljatok 
erre a képre is. A címerünkben lévő hármas-
halomra is, a kettőskeresztre is! Ezt írom a 
táblára : Mit jelent a kép? 
Begyakorlás. 

a) Összefoglalás. — Olvasd el, miről beszél-
get tünk először! (Elolvassa.) — Mondd el! És 
így tovább, a vázlatpontokat elolvasom s a 
köréjük csoportosuló ta r ta lmat elmondatom. 

b) Rajz. — Mi mindent lehetne ebből a be-
szélgetésből lerajzolni? — Csaba és Aladár har-
cát. — A székelyek letelepedését. — Azt, mi-
kor Csaba visszajön a székelyek segítségére. — 
Azt is, mikor Csaba a magyarokkal beszélget. 
— Meg azt, mikor a húnok az égen jönnek a 
székelyek segítségére. — Meg ezt a képet is. — 
Tanító bácsi, kérem, oda kellene Nagy-Magyar-
országot is rajzolni és bele Csonka-Magyar-
országot. Akkor lehetne látni, hogy most is 
ba jban van a magyar, terveznek, majd rajzol-
nak a gyermekek, miközben átélik mindazt, 
amiről beszélgettünk. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Családi kör. Most megjelent áprilisi száma 
gazdag és olyan értékes tar ta lommal jelent 
meg, mely bennünket a legszebb reményekre 
jogosít. A most előttünk lévő «zámot Ravasz 
László szép cikke nyi t ja meg, melyet hivatot t 
kiváló magyar írók és költők pompásnál pom-
pásabb írásai követnek. Nagy érdeklődéssel kí-
sér jük a folyóirat pályájá t , melytől sokat vá-
runk. E r r e a várakozásra már az is serkent, 
hogy ebben a számban a dús ta r ta lmat oly hi-
vatot t írásművészek adták, mint maga a nagy-
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érdemű szerkesztő, Pettkó Szandtner Aladár, 
továbbá Nógrádi Pap Gyula, Sz. Weress Jolán, 
Gyallay Domokos, dr. Barabás Zoltán, Kalotai 
Erzsébet, vitéz Faragó Ede, Balcghy Mária, 
B. Czeke Vilma. Az ő szépirodalmi alkotásaikon 
kívül a füzetnek Gyermekbokréta című mellék-
lete is van, amelyben a gyermekvilág számára 
Ölbey Irén, B. Czeke Vilma és mások ír tak szép 
meséket és verseket, amelyek között különösen 
nagyon szép a Vályi Nagy Géza, a Petőfi-Tár-
saság rendes t ag jának Nyuszi-hiísvét című hús-
véti verse. 

Nemzetnevelés. Április 15-i számának vezér-
cikkében, melyet Kocsán Károly írt , a r ra buz-
d í t j a a katolikus tanítóságot, hogy a Kat . Nép-
szövetségben egyesüljön a kat. célok munká-
lására. A Pedagógia rovatban Szabó D. Béla 
a magyar népdal erőteljesebb kultiválását sür-
geti, Hanuszik La jos pedig A szépírás alkonya 
című cikkében az úgynevezett zsinórírásnak 
bírálatával foglalkozik. Névtelen szerző ér-
dekes tanulmányát kezdi meg a folyóirat ebben 
a számában Mire tanítanak bennünket az egri 
nők címen, fej tegetve iskolai előadás formájá-
ban Dobó Is tván történelmi eseményének ta-
nulságait . Sebes Gyula fo ly ta t j a A korszerű 
oktatás című tanulmányát . 

Tanítók Lapja . Április 15-i számában Molnár 
János az egységes magyar tanítórend szerve-
zéséről ír t figyelemreméltó cikket. Molnár 
ugyanis mindazok egységes szervezetére gon-
dol, akik a taní tás bármely területén hivatáso-
san munkálkodnak. Koczóh Sándor a vallás-
taní tás i tanterv revízióját erélyes cikkben sür-
geti. Vitéz Nyitray Károly részletesen fejtegeti 
azokat az eszméket, amiket Molnár János az 
ORTE egyik gyűlésén az egyesületi élet kívá-
natos tevékenységéről fölvetett . Érdekes a 
Kántor Mihály elmélkedése is, melyet a kép-
zelet és a vallásos nevelés összefüggéséről írt , 
va lamint Sinka I s tván cikke a tanyai tanító-
ságról és Szendy Istvánnéé a vallástani szemlél-
tető képekről. Horváth Imre „Üj utakon" című 
cikke polemikus természetű. „Népiskola és kö-
zépiskola" című ta r ta lmas tanulmányát Nagy 
Vilmos ebben a számban befejezi. Pataki Fe-
renc a Népművészetnek a hivatásáról ír a nép-
iskola szempontjából. A lap hí r rovata iban sok 
érdekes újságot olvasunk. Szépek azok a ver-
sek, amelyeket a lap ezúttal Varga La jos és 
Balogh József tollából közöl. 

Magyar Tanítóképző. A Molnár Oszkár szer-
kesztésében megjelenő folyóirat ápril is havi fü-
zetében közli sikerült reprodukcióban a tanító-
képzőintézeti tanárok házának fényképét. A lap 
tartalmából kiemeljük dr. Tóth Antal A társas-
lénnyé fejlődés az ifjúkor kezdetéig című szép 
tanulmányának befejező részletét, aztán dr. Pro-
chaska Ferencnek a hazai földrajz tanításáról 
í r t tanulmányának IV. folytatását s a meg-
ragadó két nekrológot a f iatalság v i rág jában 
elhúnyt Gelsyné Orosztányi Erzsébet és I r tz ing 
Ferenc elköltözése alkalmából. Mind a két je-
les pedagógus hű arcképét is megtalál juk a ke-
gyeletes közlemények rovatában. A lap többi 

közleménye az egyesületi élet eseményeit és ér-
dekes tanügyi híreket tar talmaz. 

Katol kus Nevelés. A havi folyóirat ápri l isi 
füzetét dr. Budai J ános cikke ny i t j a meg; A 
gyermekek vallása a magyar törvények szerint 
című szép cikkben a tudós író a felekezeti hova-
tartozóság kérdésében tájékoztat bennünket és 
megismerjük ennek a komplikált kérdésnek 
sokféle változatát. Tamás E rnő Ifjúsági moz-
galmak Belgiumban címen szintén érdekes ada-
tokat mond el. Ezeken kívül Schnattner Sig-
fried a konkurzusokról, Hell Imre az ószövet-
ségi anyag fölhasználásáról, dr. Ervin Gábor 
dramatizál t jeleneteket ír és szép a dr. Bóna 
József Az imára nevelésről, érdekes Petrovich 
Ede a Zászlónk diáksátora és dr. Bareza Leán-
der Hozzászólás című cikke. A Példák, Gondo-
latok, Események és Könyvismertetések című 
rovatok is változatosak. Az érdekes füzet Az 
angyal énekel című külön mellékletül csatolt 
füzetben az egyházi énekek ú j kiadmányairól 
tá jékozta t ja olvasóit. 

Hevesmegyei Népoktatás. Április havi száma 
rövid, de lelkes bevezető cikke: elkeseredett és 
erélyes ti l takozás a tr ianoni embertelenség el-
len. Egyszersmind hirdetője a nemzeti fö l táma-
dásnak is: Alleluja! Tar ta lmasak cikkei is, me-
lyek közül kiemeljük a Böhm Péterét , aki az 
élmények fölhasználását hangsúlyozza a neve-
lés, mint a taní tás munkájában. Rokontémáról 
ír cikket Huszár József is „Családi nevelés, 
iskolai nevelés" címen. A Tanítók tanácsadója 
című rovatban a kultuszminiszter egyik ren-
deletének az ismertetése van, mely az ok-
levelek értékelését szabályozza. Külön cikk szól 
a vármegye iskoláinak folyó tanévi benépese-
déséről. 

Énekszó. Hangjegyes ének- és zenepedagógiai 
folyóirat. Szerkesztik: Kerényi György és Ker-
tész Gyula. Ennek az értékes zene- és ének-
pedagógiai folyóiratnak most jelent meg ezévi 
6. száma, melyben az énektaní tásra vonatkozó 
igen értékes cikkeket találunk. Fr i tz Jöde: a 
„Népdal és a zenekultúra"; P ropper I r m a : a 
„Korszerű zenepedagógia"; Volly Is tván: „Né-
hány szó a népzenekutatásról"; R. Zipernószky 
Mária : „Bartók Béla 44 duója"; Kerényi György 
..Iskolai ünnepélyek a Liszt-évben"; V a r r ó 
Margi t : „Gyermekkompozieiók"; Vidor Már t a : 
„Egy régi hangszer újjáéledése"; Molnár An-
tal : „A könnyű zene és társadalmi szerepe" cí-
men írnak benne igen értékes cikkeket. A lap-
hoz van mellékelve Farkas Ferenc: „Karikázó 
tánca", kilenc gyermekkar két szólama s egyéb 
hangjegyezett dal. 

Nevetségesek vagytok franciák! Legjrbban 
szeretnétek gyermekeket csak akkor a világra 
hozni, ha elcre biztosak volnátok benne, hogy 
kis kövér bankárokat tudtok belőlük csinálni, 
kiknek semmit sem kell szenvedniök. A ti dol-
gotok, hogy életet adjatok nekik, szeretetet az 
élethez és bátorságot annak megvédéséhez. 
Máskülönben hagyjátok őket élni és meghalni! 
(Romain Rolland, Johann Christof in Paris.) 
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Francia tanügyi lapokból. 

A gyermek szeretetének értelmessége 
Minden munka, mely a természet törvényei 

szerint folyik és összhangot teremt a lények 
közt, a szeretet a l ak jában érinti a lelkiismere-
tet. Ez, úgy mondhatni, az üdvösségnek az el-
lenőrzése és az egészségnek a jele. 

A szeretet nem ok, hanem okozat, aminthogy 
a bolygók is valamely nagyobb csillagtól kap-
ják a fényüket. A mozgató, az életnek alkotó 
ha j t á sa az ösztön; ez szüli, a teremtés megvaló-
sítása közben, a szeretetet; következéskép a 
szeretet betölti a gyermek lelkiismeretét; emen-
nek születése pedig a szereteten át megy végbe. 

Ez az ellenállhatatlan haj tás , mely a gyerme-
ket az érzékenység időszakaiban egybekap-
csolja a dolgokkal, nem egyéb a környezet i ránt 
érzett szeretetnél. Ez nem az a szeretet, amely 
kifejezés alatt ál talánosságban heves érzelmet 
ér tünk; ez az értelemnek a szeretete, mely min-
dent meglát, mindent felszív s mely szeretet 
közben alakul ki. Ezt az útmutatót , mely szün-
telen megfigyelésre készteti a gyermeket, Dan-
téra emlékeztető kifejezéssel a szeretet értel-
mességének lehetne nevezni. 

Kétségtelenül a szeretetnek egyik a l a k j a az 
a képesség, amellyel a gyermek oly apróléko-
san, oly állhatatosan figyeli meg környezetét 
és fölfedez benne sok mindenfélét, amit mi fel-
nőttek, kikben ez a képesség már elhamvadt, 
szem elől tévesztünk. Váj jon nem a szeretetnek 
jellegzetes vonása-e az az érzékenység, mely 
meglát ja , amit más nem vesz észre, összeszedi 
azokat a részleteket, melyekre más ügyet sem 
vet és értékeli a re j te t t tulajdonságokat, ame-
lyeket csakis a szeretet képes fölfedezni? A 
gyermek értelme nem közömbösen, hanem sze-
retve gyűjtöget , szeretve szív fel magába min-
dent; a szeretetnek ez a tevékeny, parázsló, ap-
rólékos, állandó gyűj tögető munká ja a gyer-
meknek sajátos, jellegzetes tulajdonsága. 

Ezt a tulajdonságát a felnőtt is észrevette s 
a gyermek élénkségét, életörömét, életerejét 
lát ta benne; elfogadta a gyermek jellegzetes 
sa já tságául , ám anélkül, hogy fölismerte volna 
benne a szeretetet, vagyis azt a szellemi erőt, 
azt az erkölcsi szépet, mely az alkotást nyomon 
kíséri. 

A gyermek szeretete még ment az ellenmon-
dástól. A természet azt parancsolja neki, hogy 
mindent szívjon magába; s ő így is tesz, hogy 
megalkossa önnönmagát. 

A felnőtt a gyermek különleges szeretetének 
tá rgya . Hiszen tőle kap j a a dolgokat, az anyagi 
segítséget; tőle is kéri-követeli mindazt, ami a 
sa já tmaga kialakításához szükséges. A felnőtt 
az a tiszteletreméltó lény, akitől ellesi a szó-
kat, amelyek vezetőiül szolgálnak s amelyek-
nek felhasználásával a maga tulajdon nyelvét 
megalkot j a; ci felnőtt beszéde természetfölötti 
serkentő számára. A felnőtt mu ta t j a meg tet-
teivel a semmiből kikerült gyermeknek, hogy 
miként mozognak az emberek; utánzásukkal ő 

maga is belép az élet színpadjára. A felnőtt 
cselekedetei és szavai magukkal ragadják, meg-
igézik; ezért oly érzékeny, szinte elenyészik, 
hogy annál nyomatékosabban hasson rá a fel-
nőtt . A felnőtt éppúgy vés az emlékezetébe, 
mint a karcolótű a márványba . A felnőttnek* 
éppen ezért nagyon is mérlegelnie kell az előtte 
kiej tet t szavakat, mert ő mohón elnyeli azo-
ka t : a szeretetnek igazi akkumulátora, erő-
gyü j tő j e ő. Szeszélyei, engedetlenségei annak 
az összeütközésnek a kirobbanásai, mely a sa-
já t alkotó gondolatai és az őt meg nem értő 
felnőtt iránti szeretet közt keletkezik. H a a 
felnőtt engedelmesség helyett e f f a j t a szeszé-
lyeskedést tapasztal, gondoljon mindig erre az 
összeütközésre és őrizkedjék attól, hogy erő-
szakkal nyomjon el olyan életnyilvánítást, mely 
szükséges a gyermek fejlődéséhez. 

Lépten-nyomon hangozta t ják előtte, hogy a 
szülők, tanítók szeretik a gyermekeket s eze-
ket is rá kell szoktatni, hogy szeressék szülei-
ket, tanítóikat, a többi embert, az állatokat, 
v i rágokat s egyéb dolgokat. De ki szoktassa 
rá őket? Tán az, aki e l fo j t j a minden életnyil-
vání tásukat s egyebet sem tesz, mint folyvást 
védekezik előlük? Aligha, hisz ebben már nincs 
meg az a fogékonyság, melyet a szeretet értel-
mességének mondottunk. 

Ellenkezőleg, a gyermek az, aki szeret! Ő kí-
v á n j a a felnőtt jelenlétét, ő ta lá l ja gyönyörű-
ségét abban, hogy magára h ív ja a felnőtt figyel-
mét : „Tekints rám, m a r a d j mel le t tem. . . " H a 
aludni tér, kérleli a szeretett személyt, hogy 
ne hagy ja magára ; ha ebédhez ülünk, még a 
csecsemő is odakívánkozik, nem azért, hogy 
velünk tartson, hanem hogy szemmel kísérjen 
bennünket. S mi felnőttek vál t ig szabadkozunk, 
hogy sok a dolgunk, fá rad tak vagyunk, stb., 
nem veszünk tudomást erről a misztikus sze-
retetről és kézzel-lábbal kapálózunk e szeretet 
k iáramlása i ellen, — pedig ez a kicsiny lény, 
aki annyi szeretettel környez bennünket, mi-
h a m a r fel fog nőni és a szeretet el fog illanni! 
Ugyan ki fog minket azontúl szeretni? 

Bizony, a gyermek szeretete nagyon is fontos 
ránk nézve. Papa és mama átalussza egész éle-
tét, nagy szükség van egy ú j lényre, aki fel-
rázza és támogassa őket, azzal a friss, eleven 
energiával, mely bennök már nincs meg; kell 
ez a lény, aki másként él, másként cselekszik, 
mint ők, s aki reggelenkint, megjelenésével, 
ezt látszik mondani: „Van más élet is, melyet 
t i már elfeledtetek. Tanul ja tok meg jobban 
élni!" 

Igen, jobban élni: megérezni a felénk áradó 
szere te te t . . . A gyermek nélkül, aki elősegíti 
ta lpraál lását , az ember teljesen elfajulna. S aki 
felnőtt még erre sem ébred föl, azt apránkin t 
e lborí t ja valami kemény kéreg és egészen ér-
zéketlenné teszi. Dr. Montessori Mária. 

P o u r l'Ére nouvelle (Párizs), 
1936 február i szám. 
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Német tanügyi lapokból. 

A lengyel szabadégalatti iskolák 
A lengyel közoktatási minisztérium osztály-

főnöke, 13. Kielski, a szabadégalatt i iskolák 
nemzetközi bizottságának folyóiratában érde-
kes cikket közöl Lengyelország ilyennemű in-
tézményeiről. 

Lengyelország azok közé az államok közé 
tartozik, amelyekben mind az orvosi, mind a 
tanügyi körök élénken foglalkoznak a szabad-
égalat t i iskolák kérdésével. A megvalósítás 
több i rányban történik, s ma már a következő 
t ípusai vannak a lengyel szabadégalatti isko-
láknak: 

1. Szabadégalatt i iskolák az egészséges ta-
nuló i f júság okta tására és nevelésére, azzal a 
céllal, hogy az i f júságo t testileg erősítsék. 

2. Szabadégalat t i iskolák gyenge szervezetű 
tanulók okta tására és nevelésére, a gyermekek 
fejlődési zavarainak megelőzése céljából. 

3. Szabadégalatt i iskolák a beteg tanulók ok-
t a t á sá ra és nevelésére; ezek olyan beteg gyer-
mekeknek nyú j t anak iskolai nevelést, akiknek 
hosszabb ideig tar tó szanatóriumi vagy üdülő-
helyi tartózkodás ajánlatos. 

Az 1. és 2. pont a lat t említett intézmények 
már nagyon el ter jedtek Lengyelországban s 
azokat részben az állam, részben a helyi ható-
ságok és magánszemélyek létesítették. Az efa j ta 
intézetek egyrésze rendes elemi, illetőleg kö-
zépiskola, másrésze pedig az időszakos szabad-
égalat t i nevelést kiegészíteni hivatott falusi 
diákotthon. 

A szabadégalatti elemi és középiskolák egy-
része bejáró tanulók számára létesült, másrésze 
internátus. Az előbbi iskolák megfelelően be-
rendezett épületeiben különleges szabadégalatt i 
osztályhelyiségek vannak ; itt t a r t j ák tavasszal 
és ősszel valamennyi taní tás i órát. Ezenkívül 
egy oldalról nyitott , tágas, fűthető tornaterem, 
sportcsarnok és dolgozóhelyiség áll a tanulók 
rendelkezésére. Az internátusok fel vannak 
szerelve a növendékek együttes életének vala-
mennyi kellékével. A szabadégalatti taní tás 
mellett gondoskodnak a tanulók egészségének 
tervszerű ápolásáról, így többek között e lőír ják 
a nyitot t terraszokon való rendszeres fekvő-
órákat. 

I lyen internátusok máris szép számmal van-
nak Lengyelország kedvező éghaj latú vidé-
kein s az illetékeseknek az a törekvése, hogy 
minél több ilyen intézet létesüljön nemcsak a 
városon kívül eső egészséges helyeken, ha-
nem a nagyvárosok közvetlen közelében is. 

Az ideálisan elgondolt szabadégalatti iskolá-
nak mintegy pótlékának tekinthetők az emlí-
tett falusi diákotthonok, amelyek a tanuló i f jú-
ság szellemi és testi felfrissülését egyaránt 
szolgálják. A falusi otthonok lehetővé teszik, 
hogy a gyermekek közelebb jussanak a termé-
szethez, hozzászokjanak a természetes élethez. 
Ez olyan körülmény, amely nemcsak a termé-
szettudományi oktatás szempontjából haszno-
sítható, hanem általában jó hatással van a ta-
nulók lelki a lkatának fejlődésére. A falusi ott-

honok száma évről-évre növekedik Lengyel-
országban. 

Ami a beteg gyermekeknek szánt szabadég-
alat t i iskolákat, az úgynevezett szanatórium-
iskolákat illeti, e téren Lengyelország valóság-
gal ú t törő munkát f e j t ki, egyrészt az ilyen 
intézmények pedagógiai munkatervének rend-
szerbefoglalásával, másrészt a beteg növendé-
kek viszonyainak megfelelő iskolai berendezé-
sek megtervezésével. A szanatórium-iskolákkal 
kapcsolatos alapvető kérdésekkel jelenleg na-
gyon behatóan foglalkoznak a lengyel orvosok 
és pedagógusok. Ezek a kérdések a követ-
kezők : 

1. Milyen tantervvel működjék az ilyen is-
kola s a tanterv hogyan alkalmazkodjék a sza-
natór iumi életkörülményekhez'? 

2. Milyen legyen a szanatórium-iskola beren-
dezése? I t t ugyanis olyan íróál lványokra és 
taneszközökre van szükség, amelyekkel akár a 
betegszobában, akár a terraszon egyarán t aka-
dálytalanul folyhat a tanítás. 

3. A taní tás módjának és eszközeinek meg-
ál lapí tása céljából tanulmányozni kell a tüdő-
beteg gyermekek lelki alkatát . 

Hat éve foglalkoznak Lengyelországban kísér-
letileg ezekkel a kérdésekkel, mégpedig a há-
rom legnagyobb lengyel gyermekszanatórium 
(Busk, Zakopane, Istebna) iskolájában. 

A szanatórium-iskolákban normális a tanme-
net, csupán azokat a t á rgyaka t mellőzik, ame-
lyek nem valók beteg gyermekeknek (torna és 
sport). A tanítási órák száma naponta négy; 
kettő délelőtt, kettő délután. A szanatóriumi ok-
tatás célja, hogy a gyermekek életét, amennyire 
az egészségi állapotuk megengedi, a normális 
napi élethez igazítsa és elejét vegye annak, hogy 
a beteg gyermekek a maguk rendszeres tevé-
kenységi körüktől elszakadjanak. A taní tás és 
a nevelés itt az orvosi kezelés egy nemének szá-
mít és úgy értékelik, mint bármely más gyó-
gyító el járást . Ezenkívül a tanítási terv alkal-
mazkodik ahhoz a környékhez is, ahol a szana-
tórium fekszik. 

A didakt ikai munka szervezete a szanatórium-
iskolában is az osztályrendszeren és a messze-
menő öntevékenységnek csoportos munka alap-
ján való ápolásán nyugszik. A nevelőmunka 
eredményességét az orvosok, tanítók és ápoló-
nők (akik egyúttal nevelőnők is) harmonikus 
együttműködése biztosítja. A lengyel közokta-
tásügyi minisztérium a szanatórium-iskolák 
nagy fontosságának tudatában a r r a törekszik, 
hogy az ilyen iskolákban alkalmazott tanerők-
nek különleges kiképzést adjon, továbbá, hogy 
a szanatórium-iskolákat is beossza a különféle 
iskolatípusok sorába. 

A szanatóriumi oktatás megfelelő színvonalra 
való emelése érdekében folyó élénk munkával 
párhuzamosan történik a tüdőbajos gyermekek 
lelki a lkatának kísérleti tanulmányozása. A be-
teg gyermekek lelkivilágának megismerése lehe-
tővé fog ja tenni, hogy ezeket a gyermekeket 
olyan pályák felé terelhessék, amelyek megfelel-
nek egyrészt egészségi ál lapotuknak, másrészt 
velükszületett képességeiknek. 
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A lengyel szabadégalatt i iskolák általános is-
mertetése után a cikk szerzője néhány ilyen len-
gyel iskola berendezését és m u n k á j á t is bemu-
tat ja . 
Zeitschrift des internationalen 
Komitees für Frei lui tschulen. 

TLDOMANI, irodalom, művészet 

Iíákóczi. Költői elbeszélés 20 énekben. I r t a 
Szathmáry István. Budapest, 1935. A Magyar 
Nemzeti Szövetség kiadása. Ára 6 pengő. 

E g y háromszázhetven oldalas nagy költői mű 
jelent meg Rákóczi halálának kétszázadik év-
fordulóján, Szathmáry István ihletett tollából, 
akit hazafias költészeteért nemcsak szeret, de 
nagyra is becsül az ország olvasóközönsége. 
A kiváló költő egy esztendő munkájá t , költői 
ragyogó megnyilatkozását, magyar álmait zengi 
ez a könyv, arról a nagy nemzeti vezérről, aki-
nek a köztudatban nagysága évről-évre nő. Két-
száz esztendő a la t t a kincsek tömege vész el, 
kallódik el; nagyságok zsugorodnak össze ki-
csiséggé, vagy el is vesznek nyomtalanul a kér-
lelhetetlen Idő á r j á b a n , de a Rákóczi emléke, 
tettei, önzetlen t isztasága á t ragyog hozzánk s 
betölti szívünket az élő nagyiélek fényével. 
Szathmáry István átérezte e nagy valóság min-
den titkát, jelentőségét s lángragyul t szívvel 
vette a jká ra a szabadsághős életét, tetteit, hogy 
megállí tsa a küzdelmes köznapok ú t j á n sokszor 
szürkeségbe, gondba esett nemzetét, vigasztalja 
és fölemelje szívét, föl, azokhoz a csillagokhoz, 
akik között Rákóczi a legtündöklőbb istenülése 
az emberi születésnek. Érzi a nagy feladatot s 
így kiált fel az E lőhang egyik helyén: 

Óh Múzsa, ne h a g y j el, hadd legyen ez ének 
Okulása késő, b ú s k o r gye rmekének! 
H a d d lássa belőle, m i k voltak apá i , 
Hogy tudtak a b a j b a n egymásra ta lá ln i 
A földhöz ragad t p ó r s a nemes da l ia , 
Ez „p ro l iber ta te" , a m a z ,.pro patr ia '" , 
Mindent , ami d r á g a , á ldozetu l s zánván 
A hon és s zabadság lobogó o l t á rán . 

A külsőben is ha ta lmas nagy kötet : monu-
mentális kifejezője Rákóczi nagyságának. A köl-
tő mint hű magyar : beleélte magát a fejedelem 
küzdelmes, de csodás nagyságokkal teli korába, 
fölismerte a kor szereplőinek lelkületét, a kor 
mozgató eseményeinek rúgóját , a nagy erőfeszí-
tésre kész magyarság energiáját , az elhivatott 
nép áldozatkészségének nagy voltát . És mint 
művésze a nyelvnek, meg a költői formának: a 
huszadik század olvasóját é tből a szempontból 
is megragadja; m a g y a r énekese a kornak, de 
modern értelemben és a ma művészetének hala-
dott eszközeivel. Elvisz minket a tűnt idők 
hangulatába a kifejezés bájával , az ütem, a 
rím, a sorok fr iss és lendületes muzsikájával . 

Nagyszerűen tagól ja a nagy epopoean esemé-
nyeit, hogy költőileg éreztesse velünk azok 
nagyságát és igazságát, mert ez a két célkitű-
zés vezeti őt előadásában. Nem a natural is ta 
magafeledkezett elbeszélője, nem szellemeskedő, 
nem ridegszívű ítélkező, nem kalandokra, for-

dulatokra éhes romantikus, ő nem bravúrosko-
dik, mindezeket tudatosan félreteszi. A kor két-
százesztendős távlatában is megérezte annak 
nagy vonalait , fá jdalmas eseményeinek, igaz-
ságtalanságainak közvetlen, izgató hangula tá t ; 
i t t Szathmáry nem óhajtot t élni semmi olyan 
művészkedéssel, mely könnyen meghamisí taná 
a valóságokat. Ö megindult, nagy érzésekkel-
teljes szemlélő, aki az igazságot a nagysággal , 
szépséggel és kegyeletérzéssel együt t érzi meg-
foganni lelkében. Piának, utódjának, költő-
apródjának érzi magát, mint Rákóczi nagyságá-
nak boldog szerelmese. Eposzi hőst csak ezzel 
a felfogással szabad és lehet teremtenie a köl-
tőnek, aki nemzeti énekes aka r lenni. 

Szathmáry pedig az. 
A költői fo rmá t énekről-énekre vál toztat ja , 

de a hangulat , egység nem veszít vele. Igen ér-
dekes t a r t a lmat fed a 20 ének 20 címe, azért le 
is írom egymásután já t : Messiás születik. Mun-
kács hős asszonya. A szárnyaszegett sas. Fe -
renc házasodik. Lángban a Hegyal ja . Haragos 
Bercsényi. Rabság-szabadság. Lengyel földön. 
Recrudescunt. Istennel a honér t és a szabad-
ságért. Győz a kuruc zászló. Vezérlő fejedelem. 
A haza a ty ja . Eb ura fakó. Költők fejedelme. 
Hanyat ló dicsőség. Elbukik a zászló. Ü j r a len-
gyel földön. A Napkirálynál . Rodostó csillaga. 

Aki ismeri Rákóczi életét, az ezt a húsz címet 
olvasva, szinte balladai egymásutánban érzi el-
vonulni lelki szeme előtt a legfelségesebb ma-
gya r életet. Szívdobogást, lángok vetését, csa-
ták győzelemittas és véres hang já t , a bölcseség 
embererőt meghaladó nyilatkozását s végső 
megfeszítését 'az áldozatkészségnek, oly d rámát 
éreztet, lá t ta t meg a költő, melyhez foghatót 
nem minden nemzet krónikalapja i tar talmaz-
nak. Örök büszkeségünk nekünk ez a hitvalló 
Rákóczi Ferenc, akinek nagyságá t Szathmáry 
Is tván lelke élménnyé tette és gyönyörűen, mél-
tóan megénekelte. Mert a húsz cím csak húsz 
orom, az élet, a szépség, a nagy történelem ott 
virul fel alattok, annak, aki odaadó szívvel ol-
vassa. 

Szathmáry Is tván művét egy nagy ünnepi al-
kalom hozta létre, de nincs benne több alkalmi-
ság, mint a nemzetérzés ihletet t művészmegnyi-
latkozása. Ez pedig maga az örök szépség. 
A költő ezzel a magyar énekesek nagyjai közé 
í r t a be nevét. Havas István. 

Németh László: „Magyarság és Európa" . 
(Fra nklin-Társulat kiadása.) 

A kétezeresztendős európai ku l tú ra kialaku-
lását, ehhez a kultúrához a magyarság hozzá-
járulását s a magyarságunk jövő hivatását, fel-
adatai t r a j zo l j a meg könyvében a szerző. A 
gondolkodásra s a megoldandó problémák fe-
letti elmélyedésre késztető könyvben Németh 
László ismerteti az európai kultúrtörténelem 
egyes szakaszait. Hogyan a lakul t ki egy kivéte-
les és a teremtő tettek soha nem tapasztalt egy-
másutánjában elégett nép ihletett munkája nyo-
mán a görög ku l tú ra és miként szállt á t ez az 
örökség egy másik ura lkodásra termett népre, 
ivódott be annak intézményeibe és foglalta egy-
ségbe az egész, békére kényszerített mediterrán 



10. SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ' 361 

világot. Lát juk , hogyan vál t a római kultúrából 
a kereszténység segítségével ú j népeket magába 
záró európai műveltség és miként lett ez a kul-
tú ra a negyedik korszakban az, ami ma is: az 
egymásra utalt leánykul túrák közös nedvkerin-
gése. 

Az ú j Európa arcát vizsgálva, megál lapí that ja 
a szerző, hogy Európa ha lá l ra fu to t ta magát a 
gazdasági terjeszkedésben, de leánykultúráiban 
rengeteg felhasználatlan erő van, amelynek ú j 
utakon érvényesülnie kell és érvényesülni is 
fog. A mi számunkra az a nagy kérdés, milyen 
erőt képvisel a magyarság, a magyar kultúra, 
miként kell az erőket edzeni és fokozni, hogy a 
magyarság a nagy versenyfutásban necsak néző 
maradjon, hanem beleszólhasson a nála hatal-
masabb nemzetek párbeszédébe és jövőt alakító 
munkájába . Ezért á l l í t ja fel Németh László a 
magyar mérleget s ebben a mérlegben keres vá-
laszt arra a kérdésre, hogy az előbb-utóbb, de 
feltétlenül bekövetkező európai virágzásban 
mennyi része lesz a magyarnak . 

Ez a mérleg nem látszik kedvezőtlennek, an-
nak ellenére, hogy ezeresztendős történelmünk-
ből az erőgyűjtés és alkotó munka szempontjá-
ból ötszáz elveszett. A magyarság feladatát a 
szerző annak kul turál is úton való előkészítésé-
ben lát ja, hogy az Orosz-, Német- és Olaszország 
közé eső kis népek államszövetségben egyesül-
jenek. Ha Magyarország a világégés u tán jóval 
kisebb is lett, a magyar szétszóródási terület a 
Fekete-tengertől P r á g á i g s Macedóniáig ér. 
E g y kis népnek ekkora területen szétszóródni 
vagy halál, vagy küldetés. Halál, ha magyar-
ságának ezen a területen semmi értelme sincs, 
küldetés, ha magyarságával egy eszmét hord 
szerte szét. A középcurópai gondolat külön ma-
gyar vonzóereje az, hogy a kényszerűséget, 
mely ránkszakadt, küldetésre a lakí tha t ja át. 
E r r e a küldetésre a magyarság két okból is al-
kalmas: őt nyomorí t ják meg legjobban a mai 
kicsinyes nacionalizmusok s szétszórtsága révén 
ő a középeurópai terület természetes véredény 
hálózata. Középeurópa gondolata kiszabadít a 
meddő irredentizmusból, nem a nagyhatalmak 
kegyétől, hanem középeurópai szerepünktől 
v á r j a felemelkedésünket. 

Ennek a hivatásnak betöltéséhez szükséges 
belső megerősödést a szerző a telepítéstől, ú j kis-
birtokos osztály megteremtésétől vá r ja . A tele-
pítés— mint mondja — nem célszerű intézkedés 
többé gazdasági bajok orvoslására, hanem egy 
eszme igénye a társadalom és a magunk meg-
új í tására . A telep a sűrűn lakott földről leszo-
rul t földmunkásság számára az, ami a régi gö-
rögnek, föníciainak, angol- vagy spanyolnak a 
gyarmat . A gyarmat a merészek és hivatottak 
számára nemcsak menedék, de ú j élet is, az 
anyanép számára megújhodási lehetőség. A ma-
gyar telepnek külön szervezetű és megújhodott 
lelkű gyarmatnak kell lennie, amelyet az anya-
ország tiszteletben tar t . 

Tanulmányt végén a szerző önmagának fel-
veti a kérdést, nem illúzionizmus-e az, amit 
könyvébrn felvet, nem felhőjárás-e földönjárás 
helyett . E r re a kérdésre azzal felel, hogy a köz-
vetlen bajban az egész sorsnyomást számontar-

tani, a közvetlen feladat mögöt t üdvösségünk 
nagy ügyét hajszolni nem lehet illúzió kergetése. 

Tündérkirá lynő gyémántköve. Mesejáték da-
lokkal és tánccal. í r t a : Babócsay János. Ez a " 
gyermekszíndarab a „Nevelő gyermekszíndara-
bok" című sorozatnak, amelyet Babócsay J á n o s 
bátaszéki igazgatótanító szerkeszt, a 2. száma. 

Ennek a színdarabnak nagy előnye, hogy a 
legszerényebb viszonyok között levő iskola is 
előadhatja, mer t nem kell hozzá nagy berende-
zés, sőt a szabadban is előadható. A szereplők 
száma is annyi lehet, amennyit az adott helyzet 
megkíván. 

Az irodalmi színvonalon álló darab igen ked-
ves és megkapó jelenetekben bővelkedik. Egy-
a rán t szól az értelemhez és az érzelemhez. Igazi 
„nevelő-színdarab". Olyan, amelyből nem érzi 
meg a gyermek, hogy őt erőszakkal nevelni 
akar ják . Ö csak átéli az egyes szereplők cselek-
ményeit s ennek átélésében rej l ik a nevelő-
érték. Látszik, hogy a darabot finom érzékű pe-
dagógus í r ta . Megrendelhető a szerzőnél. (Báta-
szék.) 

Az élet í rása. A Luttor-féle ú j írásmód 
tanmenete. í r t a : Luttor Ignác. — Ez az íz-
lésesen kiáll í tott füzet részletesen foglalko-
zik azzal az ú j írásmóddal, amelynek helyes-
sége eddig sok módszeres és tárgyilagos vi-
t á r a adott alkalmat. A szerző, aki eddig is 
kellő tudással és tiszteletreméltó meggyőződés-
sel harcolt elveiért, most részletesen megvilá-
g í t j a az tij írásmód teljes módszerét. Könyvé-
nek első részében. ,,Az új írásmód alapelvei" 
cím alatt a kis- és a nagybetűk alakjairól , va-
lamint a tollszár helyes ta r tásáró l szól vilá-
gos és meggyőző alakban. „A gyakorlás foko-
zatai" című fejezetben részletes ú tmuta tás t ad 
az ú j írásmód elsaját í tásának mikéntjéhez. A 
„Gyors tanmenet" című részben az í rásvonal 
egyszerűsítéséről, az írás folyamatosságáról s 
a szöveg helyes tagozásáról szól könnyed és 
világos alakban. A ,.Fokozatos tanmenet" c ímű 
részben a kiinduló írással, az átmeneti írással, 
a folyamatos írással ismertet i meg az olvasót 
igen szemléletes alakban. Fejtegetéseit sok pél-
dával, mintával illusztrálja. Az „Egyesített, 
részletes, összehasonlító tanmenet" című rész 
először a kisbetűk egyes csoport jainak írás-
módjára vonatkozóan ad útmutatót . Ebben 
szól az átmeneti, a kiinduló és a folyóírásról. 
„Az egyesített, részletes, összehasonlító tanme-
net nagybetű csoportjai" c ímű fejezetből a r r a 
kapunk útmutatás t , hogy az ú j írásmód elvei-
nek megfelelően miként alakítsuk a nagybe-
tűk egyes csoportjait , mégpedig a nyomtatot t 
nagybetűk alaki hasonlatosságait figyelembe 
véve. Majd fokozatosan összeállított í rásminta-
táblákat n y ú j t a szerző, amelynek a lap ján ala-
kí tanunk és gyakorol tatnunk kell az ú j írás-
móddal történő írást. 

A könyv minden könyv- és papirkereskedő-
nél kapható. Ára : 1-40 P. 

Anyák nap já r a , fák és virágok ünnepérc, 
névnapra és alkalmakra í r t verseket Zászlós 
Márta, a közismert költőnő. Művének ér tékét 
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nemcsak „a szelíden zengő ritmusok" ad ják , 
nemcsak az ízlés finomsága és hangulat-lehelet-
szerűsége, hanem a nemes, emelkedett vi lág-
szemlélet, a vallásos érzés, az ideális gondol-
kodás, amellyel bevezet minket a szeretet tün-
dérvilágába. 

A gyermeki hála természetes közvetlenségű 
tolmácsa, aki lelkesen s pazar kézzel h in t vi-
rágot a mai nehéz sorsot élő „Anyák" f á r a d t 
lábai elé. 

Gyönyörködtet Isten fölséges templomában 
s rámuta t az élet tiszta örömeire. Védelmébe 
veszi a fát, a dalos madara t s lehajol minden 
letört, kicsiny virágért . 

Az alatt az idő alatt, amíg dallal köszönt élő-
ket és holtakat beleélve magát kicsinyek és na-
gyok lelkébe, azoknak nyelvén szól, s egy szép 
ragyogó boldog vi lágban élünk, ahol örök a 
Szeretet, a Jóság, a Szépség. 

A verskötet címe: Versek Anyák Nap já ra , 
F á k és Virágok Ünnepére, Névnapra és Alkal-
makra. Kapható: Korda I rodalmi és Kereske-
delmi ET. Budapest , VIII. , Mikszáth Kálmán-
tér 4. Ára : 1 P 40 fill. Nagyobb megrendelésnél 
10 darab után egy darab tiszteletpéldány. 

Evva Gabriella: A magyar nőnevelés két út-
törője: Karacs Ferencné és Karaes Teréz nő-
nevelési nézetei. A szerző igen hasznos munká t 
végzett akkor, mikor Karacs Ferencnének és 
Karacs Teréznek, ezeknek a X I X . században 
élt tudományt kedvelő kiváló gondolkozóknak 
a nőnevelésre vonatkozó nézeteit összefoglalta 
és könyvalakban kiadta. 

A könyv olvasgatása közben valóban ideális 
női eszménykép tá ru l elénk. Kristálytisztán 
lá t juk a nőnevelésnek azt a célját, amely a 
X I X . század józan társadalmi felfogásához 
igazodik. Olyan tisztán bontakozik ki belőle a 
nőnevelésnek szociális jelentősége s az igazi 
női hivatás nemzetfenntartó fontossága, hogy 
szinte visszavágyódunk abba a korba, amely-
ben a nő sa já t h ivatásának élhetett. 

Evva Gabriella munkájából azonban nem-
csak a két kiváló gondolkozó és gyakorla t i 
nevelő nézeteit i smer jük meg hanem bepillan-
tást nyerünk annak a kornak szellemi életébe 
is, amelyben a nevelés kérdéseivel a legszéle-
sebb körben is foglalkoztak s ebbe nagy íróink, 
ál lamférf iaink és gondolkozóink is belekapcso-
lódtak. Érdekes, hogy igen sok kérdés, ami 
már akkor felszínen volt, még ma is felszínen 
van s el sem dűl addig, míg a nő ismét vissza 
nem kapja igazi hivatását . 

A könyv a M. Kir . Ferenc József-tudomány-
egyetem pedagógiai intézet értekezés-sorozatá-
nak 4. száma. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Friedrich Fröbel : Brief an die Frauen in 

Keilhau. Kiad ja : H. Böhlaus Nachfolger, Wei-
mar . (1936) X I I I + 162 lap. 

Ezt a munkát a berlini Fröbel-archivumban 
őrzött eredeti kézirat a lapján Spranger kezde-
ményezésére és a német nevelés- és iskolaügyi 

történeti társaság megbízásából Bruno Gum-
licli ad ta ki és lá t ta el magyarázó jegyzetek-
kel. Fröbelnek ez az í rása az önéletrajzok cso-
por t j ába tartozik, jelesen ennek szélsőséges ki-
ágazásába, amelyben túltengenek az önvallo-
mások. A nagy pedagógus akkor vetette pa-
p í r r a (1831 aug. 15-től szeptember közepéig), 
amikor Keilhaut e lhagyta és bará t jának, 
Schnydernek svájci, wartenseei kastélyába 
visszavonult . E „Levél"-nek sa já t bevallása 
szerint célja, hogy f e l t á r j a „szívének és lelkü-
letének tör ténetét ' a számára oly kedves és pó-
tolhata t lan asszonyi körnek, amelyhez — mint 
vallomásaiból kiderül — többszörösen gyengéd 
szálak fűzték. E körnek hat t a g j a : Fröbel fe-
lesége Wilhelmina és gyámleánya, Ernesztina, 
sógornője Karolina, ennek három leánya (Fr. 
unokahúgai) : Albertina, Emil ia és Elza. E bizal-
mas .jellegre vall már a levélbeli alak, amely egy-
részt közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a cím-
zett érdekeltekkel, másrészt a tárgyalás szigorú 
rendszerességét sem követeli meg. Fröbel mind-
kettőből bőven kivette részét, az utóbbiból ta-
lán kelleténél nagyobb mértékben, amennyi-
ben az egészet tagolás nélkül, az időrend mel-
lőzésével és gyakori ismétlésekkel vetette pa-
pírra. Visszaemlékezéseit gyermekkorán kezdi 
(leánynépiskolába jár t ) , majd sorban t á r j a 
elénk változatos és küzdelmes é le tpályájának 
főbb állomásait , hosszasabban és különös kedv-
teléssel időzve az á tmenet i korszakokban meg-
nyilatkozó lelki vi lágánál és kapcsolatos belső 
vívódásainál. Az életrajzi adatokan kívül, sőt 
nem r i tkán ezeknek rovására, sű rűn találko-
zunk Fröbelnek egyéni nézeteivel az emberi,, 
szellemi tevékenység legváltozatosabb terüle-
teiről, tényezőiről. I lyenek: viszonya a vallás-
hoz és a természethez, világnézete, életfelfo-
gása és életfilozófiája, romantika, miszticizmus és 
totalitás, pedagógiája, viszonya Pestalozzihoz,. 
Fröbel és a nők stb. Érdemes lenne ezeket a 
„Levél"-ben szétszórt gondolatokat, eszméket 
az emlí te t t szempontok szerint összegyűjteni 
és egységesen feldolgozni, ami lényegesen 
hozzájárulna nemcsak a pedagógusnak, hanem 
egész emberi voltának helyes megismeréséhez. 
(Ügy tud juk , hogy ilyen munka folyamatban 
van már.) Most, amikor a Levelet nyilvános-
ságra hozták és elolvastuk, megállapíthat juk, 
hogy vele nem csupán szerzőjének eredeti cél-
ját : a keilhaui asszonyi körnek részletes tájé-
koztatását , sikerült elérnie, hanem a nagy 
nyilvánosságnak és a tudományos köröknek is 
bőséges és megbízható anyagot szolgáltatott 
önmagának és művének helyes, igazságos érté-
kelésére. Ebből a szempontból a „Levél" a Frö-
belről szóló irodalomnak értékes gyarapodását 
jelenti. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Pedagógiai csendélet Jugoszláviában. 

A szabadkai „Napló" í r j a : A petrovgrádi gim-
názium egyike az ország legszigorúbb iskolái-
nak. A gimnáziumban rendkívül szigorú a fe -
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gyelem. A diáklányok például egyál talán nem 
mehetnek a korzóra, sapkájukat egyenesen és 
nem félrecsapva kell a fe jükre tenni, levelei-
ket az igazgatóság bont ja fel és olvassa el, mo-
ziba, táncmulatságba és színházi előadásra 
nem szabad menniök. A gimnázium igazgató-
sága most ú jabb intézkedéseket léptetett életbe, 
amelyek még inkább megszigorít ják a fegyel-
met és szinte már személyes szabadságuktól 
fosztják meg a diákokat. Az ú j intézkedés sze-
rint az alsóbb osztályú tanulók nem barátkoz-
hatnak a felsősökkel, de más idősebb ismerő-
seik társaságát is kerülniök kell. A fiúknak lá-
nyokkal, a lányoknak fiúkkal nem szabad 
együtt lenni és rokonaikon kívül másnemű 
személlyel egy ginmázista sem mehet végig az 
utcán. Az iskola udvarán külön helyet jelöl-
tek ki a fiúk ós külön helyet a lányok számára. 

A nemzetiségi iskolák tanfelügyelői. 
Jugoszláviában a Dunabánság minapi ta-

nácsülésén egy orvos felszólalásában hangoz-
tat ta, hogy nem elegendő, ha az iskolai növen-
dékek számára tüdőgondozókat á l l í tanak fel, 
hanem még a fertőzés előtt kell megtenni a 
szükséges óvintézkedéseket. Kifogásolta, hogy 
azokon a vidékeken, ahol nagy számban van-
nak különböző nemzetiségű iskolai növendékek, 
a tanfelügyelők nem értik a nemzetiségi nyel-
vet, ami az ellenőrzés és a tanfelügyelet tény-
leges céljainak há t rányára válik. Kér te , hosry 
a jövőben vegyék figyelembe ezeket az érde-
keket is és ezeken a vidékeken lehetőség sze-
rint olyan tanfelügyelőket nevezzenek ki, akik 
értik a kisebbségi nyelvet és közvetlenül ellen-
őrizhetik a növendékeknél elért eredményeket. 

A háztar tás tan taní tására való képesítés 
Olaszországban. 

A folyó év elején kibocsátott olasz nemzet-
nevelésügyi miniszteri rendelet értelmében az 
olasz elemi iskolai tanítónők a háztar tás i fő-
iskolán, Rómában, megszerezhetik a képesítést 
a háztar tás tannak a polgári és szakiskolákban 
való taní tására . Ez a tan tá rgy a könyvveze-
tésre, á iu ismére és általában a ház tar tás min-
den ágá ra kiterjeszkedik. A fenti rendelet úgy 
intézkedik, hogy a polgári iskolákhoz a ház-
tar tás tanra beosztott tanítónő szolgálati ideje 
teljes mértékben beszámítást nyer jen. 

Különleges elismerés a kul túra terjesztéséért 
Olaszországban. 

Az elemi iskolai tanítók és igazgatók a nép-
oktatás terén kifej te t t kiváló és eredményes 
működésük elismerése fejében külön oklevél-
lel tüntethetők ki. Ilyen kiváló érdemeket ju-
talmazó oklevelet kaphat a tanító negyvenévi 
dicséretreméltó szolgálat után is, ú j a i b a n pe-
dig a tanítóságon kívül más ál lampolgár is az 
iskola j avá ra a nemzetnevelésügy előmozdí-
tása, a közművelődés terjesztése körül kifej-
tett rendkívüli és ingyenes működés, valamint 
jelentékeny anyagi szolgáltatás, adományozás 
elismeréseképen. A három osztályba osztott 
elismerő oklevelek birtokosai arany-, ezüst-, 

illetve bronzérem viselésére is jogosultak, 
amelyek egyik oldalán a k i rá ly arcképét, a 
hátoldalon pedig tölgykoszorús vesszőnyalábot 
(fascio) tüntetnek fel a következő fel írással : 
a nemzetnevelésügy előmozdítása körül szer-
zett kiváló érdemekért. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Szeminárium Krasznokvajdán. Április 21-én 
tar tot ta Abauj -Torna vármegye taní tóságának 
encsi köre az V-ik pedagógiai szemináriumot. 
A szemináriumon megjelent a vármegye kir . 
tanfelügyelője: dr. Mavks Ernő, a kir. főigaz-
gatóság kiküldött je, áz egyház képviseletében: 
Frisnyák J ános ker. esperes, a helybeli intelli-
gencia és a tanítóság nagy számban. A kir. tan-
felügyelő megnyi tot ta a szemináriumot, örömé-
nek adván kifejezést, az érdeklődés felett. Az-
után a kir. főigazgatósági kiküldött előadása kö-
vetkezett: „A légvédelmi támadásrólAz elő-
adást a szeminár ium figyelemmel ha l lga t ta 
meg. Ezt követte: özv. Tomaskovitsné Dollák 
Etel tanítónő értekezése, az alkotmánytan kö-
réből. Sok szép és hasznosítható gondolatot ve-
tett fel előadásában, melyért a szeminár ium 
köszönetet szavazott. Bácsmeghy Károly tanító, 
tanítást tar tot t az alkotmánytanköréből: „Anya-
könyvek" címmel. A tanítást nívós vita, hozzá-
szólás követte, melyek közül a kir. főigazgató-
sági kiküldött b í rá la ta nagy figyelmet kel tet t . 
Módszertani értekezést Kovács J . Dezső taní tó 
tartott . Ezt az előadást is nagy figyelemmel 
kísérte a hallgatóság. Veress B. Endre igazgató-
tanító, ker. iskolaigazgató „Az idő felhaszná-
lása, beosztása az osztatlan iskolában" címmel 
tartot t előadást. Látszott, kiérezliető volt min-
den mondatából a hivatásos, képzett taní tó 
lelke, aki világosan érzékeltette az osztatlan 
iskolában való igen helyes gazdálkodást az idő-
vel, ha eredményesen akar a tanító munkál-
kodni. Minden érdemleges hozzászólás nélkül, 
szíves köszönettel adózott a hallgatóság az elő-
adónak. 

Elnöklő kir. tanfelügyelő, további buzgó, lel-
kiismeretes munká ra szólítván fel a nagyszámú 
tanítóságot, a szeminárium a Magyar Hiszek-
egy hangjai mellett végetért. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Paedagogiai Társaság. Az ápr i l i s 
18-án Friml Aladár dr. elnöklésével megtar tot t 
rendes felolvasó ülésén elsőnek Boda Is tván dr. 
muta t ta be Pedagógia és lélektan című szék-
foglaló tanulmányát . 

Ezt követte Baranyai Erzsébet előadása Is-
kolai kiválogatás és ennek elemi iskolai pél-
dája címmel. Bevezetőleg t á rgya l j a a kiváloga-
tás gyakorla tának főbb elveit, alapjai t : értel-
messég és a tudás, vagyis képesség és készség, 
mindkettőnek számbavétele szükséges. A ké t 
tényezőt magasabb tanulmányi fokon nem, de 
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alacsonyabbon egy vizsgálatba lehet olvasz-
tani. A vizsgálat, tar ta lmát tekintve, célozhatja 
a múltbeli teljesítményeket, vagy a jövő tanul-
mányokhoz szükséges követelményeket. A ki-
válogatás i rányának kérdése régebben csak a 
pozitív és a negat ív i rány szembeállításából 
állt, ma a kiválogatás több síkon mozog, vagyis 
többféle mértékkel dolgozik, azért ma minden 
kiválogatásnak pozitívnak kellene lenni. A ki-
válogatás módszere a legégetőbb kérdés: az 
eddigi szubjektív módszer helyébe objekt ív 
módszert áll í tottak, vagyis a tesztmódszert. 
Üjabban azonban mindjobban hódít az a né-
zet, hogy a teszt nem elégséges kiválogatási té-
nyező s azért a szabad teljesítmény megítélé-
sére minőségi mértéket javasol. A kiválogatás 
időpont jára nézve kívánatos a minél korábbi 
és minél gyakoribb kiválogatás, mert ezáltal a 
kiválogatás megbízhatósága fokozódik. A Sze-
geden Pauer Ilona tanítónővel végzett kísér-
let az elemi iskola II . osztályában ment végbe. 
A használt mértékek egyike mennyiségi, má-
sika minőségi volt. A mennyiségi i rányú mé-
résre tesztformákat szerkesztettek, amelyek az 
illető osztályban megkívánható képességek vizs-
gá la tá t célozták a tanulmányi anyag a lapján . 
Három teszt eredményeit összegezve 166 tanuló-
ból 11 tanuló, tehát 6-62% mutatkozott kiselej-
tezendőnek, mely eredményt a további iskolai 
pá lyafu tás is nagyjában igazolta. A számtani 
tehetséget, mint nem a kifejezésben megnyilvá-
nuló tehetséget is teszttel mérték. A fogalma-
zás készségében mutatott tehetség fe lkutatá-
sá ra minőségi mértéket használtak. Az elemzés 
három irányban történt: számbavették a mon-
datok és gondolatok számát, a mondanivaló 
előadásának módját , tehát a stílust és végre a 
nyelvtani szerkezetet. Az előadó hangsúlyozza, 
hogy a kiválogatás végleges normáit egy kísér-
let nem adha t ja meg, hangozta t ja továbbá a 
kiválogatás rendszeresítésének és szakszerűsí-
tésének sürgős voltát, mert a mértékeket kül-
földről átvenni nem lehet, azokat csak a ma-
gunk viszonyai, nyelve, sa já tságai a lap ján le-
het felállítani. 

Boda István előadása: 
A „nevelői" folyamat lényege a nevelőnek a 

nevelendőre gyakorolt és a választott nevelői 
célrendszertől i rányítot t fejlesztő lelki rá-
hatása. A nevelés tudományának, a pedagógiá-
nak két középponti alaptudománya van: a leg-
méltóbb nevelői eszménynek megállapításában 
alapvetően fontos filozófia és a lélektan, amely-
nek ismeretkörébe a tényleges nevelői befi lyá-
solás lényeges középponti tényezői a le?'sajáto-
sabban beletartoznak. A pszichés tényezők rend-
kívüli jelentősége azonnal élesen szen beszökik, 
ha oly kérdésekre keresünk feleletet, mint ar> i-
lyenek például a következők: mi a „nevelői" 
gyakorlat lényege? (a fejlesztő lelki befclyá-
solás — még a „testi" képességnek sajátképeni 
„nevelés"-ében is —), ki gyakorol ja a lelki be-
folyásolást? (a nevelőnek lelki személyisége), 
kire gyakoroltat ik a nevelői befolyásolás? (a 
nevelendő lelki személyisége), mi a nevelés 
végső lehetőség-alapja? (a lelki fejlődés és fej-

leszthetés ténye), melyek a nevelést meghatá-
rozó végső tények és alaphatározmányok és a 
nevelői folyamatban érvényesíthető törvény-
szerűségek? (elsősorban lelkiek: a nevelőben, a 
nevelendőben és magában a nevelői lelki [fej-
lesztő] ráhatásban rej lő alaphatározmányok és 
érvényesülő törvényszerűségek). A nevelői gya-
korfatnak (de épp így a nevelés tudományának 
is) igazi „ f e j lődésé t" is nem annyira a célmeg-
határozó végső eszmények történeti változásai: 
tehát a végső fokon filozófiai eszmélkedések, de 
sokkal inkébb a lelki tényezőkre vonatkozó is-
meretek és belátások gazdagodása és főleg mé-
lyülése szolgálhatják jobban. Az előadó utalt az 
emberi nevelésnek n indmáig ki nem küszöbölt 
némely általános és súlyos következményű 
fogyatkozására; általános emberi és kisközös-
ségi érdekek ellentéteinek kiegyenlíteni nem tu-
dása; Közösségi és egyéni érdekellentétek meg 
nem egyeztetése, sőt mindkettőnek helytelen 
szolgálata; az összes nevelői feladatok teljesebb 
egységű és célszerű intézményes megszervezésé-
nek hiányosságai; a nevelő- és tanítóintézetek 
fogyatkozásai; a természetes és hivatásos ne-
velőknek nevelői személyiség fejlesztő felada-
tukra való kellő elő nem készítettsége; a neve-
lés formális feladatául csak az eddigi kul turá-
lis értékek átszármaztatásának felismerése stb. 
Ily fogyatkozások megértetik, hogy az emberi-
ség mai súlyos válságainak felidézésében és a 
válságok ily hossz í ideig tartó feloldhatatlan-
ságában a maga részéről részes volt az emberi 
nevelés is. Ezek után részletes elemzésekben 
foglalkozott az előadó azzal a kérdéssel, hogy a 
lélektannak nagyarányú legújabb fejlődése 
hogyan termékenyíthet i meg jelentős haszon-
nal a nevelői gyakor la tot és a pedagógiai elmé-
letet és készítheti elő a pedagógia lehetséges 
ha ta lmas arányú általános fejlődését és egy-
úttal a n agyar pedagógiai szellem és tudo-
mány kívánatos és lehetséges hatalmas arányií 
önállósulását. 

H Í R E K 

Magyaros hímzésű leánykaruhák 
térhódítása Kaposváron 

Lapunk mai számában közölt kis csoportkép 
oly; n fontos pedagógiai elgondolás következ-
ménye, mely megérdemli, hogy szélesebb kör-
ben is tudomást szerezzenek róla. 

l'Jgy történt, hogy a mult hónap elején a ka-
posvári áll. el. iskolák tantestületei közös havi 
értekezletüket a Pécsi-utcai iskolában tartot-
ták. Ennek kapcsrn az V. leányosztály vezetője 
gyakorlat i tanítást tar tot t . A tantestület tag-
jainak feltűnt, hogy a kisleánykák egytől egyig 
egyfoima, magyaros hímzésű ruhákban jelen-
tek meg. Az értekezlet után megtudták ennek 
eredetét. Ugyanis az osztályvezető tanítónő, 
Cdcr Arnolc'né, tervszerűen beállította kézi-
munka- t fnmenetébe a buzsáki hímzésű magya-
ros kézimunkák elkészítését, melyet tan í tványai 
olyan kedvvel végeztek, hogy csakhamar igen 
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sok kézimunka elkészült. E r re a tanítónő el-
határozta, hogy minden egyes növendékével el-
készítteti sa já t r uhá j á t is. Tervét siker koro-
názta, mert még a legszegényebb taní tványai is 
elkészítették magyaros ruhá juka t . 

Ezeket és a többi szép kézimunkákat egy fő-
utcai kézimnnkakereskedő kiállította. Virágos 
Kaposvár közönsége csodálkozva nézegette a 
kirakatot . Nem győzték dicsérni a kis aprósá-
gok ügyes mesterműveit . Még nagyobb lett a 
csodálkozás, mikor megtudták, hogy ezeket a 

A kaposvári Pécsi-utcai áll. népiskola V. leányosztályá-
nak tanulói, akik magukhímezte buzsáki hímzésű 
ruhácskában vannak. Tanítónőjük: Ódorné Eckens-

b erg er Margit. 

gyönyörű dolgokat a cukorgyári városrész sze-
gény lakosságának szorgalmas gyermekei állí-
tották elő. 

Azóta csak egy hónap telt el s már is látható 
eredményei vannak a lelkes kezdeményezésnek. 
Az ünnepek alat t büszkén viselték az ú j egyen-
ruhá t a kis embercsemeték. A többi osztályok 
leánynövendékei is megkérték a jó tanító nénit, 
hogy őket is taní tsa meg ezekre a szép mun-
kákra. Már úgy áll a helyzet, hogy a többiek is 
versenyeznek, hogy kinek a r u h á j a lesz a leg-
szebb. 

A szép erkölcsi siker mellett anyagi előnye is 
van az elgondolásnak. A kisleányok annyi meg-
rendelést kaptak, hogy alig győzik kielégíteni 
a „vevőközönséget". í m e i t t van a kézzelfogható 
eredmény. A nemes verseny nemcsak munka-
szeretetre sarka l ja a gyermeket, hanem kereseti 
lehetőséget n y ú j t — már iskoláskorban —, ami 
a mai gazdasági viszonyok között, ilyen sze-
génysorsú gyermekeknek módot nyú j t arra , 
hogy a szülők szűkös keresetéhez hozzájárul-
hassanak és enyhíthessék a család gondjait . 

Ez a lelkes tanítónő, Ódorné Eckensberger 
Margit , aki megérdemli, hogy nevét sokan is-
merjék, példáját kövessék. 

A szolnoki szemléltető-eszköz kiállítás 
Szolnokon, a pedagógiai szemináriummal 

kapcsolatban Biliary István királyi tanfel-
ügyelő vezetésével a tankerület tanítósága 
szemléltető-eszköz kiállítást rendezett. 

Évek óta folytatot t csendes munka, tervezge-

tés és gondos előkészület u tán öltött testet ez 
az értékes gondolat, melyet Bihary Is tván ki-
rályi tanfelügyelő vetett fel s gondos pedagó-
giai megfontoltsággal és hozzáértéssel vezetett 
egészen a megvalósulásig. 

A bemutatkozás túlszárnyalta azt a sikert és 
lelkesedést, melyet az eszme kigondolója, szel-
lemi i rányí tó ja és megvalósítói vártak. Szín-
helye az állami iskola fehérfa lú négy tanterme 
volt. Művészei egyszerű pedagógusok, falusi és 
tanyai tanítók. Kellékei pedig apró-cseprő 
mindennapi tárgyak, rajzok, képek és modellek. 

És csodálatos, hogy ennek ellenére milyen le-
nyűgöző hatással van az ember lelkére ez a fel-
halmozott sok száz és száz t á rgy ! Egy külön 
kis világ ez, a tanító és a gyermek érdekes, gaz-
dag birodalma. 

Minden pedagógus gyönyörködve nézte végig 
a szolnoki szemléltető-eszköz kiállítást, amelynek 
gazdag anyagában minden tan tá rgy számtalan 
eredeti és ötlete« szemléltetőtárggyal volt kép-
viselve. 

A tanítói lélek és leleményesség megnyilatko-
zása a kiáll í tási anyag minden darabja . Ezek-
ből láttuk, hogy ma már nincs akadály a tanító 
előtt, nincs távolság, amelyet áthidalni ne 
tudna. Egy ügyes rajzzal vagy kis modellel ér-
zékeltetheti a legeldugottabb tanyán is a ha-
talmas gyárakat , egypár magakészítette agyag-
állattal a rej te lmes és többezer kilométerre 
lévő a f r ika i állatvilágot, vagy egy nádtörme-
lékből készített kis modellről a párizsi Eiffel-
tornyot stb. stb. Száz és száz ügyes rajzot, ké-
pet, miniatűr modellt lá t tunk ezen a kiállí tá-
son, amelyekkel az ú j tanterv szellemének meg-
felelő legtökéletesebb tanítást lehet végezni. 

Különösen örvendetes tény, hogy némelyik 
vidéki község az első vonalban halad, sőt né-
mely tekintetben kiválóbbat nyúj t , mint a jól 
felszerelt és szerencsésebb adottságok között 
lévő városi iskolák. 

Jóleső az a tudat, hogy a magyar tanítóság 
megérti és mélyen átérzi magasztos hivatását 
és ilyen lelkesedéssel végzi legszentebb köteles-
ségét, mint ahogyan a szolnoki kiállításon 
tapasztaltuk. Ennek az odaadó áldozatos mun-
kának nem maradhat el a méltó gyümölcse. 

A Nemzeti Gyermekhét 
A Nemzeti Gyermekhét munka te rve : 

Díszülés m á j u s hó 3-án délelőtt 11 ó rakor a Zene-
művészeti Fő iskola nagytermében. E lőadók: Sipőcz 
Jenő dr. főpolgármester , a m. kir. k o r m á n y képviselője, 
Albrecht királyi herceg, Szendy Károly polgármester . 
Az énekszámokat Höger Mária vezénylete és Forrai 
Miklós orgonakísére te mellett, a Hungár ia-út i polgár i 
iskola é n e k k a r a a d j a elő. 

Apák-anyák napja m á j u s hó 3-án délelőtt 10 ó r a k o r 
a Városi Sz ínházban a Szívgárda Központ rendezésé-
ben. Műsoron: há romszó lamú gyermekénekkarok , 
gyermekszavalókórusok, tánc- és zenés tornagyakor la-
tok, sz índarab Apák n a p j á r a , sz índarab Anyák nap-
jára, élőképes dal já ték a családi ot thonról , t réfás jele-
netek. Jegyek a Szívgárda Központnál (Mária-utca 23) 
válthatók. 

Rádióelőadás m á j u s hó 3-án délután 17-30-kor. Li'oer 
Endre a lpolgármester e lőadása az Anyák Napjáró l . 
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Rádió helyszíni közvetítés m á j u s 6-án, szerdán dél-
után Va5 órakor a Tisza Kálmán-téri já tszótérről . 

Filmhíradó-felvétel m á j u s hó 6-án, szerdán délután 
5 ó rakor a Tisza Kálmán- tér i játszótérről . 

Gyermeknap. Május hó 7-én és 8-án az Országos 
Gyermekvédő Liga gye rmeknap ja i . 

Szülői értekezletek. A Nemzeti Gyermekhét idő-
t a r t ama alatt va lamennyi alsó- és középfokú fővárosi 
iskolában szülői értekezlet, „Szabadság és fegyelem" 
címen. 

Kirándulások. Má jus 4-én, hé t főn: A székesfőváros 
Erzsébet-leányárvaháza. A Nemzeti Gyermekhét alkal-
mából. Gyülekezés délután 5 óráig a 61-es v i l lamosnak 
a ciszterci ta-gimnázium előtt levő megál lójánál , a Szent 
Imre herceg út ján. 

Május 7-én, c sü tö r tökön: Mahunka Imre Gyermek-
otthon. A Nemzeti Gyermekhét alkalmából. Gyülekezés 
délelőtt Vall óráig a III. ker., Zsigmond- és Kavics-
utca sarkon. Megközelíthető az összes óbudai villa-
mosokkal . 

Május 9 én, s zomba ton : Székesfőváros Napközi 
Gyermekotthona. A Nemzet i Gyermekhét a lkalmából . 
Gyülekezés délelőtt Vall óráig a 14-es, 24-es, 26-os 
vi l lamosoknak a Kálvár ia- tér és Karpfens te in-utea 
sa rkán levő megál lójánál . 

Budapest Székesfőváros Állat- és Növénykertjébe a 
Nemzeti Gyermekhét i dő ta r t ama alatt minden felnőtt 
jegyének megváltása mellet t két 10 éven aluli gyerme-
ket vihet be ingyen, továbbá naponta ha t 50 tagú cso-
port iskolásgyermek tekinthet i meg az Állatkertet, 
tanítóik vezetésével. 

M. kir. Operaház és a Nemzeti Színház rendkívüli 
gyermek- és ifjúsági előadásai. Május 5-én délután 
3 ó rakor az Operaházban: „Az önző ór iás" és a „Törpe 
gráná tos" c ímű niesebalett . 

Május 6-án délután 3 ó rakor az Operaházban a 
„János vitéz" dal já ték . 

Május 9-én délután Vs4 órakor a Nemzeti Színház-
ban a „Liliomfl" kerül bemuta tás ra . Jegyek 2-50 P-től 
20 fillérig a Bizottság hivatalos helyiségében és órái 
alat t válthatók. 

A Népmüvelés Meseszínházának előadásai. Május hó 
3-án délelőtt V211 ó r a k o r az Uránia filmszínházban 
i f júsági előadás. 

Május 3-án délelőtt 10 ó r a k o r a Budai Royal mozgó-
ban (III, Selmeci-u. 14) gyermekelőadás. 

Május 10-én délelőtt Vsll órakor az Uránia Színház-
ban gyermek- a Simplon-mozgóban (XI, Hor thy Miklós-
út 74) i f júsági előadás. Jegyek 010—1 P-ig a Bizott-
ság hivata lában kapha tók . 

Játszótéri gyermekfoglalkoztatás. A Nemzeti Gyer-
mekhét időtar tama alatt a Népművelési Bizottság 
já tszótér i vezetői n a p o n t a 4—7 óráig több já tszótéren 
rendezik a gyermekszórakoztatás t . 

Kórházi rr.esedélutánok. Valamennyi fővárosi gyer-
mekkórházban , illetőleg fővárosi kó rházak gyermek-
osztályain a Nemzeti Gyermekhét tel kapcsola tosan 
uzsonnáztatással és a jándékkiosz tássa l egybekötött 
mesedélutánok lesznek. 

Uzsonnáztatás. M á j u s hó 9-én a Székesfőváros IX. 
ügyosztálya 10.000 játszó gyermeket uzsonnáztat meg, 
ezenkívül a Kerületi Bizottságok sa já t ha t á skö rükben 
vendégelik meg a kerüle t gyermekeit . 

Április havában va lamenny i kerületben megalakul-
tak a Nemzeti Gyermekhét Kerületi Bizottságai, melyek 
az ismertetet t munka te rve t külön p r o g r a m m o k k a l egé-
szítik ki. 

Valamennyi be lépődí j mellett jelzett e lőadásra a 
szegénysorsú gyermekek, a á rvaházak növendékei és 
kü lönböző szociális intézetek pár t fogol t ja i megfelelő 
százalékban ingyen jegyeket kapnak. 

A Nemzeti Gyermekhét szervezési költségeit Buda-
pest Székesfőváros a Népművelési Bizottság költség-
vetésének terhére egészében fedezi. 

Gyermekheti szelvények. A gyermekszórakozta tással 

kapcso la tban fe lmerülő k iadások fedezésére a Székes-
főváros polgármestere 20, 50 filléres és 1 pengős Nem-
zeti Gyermeklieti szelvények kibocsátását engedélyezte. 
Ezek a szelvények a kerület i elöl járóságok népjólét i 
osz tá lyának vezetőjénél, va lamint a Népművelési Bi-
zot tságnál vál thatók. 

A szelvényekért befolyt összeg teljes egészében a 
gyermekszórakozta tás i akc iókra fordít tat ik, amennyi-
ben m a r a d v á n y lenne, az a Népművelési Bizottság által 
a nyá r i h ó n a p o k b a n fo ly ta tandó gyennekszórakoz ta 
tási akció költségeinek fedezéséül szolgál. 

A budapesti VII. kerületi állami tanítónőképző 
„Magyar Ünnepsége". Április hó 26-án, vasá rnap dél-
előtt t a r to t ta meg ezévi „Magyar Ünnepségét" a VII. 
kerület i á l lami tanítónőképző-intézet . Az ország e leg-
népesebb nőnevelő intézménye most ha rmadízben ren-
dezett ilyen ünnepélyt . Dicséretreméltó törekvés ez az 
intézet részéről, mert növendékei lelkében elmélyíti 
azt a tudatot , hogy a m a g y a r taní tónő h iva tásának 
egyik fő eleme a nemzeti művészet ápolása, továbbá, 
mer t tanúbizonyságot tesz róla, hogy kellő gondosság 
mellett a magya r népművészet termékei magasrendű 
művészi szépségeket t u d n a k nyú j t an i és végül, mert 
bepi l lantást engedve az intézet belső életébe, meg-
ismertet i a n n a k tiszta, m i n d n y á j u n k részére értékes 
és k i ta r tó nevelői munkásságá t . Az ünnepségen Liszt, 
Kodály és Molnár Antal műve i t adták elő szóló ének-
ben, kó rusokban és t áncokban . A közönség, amely 
zsúfolásig megtöltöt te az Uránia-színházat , őszintén 
gyönyörködöt t a szebbnél-szebb előadási számokban 
és igen sokat tapsolt a szereplőknek. Az elismerés 
természetesen szólt a t anár i k a r n a k is, amelynek tagjai 
közül Csukás Zoltán taní to t ta be és vezényelte a kóru-
sokat, az e lőadás több részét pedig Sz. Doby Ida, dr. 
Simonyiné Müller I rma és dr. Krizsanecné Németh 
Edit tan í to t ták be. A „Tavasz" c ímű ha tszó lamú kórus 
o rkesz t iká ja dr. Dienes Valériától, a Liszt: Magyar 
táncok terve pedig Róka Eva testnevelési t anár tó l ered. 

Feloszlatták az Országos Dalosszövetséget és 
kerületeit . A magyar tanítóságot és az isko-
lánkívüli népmüvelés szerveit közelről érdekli, 
hogy a m. kir. belügyminiszter a kultusz-
miniszterrel egyetértően az Országos Magyar 
Dalosszövetséget és annak összes kerületeit fel-
oszlatta. E r r e az erélyes elhatározásra az a 
körülmény szolgáltatott okot, hogy a múlt évi 
szeptemberben elrendelt vizsgálat a Szövetség 
központi ügyvezetése, pénz- és vagyonkezelése 
körül évekre visszanyúló igen súlyos szabály-
ta lanságokat állapított meg. E szabálytalan-
ságok nagy erkölcsi és anyagi károkat okoz-
tak, és a Szövetségbe tömörült 525 dalosegye-
sület működésének összefogó i rányí tását bi-
zonytalanná s ál talában a magyar dalművé-
szet céltudatos fejlesztését az eddigi központi 
szervezet mellett ki lá tástalanná tették. Ezért a 
Szövetséggel szemben a legszigorúbb megtorló 
rendszabályok alkalmazása vált szükségessé 
s ennek folytán a Szövetséget és annak szer-
veit: a kerületeket is fel kellett oszlatni. 

A feloszlatott Szövetség ügyeinek, illetőleg 
a dalosegyesületek közös ügyeinek további ve-
zetésével a miniszter dr. Nevelős Gyula kul-
tuszmin. miniszteri tanácsost bízta meg. 

A feloszlató rendelet — tekintettel a magyar 
dalosélet folytonosságára és zavartalan fejlő-
désének nemzeti jelentőségére, — egyút ta l ar-
ról is intézkedik, hogy a miniszteri biztos a 
dalosegyesületeknek egy ú j központi egyesü-
leti szervét hozza létre ugyanazon célok szol-
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gálatára , amelyek érdekében a Dalosszövetség 
annak idején létrejött . Az u j Szövetség „Ma-
g y a r Dalos Egyesületek Országos Szövetségé" 
néven fog megalakulni. Az alakuló közgyűlést, 
amelyen az ország valamennyi dalosegye-
lete képviseltetheti magát, a miniszteri biztos 
a folyó évi má jus hó 10-én délelőtt 10 órára 
h ív ta egybe a Zeneművészeti Főiskola kis-
termébe. (Liszt Ferenc-tér 8.) 

A belügyminiszter feloszlató rendeletét, 
amely a feloszlatás szükségét részletesen meg-
okolja, a Magyar Dal április hó 11-én kiadott 
rendkívüli száma tette közzé. 

A miniszteri rendelet fe lh ív ja a figyelmet 
a r ra , hogy a feloszlatott Dalosszövetség neve 
a la t t az utóbbi időben már megindított akció-
kat, — amilyen a szombathelyi XXIV. országos 
dalosverseny és Liszt Ferenc-ünnepély —, a fel-
oszlatás egyáltalán nem érinti. 

Az ú j szövetség alakuló közgyűlésének Meg-
hívóját , melyet a miniszteri biztos bocsátott 
ki, az alábbiakban közöljük: 

A Magyar Dalos Egyesületek Országos Szö-
vetségének megalakítása. 

Meghívó a Magyar Dalos Egyesületek Or-
szágos Szövetsége 1936. évi má jus hó 10-én 
(vasárnap) délelőtt 10 órakor Budapesten, a 
Zeneművészeti Főiskola kistermében. (Liszt 
Ferenc-tér 8.) ta r tandó alakuló közgyűlésére. 

Az alakuló közgyűlés tárgysorozata a kö-
vetkező: 1. A miniszteri biztos tájékoztatója. 
2. A Magyar Dalos Egyesületek Országos 
Szövetségének megalakítása. 3. Az alapszabá-
lyok ismertetése. 4. A tisztikar és a bizott-
ságok megválasztása. 

Erre az alakidó közgyűlésre a Magyar-
ország területén lévő és miniszterileg jóvá-
hagyott alapszabállyal bíró valamennyi da-
losegyesületet tisztelettel meghívom. 

A dalosegyesületek az alakuló közgyűlésre 
egy szavazatra jogosított képviselőt küldhet-
nek a legközelebb kibocsátandó „Közgyűlési 
megbízólevél"-lel. A „Közgyűlési megbízó-
levelet" a képviselt dalosegyesület elnöké-
nek és t i tkárának a lá í rásával s az egyesület 
pecsétjével kell ellátni, és a képviselettel 
megbízott személy nevét a megbízólevél meg-
felelő rovatában feltüntetni . Képviselettel 
megbízott személy csak az lehet, aki vala-
mely dalosegyesületnek legalább egy éve 
igazolt tagja . Egy személy három dalosegye-
sületnél többet nem képviselhet. 

Az a dalosegyesület, amely az alakuló köz-
gyűlésen résztvenni, illetőleg magá t képvi-
seltetni óhaj t ja , ebbeli kívánságát velem kö-
zölni szíves legyen, hogy a „Közgyűlési meg-
bízólevelet" címére kellő időben megkiildhes-
sem. H a a dalosegyesület személyes képvise-
letről az utazási költségek, vagy más okok 
miat t nem gondoskodhatik, úgy az aláírt , 
egyesületi pecséttel ellátott Közgyűlési meg-
bízólevélnek címemre (dr. Nevelős Gyula 
miniszteri tanácsos, miniszteri biztos, Buda-
pest, IV., Reáltanoda-utca 7.) való megkül-
dése esetén intézkedem, hogy az illető egye-
sület megfelelően képviseltessék. Ebben az 

esetben a hozzám visszaküldött Közgyűlési 
megbízólevélen a képviselettel megbízott sze-
mély nevének helyét üresen kell hagyni. 

A feloszlatott Országos Magyar Dalosszö-
vetség volt tagegyesületei a megalakuló Ma-
gyar Dalos Egyesületek Országos Szövet-
sége tagja inak tekintetnek, kivéve ha vala-
mely egyesület nálam írásban külön bejelenti, 
hogy az újonnan alakuló Magyar Dalos 
Egyesületek Országos Szövetségének nem kí-
ván t ag j a lenni. A feloszlatott Országos Ma-
gyar Dalosszövetség volt tagegyesületei a 
Közgyűlési megbízóleveleket felkérésük nél-
kül postaküldeményként megkapják. 

A képviseletről, illetőleg megbízásról szóló 
fentjelzett előírások — természetesen — a 
feloszlatott Szövetség volt tagegyesületeire 
is vonatkoznak. 
Siketnémák felvétele. A váci kir. orsz. siket-

néma (internátus) intézetbe az 1936—37. évi 
(jövő) iskolai évre felvételt nyerhetnek — az 
óvodai tagozatba 4—6, az előkészítő osztályba 
6—8, az I. osztályba 7—10 éves — oly siket-
néma gyermekek (vagyontalanok ingyenesen), 
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, Konstant in- tér 6. szám. 

A névelemzés. Az egyik erdélyi tanügyi lap-
ból vet tük át ezt a hírt , amit szószerint köz-
lünk. „A carei róm. kat. fiú és leány elemi is-
kolánál Margineaiiu tanfelügyelő lá togatása al-
kalmával megállapította, hogy a 330 növendék 
közül 216 sváb. A szülők ti l takoztak ugyan a 
megállapítás ellen, de nemsokára rendelet ér-
kezett a közoktatásügyi minisztériumból, hogy 
a 216 gyermek vagy sváb, vagy pedig az állami 
iskolába köteles átiratkozni. A szülők, akik a 
beiratkozáskor írásbeli nyilatkozatot adtak, 
hogy magyar anyanyelvűek, nem tudtak bele-
nyugodni ebbe a rendelkezésbe s megbízták dr. 
Patzkó Elemér oradeai ügyvédet, hogy utazzék 
Bukurest ibe és személyesen kér je a minisztert 
a sérelmes rendelet visszavonására. Az ügyvéd-
nek többszöri tá rgyalás után s ikerül t elérni, 
hogy Valaori á l lamti tkár elrendelte a gyerme-
kek nemzetiségének egy líjabb vizsgálatát és 
addig a gyermekek továbbra is a róm. kat. is-
kolát lá togathat ják . 

Közben a közoktatásügyi miniszter a beígért 
vizsgálattal dr. P teancu Álexandru közoktatás-
ügyi vezérfelügyelőt bízta meg, aki több ro-
mán hivatalos t an fé r f iú kíséretében megláto-
ga t ta az iskolát, amelyet dr. Földváry György 
egyházközségi elnök és Becker József igazgató 
képviselt. A szülőket dr. Pteancu nem hal lgat ta 
ki, véleménye szerint mindazok a növendékek, 
akiknek némethangzású nevük van, németek-
nek minősítendők és az ilyen alapon történt át-
utalás indokolt. 

Dr. Földváry egyházközségi elnök sérelmes-
nek találta, hogy a névelemzés alkalmával ía 
szülőket nem hívták meg és nem kérdezték 
meg, hogy milyen nemzetiségűnek vall ják ma-
gukat. A carei róm. kat. elemi iskolába beirat-
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kozott gyermekek róm. katolikusok, amilyen a 
hitközség által fenntar to t t iskola, magya r anya-
nyelvűek és a szülők nyilatkozata szerint ma-
gyar nemzetiségűek. 

A vezérfelügyelő kijelentette, hogy ebben a 
kérdésben a minisztérium keretében működő 
állandó tanács ha tároza ta alapján hoz majd 
döntést a közoktatásügyi miniszter." 

Tanító-zeneszerző és író sikere. Szépen sikerült 
operet te t adott elő a Sárbogárd i STC műkedve lő gár-
dá ja . A üiákszivek c ímű operet t szövegét Lugosi Árpád 
kisegítő rk. tanító írta, zenéjé t pedig i f j . Dezső La jos 
ref. t an í tó szerezte, ak inek édesapja , id. Dezső La jos 
is i smert zeneszerző. 

Komárom-Esztergom vármegye kultúrházai . 
A népművelési tevékenység természetesen leg-
belterjesebb azokon a helyeken, amelyeknek 
kul túrházuk van. Kellő veztés mellet t a kul-
túrházban a népművelésnek minden ága ál-
landó otthont ta lá lhat . Ezért van különös je-
lentősége annak, hogy a vármegyék területén 
hány községnek van kultúrháza, másszóval: nép-
háza. Ezidőszerint a rány lag legtöbb kultúrház 
van Komárom-Esztergom vármegyében. A vár-
megyének van 68 községe és 25 telepe, összesen te-
hát 93 népművelési helye. E 93 helynek 28 kul-
tú rháza van, tehát a kultúrházak száma a nép-
művelési helyek számához képest 31-1%, más-
szóval Komárom-Esztergom vármegyében a 
népművelési helyek egyharmadának van ál-
landó népművelési otthona. Já rások szerint a 
legtöbb van az esztergomi járásban, ahol min-
den második községben találunk kultúrházat . 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kultúr-
házak jelentékeny részét az Esztergom-Komá-
rom vármegyében működő bányaüzemek hoz-
ták létre, amelyek alkalmazottaik és munká-
saik szellemi továbbképzésére különös gondot 
fordí tanak. 

A Közművelődési Rádióelőadássorozat májusi mű-
sora. Minden vasá rnap délután Vsö ó r a k o r Budapest 
I. á l lomásán a következő előadások ha l lha tók : Május 
3-án Germanusné Hajnóczy Rózsa olvas fel Lőcséről, 
a fehérasszony városáról, a Szepesség e régi, gazdag 
kereskedelmi központ já ró l , mely m i n d m á i g megőrizte 
bás tyás falait, ódon házai t , remek székesegyházát úgy, 
min t az a kuruc- időkben volt, m i k o r a csodaszép 
Ghéczy Julianna, Jóka i közismert regényének hősnője 
szőtte ott cselszövényeit. — Bognár Cecil cisztercita 
g imnáziumi tanár május 10-én, a m a i öngyilkossági 
j á rványban mindgyak rabban előforduló „diáktragédiák 
ról" emlékezik meg A közvetlen ok, mely végzetes tet-
tére viszi az if jút; m a j d n e m mindig jelentéktelen kicsi-
ség, de hogy azt ő o lyan végzetesnek lá t ja , ebben az 
opt ika i csalódásban van a végső ok, me ly gyakran 
tudat lanságból , tévedésből, vagy gondat lanságból szár-
maz ik és az i f jú környezetét , a c sa l ád já t terhelik. 
Gyakran megál lapí tható, hogy az ok ta lan szigor, vagy 
elernyesztő, túlzó kényeztetés szinte az öngyilkosságra 
nevelte a gyermeket. — Május 17-én dr. Kovács Alajos, 
a Központi Statisztikai Hivatal e lnöke t a r t előadást, 
melynek címe: „A jövő a statisztika tükrében", vagyis 
a r ró l beszél, hogy mi lyen következtetéseket lehet le-
vonni a népesedés évről-évre gyűj töt t számadata iból . 
Érdekesen mu ta t j a be, hogy a h á b o r ú alatt született 
csökkent lé tszámú generáció, m a j d az u tána hir telen 
megnövekedő évfo lyamok arányta lansága az évek folya-
m á n mennyi zavart, válságot okoz a t á r sada lomnak , 

különösen a gazdasági életnek. — Halász Gyula május 
24-én gróf Benyovszky Móric halálának 150 éves for-
dulója alkalmából, e regényeséletű m a g y a r főúr ró l ol-
vas fel, ki a lengyelek oldalán harcol t az oroszok ellen 
és m i k o r Kamcsa tkába száműzték, onnét megszökve, 
félévig kóborol t a Csöndes-óceánon, végül pedig király 
lett Madagaszkár szigetén. — Dóczy Jenő, Arany ki-
t ű n ő mél ta tója , május 31-én „Petőfi látogatása Arany 
Jánoséknál" c ímű előadását olvassa fel. Petőfi Sándor 
1847 június elején látogatta meg Nagyszalontán Arany 
János t , aki ott nó tá r ius volt, de nevét már szárnyra 
k a p t a a hír. Petőfi pedig m á r ünnepel t költő volt akkor . 
Eddig csak levelekből és hírből i smerték egymást, ez 
volt az első személyes ta lá lkozásuk. Petőfi Nagykároly-
ból jött, vára t lanul toppant be, nagy meglepetést okozva. 
P á r napot töltött Arany meleg családi körében; nagyon 
jól érezte magá t közöttük, holtig t a r tó bará tságot kö-
töt tek és annyi ra megszeret te Arany két kis gyermekét , 
a szőke Jul iskát és a c igányképű Lackót , hogy még 
későbbi leveleiben is folyton emlegeti őket. Er rő l a 
ta lá lkozásról szól ez a kis életkép, amely egyúttal jel-
l emra j za is a két köl tőnek. 

Halálozás. Aranyi Kálmán községi igazgató-tanító 
á ldásos életének 50. évében, a v i lágháborúban és hadi-
fogságban szerzett betegségéből kifolyólag rövid szen-
vedés után, ápri l is 8-án a debreceni k l in ikán vissza-
ad ta nemes lelkét Teremtőjének . — Fesztóry Ottó 
Géza vármegyei népművelés i t i tkár ápri l is 4-én, áldá-
sos életének 60. évében Mátészalkán elhúnyt . — Kálnoky 
Domokosné szül. H a j d ú Mária á l lami iskolai tanítónő, 
a kötelességteljesítés mintaképe, Miskolcon ápril is hó 
17-én meghalt . — Darufa lv i Krehnyay Béla, Veszprém 
vármegye kir. tanfelügyelője, rövid szenvedés után, 
életének 58., házasságának 32. évében, az utolsókenet 
szentségével megerősí tve visszaadta jóságos lelkét Te-
reintőjének. Április hó 18-án helyezték örök nyuga-
lomra a veszprémi rk. temetőben. A megboldogult ki-
váló tagja volt a magya r kir. tanfelügyelői ka rnak . 

H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 68.996/1936. VI. szám alat t kelt rendelete 
az iskolai fás í tás és erdősítés eredménye 

tárgyában. 
I. 

Valamennyi kir. Tanfelügyelői hivatalnak és 
tankerületi kir. főigazgatónak, (a székesfővá-
rosi kir. tanfelügyelőség és főigazgatóság ki-
vételével) a budapesti és szegedi polgári isko-
lai tankerület kir. főigazgatóságának, a tanító-
és tanítónőképző intézetek kir. főigazgatósá-

gának. 
A m. kii-, földmívelésügyi miniszter úr mul t 

évi november hó 23-án 86.896/1934. I. 2. szám 
alat t kelt á t i ra tában arról értesített , hogy az 
iskolai fásí tás és erdősítés terén 1932/33. isko-
lai évben elért jelentős eredményekre figye-
lemmel ezeket a munkákat a rendelkezésre álló 
lehetőségekhez képest a jövőben fokozottabb 
mértékben k íván j a támogatni . 

Ennek megfelelően a m. kir. földmívelésügyi 
miniszter ú r egyidejűleg utas í to t ta az említett 
munkálatok szempontjából figyelembe jöhető 
összes a lá ja rendelt hatóságokat, hivatalokat, 
szakintézményeket, szerveket és szakközege-
ket, hogy az eddig végzett és a jövőben vég-
zendő iskolai fásításokat és erdősítéseket al-
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kalomszerűen ellenőrizzék és a hozzájuk for-
duló iskolákat, illetőleg taní tókat , t anároka t 
mindenkor tájékoztassák. 

Közölte egyben a m. kir. földmívelésügyi 
miniszter ú r velem azt is, hogy a községi fa-
iskolák ügyében kiadott 80.400/1934. számú ren-
delete csak a községi faiskolák működésének 
korlátozására nézve tar talmaz rendelkezéseket 
és csupán azokat a községi faiskolákat szün-
tet i meg, amelyeknek működése növényegész-
ségügyi és kertészeti szempontból kifogás alá 
esett és amelyek így eddig sem szolgálhatták az 
iskolai fás í tás és erdősítés ügyét. 

Felhívom Címedet, hogy mindezekről az alá-
rendelt és érdekelt iskolák igazgatóságát ér-
tesítse és utasítsa, hogy a m. kir. földmívelés-
ügyi miniszter úr helyszínen eljáró felügye-
leti szerveinek és hatósági közegeinek meg-
jelenésük alkalmával az iskolai fásí tás és er-
dősítés helyzetére nézve a szükséges felvilágo-
sí tásokat a d j á k meg. 

II . 
Valamennyi főtisztelendő Egyházi főható-

ságnak a fent i rendeletemet azzal van szeren-
csém nagybecsű tudomására hozni, hogy a 
bölcs főhatósága alatt működő iskolákra nézve 
hasonló módon intézkedni méltóztassék. 

Fogad ja a főtiszteletű Egyházi főhatóság ki-
váló tiszteletem őszinte nyilvánítását . 

Budapest, 1936. évi március hó 11-én. 
A miniszter helyett : 

Dr. Huszka Ernő s. k., min. o. f. 

A I.ESOK szervezeti szabályzata. 

1. §• 
A szervezet címe: „A Levente Sport Országos Köz-

pont ja" (LESOK). 
A LESOK székhelye: Budapest. 
Működési területe: Magyarország. 
Hivatalos pecsétje: „Az állami kis címer" a következő 

körirattal: A LEVENTE SPORT ORSZÁGOS KÖZ-
PONTJA. 1936. 

Jelvénye: A leventejelvény (2 cm hosszú fenyőág, 
ra j ta középen fehér „L" betű, alul nefelejts virág. 

Színei: A magyar nemzeti színek. 

2. §• 
A LESOK a vallás- és közoktatásügyi miniszter fenn-

hatósága alatt, a LESOK szervezeti szabályzata, nem-
különben a Büm. által jóváhagyott leventeegyesületek 
alapszabályai szerint működik, az OTT III. szakbizott-
ságának kebelén belül, mint annak alárendelt szerves 
része. 

A LESOK a leventeegyesületek sportbéli működése 
tekintetében kezdeményező, véleményező és felügyelő 
szerv. 

3. §. 
A LESOK feladatai: 
a) végrehajt ja a felsőbb helyről jövő intézkedéseket; 
b) véleményt és javaslatot ad a hozzáutalt kérdések-

ben; 
c) elintézi a keretébe tartozó tagegyesületektől, a test-

nevelési szervektől, a sportszövetségektől vagy magáno-
soktól beérkezett és hatáskörébe tartozó előterjesztése-
ket, átiratokat és megkereséseket; 

d) irányítja, erkölcsileg és anyagilag támogatja, ellen-
őrzi és fejleszti a leventeegyesületek sportmüködését; 

e) költségvetési tervezetet készít a mutatkozó szük-
ségleteknek megfelelően; 

f ) leltárt vezet a központ tulajdonát képező ingósá-
gokról; 

g) sportpályák, lőterek, uszodák, játékterek létesíté-
sét és karbantartását elősegíti és nyilvántartja; 

h) a leventeegyesületek közt esetleg felmerülő vitás 
sportkérdéseket eldönti; 

i) a sportszövetségek által esetleg kiszabott fenyíté-
seket, büntetéseket végrehajtja; 

j) országos leventeversenyeket és sportünnepélyeket 
rendez, illetve rendeztet. Testnevelési kerületi, kerület-
közi és törvényhatósági, valamint ezek közötti verse-
nyek és sportünnepélyek megrendezését engedélyezi; 

k) a LESOK-bajnokokat és az egyes sportágakban 
elért legjobb leventeeredményeket nyilvántartja; 

l) lehetővé teszi, hogy a leventeifjúság a testgyakor-
lás különböző ágaiban egymásközt és nyilvánosan ver-
senyezhessen; 

m) kötelező játék- és versenyszabályokat alkot a 
leventeegyesületek saját versenyeire nézve, amennyiben 
az illetékes sportszövetségek szabályai a leventeintéz-
mény szempontjából nem volnának alkalmazhatók; 

n) sportszakoktató-taní'olyamokat rendez és az egye-
sületeket kiképzett edzőkkel lát ja el; 

o) sportszakosztályok megalakulását elősegíti és ellen-
őrzi; 

p) szorgalmazza mindazon intézkedéseket, melyek a 
sportolást és versenyek rendezését lehetővé teszik. 

4. §• 
a) Mindazon kérdések, amelyek a leventéknek a tár-

sadalmi egyesületekben való sportolására vonatkoznak, 
a LESOK és a társadalmi sportszövetségek közt külön-
külön kötendő egyezményekben nyernek részletes sza-
bályozást. 

b) Ezen egyezmények szabályozzák tehát 
a leventéknek a társadalmi egyesületekbe való be-

lépését, a számukra való igazolást és átigazolást, 
a leventék nyilvános versenyzését úgy a levente-

szervezetek, mint a társadalmi egyesületek keretében, 
az önkéntes tagok sportbéli tevékenységét, 
a fegyelmi és felügyeleti kérdéseket, 
a LESOK és egyesületei, valamint a szövetségek és 

egyesületeik közti érintkezések módjait, 
általában a LF.SOK-nak és egyesült teinek, továbbá 

a sportszövetségeknek és egyesületeiknek egymással 
szemben fennálló jogait és kötelezettségeit, 

a LESOK-nak a társadalmi sportszövetségekben való 
képviseletét, 

és más ezekkel kapcsolatos kérdéseket. 
c) Ezek az egyezmények általában egy évre szólnak 

és amennyiben azt a lejárat előtt egy hónappal egyik 
fél sem mond ja fel, újabb egy évre meghosszabbított-
nak kell tekinteni. 

d) Ha a LESOK és valamely szövetség között a meg-
egyezés vagy annak végrehajtása körül vitás kérdések 
merülnének fel, döntésre az Országos Testnevelési Ta-
nács elnöksége hivatott. 

5. §. 
A LESOK az OTT III. szakbizottság elnökének irá-

nyítása alapján, az OTT társelnökének felügyelete alatt 
működik. 

6. §. 
A LESOK tisztikara: 
a) az ügyvezető igazgató, 
b) a főtitkár, 
c) a pénztáros. 
A tisztviselőket az OTT társelnöke nevezi ki, illetve 

bízza meg. 
A pénztárost az OTT társelnöki hivatal személyzeté-

ből kell kijelölni. 
Az ügyvezető igazgató és a főtitkár az OTT társ-

elnöke által megállapított tiszteletdíjban részesülnek. 
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A) Tanácsadó szervek: 
1. a LESOK sportbizottsága, 
2. a LESOK tanácsa. 

fí) Végrehajtó szervek: 
1. a járási (városi) testnevelési vezetők, 
2. a törvényhatósági testnevelési felügyelők, 
3. a testnevelési kerületi felügyelők. 

8. §. 
A LESOK-sportbizottság tagjai: 
A III. szakbizottság elnökének elnöklete alatt a III. 

szakbizottság szakelőadója, a m. kir. Testnevelési Fő-
iskola igazgatója, a ni. kir. Toldi Miklós honvéd sport-
tanár- és vívómesterképző intézet parancsnoka és or-
vosa, a LESOK lisztviselői, a budapesti testnevelési 
kerületi felügyelő, Pest vm. É., — Budapest székes-
főváros testnevelési felügyelője és sportszakelőadója, 
továbbá a társadalmi sportszövetségeknek az OTT társ-
elnöke által meghívott három képviselője. 

9. §• 
A tanács tagjai: 
Az OTT társelnöke, az OTT III. szakbizottságának 

elnöke és szakelőadója, a LESOK tisztviselői, a sport-
bizottság tagjai és a szükséghez képest vidékről be-
rendelt vármegyei és kerületi testnevelési felügyelők. 

10. §. 
A LESOK szerveinek hatáskörét és működését a 

LESOK ügyrendje szabályozza, melyet az OTT társ-
elnök hagy jóvá. 

Köszönetnyilvánítás. 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

gróf Károlyi Imrénének, továbbá toronyi Fell-
ner György földbirtokosnak azért, mert a nagy-
mágocsi elemi iskolák szegénysorsú növendé-
kei részére 1300 P értékű szeretetadományt ju t -
tatot t s hogy a téli időszakban naponta 300 
gyermek iskolai étkeztetéséről gondoskodott, 
illetőleg, mert ugyancsak a fentebb nevezett 
iskola tanulóinak 1800 P ér tékű szeretetado-
mányt jut tatot t , őszinte elismerését és köszö-
netét nyilvánította. 

A magyar ki rá lyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Hajdú vármegye közönségének azért 
a nemes elhatározásáért, amellyel a siketnémák 
debreceni ál lamilag segélyezett intézete támo-
gatására a vármegye 1936. évi költségvetésében 
600 pengő segélyt irányozott elő, őszinte elis-
merését és köszönetét nyi lvání tot ta . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Bánlaky Ödönné Balassa Márta székes-
fehérvári ny. községi tanítónőnek azért, mer t 
a székesfehérvári—tótvárosi községi elemi is-
kola szegénysorsú tanulói részére, 8 éven át, 
mintegy 800 pengő értékű élelmiszert s ruha-
neműt adományozott, őszinte elismerését és 
köszönetét nyilvánította. 

Folyóirat-ajánlás . 
A szerkesztők nevei: D a r á n y i Gyula dr., 

Melly József dr. és Buchgraber János dr. — 
A folyóirat címe: „Egészség". — A kiadócég: 
Országos Közegészségügyi Egyesület. — A 
megjelenés helye és ideje: Budapest , megjele-
nik havonta egj rszer. — A folyóirat a l ak ja : 

8-ad rét. — A folyóirat á r a : évi 4 pengős elő-
fizetési dí j . — Az a ján lás mely iskolafajok 
könyvtárai számára való beszerzésre vonatko-
zik: állami, középiskolák, tanító(nő)képző inté-
zetek, felső kereskedelmi, polgári és elemi is-
kolák t aná r i és tanítói könyvtára i számára. 

Hirdetmény. 
Az Országos Gyermekvédő Liga Budapesten, 

I., Bánffy-utca 3. szám alat t lévő Erzsébet 
Hadiárva Leányotthona 1936 szeptember 1-étől 
kezdve korlátolt számban és kedvezményes el-
látási d í j ellenében beuta lásra elfogad elemi 
és középiskolai egészséges, jómagaviseletű 
leánygyermekeket. A növendékek az intézettől 
kis távolságra fekvő elemi és polgári iskolát, 
líceumot, kereskedelmi szaktanfolyamot, felső-
kereskedelmi iskolát, va lamint állami tanítónő-
képzőt látogathatnak. Az intézet a kitűnő leve-
gőjű Kissvábhegy al ján, modern villaépeület-
ben van elhelyezve. Központi fűtés. Intézeti 
orvos. Bőséges és jó ellátás. Szakszerű korre-
petálás. 

Részletesebb felvilágosítást az Országos Gyer-
mekvédő Liga központja, Budapest, V, Báthory-
utca 7. Tel. 14-6-29, vagy az intézet igazgatósága 
nyúj t . 

Felvételre irányuló kérelmek augusztus hó l - ig 
az Országos Gyermekvédő Liga igazgatóságához 
terjesztendők elő. 

Budapest , 1936 április hó 15-én. 
Orsz. Gyermekvédő Liga igazgatósága. 

Pályázati hirdetmény. 
A Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjinté-

zete által Kecskeméten fenntartott Faragó Béla orszá-
gos árvaházban az 1936. évi szeptember hó l-ére meg-
üresedő helyekre a fenti nyugdíjintézet terhére neve-
lési járulékot élvező és a 6. életévüket már betöltött 
árvák részére pályázatot hirdetek. 

Az árvaházba leendő felvételre és a nevelési járulék 
ellenében leendő neveltetésre a nevezett nyugdíjintézet 
kötelékébe tartozó tanintézeteknél működött férfi- és 
nőtanárok, tanítók, óvók és altisztek teljesen szülőtlen 
s amellett teljesen vagyontalan árvái igényjogosultak. 

Amennyiben a megüresedő helyekre megfelelő számú 
teljesen szülőtlen árva felvételét nem kérnék, felvételre 
számíthatnak a vagyontalan félárvák is, ezek között 
elsősorban a hadiárvák. 

A hozzám címzett bélyegtelen pályázati kérvényeket 
az alábbi okmányokkal felszerelve az 1936. évi május 
hó 31-éig kell a kecskeméti Faragó Béla Országos 
Árvaház igazgatóságához 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. a legújabb keletű közhatósági orvosi bizonyítvány 

arról, hogy az árva testileg és Szellemileg ép és inter-
nátusi nevelésre alkalmas, 

5. az árvának vagyontalar.ságát, a félárvánál pedig 
az életben levő szülő vagyontalanságát és jelenlegi fog-
lalkozását igazoló helyhatósági bizonyítvány, 

6. az árva szüleinek családi értesítője, 
7. az árva nevelési járulékának utalványozásáról 

szóló itteni rendelet másolata, illetve a legutolsó havi 
nevelési járulék kifizetését igazoló „szelvény", 

8. a gyám kirendelésére vonatkozó végzés (árvaszéki 
határozat), 
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9. a néhai szülő volt keze lőorvosának vagy a halot t-
kémnek bizonylata — az esetben, ha a családi értesítő-
ből vagy a halotti anyakönyvi k ivonatból nem tűnik 
ki, — hogy a szülő milyen betegségben halt el? 

10. gyámi nyi la tkozat arról, hogy az árva felvétele 
esetén nevelésére és ápolására nézve minden beavatko-
zási jogról lemond és az árvával való személyes ér int-
kezés tekintetében az á rvaházná l fennál ló szabályok-
nak magát feltétlenül aláveti; t udomásu l veszi, hogy 
az á rvák csak a ka rácsonyi szünidőben vihetők haza 
és a k k o r is csak a b b a n az esetben, ha a gyám hatósági 
bizonylat ta l igazolja, hogy abban a községben, ahova 
az á rvá t viszi, j á rványos betegség nincsen, illetve a 
legutóbbi időben nem volt és ha ki je lent i , hogy ő vagy 
megbízo t t ja az á rvaház által Budapes t ig szállított á rvát 
a pá lyaudvaron átveszi és a szünidő elteltével a meg-
határozot t időben ugyanot t személyesen á tad ja . 

A hábo rúban eltűnt vagy elesett a lka lmazot t á rvá iná l 
a fent i i ra tokon kívül mellékelni kell a gyámnak nyi-
la tkozatá t arról, hogy a r r a az időre, amíg az árva az 
á rvaházban nevelkedik, az árvát megil lető ka tonai ne-
velési járulékot beszolgál ta t ja az á rvaház pénztárába . 

Az elkésetten vagy nem az á rvaház igazgatóságához 
benyú j to t t kérvények figyelembe n e m vehetők. 

Budapest , 1936. évi ápri l is hó 24-én. 
A minisz ter rendeletéből: 
Dr. Bernáth Géza s. k., 

miniszter i tanácsos. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A Nemzeti Gyermekhét. — A vallás- és köz-
oktatásügyi tárca költségvetése az 1936/37. évre. 
— Balogh Mária: Szabadság és fegyelem a ne-
velésben. — Prochaska Ferenc: Földrajz és 
geopolitika. — Gyulai Ágost dr.: Irodalmi ne-
velés a népiskolában. — Gyakorlati pedagógia, 
ürozdi Gyula: A Hadak út ja . — Hazai és kül-
földi tanügyi lapokból. — Tudomány irodalom 
és művészet. - - Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Pedagógiai szeminárium. — Egyesü-
leti élet. — Hírek. — Hivatalos rész. — Pályá-

zatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-kőrút 6. 

A kiadásért felelős: Dr. MATÉ KÁROLY. 

P A L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 28-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 16-én és 1-én pontosan 
szétküldhessiik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

NAGYKÖRÖS város községi iskolaszéke a lemondás 
folytán megüresedett csongrádi-úti pusztai tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Pályázhatnak róm. kat . vallású férfi és 
női tanítók. Javadalom: természetbeni lakás és kert 
használata, törvényes tanítói fizetés, melyből a kezdő ta-
nítói fizetés 90% helyi javadalom, 10% államsegély. Pá-
lyázati határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. 
Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Kérvények: Danó-
czy Antal iskolaszéki elnök címére küldendők. (117) 

SZALONNA ref. egyháza pályázatot hirdet kántor-
tanítói állásra. Értékegység 48. Állás szeptember 1-én fog-
lalandó el. Pályázatok május 21-ig a lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (114) 

r u h a , k a b á t , 

kosztüm és bluz 
ú j d o n s á g o k 

Pompás választék: 

N.PETŐFI S.U. 3 
A m. t . T a n t e s t ü l e t t a g j a i n a k fo lyószámlah i t e l 

v a g y 5% pénz tá r i e n g e d m é n y . 

MÁTÉSZALKA községi iskola iskolaszéke elhalálozás 
folytán megüresedett igazgató tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés államsegéllyel törvény szerinti, l akás ter-
mészetben. Kötelesség: a mindennapi és ismétlő ( tanonc) 
iskolában taní tás , iskolaszék utasí tása szerint. Csak ka-
tonaviselt, református vallású férfitanítók pályázhatnak. 
Pályázati határ idő a pályázat megjelenésétől számított 
21 nap. Pályázati kérvények szabályszerűen felszerelve, 
válaszbélyeggel dr. Tatár Andor iskolaszéki elnökhöz 
Mátészalka, Szatmár vármegye, küldendők. (118) 

MAGYARHOMOROG községi állandó menházvezető-
női állásra pályázatot hirdetünk. Fizetése: a törvényes 
készpénz, egyszoba-konyhás lakás természetben. Pályázat i 
határidő május 25. Községi iskolaszék. (108) 

H A R M O N I U M 
Tárogató, Szakszofon, 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
l eg jobbak 
csakis it t a 
magyar 
gyárban 
kapha tók 
Részletre is 

Kitüntetve a világ összes államaiban! 
Legjobb húrokat készít! 
Művésziesen javít! 

MOGYORÓSSY G Y U L A HANGSZERMESTER 
BUDAPEST VIII, RÁKÓCZI-ÜT 71. 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10% engedmény v. jut. 
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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 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

Kérje legújabb 32. az. árjegyzékemet. 

KÖRMEND róm. kat. egyházközsége a fiúiskolánál 
üresedésben levő és szeptember elsejei hatállyal végleges 
betöltésre kerülő férfitanítói állásra pályázatot hirdet. 
Az állás betöltése a VKM. 69.030—1934. VI. ü. o. sz. 
és az egyházi Főhatóságnak vonatkozó számú rendele-
tei alapján történik. Pályázati határidő a lap megjelené-
sétől három hét. Helyi javadalma 40% és lakbér. Pályá-
zatok: Plébániahivatal, Körmend címre. (110) 

VÉSZTŐ református elemi népiskolájához egy hónapi 
időre helyettestanító szükséges. Pályázhatnak a 69.030— 
1934. VI. ü. o. sz. min. rendeletnek megfelelő okmányok-
kal és szolgálati idővel rendelkező férfitanítók. Határidő 
a hirdetés megjelenésétől számított három hét. Kérvények 
fizetési igények megjelölésével Reformátius Presbitérium-
hoz címzendők. (113) 

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 ké-
pezni. Ezenkívül az iskola sikeres elvégzése kis-tejiparosi 
üzemek vezetésére' is képesít. Egy évre fizetendő összes 
díjak 260.— P, melyért az iskola tanulóotthonában tel-
jes ellátást is kap. Az összeg több részletben is fizethető. 
Sokgyermekes családból származók és szegénysorsú szü-
lők gyermekei részére féldíjas és igen kedvezményes he-
lyek is vannak. Felvehetők 17. életévüket betöltött, leg-
alább négy elemi osztályt végzett ifjak. — Személyes, 
vagy írásbeli megkeresésre, bárkinek szívesen nyújt fel-
világosítást az igazgatóság. (116) 

j m Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
M X & B D hol tanítók ELŐLEG NÉLKOL a legcsekélyebb részletre is 

j f l K vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT. 
' S Ä ® Budapest, Rákóczi.út ötven Frzsébet'körút sarok. 

Felvétel a székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő In-
tézet róin. kat. tanítónőképzöjébe. A polgári, vagy közép-
iskola IV. osztályát jelesen, vagy jó eredménnyel (legfel-
jebb egy elégségessel) végzett tanulók, akik f. év júniusá-
ban életük 14. évét már betöltik, de a 16. életévüket még 
nem lépik át, 1936—37. tanévre a székesfehérvári Ferenc 
József Nőnevelő Intézet róm. kat. tanítónőképzőjének I. 
osztályába kérhetik felvételüket. A kellően felszerelt folya-
modványokat az intézet igazgatóságához címezve május 
hó 30-ig kell beküldeni. Folyamodni lehet még a II., I I I . , 
IV. és V. osztályokba is, amelyekben a- megüresedett he-
lyeket szintén betöltjük. A beiratási díj 25, a havi tan-
díj 10, az évi vegyes díj 9 pengő. Ezeket az összegeket 
a beiratáskor kell fizetni. Az intézetnek internátusa is 
van, melyről az intézet főnöknője készséggel küld tájé-
koztatót. "(111) 

A NAGYKANIZSAI izr. elemi népiskolánál rendsze-
resített harmadik tanítói állásra pályázatot hirdetek. Ha-
táridő a megjelenéstől számított 15 nap. Az állást folyó 
évi szeptember hó 1-én kell elfoglalni. A törvényes ösz-
szegü javadalmat az iskolafenntartó hitközség folyósítja. 
Az állást kizárólag férfitanítóval töltjük be. A kort, ké-
pesítést, családi állapotot, eddigi működést és magyar ál-
lampolgárságot igazoló okmányokkal felszerelt kérvénye-
ket a nagykanizsai izr. hitközség elöljáróságához kell be-
nyújtani. — Dr. Bartha István s. k., iskolaszéki elnök. 
(109) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó melléklése esetén továbbithat 
a kiadóhivatal. 

BALATONI szépen fejlődő nyaralóhely új róm. kat. 
iskolájától cserélnék tanítónőképzős városba. „Szép, nagy 
lakás" jeligére. (97) 

Tanítópár cserélne. Iskola kéttanerős, uradalmi, nyil-
vános, állameegélytelen. Vasútállomás, országút mellett, 
Nyíregyháza 10 km. Róm. kat. kántori teendőket díjta-
nul kell végezni. Mindennapi tanköteles 214. Uradalom 
ad áramot világításra és rádióhoz évi 136.80 pengőért. 
Szőke József, Királytelekpuszta. (107) 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-körűt huszonhat. 

Cserélek közvetlen pestkörnyéki iskolához második lak-
béres helyről. Osuklyné, Csengele. (112) 

CSERÉLNÉK 16 tanerős fővonali államitól. Polgári 
helyben. Közelében egyetemi város. Bármely városért, vagy 
pestvidéki községért ellenszolgáltatást nyújtanék. „Refor-
mátus" jeligére. (100) 

ANYÁKNAPJÁRA háromfevonásos színdarab dalokkal: 
Tündérkirálynő gyémántköve. Egy pengő. — Testnevelési 
vezérkönyv I—-VI. osztály teljes anyagával, ábrákkal, 
kottával 128 fillér. —• Tornaünnepély díszítésére: Dalos 
tornajátékok kottával 158 fillér bélyegért. Babócsay Já-
nos, Bátaszék. (103) 

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabűtorsgyára, Budapest VI, Dévényi-űt 20 = 22 
Iskolapadok, iskolabúto- r — . <r . . 
rok. óvodaberendezések \ \_n ji , r̂ *", f T V T ^ j f 
gyártása. Vasállványú B T T ^ ^ f 1 ' ' V N E ^ ^ M r ^ i í ^ ^ n ^ ^ j 
iskolapadok törhetetlen —mi i n j V g "C I 
kovácsolt vasból. V p r ^ 

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

HARMÓNIUM, erőshangú, kifogástalan állapotban ol-
csón eladó. Nagymező-utca 28., földszint 20. (115) 

BALATONFÜREDEN állandóan lakható ötszázas sző-
lős, gyógylevegőjű nyaraló remek kilátással eladó. Cím: 
Budapest VII., Verseny-utca tizennyolc, I. 5. (124) 

CSERÉLEK Pestkörnyékre, tíztanerős államitól, me-
gyei városból „Mátra" jelgére. (93) 

CSERÉLNÉK Pesttől 50 km-re fekvő Tápióbicskéről 
12 tanerős államitól, főváros közelébe. Napi négyszeri 
autóbuszjárat Nagykátára. Ellenszolgáltatást nyújtok. 
Moser Erzsébet. (122) 

KARTARSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HXRMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-< 
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

CSERÉLNÉK Pestkörnyékről tótul is tudó kántor-
tanítóval. Evangélikus kántortanító, Maglód. (120) 

CSERÉLNÉK kizárólag Pestkörnyékre központi, sok-
tanerős nagyvárosi iskolából (félnapos). Költségeit 
megtéríteném. „Előnyösnek" kiadóhivatalba. (121) 
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MARXÉSMÉREI 
T A N S Z E R G Y Á R A 

B U D A P E S T VI. BULCSÚ U T C A 7 . 

TELEFON : 9 3 - 3 - 8 6 . 
ALAPÍTVA 1900-BAN. 120 SZAKMUNKÁS 

A m. t. Tan te s tü l e t tagjainak folyószámlahitel 
vagy 5% pénztári engedmény. 

ó r i á s i v á l a s z t é k b a n , 
rendkívül alacsony árakon, 
tarlós, jó m i n ő s é g b e n ! 

IV-, Petőfi Sóndor-u. 3. XI, Horthy Miklós ul 39. 

Csak péicLáui: 
ez a bájos 
háromnegyedes kabát príma w. I ) 
m. marocenből csak ä * * r 
minden egyes cikkünket az 
ízlés, jó minőség 
és olcsóság jellemzi, 
mintákkal, árajánlattal készséggel szolgálunk. Tanítók 

részére kedvező folyószámlahitel. 

REFORM RUHÁZATI RT 
BUDAPEST V I , V ILMOS CSASZAR-ÚT 5 

Árumintavásár alkalmából keresse fel cégünket. 

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

CSERÉLNÉK pestkörnyékre vagy városba, két gimná-
ziumos város katolikus iskolájától. Tanítópár is lehet. 
Szép adómentes házamat ie elcserélném vagy eladnám. 
„Alföldi" kiadóhivatal. (119) 

VILAGMARKÁS eredeti amerikai Estey orgonahar-
mónium kéthangsoros, 11 regiszteres, 400 pengőért eladó, 
templom részére is megfelelő. VIII . , Mária Terézia-tér 
14. földsz. 1. (123) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utea 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

BARAKOVITS J Á N O S 
m ü o r g o n a é p l t ő 
R á k o s p a l o t a , P á z m á n y - ú t 7 2 . 

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 leg-
m ^ r n é l r t t l t e b b é r a n v á l l a l . 
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A tanmenetek és vázlatok készítéséhez 
nélkülözhetetlenek a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEK! 

Ezek a vezérkönyvek módszeres gondola tokat nyú j tanak , tanítói munkánk-
ban óráról íórárá vezetnek, i rányí tanak. A Vezérkönyvekben megtalálhat» 
j u k az osztott és osztatlan iskolák tanmenetét s ennek alapján minden 
tanítási egység tervezetét részletes kidolgozásban, mintatanításokban, ter-
vezetekben. 
A Vezérkönyveket Drozdy Gyula és Lőrinczy Szabolcs dr. szerkesztik. 
Egyes köteteit a nagyméltóságú vallás« és közokta tásügyi Miniszter Ü r meg* 
bízásából a legkiválóbb népiskolai pedagógusok ír ták s az Országos Köz-
oktatási Tanács felülvizsgálta és jóváhagyta . 

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 taní tás i módszer történeti fejlődése. Quint 

József előszavával 3-— 2-— 
2. Drozdy Gyula: A földra jz taní tás vezérkönyve a IV. o. számára. Sa j tó alatt, 

c 3. Kaposi—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek taní-
tása a III—IV. osztályban Sa j tó a la t t 

i. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Drozdy Gyula—Móra László—Móra József: A magya r fogal-

mazás vezérkönyve Sa j tó alatt. 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a I I . osztályban 

(II. kiadás) 6— Í-— 
7. Berwaldszky—T&cheik: A ra jzokta tás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16-— 7-88 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelem gyakorlatok a I I I . osztályban 10-— 6-88 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 7— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II . oszt. 3-20 3-28 
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-
tanításokkal 7'— 

11. Szalatsy Richárd—Ferenczi István: A történelem, polgár i jogok 
és kötelességek taní tásának vezérkönyve Sa j tó alatt. 

15. Drozdy Gyula: A számolás és mérés taní tásának vezérkönyve. Előkészületben. 

M I N D E N P E D A G Ó G U S 
részleif izetésre rendelheti meg a V e z é r k ö n y v e k e t , 
olyként , hogy 20"— pengő t kitevő leszállított á rú megrendelés esetén a 
havi részlet 2'— pengő, 20'— pengőt meghaladó rendelésnél ped ig a havi 
részlet a számla összegének 10 százaléka! 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM-KORÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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Alapíttatott ig io . 

ÚJ ORGONÁT e s HARMÓNIUMOT 
a legolcsóbban készít és szállít elsőrangú kivitelben 

F | T T L E R S Á N D O R o r g ° n a _ és harmóniumkészítő-mester 
Negyedszázados cég. Pestszenterzsébet, Valéria-utca 41. szám 

Új homlokzati sípok készítése, javítás, hangolás szakszerű végzése jótállással. 
Erőshangú iskolai harmóníumok 120 pengőtől. Kérjen árjegyzéket! 

AZ »ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS KÖNYVEI« SOROZATÁBAN MEGJELENT 

Dr. Horn: 

A közgazdasági ismeretek könyve 
című kötete. 
Ezt a könyvet a nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter Űr megbízásából dr. HORN JÓZSEF, a Felsőkeres-
kedelmi Iskolai Tanárképző Intézet gyakorló felsőkereskedelmi 
iskolájának igazgatója írta. 
A könyv világos, könnyen érthető fogalmazásban ismerteti a 
mai gazdasági élet jelenségeit és a közgazdaságtudomány leg-
újabb eredményeit. Belőle nemcsak a közgazdaság alapvető 
kérdéseit illetően meríthet az olvasó alapos tájékozódást, hanem 
megismeri mindazokat a problémákat, amelyek ma a közgazda-
ság elméletét és a gyakorlati gazdasági politikát foglalkoztatják, 
tgy például a pénz és hitel körül felmerült kérdéseket, a deviza-
gazdálkodást, a kivitel támogatásának mai eszközeit, az autarkia 
kérdését, a gazdasági válságok okait, lefolyását, főként a leg-
utóbbi válságot stb. 
Külön fejezeteket szentel a könyv a szociálpolitika kérdései-
nek, a gazdasági eszmék fejlődésének és a társadalmi rend pro-
blémáinak, valamint a társadalmi rend megváltoztatására irá-

Ä__ p nyúló törekvéseknek (szociálizmus, nemzeti szociálizmus, fasiz-
" mus, hivatásrendi szervezet, tervgazdaság stb.). 

Királyi M a g y a r 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. MÚZEUM-KORÚT 6. SZÁM (GÓLYÁVÁR) 

jjmffflffl 

I Angster József és Fia 
B orgonái és harmóniumgyár rt. Pécs 
|L Orgonák, harmóníumok. 
SÍ Javítások, átépítések. 
1 Új homlokzatsípok, 
jjl Villamosfujtatósberendezések. 

1 & A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos á r a k 1 Fizetési kedvezmények ! 

Könyvek, folyóiratok legjobb beszerzési forrása az 
EGYETEMI KONYVESBOLT 

— — B u d a p e s t IV, Kossuth Lajos>u. 18. Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem díjmentes költségvetést 

R Á F A E L 

új harangos 
kat, harang* 
vaskoronákat 

és vass 
állványokat, 
repedt harans 
gokat újra át= 
önti legjutás 

nyosabb 
árban. 

BUDAPEST, 
Frangepánsu 

80. szám 

Saját házában 
Eddig szállított 

harang jaimról igen 
• zép elismerő 

leveleket kaptam 

SZLEZÁK 
h a r a n g -
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közismert legjobb 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 Margitshídfötől a második utca jobbra. 

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

L O P O S G Y U L A K K 

ISKOLAPADOK, 
T O R N A S Z E R E K , 
J Á T S Z Ó T É R I 
BERENDEZÉSEK. 

S E R E S - F É L E S Z A B . 
E R D E I ISKOLAI 
P A D A S Z T A L O K 

MENCZERNÉ fest, tisztit, mos. 

Központ: Bp. II , Zsigmond-u. 18. Telefon: 52-0-42 
Ruhák ténytelenítését 1 évi jótállás mellett vállalja. 
Elsőrendű száraz tisztítás és ruhafestés. 
T ö k é l e t e s g a l l é r t i s z t í t á s . 

M i n d e n é r t h á z h o z k ü l d . V i d é k r e i s s z á l l í t 
A m. t. tanítói Karnak 5 % engedmény. 

Nemzetközi Vásár 
tartama alatt, ha Budapestre jön, 
ne mulassza el felkeresni a 

TRIBON 
RUHÁZATI RT -ot. 
BUDAPEST VIII, ÜLLŐI-ÚT 14. 

Telefon : 
39-2-85, 
31-2-97. 

hol teljes tavaszi és nyári ruha» 
szükségletét a legszebb kivitelben, 
a legjobb minőségben és legolcsóbb 
árak mellett szerezheti be. 

A Tantestület tagjainak a legkedvezőbb 
fizetési feltételek 1 — Vásárlásnál sem elő* 
leg, sem az első részlet nem fizetendő 1 

RIGLER J Ó Z S E F EDE 
PAPÍRNEMÜ RÉSZVÉNYTARSASAG 

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

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 

Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön» 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt» 
mányú rajztáblák, háromszögekés vonal» 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
^ T n U U A C C C D B U D A P E S T II. K E R Ü L E T 
olUVVHooLn LANCHIDUTCA5.SZÁM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR ÜZLETE 

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

Mindert iskolának dísze 
és fontos iariozéka 

az Országos Közegészségi Egyesület kiadásában 
megjelent 

Amit a kutyáról tudni 
keW 

1» A légy az egészség 
veszedelme" 

című 70X100 cm2 méretű színes szemléltető falikép. 
Egy »egy kép ára 4"— pengő. 

Megrendelhető a 

KIR. M. EGYETEMI N Y O M D A 
KIADÓHIVATALÁTÓL 

BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÄM 

23.906. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1936. évi 9=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 
j ellege 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 ismerete 
anyagot közlünk népművelési előadók számára. 

A B A J 
í r t a : F O D O R 

„Magyar tengernek", „Mosolygó nyugalom 
tájának" szokás nevezni a magyar földnek ezt 
a nagy kincsét. Először tájszépségeivel, törté-
nelmi múlt jának hangulataival vonult be a 
költők dalán és a festők ecsetjén át a magyar-
ság kincsestárába, mint eszmei érték, de a vi-
lágháború után való nagy kifosztottságunkban 
reális szemmel keresve megmaradt értékein-
ket, rá kellett eszmélnünk, hogy egyúttal olyan 
hatalmas gazdasági kincset is ajándékozott a 
Balatonnal a Teremtő a magyar földnek, ame-
lyet elhanyagolni még akkor is nemzeti bűn 
volt, amikor a Kárpátok hatalmas karéján belül 
bőven dúskálhatott a nemzet természeti szép-
ségekben és gazdasági javakban egyaránt . 

l í jabban mindinkább ráfordul a figyelem a 
Balatonra, mert rájöt tünk, hogy olyan külön-
leges értékei vannak, amelyeket hiába kere-
sünk másutt Európában. A Balatonnak van-
nak egyenkint, magukban is nagyon hasznos 
természeti javai, mint pl. halgazdagsága, hatal-
mas víztömege, partvidékének építőkövei, kör-
nyékének kiváló bora, stb., de ezeken túl még 
nagyobb érték a Balaton tája, a benne külön-
legesen csoportosuló természeti jelenségek 
együttese, mert ilyen mosolygó víztükör, ilyen 
festői hegyvidékkel, ilyen napsütéssel, ilyen 
bársonyos homokpartokkal, ilyen borral, búzá-
val, ilyen történelmi hangulattal, ilyen magyar 
levegővel együtt sehol másutt a nagy világon 
nem található. Nem afféle nemzeti elfogultság 
ez. mert bár igaz, hogy a Földnek csodálatos 
szépségei vannak mindenfelé, de az egyes tájak-
nak különleges zamatuk, hangulatuk, van, ba-
latoni hangulatot, balatoni nyugalmat és bala-
toni szépséget azonban hiába keresünk másutt. 

Hogy azonnal megérthessük a Balaton tájá-
nak igazi lényegét, messze a földtörténeti 
múltba kell visszatekintenünk mert egészen 
Különleges körülményeknek kellett összeját-
szaniok hogy Közép-Európának ez a leg-
nagyobb édesvizű tava és környékének hegy-
vidéke kialakuljon. A földtörténet mindegyik 
kora valamely újabb szépséggel, vagy gazda-
sági értékkel ajándékozta meg ezt a tá ja t . 

Van a balatoni népnek egy szép mondája, 
ami egy kecskéit őrző pásztorleánykával hozza 
kapcsolatba a Balaton keletkezését, amely sze-
rint azok a kagylótöredékek, miket a t ihanyi 
gyermekek olyan buzgón kínálgatnak az itt 
megforduló idegeneknek, a mondabeli kecskék 
körmei volnának. Mások hibásan úgy tudják, 
hogy az egykor az egész magyar földet elborító 

F E R E N C DR. 

tenger maradványa volna a Balaton. Pedig, 
há tha ez igaz volna, bizony olyan sivár környe-
zetű sóstóval volna megverve a magyar föld, 
mint akár a Iváspi-tó környéke. Az igazság az, 
hogy sok-sok évezred vajúdásán ment át itt a 
földkéreg, tűz és víz vívta itt harcát, s vívó-
dásukból született meg ez a szépséges tó. Időt-
len idők előtt hata lmas kiterjedésű, de mind-
jobban lekopott ősi hegység borította a magyar 
földnek ezt a részét is, amelyet most Dunán-
túlnak neveznek. Időnkint tenger hullámai alá 
süllyedt a hegység, amelynek hullámai sok 
mészkövet raktak le. A tudósok krétakornak 
mondják ezt az időszakot, amikor ez az ősi 
hegység csúnyán összetört és elkezdett süly-
lyedni. Pjgyes részei nagyon mélyen süllyedtek 
el, pl. ott, ahol most az alföldi róna kalászait 
r inga t ja a magyar szél. Ellenben a mai dunán-
túli rész, bár szintén megsüllyedt, mégsem olyan 
erősen, mint a többi. í gy maradt fenn a magas-
ban a Balaton fölött elhúzódó Bakony-hegység 
is. Erősen összetöredezett ugyan, de felszínén 
megmaradtak azok a mész és dolomit kőzetek, 
melyeket egy-egy előző őstenger rakott reá. 
A mai Balatontól délre elhúzódó lankás, ho-
mokdombos tá jak alatt azonban nagyon mé-
lyen rejtőznek ezek a mészhegyek, pl. Balaton-
földvárnál a mai felszín alatt m á r 300 m mély-
ségben találhatók. 

Későbbi tengerek már nem tudták elborítani 
a Bakonyt, csak oldalait mosták és raktak reá 
sok törmeléket, helyenként 100 m vastagságban 
is. Az egykori tengerpart itt húzódott el éppen 
Keszthely és Fűzfő között. Az a szép, szelíden 
lejtő tóparti vidék, amelyen a kiváló szőlőter-
melés folyik Balatonfüred tá ján, egykor ten-
gerpar t volt és a tenger hullámai koptatták 
olyan szelíd hajlásúvá. Ezt nevezik most „Bala-
toni Riviérának", s nevét meg is érdemli, mert 
a napnak pompásan kitett lejtők valóban any-
nyi napsugarat gyűjtenek a fölöttük díszlő 
szőlőnek, hogy bátran hasonlíthatjuk a francia 
Riviérához. E tengerek állatvilágában éltek 
azok a kagylók is, amelyeknek héját kecske-
körmök néven viszik el balatoni emlékül a 
fürdővendégek. 

A süllyedés alkalmával erősen összetörede-
zett földkéreg repedésein át a harmadkornak 
nevezett időszakban izzó láva, azaz folyékony 
kőzet, forróvíz és fortyogó sár tört a felszínre. 
Ezek a mélységből felnyomott anyagok egyen-
kint is mind értékei a mai balatonvidéknek, 
részint, mint gazdasági javak, részint, mint ter-
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mészeti szépségek, amelyek idevonzzák az ide-
geneket csodálkozni és gyönyörködnL A forró 
láva szétfolyt azon a nagykiter jedésű kavics-
mezőn, amely egykor megszakítat lanul húzó-
dott el a mai Badacsony helyétől a Kis-
Alföldig. Mint lepény terült széjjel ra j t a , azu-
tán megmerevedve bazalt kőzetté vált. A bazalt 
gyönyörű szögletes oszlopai építik fel most 
azokat a messzeföldön párat lan vulkáni hegye-
ket, amelyeket Badacsony, Csobánc, Szent-
györgyhegy, Gulács. Halápi-hegy, Tóti-hegy, 
Fonyódi-Várhegy, néven ismer a balatoni nép, 
s amelyek a maguk merész alakjával , termé-
szeti szépségével és r á j u k épített középkori 
lovagvárak romja inak varázsával egyedülállók. 
A balatoni vulkánok közötti mély, hatalmas, 
árokszerű völgyekből sok-sok évtízezred alatt 
az északnyugati szél hordta ki a kavicstörme-
léket, de a bazalt által takart helyeken nem bírt 
vele a szél ereje sem; így képződtek ezek a 
párat lan szépségű kis vulkánok. 

A balatoni vulkánok bazaltja egyik leg-
nagyobb értéke a balatoni vidéknek. Sajnos, 
csak durva értékeit ismertük fel és durván 
használjuk ki, kövező anyagnak hordva le a 
Badacsony gyönyörű fo rmájú hegyét. Bada-
csonytomaj pompás román stílusú temploma 
azonban bebizonyította, hogy művészi építő-
anyagnak is nagyszerűen beválik a balatoni 
bazaltkő. Máladékán terem Magyarország leg-
tüzesebb bora, a v i lághírű badacsonyi. 

A harmadkor hegyeket vajúdó természeti 
erői más nagyszerű értékeket is felhalmoztak 
a Balaton környékén. A mai Tihanyi-félszige-
ten ebben a messzeségben elvesző időszakban 
számos felszökő melegforrás, ú. n. gejzír mű-
ködött, amelyeknek vizéből gyöngyösfényű 
sziklák rakodtak le, az a 110 kisebb-nagyobb 
gejzír-kúp, amelyeket méltán csodálhatnak 
meg az idegenek pl. a t ihanyi Aranyház nevű 
sziklában. 

Fortyogó sarat is hozott a felszínre a föld-
kéreg belsejéből a vulkáni erő. s ebből épült 
fel az a laza kőzet, amelybe a t ihanyi közép-
kori remeték vá j ták sz iklabar langja ikat 

Magát a Balaton medencéjét is a földtani 
harmadkor ajándékozta ennek a tá jnak. E kor-
szak vége felé újból megmozdult a földkéreg 
és egy óriási árok süllyed belé a Bakony lábai 
előtt, beszakadt az a nagy medence, amelyet 
azután a víz ellepett és kialakult a Balaton. 
Eleinte nem is egyetlen medence volt ez, hanem 
valószínűleg négy elválasztott mélyedés, ame-
lyeket azután a víz marása egyesített egymás-
sal és lett a négy kis tóból egyetlen nagy víz-
tükör. í g y született meg a Balaton, Közép-
Európa legnagyobb tava. amelynek hossza 72 
km, vízfelülete 600 km2, míg a Genfi-tóé csak 
580 km2. 

A meleg harmadkort egy nagy lehűlés kö-
vette a Föld történetében, az ú. n. jégkorszak. 
Ez a hideg, sivatagos éghajlatú korszak is aján-
dékozott valamit ennek a tájnak. A száraz idő-
szakaiban rengeteg por hullott le a levegőből. 
A tömérdek por fölhalmozódott, hiszen akkor 
még nem fedték erdők a mai par tok vidékét. 
A fölhalmozódott por pompás ta la j já alakult, 
amit lösznek, azaz sárgaföldnek neveznek. 
Lösz borí t ja most a Balaton északi és keleti 
par t ja i t , helyenkén 20 m vastagságban. Szépen 
lá tha t juk magas, meredek, szakadékos falait 
Kenese és Aliga pa r t j a in . A lösz kiváló termő-
ta la j és csak ott lehetséges a mezőgazdasági 
termelés a Balaton zalai és veszprémi partvidé-

kén, ahol ez bor í t ja az egyébként kopár és csu-
pán erdőnek megfelelő mész és dolomit sziklák 
törmelékét. Barna , vöröses, vagy sárga tábláin 
ki tűnő szőlő és gyümölcs terem Balatonfüred 
és Vörösberény között. 

A Balaton déli irányban sokkal szélesebben 
ter jedt ki az őshajdanban, mint manapság. 
Fonyód környékén és a Nagyberekben feltöl-
tődött balatonfenék van, amely a .,főszél" nyo-
mása alatt a déli partokra kigördülő hullámok 
ál tal hordott fövennyel töltődött fel. Az ember 
azután később kiszárította, lecsapolta ezeket 
az ősi mocsarakat. Most már csak a Délivasút 
magas töltéséig juthatnak el a gördülő hullá-
mok és ott r a k j á k le azt a f inom, bársonyos 
fövenyt, amelyre nagyszerű, a velencei L i d ó - ' 
hoz hasonló s t randfürdők épültek Siófokon, 
Földvárott , Lellén, Bogláron. Fonyódon. 

A Balaton eredetileg lefolyástalan tó volt, a 
Sió gyönge erecskéje csak szabályozás u tán 
let t a r r a alkalmas, hogy a víz szintjének nagy 
ingadozását mérsékelje. Mint minden lefolyás-
ta lan tó, szeszélyesen vál toztat ta vize állását. 
Volt idő, amikor talán 7 m-rel is magasabban 
állott mai közepes vízállásánál, máskor meg 
talán majdnem egészen ki is apadt . Most m á r 
szabályozva van vízállása, amire nagy szük-
ség volt gazdasági okokból. 

A Balaton vize lágy, puha, simogató, bár 
sok mész kerül bele azokon a folyócskákon és 
erecskéken át, amelyek táplál ják. Ezek száma 
a nagyobbacska Zalán kívül is mintegy 32-re 
tehető. Sok meszet hordanak a Balaton vizébe 
azok a bőséges vizű források is, amelyek a Ba-
kony lábai előtt fakadnak fel, m in t pl. a füredi 
Siske-forrás. A tóba kerülő sok meszet azon-
ban a tóvízben élő bizonyos moszatok kicsap-
ják, úgy, hogy végeredményben puha lesz. 

Nagy értéke a Balaton vizének, hogy még a 
legforróbb nyáron sem áporodik, poshad meg, 
még a sikéres somogyi partokon sem. Ez an-
nak köszönhető, hogy a leggyakoribb, észak-
nyugat i főszél viharai alaposan felkeverik, 
mozgásban t a r t j á k a vizet. Egyébként a Bala-
ton nem mély tó, közepes mélysége csak 3.5 m. 
legnagyobb mélysége pedig a Tihanyi-félsziget 
és Szántód között 11 m-t tesz ki. 

A Balaton szépségét nem csupán csak ez a 
gyönyörű víztükör adja meg, hanem rendkívül 
változatos környezete is ékesíti. Ez kölcsönöz 
ennek a tá jnak valami bájos harmóniát . Egé-
szen más hangu la ta van a Balatonnak, mint pl. 
az osztrák, vagy svájci alpesi tavaknak. Azokat 
magas , égbenyúló, sötét fenyvesekkel koszorú-
zott komor sziklafalak veszik körül , amelyek a 
mélységes vizekben tükröződve, azoknak is sö-
tét hangulatot kölcsönöznek. Á Balaton kör-
nyezete maga a derű, a mosoly, a változatos-
ság. Mindjár t Keszthelynél ereszkedik le a víz-
hez a szép, tágas Tapolcai-medence zöld öble 
nagyszerű rétekkel, legelőkkel és szántókkal. 
Azután a merész, csipkézett Szigligeti-félsziget 
szőlőkultúrája vá l t j a föl a képet, hogy vele 
szemben emelkedjék a magasba Badacsony 
gyönyörű alakú vulkáni kúpja, oldalán a láva-
kőzetből termő láva-tűzű nemes borával, yétek 
Is ten gyönyörű teremtménye ellen és bűn a 
magyar fold szépségei ellen ennek a csodás 
hegynek egy kőbánya által való csúnya le-
rombolása, 

A Badacsonytól keletre vonul Fűzfőig a Ba-
latonfelvidék mész-platója. A tópar t ra eresz-
kedő lejtőin megszakítatlanul gyönyörködhe-
tünk Európa egyik legjobb borvidékében. Ahol 
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azonban a napsütéses, enyhe lejtők meredekebb 
hegyoldalakká merevülnek és a lösztalajt ko-
pár mész-sziklák vá l t ják föl, ott kezdődik a 
Bakony egykor sűrű , sötét tölgyrengetege, a 
régi kanászvilág eldorádója. Ezeket az erdő-
ségeket bizony m á r alaposan megritkították, s 
helyenkint csak a kopár, semmire sem használ-
ható köves mezők maradtak a helyén. E bala-
tonfelvidéki lejtők a r r a vannak hivatva, hogy 
a jövőben a magyar föld egyik legjobb gyü-
mölcstermő t a l a j ává legyenek, mert bizony ed-
dig nem sok gondot fordítottak arra , hogy az 
itteni fürdővendégeket helybeli termésű gyü-
mölccsel lássák el. 

Fűzfőnél ér véget a Balaton északi sziklás-
par t ja . hogy helyet adjon annak a magas, lösz-
ből épült peremnek, amely azután Aligáig meg-
szakítatlanul tart . Ez már nem szőlő- és gyü-
mölcsgazdasági tá j , hanem a legpompásabb 
mezőgazdasági termőtalaj , amely akár a r ra is 
h iva tva volna, hogy kertgazdasági kul túrával 
szolgálja az i t t megforduló idegenek ellátását. 

A déli, somogyi partvidéknek egészen más a 
formája , élete, hangula ta és hivatása, mint az 
északi magas par toknak. Egy szelíd, hullámos 
halom- és dombvidék húzódik el itt egészen a 
Fonyódi-Várhegyig. Helyenként messzebb hú-
zódnak vissza a dombok a mai vízparttól, de 
egykor talán lábukat mosta az akkor messze 
dél felé kiszélesedett tó. Most a part és domb-
ságok^ között vizenyős, rétes öblök vannak 
közbeékelve, egykor ősi lápok, most kiszárítva 
és mindinkább a mezőgazdasági termelés szol-
gálatába állítva. Ez a szép. üde rétség volna 
ar ra hivatva, hogy pompás tejgazdaságokkal a 
fürdővilág tejellátását biztosítsa. Csak helyen-
kint tolakszanak a tóig egyes elszigetelt, magá-
nosan álló magaslatok, mint pl. a Boglári-hegy. 
a Fonyódi-Várhegy. Ezeket az északi hegyvi-
déktől vágta le az a nagy süllyedési folyamat, 
amely a Balaton á rká t bemélyesztette. Ezek a 
lapos, homokos partok a balatoni fürdőélet leg-
jobb területei, ahol lassan egymásmellé szo-
rítva, mint megszakítatlan gyöngyszemek vo-
nulnak végig a pompásabbnál pompásabb 
s t randfürdők. 

A Balaton nyugati vége megint egészen más 
világ. I t t terült el egykor a Kis-Balaton, amely-
nek ma már csak utolsó csökevényei vannak 
meg. Egykor óriási, titokzatos mocsár- és ná-
dasvilág volt itt, mer t az ide kanyarodó Zala 
folyó által szállított törmelék betöltvén a tó 
medencéjét, sekélyes víztükörré tette a tó nyu-
gati végét. I t t kezdődött először haldoklani a 
tó, mert hiszen minden tó végzete az, hogy egy-
kor betelik törmelékekkel, elsekélyesedik, el-
pusztul, mocsárrá válik és végül kiszárad. 
A Kis-Balaton végzete már betelt. Még nem ré-
gen is csodálatos madárvi lága volt ennek a 
nemzeti parkra méltó vízivilágnak, ahol a meg-
számlálhatatlan vízivad között még bőségben 
fészkelt a nemes kócsag is. Ma már csak né-
hány védett fészke marad t meg a régi szép vi-
lág emlékeképen. 

Es erre a változatos, minden oldaláról tekintve 
megnyugtató, pihentető szépségű t á j r a különö-
sen kedvező időjárásával haj l ik reá a magyar 
ég. A Balaton vidéke éghaj la tának rendkívül 
vonzó hatása van az idegenekre, mert nyáron 
át rendszerint kedvező, derült, napsütéses, ke-
vés csapadékkal, sok napsütéssel, igazi klima-
tikus gyógyhely. Áprilistól szeptember végéig 
a május i esőzések kivételével, csaknem állan-
dóan derült az ég. Ennek ellenére a nyári hő-

ség sem elviselhetetlen itt, mert az üde part i 
zöld, a tó ragyogó kéksége enyhíti a szemet és 
a levegő sem olyan száraz, mint az Alföldön. 
De a Balaton vidéke a r r a is h iva tva volna, 
hogy téli üdülőhely legyen belőle. A tó vizén 
decemberben jelentkezik először a jég rendes 
körülmények között. Karácsony t á j án többnyire 
be is fagy a tótükör, s van rá esett, hogy csak-
nem félméter vas tag jégpáncélt ölt magára. 
Sajnos, ritkán marad egyetlen s ima jégtükör, 
mert a hideg összehúzó hatására gyakran ösz-
szerepedezik a jég. az így támadó nyiltvízű 
csatornák azután újból befagynak, majd , ha a 
jég hőmérséklete emelkedik, a ki terjedő páncél 
felpattanó szélei egymásra torlódva, turolások 
támadnak. A híres balatoni rianás úgy támad, 
hogy a hőemelkedéssel ki terjedő jégtáblák szé-
lei egymás alá kerülnek, majd elönti őket a 
víz. A téli Balaton a téli sportoknak mindin-
kább divatba jövő helye lesz. 

A hőingadozások elég magasak a Balaton kö-
rül is, mert hiszen a mindössze kb. 2 millió köb-
méternyi víztömeg nem tud kiegyenlítőleg 
hatni a klímára. 

A Balaton vizének alkalikus, azaz lúgos ha-
tása van, ennek köszönheti puha, simogató vol-
tát. Szulfát t a r ta lma elég jelentékeny. Par t j a in 
több gyógyvizű forrás fakad fel. Legértékeseb-
bek ezek közül a balatonfüredi szénsavas víz, 
amelynek pára t lan hatása van a szívbetegsé-
gekre. Ezen kívül is számos szénsavas forrás 
fakad még a Balaton északi partmellékén. így 
pl. Révfülöptől nyuga t r a a Pálkövi-forrás, az-
után a Salföldi medencében a Kékkúti forrás, 
amelynek vizét áll í tólag már a rómaiak itteni 
uralma idejében is használták. A közelben fa-
kadó melegforrások közül közismert a hévvizi 
páratlanul nagyértékű melegvíz és Tapolca me-
legforrása. 

Nagy hiányossága volt eddig a Balaton part-
vidékének, hogy erdőségeit alaposan letarol-
ták, csak a zalai és veszprémi partokon marad-
tak meg hírmondói az egykori hata lmas renge-
tegnek. Újabban azonban már erősen iparkod-
nak a fásítással, hogy egyetlen bájos, ligetes 
t á j j á váljék ú j r a ez a gyönyörű partvidék. 
Ugyanígy ugyancsak megritkultak a Balaton 
pa r t j ának ősi nádasai is. Ezt a fürdőkul túra 
k íván ja meg, pedig jelentős gazdasági táma-
sza volt egykor a balatoni népnek a nádvágás, 
s keresett á ru a nádkéve. 

A Balatonvidék mezőgazdasági termelésében 
kétségtelenül a bor- és szőlőtermelés vezet. En-
nek a nyáron meleg, napsugaras klímának, a 
bazaltmáladék ta la jnak és a délnek pompásan 
kitett meleg lejtőknek minden feltétele megvan 
ahhoz, hogy az egész ország legkiválóbb borai-
val ajándékozza meg a magyar gazdasági éle-
tet. Valóban, a vi lághírű tokaj i mellett itt ízle-
lik meg a mind nagyobbszámban idesereglő 
idegenek a magyar föld folyékony tüzét. Az 
ország 14 legjobbnak minősített borából 5 fa j ta 
a badacsonyi borvidékről származik. De ezek 
a napsugaras, meleg lejtők éppen ilyen zama-
tos gyümölcsöt is termelhetnek, s csakugyan 
a barack-, cseresznye-, körte- és mandulaterme-
lés mindinkább kiváló eredményeket ér el. Iga-
zában három különböző hivatású gazdasági ter-
melő t á j van a Balaton környékén egymás fölé 
rétegezve: a bakonyi erdővidék, a Riviera sző-
lőgazdasága és a somogyi gabona- és kertgaz-
dasági tá j . Ezek egymás termelését nagysze-
rűen egészíthetik ki és elláthatják mindennel 
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a partvidéket, megfelelő tervszerű i rányí tás 
mellett. 

Mégis legősibb gazdasági forrása volt a ba-
latoni népnek maga a víz. csodálatosan gazdag 
halállományával. A balatoni apró falvak nagy-
i-észét kétségtelenül a halászat telepítette és tar-
totta el hosszú századokon keresztül. A Balaton 
vizében kb. 38 ha l f a j t a ismeretes, amelyekből 
15 halászatra érdemes, hasznos hal. Legértéke-
sebb ezek közül a fogas, harcsa, ponty, süllő, 
csuka, kárász, compó, menyhal, sügér, garda, 
keszeg. A balatoni halak királya a híres fogas, 
amely néha 10 kg súlyúra is megnő. Húsa 
ezüstfehér, rendkívül ízletes, úgy, hogy a kül-
földnek is ínyenc falata. Á régi romantikus 
balatoni halászatnak vége van már, már nem 
figyeli a Tihanyi-félszigetről a halász a „látott 
halat", mert egy nagy részvénytársaság bérli az 
egész tó halászatát, amely gépi erővel, ritkán 
jeges halászattal termeli ki a rendszeresen te-
nyésztett halállományt. A zsákmány javarésze 
Budapestre kerül, de a kevésbbé értékes anya-
got Fonyódon dolgoztatják fel hallisztnek, ami 
igen jó állati t akarmány. Érdekes, hogy a ba-
latoni halakról lehúzott pikkelyek gyöngyház-
anyag tar talma feltűnően magas, úgy, hogy ezt 
is igen jól lehet értékesíteni, mint ú. n. hal-
pikfcelyfényt, amit hamis gyöngyök készíté-
sére használnak fel a külföldön. 

A Balaton legnagyobb értéke azonban mint-
egy 200 km hosszú partja. Jóllehet már a ró-
maiak is kedvenc nyaralóhelynek használták a 
Balaton környékét, s Balatonfüred már 1694 
óta látogatott fürdőhely, a f igyelem azonban 
mégis csak a jelen század eleje óta, de legfő-
ként a háború u tán i évektől kezdve terelődik 
a magyar föld eme nagy kincsére. A balatoni 
fürdőkultúra óriási léptekkel halad előre. A 
Balatont igazában a magyar költők és írók, a 
Kisfaludyak, Csokonai, Jókai. Eötvös Károly 
fedezték fel a m a g y a r élet számára. Balaton-
füred megszentelt helye marad mindenkorra a 
magyar irodalomtörténetnek. De nem is csoda, 
ha a magyar költők és írók tollát megihlette 
ez az igazi magyar fö ld i szépséget lehellő és ma-
gya r történelmi levegőben élő táj . Kisfaludy 

Sándor „Regék a magyar előidőkből" c. mű-
vében halhatat lanul énekli meg a balatonvidéki 
lovagvárak, Csobánc, Tátika, Somlyó vitézi 
múlt já t . A m a g y a r festők közül Mészöly Géza 
örökítette meg festményeiben a magya r tenger 
halásztanyáit, szépségeit. Ezek a lovagi és ro-
mantikus szépségek ma is ott élnek egyik-má-
sik régi várromban, egy-egy elrejtett zúgában 
ennek a t á jnak és reális értéket is jelentenek 
az idegenforgalom számára. 

A balatoni fürdőkul túrának pompás alkotásai 
vannak már, de a Balaton mégis „nem volt, ha-
nem lesz". Amióta 1866-ban megépült a déli par t 
vasút i vonala, ma jd végre 1910-ben végig meg-
építették a zalai part vasút já t is, azután a há-
ború után elkészült a balatoni körút az autó-
forgalomnak, a Balaton feltárult a főváros és 
az egész ország számára. Legújabban elkészül-
tek a balatoni kikötők is. iij, modern motoros 
hajók szántják a tó tükrét , gyors és sűrű vas-
úti és motoros forgalom visz körül a partokon 
s a fürdővendégek száma rohamosan emelke-
dik. A legutóbbi években főleg a szomszédos 
osztrák vidékek népe is áradt a Balatonhoz, 
ahol azt talál ják, amit az ő híres szépségű al-
pesi tá jaikon is hiába keresnek: sok napsuga-
rat, meleg, mosolygó tájat , langyos fürdővizet, 
zamatos magya r gyümölcsöt, tüzes és olcsó ba-
dacsonyi bort és szimpatikus magyar népet, 
magyar levegőt. 

Kétségtelen, hogy a Balaton ma egyik leg-
vonzóbb üdülőhelye a csöndes nyár i otthonra 
vágyakozó magyar középosztálynak is. E r r e 
vall az a tömérdek ú j part i telep és mindinkább 
tömören sorakozó nyaralóházak sora, amelyek 
egyetlen nagy pihenő-, üdülőhellyé változtatják 
ezt a szép m a g y a r tájat . 

Most öltözik fel a Balatonvidék a maga ra-
gyogó kul turál is köntösébe. A napfényes derű, 
a mosolygó nyugalom tá jának évmilliók előtt 
történt a születése, de csak most neveli bele a 
magyar nemzet abba a hivatásába, hogy a 
maga derűjéből, napsugarából, mosolyából mi-
nél többet áraszthasson át ezrek és ezrek el-
komoruló, fáradt magyar leikébe. 
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C ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadá'ára 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 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 Nycmda 37.473. számú csekkszámlájára. I 

T J I R D E T É S hivatalos pályázat 
A 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P, ' / , oldal 81 P. '/« ojdal 50 P, 
Va oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal dmére előre fizetendők. 

A szomorúan emlékezetes június 4-e óta, ami-
kor megkongatták fölöttünk a halálharangot, 
egyetlen gondolat töltötte el lelkünket, egyetlen 
cél lebegett szemünk előtt: előkészíteni éh meg-
valósítani ezeréves hazánk föltámadását. Papp-
Váryné örökszép imájá t elmondtuk naponta 
gyermekeinkkel együtt. Hivatalos helyiségekben 
s mindenütt, ahol sűrűn meg szoktunk fordulni, 
kifüggesztett táblákon olvastuk: „Hiszek Ma-
gyarország föltámadásában!" Az iskolában min-
dent megtettünk az irredenta-érzés fölkeltésére, 
ébrentartására. A legkonkrétebb óra anyagába, 
a számtan tanításába is bevittiik ezt a gondo-
latot. A szülői ertekezleteket a Magyar Hiszek-
egy imájával nyitottuk meg, témájukat a nagy 
gondolat köré csoportosítottuk. Közben mait az 
idő, múltak a súlyos évek. Az irredentizmus las-
san megszokássá vált, az imát gépiesen pörget-
tük, az érzések elhalványodtak, a fájdalom eny-
hült, a könnyek kiapadtak. Szakasztott úgy jár-
tunk, mint az az egyén, akit nagy gyász ér. 
A csapás súlya összetöri szívét-lelkét. És jönnek 
a rokonok, ismerősök. Mindenkinek elpanaszolja 
újból és líjból nagy fájdalmát. Megnyílnak 
ilyenkor a könny csatornák és lemosnak a szív-
ről egy-egy adag bánatot. Idővel enyhül ez a 
fájdalom. Már elmaradnak a könnyek, meg-
állunk egy-egy nagy, bánatos sóhajtásnál. A 
múló idő, a tovább pergő évek az egykor eget-
verő fá jdalmat kegyeletes emlékké enyhítik, 
majd e kegyeletes emléket is elhalványítják, el-
mossák lelkünkben. És a közöny szürkesége, a 
feledés köde lepi be lassan a drága halott em-
lékét is. Most már mosolyogva emlegetjük az 
eltávozottat, idézzük ósdi szokásait, gyerekes 
kedvteléseit s megfeledkezünk hálátlanul önfel-
áldozó jótéteményeiről. . . 

Valahogyan ez történt a mi nemzeti gyászunk-
ban is velünk. Addig sirattuk trianoni katasztró-
fánkat, míg kiapadtak könnyeink. Addig imád-
koztak a Magyar Hiszekegy gyönyörű sorait, 
amíg megszokottá, sablonossá váltak azok. Ma-
gával ragadt a keserű élet sodra s mi megalkud-
tunk vele, a koldustarisznyával, országunk hely-

zetével s megfeledkeztünk arról, hogy nemcsak 
kis ország, de nagy nemzet is vagyunk. Fényes 
multunk, történelmünk, nagy őseink, dicső hő-
seink is vannak. Nekünk tehát nem szabad bele-
nyugodnunk, beletörődnünk nemzeti elesettsé-
günkbe, hanem megcsonkítva is szembe kell 
szállnunk a végzettel, s nagy nemzeti tradí-
ciónkhoz híven kell napjainkat berendezni, jö-
vőnket előkészíteni, különben elsöpörnek a tör-
ténelem v iha ra i . . . 

. . . Bizony erről megfeledkeztünk . . . s mikor 
a nagy csapás első fájdalmaiból kissé felocsúd-
tunk, kétségbeesésünkben nem a nemzeti akarat 
s tettek mezején kerestünk vigasztalást és eny-
hülést, hanem idegen szokásokba, eszmékbe, 
gondolatokba kapcsolódva igyekeztünk lelkün-
ket narkotizálni, fájdalomérzésünket csökken-
teni. E lelki narkózis általános eszköze lett az 
idegen zene, ritmus és tánc. Magyar tempera-
mentumunkkal homlokegyenest ellenkező végle-
tekbe sodortuk önmagunkat. A jelent látva, 
rosszul esik emlékezni s visszagondolni a letűnt 
szép időkre, a lüktető hajdani magyar életre, a 
kedves, régi báli éjszakára, amikor a fiatalság 
magyar muzsika mellett, magyar táncokban, 
csárdásban, körmagyarban tombolta ki magyar 
temperamentumát; amikor cigánymuzsika mel-
lett vigadt a magyar. Hová tűntek el a régi, 
szép magyar altató nóták, melyekkel a magyar 
anya ringatta álomba kisgyermekét s oltotta 
lelkébe a magyar érzés hevét? , 

A magyar nótát, a magyar érzést, a magyar 
ritmus- és szeméremérzetet elnyomta, kiölte az 
idegen zene és tánc. illetve a mi lelki, nemzeti 
közönyösségünk. Vitán felül áll. hogy az idegen 
zene, tánc ritmusa útján kozmopolita szellem 
támadta meg a magyarság lelkét. Ma minden 
rossz, silány, értéktelen, ami magyar s minden 
kiváló, értékes, ami idegen. A magyar ruha íz-
léstelen, a magyar szokások nevetségesek, a 
magyar zászló már nem váltja ki a régi, szent 
érzéseket s a magyar ember áldott kezemunkája, 
a magyar áru semmit sem ér. Tudósaink, művé-
szeink, noha vetekednek a legelső világnagysá-

STETES! mm 
SZEGEO. 

FOLYÓIRATOK 
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gokkal, nekünk nem imponálnak. Fa l juk az ide-
gen irodalom tucattermékeit, nem pár to l juk a 
nyomorgó magyar tehetségeket s nem ismerjük 
legnagyobb íróink remekműveit. A rádióban ki-
kapcsoljuk a cigányzenét s külföldi muzsikát 
keresünk. Lassan m á r azt is kezdjük szégyen-
leni, hogy a világon vagyunk: magyar voltun-
kat, nyelvünket, érzéseinket, lelkivilágunkat! 
Pedig: . . . ak i szégyenli, hogy magyarnak szüle-
tett, aki alacsonyabbrendűnek ta r t ja magát bár-
mely idegen nemzet tagjánál, aki előbbrevaló-
nak véli az idegen nyelveket és szokásokat, az 
nem érdemli meg, hogy az a napfény ragyog-
jon rá, az a magyar égbolt boruljon fölé, mely 
őseinket ezeréves viharban és dicsőségben látta 
történelmünk országút ján végigvonulni; az nem 
érdemli meg, hogy az a föld adjon testének örök 
nyugalmat, melyet dicső őseink hulló vére áz-
tatott és szentelt m e g . . . 

. . . A k i nem szíveli a magyar nótát, az meg-
tagadja a magyar lelket. Aki megtagadja a ma-
gyar lelket, az lefejtette magáról annak a szent 
közösségnek láncait, mely nemzettestté íuz ben-
nünket. Aki pedig nincs áthatva e szent közös-
ség legmagasztosabb érzéseitől, azt nem kötheti 
le nem gyűrhető szent vágyódás a magyar föld 
rögéhez, a magyar égbolt ragyogásához; az 
sohasem fogja átérezni a legszentebb, legmagasz-
tosabb szónak igazi értelmét: mi a haza1 

. . .Le lke t cseréljen, aki hazát akar cserélni! . . . 
á l lapí t ja meg a költő örökigazságként. A sors 
szele elsodorhat bennünket a világ legtávolabb 
eső zugába, de amíg magyar lelkünket el nem 
veszítjük, a távolsággal együtt nő bennünk 
szülőföldünk, hazánk iránti nagy, áhítatos érzé-
sünk. Erről az igazságról tanúságot tehetnek 
azok a levéltömegek, melyeket a rádióvezetőség 
kapott egyidőben nap-nap után azoktól a ma-
gyar testvéreinktől, akiket hazájuktól fizikailag 
elszakított ugyan a sors keze, de a legnagyobb 
távolságokon keresztül is hazájukhoz láncolt 
magyar lelkük, magyar érzésük szent hevülete. 
Ezek a magyar égbolt alól messze a nagy vi-
lágba kisodort hű magyarok tudnák csak alá-
zattal meggyónni azt, mit jelent a magyar lélek-
nek, ha idegenben a drága, csodaszép nyelvünk 
zengő szavait ha l l ja megcsendülni és hogy mit 
érez a messze idegenben bolygó társtalan ma-
gyar lélek, amikor — a technika csodájakép — 
megüti fülét cigánymuzsikusaink hegedűjén 
megszólaló magya r nóta gyönyörűséges meló-
diája . Nincs, nem lehet, az ily ünnepélyes pilla-
natoknál könnyfakasztóbb és imádságosabb lelki 
meghatódottság; nincs, ami ennél fá jdalma-
sabbá tenné a honvágyat s elszakíthutatlanabb 
szálakkal kötné a magyar lelket a magyar föld-

• h ö z . . . A magyar nótának, a magyar cigány 
művészetének ez az ellenállhatatlan varázsa min-
dennél beszédesebben bizonyítja azt, hogy a 
magyar nótában, a cigány hegedűjének hang-
jaiban a magyar lélek él, sír, beszél, zokog, a 
magya r mezők virágai illatoznak, a pacsirta-
dalos magyar égbolt ragyog, a magyar föld 
szíve dobban . . . H a menni akarsz, marasztal, ha 
elmentél, visszahív. A magyar nóta és föld e 
mágikus erejét gyönyörűen fejezi ki a költő. 

János vitéz elmegy szerelme, Iluska u tán Heted-
hétországba . . . Meg is érkezik Iluskához csodás 
Tündérországba, hol királ lyá a v a t j á k . . . De köz-
ben üzenet érkezik a napsütötte magyar róná-
ról . . . Megszólal a bűvös furulyaszó, a magyar 
n ó t a . . . Jancsi eszmélni kezd és elszomorodik 
szíve: 

—• Most nyílik a pipacs és a szarkaláb! — sza-
kad föl benne a mély s ó h a j s a lelke a nóta szár-
nyán már száll is hazafe lé . . . Otthagyja Tündér-
országot, a királyságot, mert hívta a furulya-
szó, a pipacs, a szarkaláb, a magyar égbolt, a 
magyar föld . . . Ment hát lelke u t á n . . . 

A magyar nótában a magyar lélek, a magyar 
föld, a magyar hazaszeretet lángja lobog . . . 

Ez a magyar lélek s ez a magyar nóta vará-
zsának közös titka! 

És nézzük csak meg jól: mi is az a divatos 
nemzetközi zene, amelynek mételyétől már a 
hatalmas német nemzet is félti hazaf ias lelki 
épségét? Az, ami az ópium az ópiumszívónak. 
Elbódít ja, lerészegí t i . . . szenvedélyévé teszi a 
veszedelmes bódulatot, melyben lassan elpusztul 
a lelki élet épsége, egészsége.. . Az, ami az ame-
rikai indián kezében a pálinkásüveg volt. Ízlett, 
később bomlottak utána, lelki üdvösségüket is 
odaadták volna érte, akárcsak Budapest fiatal-
sága a jazz-táneért, zenéért. És mi lett a vége? 
A pálinkának, ennek az ízletes méregnek, rajon-
gásig megkedvelt halálos italnak sikerült ki-
pusztítani az emberiség egy nemes, szép faj tá-
ját, amely valaha u r a volt az egész, hatalmas 
kontinensnek. A nemzetközi jazz-zenében a nagy 
nemzeti feladat előtt álló i f j ú magyar generá-
ciók bódító ópium, gyilkos pálinka mérgét lá-
tom, melynek rombolása e lelkeken máris tisz-
tán kimutatható. 

. . . De ugyanakkor, amidőn minden kétséget 
kizáróan megállapítható, hogy pusztulás felé 
rohan a magyar érzés, veszélyben van a nemzet-
fenntartó történelmi magyar lélek, fel kell vetni 
azt a kérdést is: van-e itt menekvés? Ki és ho-
gyan mentheti meg a pusztulásnak indult ma-
gyar lelkiséget a katasztrófától? 

Az iskola, mi pedagógusok, a magyar anyák 
s a letargiájából felébredő magyar öntudat. 

Hogy a szívekbe visszalopjuk a magyar ér-
zést, a magyar dal szeretetét, emeljünk templo-
mot a magyar érzelemvilágnak, a magyar dal-
nak az iskolákban s a szülői otthonokban. 

Teremtsünk magyar levegőt a báli termekben 
s tegyük újból divatossá a magyar táncot és 
tánczenét. 

Tegyük kötelezővé a tánciskolákban a magyar 
táncok (csárdás stb.) tanítását. Nyissunk külön 
magyar-tánckurzusokat. 

K é r j ü k fel magyarlelkű zene-, nótaszerzőinket 
ú j magyar táncok komponálására, hogy így ki-
szorítható legyen a magyar báltermekből a nem-
zetközi tánczene. 

Keltsük újból életre a színpadon a magyar 
népszínművet. 

Rendkívül sokat tehetne a rádióvezetőség is a 
magyar lélekmentés terén, ha műsorából kihul-
la j taná a túltengő nemzetközi, főleg zenei ele-
meket . . . 
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Az ezeréves magyar lélek a történelem során 
már sokszor jutott súlyos válságba, például a 
mult század elején, ma jd a szabadságharc le-
verése után, de egyik korszakban sem jutottak 
el a nemzetietlenség és tespedés miazmái az ős-
magyar humuszig, a faluig. A falusi magyar-
ság s a vidéki úri társadalom tiszta lelkéből 
sar jadzott ki a mult századeleji tespedést fel-
váltó nemzeti irány, valamint a kiegyezés után 
a nemzeti irodalom s dalköltészet nemes kor-
szaka. De oly tragikus helyzetben még sohsem 
volt országunkkal együtt a magyar lélek, mint 
napjainkban. A lelki visszaesés és válság ma 
nem izolálódik a városi társadalmakra. A mo-

dern technika elviszi a fertőzés baktériumait, a 
nemzetközi jazz-zenét a legutolsó zsúpfedeles 
falusi kis házba i s . . . Az ezeréves ősmagyar lé-
lek, mely a történelem viharai alatt eddig még 
mindig védelmet talált a falusi magyarság, úri 
társadalom vendégszerető, meleg hajlékaiban, 
váj jon napjainkban hol húzódhat meg, hogy 
átmentse magát a r r a az időre, amikor — a mai 
nemzeti érzésből kivetkőzött idők lezajlása után 
— a régi ragyogásban tündökölhet újra? Ha 
ugyan egyáltalában feltámad valaha a magyar 
nemzeti öntudat és önérzet, hogy leszámoljon a 
mai kozmopolita szellem romboló erejével'? Váj-
jon feltámadunk-e? 

FÖLDRAJZ ÉS GEOPOLITIKA 
í r t a : PROCHASKA FERENC 

Kjellén mesteri módon ecseteli Japán külpoli-
t iká já t . Ez a legfrissebb nagyhata lom kénytelen 
igényeit és érdekeit két fronton, az orosz biroda-
lom és az Unió felé megvédeni. Az oroszokkal 
való fegyveres összeütközés a keleti hatalom 
teljes győzelmével végződött. Ez a tény külön-
ben a nagyhatalmi pozíció megszületése. A győ-
zelem után első, rendkívüli politikai éleslátásra 
mutató feladatának tekintette, hogy a legyő-
zött ellenségből szövetségest csináljon. Miután 
ez teljes mértékben sikerült, most már egye-
düli ellenfele, Amerika felé fordult . Az azóta 
eltelt három évtized folyamán nem gondolha-
tott ar ra , hogy az ellentétet kenyértörésre 
vigye. H a azonban végiggondoljuk azt a kul-
turál is és gazdasági feszültséget, amely a 
Csendes-óceán nyugat i és keleti p a r t j a i között 
fennáll, ha meggondoljuk továbbá, hogy Japán 
emberfeleslegei a Csendes-óceán túlsó par t ja , 
az Unió működési teret kereső tőketömegei pe-
dig az ázsiai kontinens felé törekszenek, ha 
nem feledkezünk meg végül arról, hogy a két 
hatalom az életfelfogás lehetséges legnagyobb 
szélsőségeit mu ta t j a és egyikük sem talált ed-
dig mesterére soha — erősen kételkednünk kell, 
váj jon lehetséges lesz-e huzamosabb időre a 
két nagyhatalom között a békés állapot fenn-
tar tása? 

Kjel lén elgondolása a nagyhatalmakról , ezek-
ről a monstrum-személyiségekről a német köz-
véleményben rendkívül termékeny t a l a j r a ta-
lált. Nem maradhatot t hatás nélkül Kjellénnek 
a nagyhatalmak lényegéből levont következő 
tulajdonságok fej tegetése: a nagyhata lmak 
második természetévé vált az expanzió, az 
egyénben és közületben egyaránt megvan a 
vágy és a hatalom az uralkodás u tán; ez a 
vágy és nem kisebb mértékben a felesleges ál-
lampolgárok megélhetésének biztosítása, foly-
ton ú jabb meg ú jabb területek megszerzésére 
sarka l ja azt. A fiatal német birodalom akkor 
ébredt a gyarmatszerzés életbevágó fontossá-
gának tudatára , amikor földünk értékesebb 
tengerentúli területei már megtalál ták gazdá-
jukat . A németség a még fennmaradó területre 
i rányuló nyilt vagy titkos igényét nyilvánvaló 
imperialisztikus célzattal, néha leplezetlen, 

(Folytatás.) 

mohó őszinteséggel igyekezett hangoztatni vagy 
biztosítani. így a Kjellén-féle felfogást az ál-
lamról, a nagyhatalomról nemcsak megértés-
sel, átérzéssel és hozsannával fogadta, hanem 
teljes egészében magáévá is tette. Ne felejtsük 
el, hogy a mű éppen akkor lepte el a német 
könyvpiacot, amikor a birodalom a fentemlí-
tett imperialisztikus törekvések érdekében vi-
selte a világháborút . Természetes, hogy tíz-
ezerszámra fogytak a könyv példányai. A né-
met nemzet i f j a i és öregei bódító mákonyként 
szívták magukba a műnek a német nagyság 
felé vezető út geográfiai és politikai lehetősé-
gét és jogosultságát megmutató elveit. Kjellén-
nek, a tudós gondolkodónak, a kisszámú nem-
zet fiának elhisszük, hogy pusztán tudományos 
érdeklődésből fogott hozzá a nagyhatalmakról 
szóló rendszerének megalkotásához. A német-
séget azonban a nagyság és hatalom u tán való 
vágy terelte a Kjellén-féle elgondolás kar-
jaiba. így ér the t jük meg, hogy a Grossmächte 
der Gegenwart megtermékenyítet te a német 
tudósokat, historikusokat, jogászokat és geo-
gráfusokat egyaránt . 

Utóbbiakon éppenséggel csodálkoznunk lehet. 
Vegyük sorra mindazokat a szempontokat, 
amelyek szerint Kje l lén a nagyhata lmakat , 
mint politikai egységeket nézi. Közöttük a tu-
dós szerző látni k íván j a a politika szubjektív 
alkotórészeit, ismerni aka r j a a népnek sa já t 
magáról és a világról szóló felfogását, az ér-
zelmi erők mértékét és hatalmát , továbbá az 
emberek ama képességét, amellyel viszonyokat 
meg tudnak ítélni és körülményeket a sa já t 
cél jaikra felhasználni; bizony-bizony sok olyan 
körülmény kerül tárgyalásra , amely az anya-
got egy nem egészen ügyes stiliszta kezében 
együvé nem tartozó dolgok különös keverékévé 
tehetné. Hiszen Kjel lén elgondolásában sok 
olyan szempont foglal helyet, amely a földrajz 
területén belül itt-ott , egyik-másik kézikönyv-
ben eddig is felvetette fejét, amelyet azonban 
a földrajzi tárgyalás ballaszt jának tekintettek. 

Hogy Kjellén felfogása és a német nagy-
hatalmi törekvések között belső, szerves össze-
függésről szóló nézet fején ta lá l ja a szöget, 
még egy tény bizonyít ja . Kjellénnek, művének 
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és az utóbbiból k i s a r j a d t geopolitikának kizá-
rólag Németországban van kelete és nagy nép-
szerűsége. Az Encyclopaedia Britannica-ban 
(14. kiadás, 1929) és a megjelenésében még be 
sem fejezett Larousse du XX-e siécle-ben hiába 
keressük akár Kje l lén , akár a geopolitika 
nevét. 

* 

Most pedig nézzük, mi hát a geopolitika? 
Kétségtelenül a fö ld ra jz legújabb része. Svéd 
tudóstól kapta fogalmi jegyeit és majdnem ki-
zárólag Németországban virágzott fel. Szem-
ben azokkal, akik az államban va lami látha-
tatlan szellemi képződményt néznek, amely nem 
a ku l tú r tá j , hanem az emberi közösség egyik 
formája , a geopolitika az államot élő, fogható 
organizmusnak gondolja. Hasonló felfogásuk 
van azoknak a szociológusoknak, akik a társa-
dalmat élő szervezettel azonosítják. Ez a szer-
vezet születik, él, táplálkozik, szaporodik, le-
hanyat l ik és elpusztul (Herbert Spencer fel-
fogása. V. ö. Angyal P á l : Szociológia, Pécs, II. 
kiad. 1924). Oscar Hertwig, a zoológia egyik 
legelső szaktekintélye „Der Staat als Organis-
mus" című művében (ismertette P r inz Gyula 
a Földra jz i Közlemények 1924. folyamában) ha-
sonló gondolatot pendí t meg. 

A geopolitika valahol az ál lamtan, a törté-
nelem és a földrajz határán helyezkedik el. 
T á r g y a az állam, mint térbeli képződmény, 
mint földrajzi organizmus. Újabban tovább ki-
mélyítették és pontosabban körülhatárol ták a 
fogalmat. Ma elsősorban a különböző politikai 
történések, események és eseménysorozatok 
térbeli, elsősorban földrajzi kötöttségének ta-
nát l á t j ák benne. Valamely politikai tett, egy 
ál lam külpolitikai orientálódása lehet az állani 
életében fontos szerepet játszó egyén, vagy 
szuggesztív erővel rendelkező, diktatór ikus esz-
közökkel dolgozó férfiú elgondolásának, fel-
fogásának, vérmérsékletének, vagy világnéze-
tének a folyománya. El járásában a mi fiatal 
tudományunk képviselői szerint nincsen geo-
politikai elem. Utóbbi azonban abban a pilla-
na tban át i ta t ja a politikai cselekményt, amint 
a megvalósítás fö ldra jz i feltételeit, akadályai t 
vagy előnyeit veszik számításba. 

Ebben a fogalmazásban a geopolitika igen 
közel áll a poli t ikai földrajzhoz, a földrajz-
tudomány antropogeográfiai részének másik 
ágához. Ez utóbbi a politikai közösségeket tér-
beli kiterjedésükben és a természeti adottsá-
gokból való függőségükben vizsgálja. A poli-
t ikai földrajz tehát , akárcsak a geopolitika, 
ku t a t j a , hogy a politikai alakulatok mennyi-
ben függnek a te rü le t alakjától, felépítésétől, 
éghaj latától és a népességtől. Ez különben 
olyan szempont, amelyet legáltalánosabb fo-
galmazásban már az alsófokú földrajz-tanítás 
is. igyekszik megközelíteni. 

Egyébként a poli t ikai földrajz és a geopoli-
t ika rokonságát a német tudósok jól lá t ják . 
Vannak sokan, akik a két tudománynak anyag-
ban való megegyezését is vallják. De vizsgáló-
dásaikban továbbhaladva rájönnek, hogy mód-
szerük is ugyanaz. Ebből pedig csak a két tu-

domány azonossága következhetik. Otto Maull, 
aki szívesen foglalkozik geopolitikai problémák-
kal— hiszen emlékezhetünk, hogy a Kjellén-mű 
22. kiadásának megírásában szintén közremű-
ködött, másrészt pedig hata lmas kötetben po-
litikai földrajzot is ír t —, ugyanezt vallja. 
(Politische Geographie und Geopolitik. Geo-
graphischer Anzeiger, 1926.) Végső fogalma-
zásban geopolitikán a politikai földrajz mód-
szereinek a politikai élet sokféleségére és ösz-
szes anyagi a lap ja i ra való alkalmazását érti. 
A geopolitikában gyakorlati vezetőt lát, a po-
litikai élet történéseinek megértéséhez. Sze-
r inte geopolitikával minden időben foglalkoz-
tak az emberek, amikor földrajzi tényekből a 
legvégső következményeket is levonták. Fejte-
getései folyamán más politikai, földrajzi és 
geopolitikai írók felfogását is ismerteti. Leg-
többen megegyeznek Otto Maull-nak a két tu-
dományszak viszonyáról vallott felfogásával. 

Haushofer a geopolitika szerelmese és mű-
vésze, természetesen folyton hangozta t ja a tu-
dományszakról, mint önálló tudományról szóló 
felfogását. Fenti cikkre ír t válaszában (Geo-
graphischer Anzeiger, 1926) kifejt i , hogy a geo-
politikának központi szerepet kellene játszania 
az államigazgatással foglalkozók nevelésében. 
Valaha csodálkozni fognak, liogjT nem erre az 
alapra helyezték a politikusok kiképzését. El-
jön majd az idő „eine Zeit, die furchtbare I r r -
tümer in der Abgrenzung grosser Völker und 
Staaten, den Ruin von weiten Teilräumen der 
Erde in erster Linie dem völligen Fehlen poli-
tisch-geographischer Methoden in der Erzie-
hung derer zur Last legen wird, die dennoch 
die Macht zur Vertei lung der Macht im Raum 
der Erdoberf läche in oft unglaublich unwis-
senden Händen halten durften". Szándékosan 
adom eredetiben, hogy Haushofer sajátos stí-
lusából ízelítőt adjak. Hevenyészett fordítás-
ban: Az emberek valaha világosan fognak 
látni. Rájönnek, hogy nagy népek és államok 
határainak kijelölésében rettenetes tévedése-
ket követtek el s ezzel hata lmas területek pusz-
tulását indították meg. Megtalálják ennek okát 
is. A sok tévedést azok terhére fogják írni, 
akiknek a nevelésében hiányoztak a politikai 
földrajzi elemek és akik mégis hihetetlenül tu-
datlan kezekben ta r tha t ták a földi hatalmak 
szétosztásának jogát és hata lmát . 

Összegezve a mondottakat, lá t juk, hogy ez a 
tudomány tulajdonképen a német birodalom 
különleges viszonyaiból, a világháború alatt és 
után átélt állapotokból fejlődött ki. Majdnem 
el lehet mondani róla, hogy ami benne földrajz, 
az nem új , ami pedig új, nem földrajz. Láttuk, 
hogy talán az egy Haushofer t kivéve, a többi 
szakemberek a politikai földrajzzal azonosnak 
ta r t ják . Amit Haushofer az államigazgatás 
intézőinek nevelésében a geopolitikának szán, 
mindenesetre nagyon szép szerep. Azonban — 
sehol jobban, mint itt — fel lehet sóhajtani: 
„Zwischen Lipp' und Kelchesrand!" Hiszen a 
jelen és mult minden tanulsága amellett szól, 
hogy a politika nem mindig a földrajzi tértől 
előírt követelések szerint alakul. A párizs-
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környéki békék készítői minden geopolitikai 
képzettség nélkül láthat ták, hogy szelet vet-
nek, sőt tudták is, hogy vibart fognak aratni . 
Minden jel a r r a muta t , hogy az ara tás ideje 
közeleg. Elgondolható-e, hogyha ugyanezt geo-
poli t ikai iskolázottság alapján tud ták volna, 
másképen festene Közép-Európa és a világ 
képe? Nem hiszem. És még egyet! A yilág-
báborút megelőző hata lmi viszonyok egyrészt 
bizonyos geopolitikai előzmények eredőjeként 
jelentek meg a glóbuszon, másrészt működő 
batóerői, megindítói voltak egy a jövőben be-
következendő ú j a b b változásnak, az akkoritól 
különböző ál lapotnak. Bizonyára geopolitikai 
•okok hozták létre azokat a nagyhata lmi kap-
csolatokat és érdekközösségeket, amelyeket 
központi ha ta lmak és hármas entente néven 
ismertünk meg. A világháború kitörésekor ez 
a két csoport egyenlő lehetőségekkel indult 
meg. A küzdelem évekig változó szerencsével 
folyt. Ma már bizonyos, hogy senki az intéző 
körök közül nem tud ta megmondani, melyik 
csoport fog győzni. Még 1918-ban is voltak 
hosszú hetek, amikor úgy tetszett némely en-
tente-ál lamférfmak vagy tábornoknak, hogy a 
központi hata lmaké lesz a pálma, sőt a német 
hadsereg hirtelen összeroppanása az entente-ot 
jobban meglepte, mint minket. Békés évtize-
dek hosszú során működtek a geopolitikai erők 
és ágensek, de nem történt semmi. A világ-
háború kitörésekor pedig a geopolitikai együtt-
hatók helyébe más hatékonyabb erők léptek. 
A két vagy esetleg még több lehetőség sokáig 
fe j - fe j mellett haladt , végül is az entente-nak 
ju to t t a győzelem és ezzel a ténnyel a geopoli-
t ikai hatóokok egy soha nem sejtet t , de annál 
hathatósabban működő fejlődést indítottak 
meg, amely földrészünkön jelentékeny politi-
kai átalakulásokkal jár t . És ha a központi ha-
ta lmak győztek volna? Akkor eme másikfa j ta 
győzelem a másiktól lényegesen különböző geo-
poli t ikai tényezőket hoz létre. 

A földrészünkön működő geopolitikai okok 
között lappangott például az is, hogy Lengyel-
ország felszabadul másfélszázados szolgaságá-
ból és a mi hazánk elpusztul. Gondolhatott-e 
valaki erre? Hiszen Lengyelország újjászüle-
téséhez szükség volt Oroszország bukására, 
ami csak a központi hatalmak győzelme ese-
tén volt remélhető. De íme, Oroszország, még 
a később hasonló sorsra jutot t Németország 
előtt bukott meg és vált ki az entente-hatal-
mak közül, amelyek végeredményben mégis 
térdrekényszerí tet ték a német birodalmat a 
monarchiával. Vá j jon ezt sejtette-e a geopoli-
tika? Az ú j tudomány csalhatatlanságában ak-
kor is lehetne hinni, ha a központi hatalmak 
győzelme esetén a mai helyzet ellenkezője jött 
volna létre. 

A geopolitika egyik legvilágosabb tanítása, 
hogy a földünk terein lejátszódó hata lmi kér-
dések békés úton nem intézhetők el. Egyenlően 
erős hatalmak vagy hatalmi csoportok össze-
ütközése harccal jár . És ezzel k a p j a meg a 
geopolitika, mint az ál lamigazgatásra való ne-

velés eszköze, a halálos tőrdöfést. Mert legyen 
bármilyen nagy mértékben valószínű, akár a 
bizonyosságot megközelítő egy vagy több geo-
politikai hatótényező eredményének meglátása, 
ennek a valószínűségnek vagy bizonyosságnak 
a helyébe a forgandó hadiszerencse, vagy a 
nyomában já ró még bizonytalanabb gazdasági 
és társadalmi káosz lép. Ennek ha tásá t pedig 
teljesen lehetetlen előre meglátni. 

Mindaz, amit a német geopolitikusoktól val-
lott beállítások és felfogások hirdetnek, igen 
alkalmas volt arra , hogy a vi lágháború alatt 
mindenkitől e lhagyatot t Németország fiaiba 
újabb reményt és k i tar tás t öntsön a háború 
továbbvitelére. A „durchhalten" jelszót ez a 
geopolitikai beáll í tottság realizálta. Ma pedig 
nagyszerű gyakor la t i érvekkel alátámasztott 
elméleti megalapozását ad ja egy minden bi-
zonnyal, a geopolitikai tények előbb látott 
„szükségképeniségével" bekövetkező jobb és 
szebb német jövőnek. Ehhez tegyük hozzá még 
a következőket. A geopolitika már túlontúl 
emlegetett főzászlóvivője, Haushofer , szolgála-
ton kívüli tábornok, tehát tevékeny és fontos 
szerepet játszot t a vi lágháborúban. Azt meg-
előzően évekig a távol keleten tel jesí tet t állami 
szolgálatot. I lyenformán megtanult a nagy-
hatalmakkal, mint egységekkel, számolni, gon-
dolkozni és tervezni. Bizton elhihetjük, hogy 
meggyőződésből va l l j a mindazt, amit mint el-
sőrangú tudós és ki tűnő professzor könyvei-
ben ír és a katedráról hirdet, a legkönnyebben 
meggyőzhető hallgatóságának, az i f júságnak 
és mint kiváló előadó a nagyközönségnek. En-
nek tulajdoní tom a geopolitika rendkívül gyors 
elterjedését és azt a még fel tűnőbb és szokat-
lanabb tényt, hogy az iskolák tantermeibe 
arányta lanul gyorsan befészkelte magát . Vagy 
talán ez is beletartozik a geopolitika lénye-
gébe? 

Aki geopolitikai kérdések egész modern tár-
gyalásával a k a r közelebbről megismerkedni, 
szerezze meg Haushofer egyik legújabb geo-
politikai művét. Címe: „Weltpolitik von heute." 
(Évszám nélkül jelent meg, előszavát a szerző 
1934 napfordulásával keltezi.) Az első kiadás 
60.000 példányban jelent meg. E l fog kelni — 
természetesen, hiszen világpolit ikai önnevelésre 
a k a r j a képessé tenni olvasóit, a r ra , hogy nagy 
területeken gondolkozzanak, hosszú időre előre 
lássanak. Melyik közpolgárnak nem hízelegne 
a tökéletesedés i ly nagyfokú, könnyen elérhető 
lehetősége? 

A hallottak u tán azonban mégsem szabad 
azt gondolnunk, mintha a geopolit ikával való 
foglalkozás nem hatna termékenyítőleg a ta-
nár vagy tanuló földrajzi gondolkozására. 
Korántsem! 

A geopolitika természeténél fogva a jövőbe 
néz, tehát feltétlenül a jelen viszonyok ismer-
tetésébe kapcsolódik bele. Semmiesetre sem 
nélkülözheti tehát az aktual i tás t , ezért érde-
kessége vitán felül áll. Hiszen ha kis állam lé-
tünkre nem is gyakorolhatunk döntő hatás t a 
világ- vagy az európai poli t ika i rányí tására , 
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jövő sorsunkra a geopolitikai elgondolások 
bármely lehetőségének megvalósulása szintén 
következményekkel fog járni . Mert akármilyen 
kicsi legyen is valamely állam, nem vehető 
elhanyagolható tényezőnek. A geopolitika a 
földrajzi kérdéseket egészen különleges szem-
szögből nézi vagy v i l ág í t j a meg és így a kü-
lönböző földrajzi tényezőket más szempontok 
szerint történő tárgyalásnál elő nem forduló 
kapcsolatba hozza. Nem hiába te rü l el az ál-
lamtudomány, történelem és földrajz határ-
sávj án! 

A geopolitikában tárgyalásra kerülő, külön-
leges kapcsolatok megnevezése egészen külön-
álló, sajátoszamatú műkifejezések alkotásához 
vezetett. A németek mindig különös ügyesség-
gel értettek ú j kifejezések gyártásához. A geo-
politika műszavainak pedig még nagyobb va-
rázst ad a háború befejezése óta mindinkább 
lábrakapó törekvés: az ú j fogalom német sza-
vakkal való kifejezése. Haushofer különösen 
találékony efféle ú j kifejezések gyártásában. 
Ilyenek: Gegendruck, Lebensraum, Überschau, 
Ausgangsmaclit, Restmacht, Mittler, Kontinen-
talwillen, Sowjet Berührungs Gürtel, Kraf t fe ld , 
Trümmerfeld , Grossmachtanspruch, Fernwir-
kung, Gemeinwelt (commonwealth), Raumab-
wertung, die augenblickliche Machtverteilung 
(Statik), Kräftespiel (Dynamik). H a meg el-
olvassuk könyvében például a vi lágháború vi-
lágpolitikai szempontból beállt következményeit, 
nem tagadhatjuk meg elismerésünket, sőt cso-
dálatunkat a következő pregnáns felsorolástól: 
„1. Die Spaltung Europas in raumbesitzende 
Über9eemächte im Westen, Überlandmächte im 
Osten und die dazwischen gekeilten Raumbeeng-
ten und Raumlosen. 2. Die Eigenentwicklung 
Nord- und Südamerikas. 3. Die Auflockerung 
des britischen Weltreiches, das vom Empire zur 
Commonwealth der britisch redenden Nationen 
hinübergli t t . 4. Die Rückwendung- Russlands 
nach Asien, mit Rückversieherungen an der 
europäischen Hinter tür . 5. Die stufenweise Wie-
derkehr der Selbstbestimmung in den süd- und 
ostasiatischen Ländern m i t . . . der Menschen-
wucht einer Milliarde . . . hinter sich." Nem lesz 
irigylendő helyzetben, akinek ezt a könyvet le 
kell m a j d fordítania! 

H a valaki huzamosabb ideig gondolkozik geo-
politikai kérdéseken, oeakhamar geopolitikai 
magyarázatát keresi a körülötte bonyolódó ese-
ményeknek. Kíséreljük meg az utódállamok és 
hazánk boldogulásának lehetőségeit geopolitikai-
lag vizsgálat alá venni. 

A világháború befejezése óta az európai poli-
t ikában megszakítás nélkül megnyilatkozik a 
győztesek ama haj thata t lan és kérlelhetetlen 
akarata, hogy a békekötések változatlanok ma-
rad janak . Nagybri tanniát , de még inkább Fran-
ciaországot ebben a Németországtól, illetőleg 
egy esetleges újabb háborútól való félelem ve-
zeti, a kis-entente kötelékében egyesült utódálla-
mok pedig egyenesen casus belli-nek minősítik 
a szerződés megváltoztatására törő bármely kí-
sérletnek még a lehetőségét is. Annyira bele-

/ 

ment ez a legyőzöttek köztudatába is, hogy egy 
idegen fórfiúnak kellett jönnie, aki a békeszer-
ződéseknek, speciálisan a trianoni szerződés re-
víziójának gondolatát felvetette. A revíziótól a 
kis-entente pánikszerűen fél, nyugat i bará ta i 
pedig hallani sem akarnak róla. 

A most is dúló gazdasági válságot 1931-ben 
tulajdonképen az pattantotta ki, hogy Ausztria 
elhatározta a Németországhoz való csatlakozást. 
Ennek egyszerű bejelentésére máris leírhatatlan 
lett a fejvesztettség Nyugat-Európában. Rövi-
desen kiderült, hogy a győzők semmi körülmé-
nyek között sem fogják tűrni az úgynevezett 
Anschlusst, amely azonnal vezérmotívumává 
lett az európai politikának. Hasonló ellenzéssel 
találkozott a magyar részről elég enyhe formá-
ban felvetett határrevízió gondolata is. Ez utób-
bitól a kis-entente fogott tüzet. Az Anschluss 
miatt Németország és Nyugat-Európa néznek 
farkasszemet, a revízió gondolata pedig hazánk 
és a kis-entente államok közötti, egyébként sem 
túlbarátságos szomszédságot rontotta el. A hely-
zetet még inkább elmérgesítik az 1931 óta a 
világgazdaságban a válság folyományaként 
lábrakapott autarkiás törekvések, 

I lyenformán egész Európa állandó idegfeszült-
ségben él és napról-napra szegényedik. Nem 
tudom megállapítani, hogy gazdasági és politi-
kai válság mennyire hatnak egymásra? Minden-
esetre logikusnak látszik, hogy a gazdasági vál-
ság bizonyos enyhülését hozná a politikai fe-
szültség megszűnése. Hiszen a politikai válság 
egyik következménye a földrajzilag egymásra-
utalt testek (kis-entente és Magyarország, Auszt-
ria és Magyarország, Németország és Ausztria, 
Németország és Nyugat-Európa) elkülönülése, 
elzárkózása. A földrajzi lag gazdasági összemű-
ködésre predesztinált területek pedig természet-
ellenes, nyakatekert gazdasági kapcsolatokat ke-
resnek és tar tanak fenn, néha sa já t há t rányuk 
és károsodásuk árán is. A ma dívó autarkia 
mellett is nagymértékű enyhülést jelentene a 
gazdasági élet területén a földrajzi egységet al-
kotó, ha jdan évszázadokon át összefüggött terü-
letek azonnali összekapcsolása. De ezzel meg-
oldódnék a politikai feszültség is. Abban a pil-
lanatban, amikor Ausztria Magyarországhoz, 
vagy hazánkkal együtt a kis-entente államokhoz 
csatlakoznék, egyrészt az Anschluss lehetősége 
tolódna ki a távoli jövőbe, másrészt Magyar-
ország revíziós törekvései miatt közte és a kis-
entente között kiéleződött helyzet is veszítene 
ár ta lmas és veszélyes magasfeszültségéből, nem 
kellene könyökkel súrolnunk a háborút , mint 
tavaly télen. 

A világpolitika középeurópai megítélésére ón 
ezt tanul tam Haushofer geopolitikai művébőL 
Jól tanultam-e és be fog-e következni a fenti 
kombináció? Nem tudom, de nem is hiszemt 
Tehát rosszul tanítot t a geopolitika. Azonban ha 
az ál talam említett lehetőség válnék is valóra, 
akkor is a geopolitika tanítása bizonyulna rossz-
nak — német szempontból. Mert őket az enyém-
től lényegesen eltérő jövő várására nevelte! 
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RÓIÍAY •JÁCINT MINT HEVEL« 
Irta : KEMÉNY FERENC 

Érdemes, mert tanulságos, időnként a múltba 
visszatekinteni és a jelennek zavaros és za-
varó viszonyai közepette okulást és i rányí tás t 
meríteni egy-egy feledésbe merült igazi, hiva-
tott nevelő ténykedéséből, gondolkodásából, mű-
veiből. Ezeknek sorába tartozik kétségkívül 
Rónay Jácint (1814—89) is, aki fényes és folyton 
felfelé ívelő pá lya fu tása során a taní tásnak és 
nevelésnek fenkölt mesterségét, az emberkép-
zésnek művészetét változott viszonyok között 
és más-más személyi viszonylatban mindig si-
kerrel gyakorolta. 

A következőkben megbízható forrás1 a lapján 
időbeli sorrendben ismer te t jük Rónaynak ide-
vágó tevékenységét. Előbb azonban főbb voná-
saiban vázoljuk életének folyását, pályájá t . 

1840 elején a főapát a győri líceumba helyezte 
a bencés növendékek tanárának, ami több aggo-
dalommal, mint örömmel töltötte el: hogyan 
taní tsa azokat, akiknek még néhány év előtt 
maga is társuk volt? Nem ar ra törekedett, hogy 
taní tványai megbámulják szép előadását, ha-
nem arra , hogy világosan, érthetően ad ja elő 
tá rgyát . Tőlük is elsősorban értelmes felelete-
ket várt . Előadását példákkal ós az életre való 
alkalmazásokkal igyekezett világossá tenni. 
Folyton figyelemmel kísérte taní tványainak ha-
ladását, akik mindig hálás szívvel emlékeztek 
meg kitűnő tanárukról . Világos után 1850 tava-
szán menekülni kénytelen: Boroszlón és Ham-
burgon át Londonba megy, ahol hír laptudósí-
tással t a r t j a fenn magát ; majd megtanul ango-
lul és 1852-től kezdve taní tással keresi meg ke-
nyerét. A Naplótöredékekben feljegyzi azoknak 
neveit, akik 1851-től 1866-ig a magánpályán vol-
tak taní tványai (1—49), majd a londoni hon-
védtanodában (50—76). E 17 év alat t összesen 
30.510 forintot keresett . 

1859 vége felé lettek taní tványai Kossuth La-
jos fiai, akik ugyan elvégezték már egyetemi 
tanulmányaikat , de a t y j u k tökéletesíteni akar ta 
őket a latinban. Rónay az esti órákat szentelte 
erre és a kitűzött időt többször szívesen meg is 
toldotta az eszes fiúk érdekében, akik később 
hálás hangú levelekkel keresték fel egykori ta-
nárukat . „Megvallom, í r j a a Naplótöredékek-
ben, kezdetben aggódva fogtam Kossuth fiai ta-
nításához, attól ta r tva , hogy a várat lan, a nem 
keresett ú j viszony akarva, nem akarva, bele-
sodrand a politikai üzelmekbe." 1866-ban tér t 
vissza hazájába, 1867-ben az Akadémia meg-
választotta rendes tagnak és jegyzőnek s ott 
kapot t lakást. Ugyanabban az évben megválasz-
tot ták képviselőnek is. 1871-ben a közben el-
húnyt Eötvös br. és Deák Ferenc a jánlására 
Pau le r Tivadar osztálytanácsossá nevezte ki a 
kultuszminisztériumba, ahol a hivatalos órák 

' 1 Ac say Ferenc: „Rónay Jáczint János élete" (Győ-
rött, 1908, 284. L). Ebből a hangyaszorgalommal meg-
írt jeles monográfiából, amellyel a szerző egykori rend-
társának méltó emléket állított, mi is bőven merítet-
tünk. 

(9—2-ig) nagyon lefoglalták. Ezután Andrássy 
gróf a ján lására az akkor 14 éves Rudolf trón-
örökösnek tar tot t Bécsben heti há rom órában 
előadásokat a magyar történelemből, amire 
nézve legfelsőbb helyről az egyetlen utasítás 
ez volt: „Igazságot akarunk, kövesse ön meg-
győződését." (Ennek a tanításnak, a tananyag-
nak és a vizsgálatnak részletes leírását 1. 
Acsaynál 197—206. 1.) Bizonyos nehézségek el-
hár í tása u tán Rónay Mária Valéria kir. her-
cegnő mellett 1875-től 1883-ig mint nevelő mű-
ködött; kívüle három nő szolgálta az angol, 
német és f rancia nyelvoktatást . (Ennek a meg-
bízatásnak részletes leírása számos pedagógiai 
vonatkozással u. o. 212—29. 1.). Összefoglalóan 
megál lapí that juk, hogy a felsorolt t anár i és 
nevelői munkássága tel jes sikerrel j á r t és ma-
gas megbízóinak őszinte köszönetét és hálájá t 
vonta maga után. 

# 

Ez előzmények u tán rá térhetünk címbeli 
tá rgyunkra . Hogy kellőképen méltathassuk 
Rónayt mint nevelőt, a következőkben tárgyi, 
elvi szempontok szerint á l l í t juk össze azokat 
a taní tásokat és tanulságokat, amelyek életé-
ből, működéséből és műveiből levonhatók.2 

A nevelés elsőbbsége. Sir John Laurence ind 
tábornok Londonban így szólt Rónayhoz, aki 
gyermekeit nevelte: „I prefer training to 
teaching" (többre becsülöm a nevelést a taní-
tásnál). Ezzel a tömör pedagógiai elvvel, ame-
lyet Rónay mindvégig magáévá tett, több íz-
ben találkozunk Naplótöredékeiben. Amikor 
Mária Valéria főhercegnővel kapcsolatban Er-
zsébet kirá lyné á t té r t a gyermeknevelésre s 
tudni óhaj tá nézeteimet, elmondtam nyíltan, 
hogy az újabb tanrendszerben, főleg gyerme-
kekre vonatkozólag, aggaszt a sok t a n á r és a 
napról-napra szaporodó tantárgy. Mi csak ta-
nítunk, de nem nevelünk, pedig én az angol 
közmondással ta r tok: „I prefer training to 
studying!" Helyeslem nézeteit, mondá őfelsége, 
Is ten á ld ja (N. V., 63). — Ugyanot t : Nézzetek 
körül az életben, az egyházi és világi körök 
bármelyikében, s nem lesz nehéz ar ró l meg-
győződni, hogy a bajok, a tévedések, az elég-
telenségek . . . nemannyira az ismeret-, mint a 
neveléshiánynak tu l a j donítan dók. — Egy má-
sik pedagógiai elve: Mindent a m a g a idején 
és helyén, ugyancsak a dolgok mély ismeretére, 
vall. — Meleg szeretettel emlékezik meg volt 
angol tanítványairól , s hozzáteszi: H a volt ba-
jom, mindig azoktól származott, kik legtöbb 
nehézséget gördítnek a nevelés ú ta iba : a szü-
lők. (N. IV., 142.). 

A nevelő, tanár egyénisége. Rónayban a tal-
pig ember, a széleslátókörű tudós és a kiváló 
pedagógiai intuícióval rendelkező pedagógus 
egy személyben egyesült: ez a r i tka rá termet t -

2 Rövidítések. N: Naplótöredékek I—III. köt. — 
A: Acsay fentemlített életrajza. 
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ség n y i t j a kiváló sikereinek. Minden állásában 
a szó legjobb értelmében ember volt : eszményi 
célokra törekedett mindig, anélkül, hogy a le-
vegőben já r t volna. Erős kötelességérzete s a 
belőle fakadó férfias önérzete visszatetszéssel 
t a r to t t a vissza minden hízelgéstől (A.). Szere-
tem a tudományt a tudomány kedvéért, ked-
velem a tanulást, a szellemi munká t önma-
gáért . í r tam, mert í rn i szeretek, mer t egyko-
ron szívem kitűzött eé l ja volt, de szívem mé-
lyéből mondhatom, hogy megjelent írásaimnak 
nem tulajdoní tot tam jelentőséget: tudom én 
jól, éreztem, hogy töredék volt minden, amit 
adtam. A főhercegi gyermekek örömének ta-
n ú j a valék: i lyenkor feledek mindent, gyer-
mekek társaságában legjobban érzem maga-
mat . . . Szerencse, hogy a kisdedek körében 
még mindig gyermek tudok lenni. K i nem volt 
soha gyermek, azt a mult emlékei nem vigasz-
t a l and ják az élet alkonyán. Megszereztem szép, 
képes kiadásban azon munkát, melyet egyko-
ron közel hatvan év előtt oly gyönyör-élvezet-
tel olvastam, megszereztem Schmidt Kristóf 
i f j ú ság i i r a t a i t . . . Mosolyogjatok, barátaim, 
gyengeségem felett, én az agg gyermek, a 
mul t emlékei közt jól érzem m a g a m . . . Az idő-
és munkafelosztás, a pontosság szeretete, a 
mérséklet aranyszabálya régi, még a zárdából 
öröklött szokásom, s ennek sokat, sokat köszö-
nök. (N.) 

Rónaynak pedagógiai haj lama, gondolkodása, 
hivatot tsága már a ,,Jellemisme"3 lapjain lép-
ten-nyomon kiütközik és határozott alakot ölt 
e könyvének (önálló) utolsó fejezeteiben: Nő 
és férfiú (161—78), Életkorok (179—83): vázlat-
ban szemlélteti a hétéves fordulókban egy-
más ra következő hé t életkort. Magzat (184—86): 
„A nevelés nem a születéssel, hanem foganta-
tással kezdődik." Gyermekség (186—97): csoda-
gyermekekről is szól. I f j ú s á g (198—208): „Hát 
a nevelés? — h á n y nevelő feledi növendékének 
korát s szerfeletti szigorúsággal az i f j ú láng 
hevét nem fékezi, hanem eloltja, az önhiedel-
met és bizalmat maga iránt nem irányozza, 
hanem elfojt ja — és az i f j ú vagy fondor csel-
szövő, vagy sima hízelgő, vagy konok dacoló 
lesz. A nevelésben igen sok f ü g g attól, miként 
fejlesztik ki és hová irányoztatik a nemi ösz-
tön." Férfiúság (209—12). Öregség (212—16). 
Vénség (216-18). Aggság (218—21). Ebben a 
munkájában behatóan foglalkozik nemzetének 
hibáival a múl tban és jelenben: jól tudta, hogy 
haladása csak a hibáktól való megszabadulás 
és a műveltségben való előhaladás árán lehet-
séges. 

Az „Iskolai s iker — életsiker" vitás problé-
májához érdekes bizonyító ada to t szolgáltat 
Rónaynak sa já t iskolázása. Amikor az elemi osz-
tályok jeles t anu ló ja a ciszterciek székesfehér-
vá r i gimnzáziumába került, csakhamar erősen 

3 Teljes címe: Jellemisrne vagy az angol, francia, 
magyar, német, olasz, orosz, spanyol nemzet, nő, férfiú 
és életkorok jellemzése lélektani szempontból. ír ta 
Rónay Jácint.(Győrött, 1847, 221. lap). Ez a munka a 
„karakterológia" magyar irodalmában úttörőként sze-
repel. 

hanyat lot t : csak annyit tanult , amennyi szük-
séges volt ahhoz, hogy tisztességesen keresztül-
menjen az osztályokon, de annál többet olva-
sott. Az I. osztályt kétszer jár ta , a II . hum. 
osztályt is megismételte Esztergomban, de 
csak szüleinek kívánságára, akik Jánost még 
f ia ta lnak ta r to t ták (akkor csak 16 éves volt), 
hogy szerzetbe lépjen. (Acsay 31—3, 286). 

Vallásos nevelés. Amikor Erzsébet királynő 
Rónayt megbízta Valéria nevelésével, így szólt 
hozzá: „Nem akarom túlbuzgóvá tenni, de 
óhajtom, hogy vallásos legyen, hogy a vallás-
ban vigasztalást leljen". Ezzel kapcsolatban 
R. így ír (N. VII .) : Hogy túl ne terheljem egy-
házunk e két kis hívét (Valériát és Agláját) , 
á j ta tosságukat korábban végeztem, hogy a 
szentmise-áldozatig másfél óra nyugalmuk le-
gyen. A szeretet vallásának vagyunk hívei, 
nem akarnám, hogy a kis Fenség szívére mint 
súlyos teher nehezedjék az, aminek megnyug-
tatásul, vigasztalásul kellene szolgálnia, örül-
jön az életnek jámbor szívvel s boruljon le 
Isten előtt bizalommal és szeretettel. 

Hazafiság, hazafiias nevelés. Ebben is tettel, 
szóval j á r t elől Rónay: egész élete és műkö-
dése ennek jegyében folyt le. Hazájának sza-
badsága érdekében hagyta el a katedrát s 
ment a harctérre , majd pedig számkivetésbe. 
Angliában legnagyobb nélkülözései közt is 
csak egyre gondolt, a haza boldogítására, s 
amikor hazajöt t , egyetlen gondja az volt, hogy 
az uralkodóházat s főleg a leendő uralkodót 
megnyer je nemzete szent ügyének, hogy tiszta 
magya r r á nevelje a gyermek főhercegnőt is, 
ami teljesen sikerül t neki. „Törekedjünk arra , 
ami lehető, a r r a hogy Szent Is tván országában 
minél több legyen a magyar", í r j a Naplótöre-
dékeiben. (V.) 

Erkölcsi nevelés. Szép tehetségű, jó szívű, 
gyors felfogású, éles ítéletű, de könnyű kedé-
lyű és élénk természetű i f j akná l főleg a jellem-
szilárdságra és akara thatározot tságra kell 
h a t n i . . . Adja tok a hazának nevelt, jellemes 
férfiakat, s megszilárdították a jövő a lap já t ; 
adja tok ingatag elvű, neveletlen áltudósokat, 
s megástátok az állani s í r j á t . . . E szellemi túl-
nyomóságban, ez erkölcsi hódításban keresem 
én a jövő biztosítását. (N.) 

Játékszer, játék. A sok játékszert nevelési 
szempontból nem tar tom célszerűnek, mert 
annyira elözönlik a gyermekeket, hogy r á sem 
ér egyiket, másikat kiszemelni, hanem töri, el-
veti azokat egymás után, örömöt csak az új-
donságban keres. A gyermek azon korban, 
melynek a jellemképzésre oly nagy befolyása 
van, nem tanul ta meg a játékszert kimélni, 
minek legtöbb örömet köszön s ez sokszor át-
szövődik az életbe. Még az én gyermekkorom-
ban is nem volt oly könnyű kész játékszer bir-
tokába jutni , mint jelenleg. Mi jobbadán ma-
gunk készítettük játékaink eszközeit, s gondo-
san őriztük, mert sa já t műveink valának; kí-
méltük, javí tot tuk, ami a takarékosság és önbi-
zalom érzetét keltette a gyermek fogékony szí-
vében, s találékonnyá, élelmessé téve, minek 
a későbbi életpályára jótékony hatása volt. 
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Mennyivel szerencsésebb a szegény gyermek, 
aki maga készíti já tékai t ! — Naplótöredékeinek 
egy másik helyén (VII. 9) í r j a : (Valéria és 
Áglája) az esti szünidőt iskolásdi játékkal töl-
tik: van a nagyobb terem egyik szögletében 
tanodaasztallal, padokkal, i t t helyezik el bá-
báikat ; olvasnak, írnak, számot vetnek helyet-
tük; megfeddették a hanyagságot , dicsérték a 
szorgalmat — és boldogok valának. I lyenkor 
én csak néző vagyok s m á r nem egyszer cso-
dál tam a fejlődő ész találékonyságát, a ter-
mészet jótékony intézkedését, mely az élet ko-
rányán oly élénk képzelettel á ld ja meg a gyer-
meket, mely a játékból valóságot alkot s kép-
zelt kis vi lágában előidézi az élet örömeit! — 
Egy másik helyen erélyesen kikel az elhara-
pódzott kártyázás ellen, amely kór főleg az 
i f júság közt pusztít. Indítványozza is egy 
olyan társulat alapítását, amely tag ja i t leg-
alább az országgyűlés t a r t a m á r a elti l taná a 
kár tya já téktó l : I ly tá rsu la tnak haszna anyagi 
és erkölcsi tekintetből mérhetetlen volna! 

Gyakorlati tanítás: módszer életrevaló el-
vek. Mint tanár két pedagógiai elvhez szabta 
e l járását : először taní tványainak bizalmát 
igyekezett megnyerni, ma jd tárgya i ránt ér-
deklődést keltve, értelmükhöz közelebb férni. 
A közvetlen környezetből, a természetből in-
dult ki: minden tá rgyat felhasznált a folyto-
nos szemléltetésre, az öntevékenység, az elmél-
kedés felkeltésére, a költői hangula t felébresz-
tésére. A győri líceumon kezdve, angolországi 
taní tványain keresztül a fejedelmi sa r jak ig : 
lebilincselő modorával valamennyi t meghódí-
totta. Volt egy Halden Alek nevű angol tanít-
ványa, aki mellől már vagy hat tanár meg-
szökött, mert nem tudott vele boldogulni, míg 
Rónay szerető modorával ezt a fiút is minden 
nehézség nélkül megnyerte. Másik pedagógiai 
erőssége az volt, hogy minden tárgyban igye-
kezett azt a leghelyesebb módszert megtalálni, 
amellyel taní tványai m u n k á j á t lehetőleg meg-
könnyíthette. Szerencse, í r ja , hogy már a ha-
zában is mindig több súlyt fektet tem arra, mit 
a taní tvány a tanárra l tanul , mint a kényel-
mes feladványokra s azok k iha l lga tásá ra . . . 
(N. II.) Rég élt lelkemben azon sejtelem, hogy 
hivatásom célja nem lehet tankönyv betűzte-
tése, azért a kihallgatásnál nem a sorokat sür-
gettem, hanem a tárgy szellemét; nem azt ke-
restem, hogyan tanulták meg hallgatóim a fel-
adványt, hanem hogyan ért ik meg azt? s- hogy 
e célt elérjem, törekvésem oda i rányul t : a szá-
raz és elvont tudományt lehetőleg népszerűvé, 
hivatkozva az életre, példákkal kézzelfoghatóvá 
tenni. Mindez kezdetben nem ment oly köny-
nyen, nem is oly simán, mint i t t elmondám: so-
kat-sokat kellett nekem is tanulnom, de egyik 
óra a másiknak tört u ta t : a nehézségek tüne-
deztek, lassanként kibontakoztam az elmélet 
bi l incseiből . . . (N. I., 49, 50.) Angol tanítványo-
mat meglepte az a körülmény, hogy előadá-
saimban nem használtam sem könyvet, sem 
iratot : mit nem tettem mint t anár soha, mert 
kötelességemnek tar to t tam tudni vagy meg-
tanulni azt, amit tanítok. (N. II., 277.) 

Tantárgyak. Az írástaní tást értelmes mon-
dattal : Isten nevében kezdte el, majd a betűk 
eredetének szemléltetésével keltett érdeklődést. 
A kis fenségnek nagyon tetszett Rónaynak az 
a magyarázata, hogy minden (?) betűt össze 
lehet tenni egy C és egy ] egyenes vonalból: 
C [ = a stb. í rásban még mindig előnyt adok 
annak, í r j a , hisz az ál talam rajzónnal í r t soro-
kat kövesse, s ezt elvből teszem, t anu l j a meg 
előbb a betűk gondos utánzásait , miál ta l az 
önként bekövetkező önálló í rás csak nyerni fog. 
Azért van annyi rossz írás, mert a gyermekeket 
a betűk utánzásában önmagukra hagy ják s az 
írás igen sokszor oly sa já tságokat ölt, melye-
ket később a legnagyobb gonddal sem lehet 
javítani. Az olvasásnál nem fektetek egyelőre 
nagy súlyt a folyékonyságra, mely ismeretlen 
tárgyak olvasásánál még hiányzik: ezt meg-
hozandja az idő. Én az olvasást tanulásra , is-
meretek szerzésére használom s már e hó kez-
detén hozzáfogtam a bibliai történelem olvasá-
sához a főhercegasszonnyal. (N. Vó. 109.) Föld-
rajz. Lerajzol tam a tantermet , hogy a fenséget 
a távolságok és területek megítélésében gyako-
roltassam, azután a fővonalakban a Burgudvar t 
és Bécs városát jeleztem, figyelmeztetve, hogy 
valamint egyes termeket, udvarokat , városokat 
oda lehet rajzolni a papír ra , úgy egész orszá-
gokat is képesek vagyunk ábrázolni a hegyek-
kel, folyókkal, tengerekkel, városokkal, vaspá-
lyákkal s ezt térképnek nevezzük. íme i t t van 
az osztrák-magyar birodalom térképe: ezek i t t 
a birodalom országai, hegyei, folyói, fővárosai ; 
ime itt van Bécs, s most indul junk a vaspálya-
vonalon, keressük fel azon városokat, melye-
ken őfelsége már keresztül u t a z o t t . . . és ha-
ladjunk városról városra Triesztig, s innét a 
dalmát tengerpartokra. Mindez annyira érde-
kelte Valériát , hogy midőn másnap munkához 
fogtunk, minden egyéb hát térbe szorult, s a r r a 
kért, hogy utazzunk ismét a t é r k é p e n . . . A kis 
fenség arcán öröm sugárzott ; ú j világ nyíl t 
meg előtte. (N. VI. 107.) A klasszikus nyelvek 
előadásában tanul tam az anyáktól és da jkák-
tól, kik beszélnek a gyermeknek szakadatlanul, 
s a kisded figyel, ösztönszerűleg figyel, dadog 
— végre beszél. Én már az első órán olvastam, 
fordítottam, nem kis meglepetésére a tanít-
ványnak, ki azzal mentegeté magát, hogy hi-
szen nem tud fordítani! — Nem tesz semmit, i t t 
vagyok én, csak folytassuk. Ezt tettük óráról-
órára, utóbb elemeztük a szókat s az i f j ú , kit 
eddigelé csak szabályok tanulásával zaklat tak, 
képes volt segítségemmel fordí tgatni , elemezni, 
a név eseteit és az ige idejét meghatározni. 
Elébb a nyelvet, azután ebből a nyelvtant ta-
nultuk.4 Fá rada lmas munka volt ez, de az egye-
düli út, melyen sikert remélhettem, mely a ma-
gántanári pályán (értsd: magántaní tásban) 
könnyebben alkalmazható, mint nyilvános in-
tézetekben. — Egy angol f iú taní tásakor a skót 
származású apa beleegyezett abba, hogy a latin 
és görög nyelvben ne az angol, hanem sa já t 

4 Ez az eljárás még fokozott mértékben válnék be az 
élő nyelvek tanításában. 
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kiejtésemet használjam, mi könnyebbségül 
szolgált, mert jobb meggyőződésem visszariadt 
a nyelvtorzító angol kiejtéstől. (N. II. 282, 274.) 
A görög nyelvtant igen röviden latinul í r t a 
meg s így egyszerre kettős célt ér t el. Mint lát-
ható, a nyelvek taní tásában az újabban any-
nyira hangoztatott közvetlen módszert alkal-
mazta: vagy betanításon vagy fordításon 
kezdte s ez alapon fogott hozzá a nyelvtani és 
mondattani elemzéshez. Amikor Rudolf t rón-
örökösnek előadta a magyar történelmet, az 
események közül mindig kiragadta , maga vagy 
taní tványa ál tal vetet te észre az érdekeset, s 
mindig azon volt, hogy az egyes események 
közt megtalál ja az okozati kapcsolatot, a ma-
gya r és a külföldi viszonyok közt való pár-
huzamot. Példákon taní tot ta a számtant is: ez 
alapon vezette le taní tványa a szabályt. Hogy 
figyelme ki ter jedt a testnevelésre is, azt né-
hány lapra ter jedő csonka kézirata bizonyítja, 
amelynek címe: „Mozdulati gyakorlatok, Ling 
rendszere után. Az emberi testnek kifejleszté-
sére és szilárdítására főleg gyermekeknél és 
i f jakná l . I r t a : Róth M. O. T." (A. 17.) 

Leányok és fiúk. Mély pszichológiai belátás-
ra vall a következő megállapí tás: Az élet reg-
gelén a nők mint taní tványok rendesen szelí-
dek; ez szelídíti a tanítót is: ki volna indulatos 
ott, hol az emberi szív e gyöngéivel még nem 
találkozik? Nőnél a tanulás hasznos, f iúnál 
életszükség; mi nőnél tán megbocsátható, az 
f iúnál nem tűrhető; nőnél a taní tás munka, a 
fiúnál gond. (N. I I . 151.) 

A teljesség kedvéért még ide ikta t juk azokat 
a pedagógiai részleteket, amelyek Rónaynak 
egy évvel a „Jellemisme" előtt megjelent „Mu-
tatvány a tapasztalat i lélektan köréből" c. mun-
kájában (Győrött, 1846. 196 lap) előfordulnak. 
I lyenek: Vallásról a gyermeknek szólni kell 
mihelyt esze fe j leni kezd s fogékony szíve jóra, 
rosszra egyaránt hajlandó. (54.) A gondatlan 
anyák és da jkák rémletes mesékkel és torzké-
pekkel ne félelmítsék meg a gyermekeket. (64.) 

A szülői és gyermeki szeretetet a magasabb 
műveltségűek közt mind inkább hűlni lá t juk. 
(140.) A gyűlölséget sokszor fonák nevelés 
s zü l i . . . Ne higgyük, hogy a gyermeki szenve-
dések nyom nélkül enyésznek e l . . . A nevelés 
és nevelő intézetek elrendezése és kormányzása 
nagy munka: ettől függ jövőnk, ettől egyesek 
s az egész emberi nem boldogsága. (149—50.) 
A vérmes jó tanító: előadása kellemes, világos; 
meg tud ja különböztetni a mula t ta tó t a hasznos-
tól s ezt a szükségestől; a körülményeket és ta-
ní tványai tehetségeit soha nem feledi; nyá jas 
leereszkedése, példái és hasonlatosságai a leg-
szigorúbb tanulmányokat népszerűkké teszik. 
(175.) Az epés, mint tanító, szigorú, rendtar tó; 
taní tványaitól bámultatni és szolgailag tisztel-
tetni akar , de legkevésbbé b í r ja taní tványai 
tiszteletét és b iza lmá t . . . taní tványai tanulnak, 
de megfosztva az önmaguk i ránt i bizalomtól és 
önállástól. (185.) 

* 

A fent vázlatosan és mozaikszerűen közölt ne-
velés-oktatásügyi részletek szintéziséből Rónay 
pedagógiai hitvallásának eleven, éltető és har-
monikus képe tárul elénk. Amint az évek során 
pályáján előrehaladt, Is ten kegyelméből való 
pedagógiai lelke mind jobban bontakozott ki. 
Ritka lelki s t ruk tú rá jának erejénél fogva sokat 
sejtett , sőt meglátott, amit ma a modern peda-
gógia könyvel el a maga számára: a globális és 
anal i t ikus módszert, az öntevékenységet és ki-
fejtést, a gyermektől való kiindulást és hozzá 
való visszatérést, a gyermektanulmányt , stb. 
Alkotó pedagógiai intuíciójánál fogva az ő pe-
degógiája mintegy cs i rá jukban magában fog-
lal ja az újabb, sőt legújabb törekvések, áram-
latok értékes elemeit. De mindenek előtt és fe-
lett az emberképzésnek időtlen leghatalmasabb 
mozgató erejét, a szeretetet: a szent hivatásnak, 
a gyermeknek, minden jónak és szépnek szere-
tetét. Minthogy mind ennek mintaképét Rónay 
Jác in tban méltán t isztelhetjük, előkelő hely 
illeti meg őt a magyar nevelés történetében. 

A HELYEÜÍRÁÜ ÉS »YELVI MAGYARÁZATOK 
A HÉPIHKOLÁRAI 

Irta: VADÁSZ ZOLTÁN 

A Tanítóképző Intézeti Tanárok Orsz. Egye-
sülete f. évi ápri l is 20-án ta r to t t taggyűlésén 
dr. Bartha Káro ly értekezett „Az anyanyelvi 
magyarázatok tanítása és a gyermek" címmel. 

A mélyenszántó előadás külföldi példákkal 
bőségesen igazolta, hogy az anyanyelvi taní-
tásnak ma sincs határozot t menete. Sehol 
annyi ingadozás, annyi bizonytalanság nincs a 
népiskolai t á rgyak tanításában, mint ezen a 
ponton. Nálunk is így van. Egyik tanító nem 
tud megválni a régi grammatizálástól, a másik 
hallani sem aka r még a „nyelvtan" szóról, 
sem a megszabott nyelvtani műkifejezésekről. 
(Ige, főnév, stb.) 

Az előadást élénk vi ta követte. A hozzászó-

lók tapasztalataikból mondtak el érdekes ese-
teket. Végül is megállapodtak abban, hogy 
az érvényben lévő Tantervet és Utasítást kell 
követnünk, de elő kell keszítenünk annak a re-
fo rmjá t is. 

Határozot tan meg kell ma jd jelölnünk, meny-
nyi és mi az a nyelvtani anyag, amit osztályon-
ként meg kell és meg lehet taní tanunk, hogy 
a helyesírás ügyét minél jobban szolgálhassuk 
anélkül ,hogy fölösleges elméleti anyaggal ter-
helnénk a tanulókat. Használ juk-e a „nyelv-
tan" kifejezést1? Kimondjuk-e, hogy ez az ál-
lí tmány, ez az alany, ezek igék, főnevek, stb? 
Vagy nem? 

Az egyesületet abból a szempontból érde-
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kelte a kérdés, hogy a tanítónövendékeket mi-
nél tökéletesebben előkészíthesse a tanítóképző 
a nyelvi anyag népiskolai taní tására . Engem 
meg az érdekel, hogyan tudnánk végre a Tan-
terv és Utasí tás egyöntetű magyaráza tá ra és 
követésére el jutni . 

A Tanterv megjelenése óta nagyon sok tan-
folyamon, gyűlésen fejtegette a kérdést Drozdy 
Gyula. Tudjuk, hogy ő, mint a Tanterv és Uta-
sí tás egyik szerkesztője a legilletékesebb an-
nak magyarázatára . Pompás nyelvmagyarázat i 
vezérkönyveivel aprópénzre is vál tot ta elgon-
dolását, de mindenkit meggyőzni nem tudott . 

Sok cikk látot t napvilágot erről a kérdésről; 
most megkísérlem az én elgondolásom leírá-
sával, hogy valamicskével előbbre vigyem a 
kérdés megoldását. 

A magyar nyelv ügyét szolgálja tantervünk-
ben a beszéd- és értelemgyakorlatok, — olva-
sás és olvasmánytárgyalás, -írás, -fogalmazás 
— helyesírás és ny elvmagyarázatok címei a la t t 
•csoportosított anyag. Van közös nagy célkitű-
zése, de van minden címnek külön célmegjelö-
lése is. Most a „helyesírás és nyelvmagyaráza-
tok" érdekel bennünket. 

Ennek a célja elsősorban a helyesírás. Nem 
állítom, hogy tökéletes, de egészen elfogad-
ható eredményt érhetünk el benne, ha követ-
kezetesen törekszünk a cél felé. Hogy közben 
hangokról, betűkről, szókról, mondatokról, szó-
tagokról, hosszú és rövid hangokról, azok jel-
zéséről, pontról, vonásról, kérdésről, parancs-
ról,, kérdő- és felkiáltójelről stb. szó esik, az 
természetes. A szótő és a rag fogalmával is 
tisztába kell jönnünk, ha meg akarom értetni, 
hogy e szavakat: ,,kézzel", „szemmel", „fáradt", 
„maradt" (stb.) miér t így kell í rnunk. 

Mindezt „nyelvtan" tanítása nélkül! 
A nyelvtaní tás céljai között ott van a beszéd 

tudatossá tétele is. Mikor azt ku ta t juk , hogy 
miért így mondottuk azt, amit mondani akar-
tunk és miért nem másként; hogy miért van 
benne a mondatban ez, vagy az a szó: megint 
csak nyelvtani műszavakra van szükségünk. 
(Állítmány, alany, jelző, határozó, mondat-
tárgya.) Mikor végül a szavak jelentéséről 
beszélünk, nem értem, miért nem nevezhetnénk 
például az úgynevezett „cselekvésszót" ^igé-
nek, mikor a „cselekvésszó" úgy sem fedi az 
ige fogalmát? 

És még akkor sem tanítunk ,.nyelvtant". 
A különbséget abban látom, hogy a nevet, 

az elnevezést ezután is használjuk, de megha-
tározásokat nem adunk, nem is kívánunk. Az 
ismereteket nem rendszerezzük tudományos, 
szempontból. Nincs hangtan, szótan, mondattan, 
hanem van beszéd. Helyes, magyaros beszéd. 
(És helyes magya r írás.) Tehát végeredmény-
ben mégsem „nyelvtant" taní tunk, hanem a 
nyelvet vizsgálva magyarázzuk a helyesírás 
érdekében. Indokolt tehát, hogy a tanterv nem 
nyelvtanról, hanem ny elvmag yarázatvól beszél. 

Mikor a mondatot, a mondat értelmét vizs-
gál juk, meg kell ál lapítanunk, liogy abban tu-
lajdonképen egyetlen szóval ál l í tunk, óhaj tunk, 
parancsolunk. Sokszor az egész mondat egyet-

len ilyen szó. Nevezték ezt a „mondat lelké-
nek", „legsúlyosabb szavának" csak az állít-
mány szót nem akar ták kimondani „az Ű j Tan-
terv szellemében!" (?) H a a gyermek sok példa 
után világosan lát ja, hogy minden mondatban 
van ilyen szó s ezt a szót könnyedén fel is is-
meri, miér t ne mondhatnánk meg, hogy ezt 
állítmány-nak hívják?* 

Hogyha nem a szóknak a mondatban lévő 
szerepét, hanem a mondatból kiemelt szónak 
a jelentését vizsgálva, egész sereg szót talá-
lunk, amelyek a személyeknek, t á rgyaknak a 
tulajdonságát , milyenségét árul ják el, miér t 
ne mondhatnánk meg, hogy ezeket melléknév-
nek h ívják? Csak azért, hogy majd ha közép-
iskolába kerülnek, ú j nevet kelljen tanulniok? 

Hát k imondjuk? Ne mondjuk? (Tudniillik 
azokat a nyelvtani szakkifejezéseket.) 

Kérdem: miér t ne? Hogy miért b ív juk az 
igét igének, azt éppen úgy nem tudom (és nem 
is tartozom) magyarázni , min t azt, hogy miért 
„szekrény" a szekrény? Éppen olyan hiba 
lenne ennek a magyarázata , mint amilyen 
hiba az, ha a hét számjegyébe hét vonást, a 
kilencébe kilenc vonást akarunk belemagya-
rázni ! 

Viszont a nyelvmagyarázatnak, a nyelv 
logikájának szempontjából a helyesírás érde-
kében feltét lenül szükségünk van ar ra , hogy 
bizonyos csoportosítást végezzünk. Miért ne 
használhatnék ilyenkor a megszokott kifeje-
zéseket! Miért kellene sokszor lehetetlen kö-
rülírásokkal kerülgetni azt a megnevezést, 
amelyet — ha tovább tanul a gyermek, úgyT is 
meg kell ismernie és használnia kell később? 
Kis erőltetéssel — minden hasonlat sán t í t — 
azt nem lenne szabad i lyenformán megmonda-
nunk, hogy a kalapácsot, fúrót, tűt, sütőlapá-
tot stb-t egyszóval szerszám-\\ak nevezzük. 
Hogy a szék, asztal, ágy bútorok. Pedig erről 
már az I . osztályban beszélünk. 

Megterhelést az ú j tizenöt szó, melynek tar-
talmát jól ismerjük, igazán nem jelenthet. 

Meggyőződésem szerint tehát : amint szüksé-
günk van rá, azonnal mondjuk ki a megfelelő 
szókifejezést. Kerülgetni értelmetlen lenne. Ez 
még nern „nyelvtan"-tanítás. A ,,nyelvmagya-
rázat" fedele alat t könnyen elfér. 

Nekem az anyag elrendezése ellen lenne — 
lehet, hogy nagyon is egyéni — kifogásom.. 

A helyesírás — nyelvmagyarázat anyaga az 
első osztály számára nem jelöl anyagot. Igaz, 
hogy olvasás-írás cím alá sokat felvesz, de ez 
ki nem elégít. 

Aki a helyesírás anyagát á t a k a r j a tekin-
teni, az első osztályban kell kezdenie. Hiszen 
már ott beszélünk a hangról, betűről, szóról, 
pontról, hosszú és rövid hangokról, kis és nagy-
betűkről és azok jelöléséről. A helyesírást itt 
még majdnem kizárólag a látási és hallási ér-
zetek i r ány í t j ák ugyan, mégis ezekre az elne-
vezésekre szükségünk van. 

A szótagolásnál (elválasztás) megint csak 

* (Ezt az Utasítás megengedi. Szerkesztő.) 
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vissza kell térnünk a magán- és mássalhang-
zókra. A legközelebbi nehézséget a múlt idő f- je 
okozza már az első osztályban, de méginkább 
a másodikban. Ezen részben a hallás után való 
igazodás, részben pedig a másolás és a második 
osztályban az a r r a való rávezetés segít, hogy 
a marad, halad, stb. szóknak a d-jét ki kell ír-
nunk. (Didaktikai merényletnek tar tom azon-
ban, hogy abcés könyveinkben mint „érdekes-
ségek" szerepelnek az ilyen szók is: rontsd, 
nyúj tsd , bántsd stb.) A harmadik osztályban 
különösen a határozó ragokkal, a látszólagos 
és valóságos összeolvadásokkal gyűlik meg a 
bajunk. I t t már feltétlenül elő kell á l lnunk a 
szótő és a rag szétválasztásával. Anélkül, hogy 
csoportosítanám, osztályoznám a ragokat! A 
helyesírás szempontjából kell, hogy a ragot el 
tud juk különíteni a szó tövétől. 

Folytathatnám, de minek? 
A tantervi anyag elrendezése ellen tet tem 

fentebb kifogást . Meg kell mondanom, hogy 
helytelennek tar tom a Tantervben, főleg pedig 
az Utasí tásban a helyesírási és nyelvmagyará-
zati anyag különválasztását . Ügy érzem, hogy 
a helyesírás a végső cél. Ennek a fokozatos 
fejlődését kellene a Tantervben, illetőleg az 
Utasításban felépíteni az első értelmes szó le-
írásától a hibátlan helyesírásig. A nyelvma-
gyarázat csak annyiban jöjjön számításba, 
amennyiben a helyesírást szolgálja. Ebbeli sze-
repében aztán igazán nem félhetünk a szokásos 
nyelvtani kifejezések használatától, viszont 
grammatizálástól sem. 

Az eddigiekből az is látszik, hogy az össze-
tett mondatok tana (mellérendelés, alárende-
lés) igazán nem érdekel bennünket a helyesírás 
szempontjából. Ezt el is hagynám, hogy több 
időnk legyen a helyesírás gyakorlására, és az 
ehhez szükséges nyelvmagyarázatokra. 

Meg kellene próbálni! 

WODIAWER-DÍJJAL KITÜNTETETT TANÍTÓK! 

A Magyar Tudományos Akadémia, mint a 
Wodianer-dí j kezelője, ebben az évben is hat 
tanítót tüntetett ki. Az Akadémia ülésén meg-
jelent Hóman Bá l in t vallás- és közoktatásügyi 
miniszter is, aki melegen üdvözölte a kitünte-
tetteket. Lenhosék Mihály beszédében rendkívüli 
értékeléssel emlékezett meg a magyar tanítói 
ka r tudományterjesztő és nemzetnevelő munká-
járól. Rámutatot t ar ra , hogy a tanító munká já -
nak jelentősége ma annyira emelkedett, hogy a 
tanítói kar megérdemli a nemzet részéről az 
egészen kivételes f igyelmet és megbecsülést. 
Éppen azért a Tudományos Akadémia is meg a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium is a leg-

melegebb rokonszenvvel f igyeli és kíséri a taní-
tóság nemzetépítő munká já t . 

A Wodianer-dí j ja l évről évre hat olyan taní-
tót tüntet ki a Tudományos Akadémia, aki 
30—40 évet töltött a nemzet szolgálatában és 
munká jáé r t elismerést érdemel. Az idén a kö-
vetkezők kapták a d í j aka t : Tálas Béla (Diós-
győr), Rozsonday I s tván (Sárospatak), Hiszek 
Nándor (Koppánymonostor), Neubauer János 
(Sopron), Szentiványi Béla (Jászberény) és 
Harvek J ános (Kisbudmér). 

A ki tüntetet t tanítók nevében Tálas Béla 
igazgató mondott köszönetet a kitüntetésért . 

Harvek János rk. igazgató, Kisbudmér. Hiszek Nándor közs. igazg.-tanító, Komárom. 
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Neubauer János igazgató-tanító, Sopron. 

Szentiványi fíéla igazgató, Jászberény. 

Harvek János kisbudméri rk. igazgató. 
Bezédeken 1882-ben született. 1902-ben a kalo-

csai érseki tanítóképző-intézetben nyer t tanítói 
oklevelet. Tanítói működését ugyanez év szep-
temberében kezdte meg Kisbudmérban (Ba-
r anya vármegye). 34 év óta működik jelen 
állomáshelyén. 

Értékes munkásságáért tanügyi hatóságai 
többször részesítették dicséretben és elisme-
résben. 

Rozsonday István áll. igazg.-tanító, Sárospatak. 

Tálas Béla áll. el. isk. felügy.-igazg., Diósgyőr. 

A magyar nyelv sikeres taní tásáér t Baranya 
vármegye egyházhatósága és a Ju l i án Iskola 
Egyesület pénzjutalomban részesítette. 

Népművelési munkásságát B a r a n y a vár-
megye Népművelési Bizottsága oklevéllel ju-
talmazta. 

A pedagógiai szemináriumi munkában való 
szerepléséért miniszteri elismerésben részesült. 

1919-ben igazgató, 1926-ban esp. ker. iskola-
látogató, 1935-ben körzeti iskolafelügyelő lett. 
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Hiszek Sándor 
Született Komáromban, 1877 m á j u s hó 8-án. 

A négy: elemi elvégzése után a komáromi Szent 
Benedek-rend kisgimnáziumába került. A tanító-
képzőt Esztergomban végezte, 1896-ban. 

Először Szölgyénben (Esztergom m.) tanítós-
kodott a római katol ikus iskolában. Az 1896/97. 
tatíévben Izsán (Komárom m.) tanította az I—II. 
osztályt. Az 1897/98. tanévben a I I I—IV. osztály 
taní tására az ószőnyi (Komárom m.) róm. kat. 
iskola taní tójává választották. Innen a komá-
romi plébánia fiókegyházába Dunaú j fa luba 
(Komárom m.) ment kántortanítónak. I t t hitel-
szövetkezetet létesített, népkönyvtárt szervezett, 
a szegény tanulók felruházása érdekéhen kará-
csonyfaünnepélyeket tartott . A 16 m a g y a r hold 
kántortanítói földön nagy terméseredményt ért 
el, ami feltűnt a község kegyura, dr. Darányi 
Ignác akkori foldmívelésügyi miniszternek, ki 
felvette a komáromi földmív. iskolában a nép-
tanítók kiképzésére tar tot t mezőgazdasági tan-
folyamra. 

Az 1901. év augusztusában a pusztamonosto-
riak választották meg tanítónak s azóta ott mű-
ködik. 

1902. évben népkönyvtárt szervezett, melyért 
a Dunántúl i Közművelődési Egyesülettől 50 ko-
rona jutalomban részesült. Űj kéttantermes is-
kolát építtetett, i f j ú s á g i egyesületet alakított s 
ennek kebelében téli kosárkötési és kákafonási 
tanfolyamot szervezett. 

Az i f júsági egyesületben kifejtett működésért 
kultuszminiszteri elismerésben részesült. Iskolai 
hatósága 1917-ben vezetőtanítóvá léptette elő. 
Az 1919. év őszén város i képviselőtestületi taggá 
választották. 1921. évben hatósága igazgatói cím-
mel tüntette ki. 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapja osztó-
bizottsági tagja. Ismeretterjesztő iskolánkívüli 
népművelési előadásokkal foglalkozik s ezen 
munkásságáért többször elismerésben részesült. 

A magyar nemzeti zászlótisztelet elmélyítése 
érdekében a határszélen levő iskolájának udva-
rán iskolafenntartó hatóságával egy 18 méteres 
zászlóárbocot állí t tatott . 

A komáromi róm. kat. egyházközségnek a 
megyéspüspök úr által kinevezett tanácstagja. 
A komáromi róm. kat. kör s róm. kat. i f júság i 
egylet alelnöke. 

Neubauer János, a soproni evangélikus 
elemi iskola igazgató-tanítója 

Született Felsőlövőn (Vas megyében). Mint az 
ottani ev. tanítóképző-intézet növendéke, 1900-
ban kitűnő eredménnyel végezte tanulmányai t . 
Mint kezdő tanító a ferenchalomi 10 tanerős 
állami elemi iskolához került. Mint tanító, gazda-
köri t i tkár s utóbb olvasóegyleti elnök, szép 
eredménnyel működött ebben a szép és virágzó 
torontálmegyei községben. Az 1914. és 1915. évek-
ben mint népfelkelő teljesít katonai szolgálatot 
Pancsován és a duna i szigeteken a szerbek 
ellen. A Délvidék megszállása után kezébe vette 
a vándorbotot ,és Sopronba került az ev. elemi 
iskolába a gyülekezet egyhangú meghívására. 

Tanítói, egyházi és társadalmi munkásságával 
kivívta magának a szülők, a felettes hatóság és 
a város vezető köreinek szeretetét és megbecsü-
lését. Pedagógiai előadásai, gyakorlati minta-
taní tásai mindenkor érdeklődést váltottak ki. 
Az egyik lap főmunkatársa . Cikkei az emberi 
közösség nagy gondolatának és a kölcsönös 
megsegítés és megértés szolgálatában állanak. 
1930 óta a bajai továbbképző tanfolyamon a 
minisztérium megbízatása folytán vezette a gya-
korlati tanításokat. Munká ja mindenkor a mi-
nisztérium teljes elismerését vonta maga után. 
1932-ben az igazgatói címmel tüntették ki. Mint 
a Soproni Ev. Gyülekezet konventjének jegy-
zője élénken résztvesz a gyülekezet egyházi éle-
tében is. Tagja a soproni ev. tanítóképző-intézet 
vizsgálóbizottságának, valamint a soproni erdei 
iskola felügyelőbizottságának. Irodalmi tevé-
kenységet is fe j t ki. 

Rozsonday István sárospataki áll. isk. 
igazgató. 

Született 1878 február 8-án a nagyküküllő-
megyei Halmágyon. A középiskola alsó osztá-
lyai t a kolozsvári ref. főgimnáziumban végezte. 
Taní tói oklevelét 1897 júniusában a nagyenyedi 
Bethlen-kollégiummal kapcsolatos tanítóképző-
intézetben szerezte. Ugyanezen év július 25-én 
választatott meg a szentháromsági (Maros-
Torda m.) ref. iskolához, ahonnan másfélévi 
működés után az etédi (Urvarhely m.) községi 
iskolához ment át. I t t megszervezte az i f j . 
egyesületet. Székely fiúkból és leányokból álló 
i f j . műkedvelőtársulatot többízben szerepeltette 
a közeli Korond-fürdőn. Az előadások jövedel-
méből tekintélyes összegű pénzalapot teremtett 
az egyesület részére. Ugyanot t négyszólamú 
dalkört szervezett, mely abban az időben első 
volt a vidéken. 

Az 1904. év szeptemberétől 1920 október l - ig 
ugyancsak az udvarhelymegyei Székelymagya-
ros községben működött. Ott fáradságos mun-
ká jáva l és sok-sok u tán já rássa l felépítette a 
díszes ref. templomot. A községben gazdakört, 
továbbá tejszövetkezetet létesített. A lakosság 
vagyonosodott, ami a csinos, rendes építkezés-
ben a község külső képén is meglátszott. Ugyan-
ott ref. lévitai teendőket is végzett s egyházi 
ügyekben buzgón tevékenykedett. Az Udvar-
helymegyei Általános Tanítóegyesületnek ügy-
vezető alelnöke, a székelyudvarhelyi tanítói 
körnek elnöke, a vármegyei tanügyi közlöny-
nek és más helyi lapoknak állandó dolgozó-
társa. — A vi lágháborúban résztvett. Harcolt 
az orosz és szerb fronton s kétszer sebesült. 

A háború u tán az oláhok több ízben letartóz-
ta t ták s hosszabb ideig a fogaras i várban ra-
boskodott s nagyobbösszegű pénzváltság elle-
nében szabadult csak meg. Megalkuvást nem 
tűrő, beletörődni nem tudó magyarságáér t 
végre az oláhok 1920. év őszén Erdélyből kiuta-
sították. Előbb Pestújhelyen kapott beosztást, 
ma jd 1922 óta a sárospataki ál lami el. iskolák, 
iparostanonc- és népes gazd. továbbképző is-
kola igazgatója. A rábízott iskolákat népesekké, 
becsültté tette. Határozott , markáns egyénisé-
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gével, megalkuvást nem ismerő kötelességtudá-
sával tekintélyt és megbecsülést szerzett a ta-
nítói névnek. Tag j a a ref . presbitériumnak, a 
helybeli ref. iskolaszéknek, a községi testneve-
lési bizottságnak s több más kulturál is és tár-
sadalmi egyesületnek. Volt iparoktatási biztos, 
hosszabb ideig levente-főoktató és Move-lövész-
parancsnok. — Alelnöke a vármegyei Általá-
nos Tanítóegyesületnek, elnöke az ál lami taní-
tók és óvónők Orsz. Egyesülete zempléni köré-
nek. Kinevezett iskolafelegyelő a sárospataki 
járás II . körzetében. 

Szentiványi Béla rk. felügyelő-igazgató, 
Jászberény. 

Született Budapesten, 1883. évben. Esztergom-
ban, 1902-ben, az érseki tanítóképzőben nyerte 
tanítói oklevelét. Első működési helye, a so-
mogymegyei Zieh, jobbára németajkú község 
volt, ahol 7 évig működött. Ezen idő alat t nem-
csak az iskolában fej te t t ki felsőbb tanügyi 
hatóságaitól is elismert nevelő-tanítói műkö-
dést, hanem iskolánkívüli tevékenységével is 
hathatósan közremunkált , a magyar nemzeti 
gondolat és érzés elmélyítésében. Így az 1907. 
évben megszervezte a m a is virágzó Olvasó-
kört, ahol az abban az időben még ú j utakon 
járó népművelési előadások tartásával és szín-
darabok rendezésével nagy szolgálatokat tett 
a magyar kul túrának. 

1909-től 1911-ig Jászteleken (Jász-Nagykún-
Szolnok vm.) működött. Ebben az időben 
az Alsó- és Felsőjászsági Egyesített Tanító-
egyesület jegyzőjévé választotta, ahol azóta is 
munkás szerepet töltött be. 

Irodalmi munkásságával több pá lyadí ja t 
nyert . 1925-ben pedig az egyesület elnökévé vá-
lasztotta meg. 

A jászberényi róm. kat. elemi iskolákhoz az 
1911. évben választották meg. Ugyanekkor az 
iparos- és kereskedőtanonc-iskolánál is meg-
bízatást nyert , ahol a gondnoki tisztséget több 
éven át viselte. Majd az 1921. évben a jász-
berényi róm. kat. bel- és külterület i elemi isko-
lák igazgatójává nevezték ki. E munkakörében 
igen eredményes reorganizáló működést fe j te t t 
ki a gondja i ra bízott iskolák vezetésében. Az 
igen nagy területen szétszórtan fekvő iskolá-
ka t példás rendszeretetével, szervező készségé-
vel úgy beléletében, mint külső fo rmá jukban 
elismert színvonalra emelte. Élénk részt vett 
minden társadalmi megmozdulásban. Iskolán-
kívüli népművelési előadásokat tartott , rende-
zett, tanfolyamokkal együtt . I f júság i alakula-
tokat szervezett. 1928-ban Budapesten, a peda-
gógiai szemináriumok előadóképző tanfolya-
mán, az elsők között vet t részt és mint előadó, 
a vármegyében több helyen tartot t előadást. A 
rk. iskolaszéknek, a rk. egyházközségi képvi-
selőtestületnek és tanácsnak jegyzője. T a g j a a 
Magyarorsz. Tanítóegyesületek Orsz. Szövet-
sége igazgató-tanácsának, a vármegyei Ált. 
Tanítóegyesület igazgató-választmányának, a 
Kaszinó Egyesület és a Ka t . Kör. igazgató-
választmányának, az ál lami elemi iskolák 
gondnokságának, a községi polgári fiiiiskola 

iskolaszékének. A Ker. Nőegyletnél évekig a 
t i t ká r i teendőket l á t t a el, ahol ugyancsak vá-
lasztmányi tag. Jász-Nagykún-Szolnok vár-
megye törvényhatósági bizottságának rendes 
tag ja . Négy és félévi harctéri szolgálatot tel-
jesí tet t , melyért ezüst-, bronz- és Károly csa-
patkereszttel tünte t ték ki. A jászsági felsőjárás 
iskolafelügyelője. 

Tálas Béla áll. elemi isk. felügy. igazg. 
Született 1879 március 19-én Csernelyben 

(Borsod m) . A középiskola négy osztályát 
Egerben végezte. Tanítói oklevelét a losonci 
m a g y a r kir. áll. tanítóképző-intézetben szerezte 
1898-ban. 

Első évben szülőfalujában Csernelyben taní-
tóskodott, majd Borsod megyében Sajóvárkony^ 
ban választották meg rendes tanítónak, hol 
t izenkét évet töltött . A 900-as évek elején részt 
vet t az akkor ú jságként ható szövetkezeti élet 
megalakításában és vezetésében. 

önképzőkört és dalárdát a lakí tot t egyszerű 
földmíves emberekből. 

Taní tói munká já t olyan lelkiismeretesen vé-
gezte, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisz-
té r ium kinevezte a diósgyőri 8 tanerős áll. el. 
iskola igazgatójává. 

A Diósgyőrben töltött 25 esztendő a f á r adha -
ta t lan tanítói m u n k a folytonos láncolata volt, 
amelyet csak a vi lágháború szakított meg. 

1914 augusztus 1-én bevonult a 10. népf. gy.-
ezredhez, amellyel bekerült a Przemysl védő-
seregébe. Részt ve t t a kulikovi és zoltancei tá-
bori harcban. 1915 március 21-én a védősereg-
gel hadifogságba kerül t . 

E g y évet Turkesztánban töltött, majd euró-
pai Oroszország különböző helyein szenvedte a 
hadifogság gyötrelmeit. 

A forradalom u t á n 9 évig végezte a népmű-
velés ugartörő nehéz munkájá t . 1920-ban át-
vet te az önkéntes tűzoltóegyesület vezetését 
min t parancsnok. 

Az 1921. évi iskolatörvény a lap ján 32 cigány-
gyerekből cigányosztályt létesített , melyből 
később cigányiskola fejlődött s m a már 92 ta-
nulót számlál, k iket két tanerő oktat, nevel 
hosszú évek óta. 

Az 1910-ben 8 tanerős áll. iskola ma 23 tan-
erőt számlál, három különálló impozáns, eme-
letes épületben, melynek létrehozásában ér-
demei vannak. 

Elnöke a diósgyőri leventeegyesületnek. Me-
gyei törvényhatósági bizottsági tag. Ugyancsak 
t a g j a a községi képviselőtestületnek és róm. 
kat. hitközség egyh. tanácsának. 

A vármegye taní tósága munkássága elisme-
réséül 1934-ben megválasztot ta megyei ált. és 
áll. tanítóegyesületek elnökének. 

Legutóbb megszervezte Miskolcon a tanítói 
szab adegy etem et. 

Évtizedeken keresztül részt vet t minden kul-
tu rá l i s és társadalmi megmozdulásban. Taní-
tóskodásának mind a 38 évét Borsod megyében 
töltötte. 

1935 november óta a mezőkövesdi járás I I I . 
körzetének isk. felügyelője. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Szondi György* 
Irta : D R O Z D Y G Y U L A 

-— Beszéd- és értelemgyakorlat a IV. osztályban. — 

Ezt a tanítást a budapesti, szünidei tanítói 
továbbképző tanfolyamon tar to t tam s gyorsírói 
jegyzetek alapján közlöm. Taní tásomban egy-
részt azt óhaj tot tam bemutatni, miként dolgo-
zok fel a IV. osztály beszéd- és értelemgyakor-
la t i anyagából történelmi vonatkozású egységet, 
másrészt meg azt a közvetlen s természetes be-
szélgetési formát k íván tam demonstrálni, me-
lyet az ú j tanterv szelleme megkíván. Mint az 
alábbi tanításból látható, gyermekeim gondol-
kozását, kifejezését nem gátoltam, csupán ctak 
irányítot tam. Beszélgetés közben ők is kérdez-
tek, egymásnak magyaráztak, sőt vitatkoztak is 
úgy, amint tanév közben beszélgetni szoktak. 

E tanításnak előzménye az volt, hogy az előző 
héten a tanítóképzőintézeti tanárok tanfolya-
mán a Balatonról taní to t tam s közben egy ké-
pet nézegettünk, melyen a szigeti vá r rom is 
r a j t a volt. Ezt használ tam fel ki indulásul s ez-
zel példát muta t tam arra, hogy a IV. osztály 
történelmi vonatkozású beszéd- és értelemgya-
kor la t i anyagánál nem szükséges az egyes té-
teleknek egymással való szoros kapcsolata és 
egymásutánja, hanem azt bármely tan tá rgy ke-
retében fellépő rokongondolathoz kapcsolhat-
juk . 

T A N Í T Á S . 
Előkészítés. 

a) Kapcsolóismétlés, az érdeklődés felkeltése. 
— Szombaton a Balatonról meg a környékéről 
beszélgettünk. Akkor egy képet is nézegettünk. 
Mi is volt azon a képen1? — A Balaton. — Vi-
h a r volt készülőben. — Az ég egyik felén sötét 
felhők voltak, a másikon meg sütö t t a nap. — 
Vitor lás is volt a Balatonon, — mondják a gyer-
mekek. — Volt. Hanem a pa r t j án is volt valami. 
— A Badacsony. — E g y várrom. — Az Szigliget 
volt, — szedik össze emlékezetükből a képen lá-
to t takat . — Arról is beszélgettünk, hogy a vá-
r a k a t IV. Béla k i rá ly építtette, mert félt, hogy 
visszajönnek a ta tárok. Azok pedig a váraka t 
nem tudták volna elfoglalni s nem pusztíthat-
t ák volna el az országot, — mondja Laci. — 
Igen, de azon a képen már csak romot láttunk, 
— szólt a tanító. — Azért rom, mert most már 
nem kellenek várak. Most már semmi hasznát 
nem vennék, mert m á r vannak ágyúk is, meg 
dinamit is. Most m á r azokat a várakat egy-ket-
tőre szétlőnék, — mondja Aurél. — De miért 
lett rom Szigliget, meg a többi vár? — kérdezi 
Bandi . — Lehet, hogy szétlőtte az ellenség. De 
az is lehet, hogy sokáig nem javí tot ták, azért 
dőlt össze, — mondja Bandinak Erzsike. — He-
lyesen gondolkozol, Erzsike! 

* Mutatvány Drozdy Gyulának „Beszéd- és értelem-
gyakorlatok a IV. osztályban" című s második kiadásban 
s a j t ó a la t t levő vezérkönyvéből. 

b) Áthajlás. A drégelyi várrom. — Réges-ré-
gen sok vár volt, most meg sok várrom v a n 
Magyarországon. I t t is van egy! — mondja a 
taní tó s megmuta t j a képen Drégely várának 
romja i t . — Ezek is csak olyan düledező falak, 
min t a szigligeti várrom, — szól Erzsike. — 
Melyik várnak r o m j a ez, Drozdy bácsi1? — kér-
dezi Marci. — Drégelyé. — Hol van az? — I t t 
Hon t megyében. Közel Ipolysághoz, — m u t a t j a 
a taní tó a térképen, aztán fo ly t a t j a : — K á r , 
hogy nincs itt Vali . Ö már l á tha t t a ezt a vár -
romot akkor, mikor ezen a vasútvonalon Ba-
lassagyarmatra utazott a nagymamájához. — 
Ezt az ellenség lőtte szét, vagy magától dűl t 
össze? — kíváncsiskodik Zoli. — Az ellenség 
lőtte szét, aztán nem építették fel. — Mikor 
ostromolta az ellenség! — Mikor? Bizony, az 
régen volt. — Majdnem négyszáz évvel ezelőtt. 
Élhetett-e akkor a te nagyapád, Bandi?-—Nem, 
Még a nagyapám nagyapja sem. — Bizony, 
még az sem. Drégely várát akkor ostromoltók 
a törökök, mikor i t t Budán, a mi iskolánk he-
lyén is ők sétálgat tak. 

c) Célkitűzés. — Mutatok egy képet, — mondja 
a taní tó és kiteszi a „Szondi György" című ké-
pet. Most Drégely várának ostromáról, meg er-
ről a képről fogunk beszélgetni. 

Tárgyalás. 
a) A gyermekek a képet önállóan nézegetik. 

Rövid ideig csend, aztán jelentkeznek. — Lal i ! 
— szólítj cl E t an í tó az egyik jelentkezőt. — 
Drozdy bácsi, kérem, ki ez a szakállas bácsi, 
i t t? — muta t a képre. — V á r j csak, Lali, m a j d 
megtudod. — Az magyar lehet, — szól Bandi . 
— Ezek a gyermekek itt mellette a fiai lehet-
nek, — mondja Marci, Szondi apródja i ra mu-
ta tva. (A hallgatókhoz: I t t még nem rendezek, 
nem helyesbítek.) — Az egyik mellett lant van, 
a másik mellett meg olyan hegedűféle, — szól 
Zoli. — Drozdy bácsi, kérem, tessék már meg-
mondani, hogy h ív ják azt a szakállas bácsit? 
— kérdezi már másodszor Lali . — Majd meg-
tudod, Lali, csak légy türelemmel. — It t egy 
néni sír. — I t t meg a törökök tábora . — A sát-
rak tetején félhold, meg lófark van. — A tö-
rökök fején tu rbán van, — mondják a gyerme-
kek. — Ez itt a török vezér sátora, — szól Laci. 
— Miért gondolod azt, Laci? — Mert ez a leg-
magasabb és a legszebb sátor. — It t a fa lak 
m á r le is dűltek. — Már a törökök is benn van-
nak a várban, — beszélik a gyermekek. — M á r 
elfoglalták, — mond ja Marci. — Még nem fog-
la lha t ták el, mer t magyar zászló van a váron. 
— Nézd csak, Marc i ! Aztán a törököknek, akik 
a vá rban vannak, nincs fegyverük. Azok kö-
vetek lehetnek, — mondja Bandi . — Ez a sza-
kál las bácsi a török katonákat nézi, — jegyzi 
meg Lali. — Drozdy bácsi, kérem, Lali azt 
mondja , hogy az a bácsi a török katonákat 
nézi. Az nem lehet, mert a szeme nem így megy, 
hanem a földre néz, — mondja Laci s u j j áva l 
Szondi nézésének i rányát előbb a törökökre, 
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majd a földre vezeti. — Igen, a földre néz. Gon-
dolkozik. — Olyan, mintha sírna, — mondja 
Erzsike. — Azért búsul, mert a törökök szét-
lőtték a vá r falait , — fűzi tovább Lali. — Ügy 
látszik, ez a katona a sisakot a k a r j a feltenni a 
kucsmája helyett, — mondja Aurél — Nem lígy 
van, Aurél . Nézd csak! A sisakot elvette s a 
tollas kucsmát tette a fejére, — magyarázza 
Erzsike Aurélnak. — Miért tenné fel a kucs-
mát, mikor ezekkel a törökökkel aka r harcolni1? 
Mikor harcolnak, sisak van a fe jükön, nem 
pedig kucsma, — védi ál láspontját Aurél, mire 
Erzsike csak ennyit mond: — Azt én nem tu-
dom. — Lali Erzsike ál láspontját védi: — Bi-
zony, a sisakot a k a r j a fejére tenni. — Nézd 
csak, Aurél, a tekintetét! Milyen harc iasan néz 
a törökök felé! — Azért nézhet harciasan, ha 
kucsma is van a fején, — ragaszkodik állás-
pontjához Aurél. (A hallgatókhoz: Ezt sem ja-
vítom itt. Majd a kép irányított tárgyalásánál 
visszatérünk rá.) 

— Nézzétek csak ezeket a vá r fa l aka t ! Milyen 
szélesek, erősek, •— i rány í t j a tovább a tanító 
a figyelmet. — Mégis szétlőtték a törökök. Jó 
ágyúik lehettek. — E r r e már be is mászhat-
nak. — Igen, de ott vannak a magyarok. Azok 
nem engedik ám! — beszélnek egymással a 
gyermekek. 

b) A vár ostroma s a kép tudatosabb néze-
getése. — Sok mindent megláttatok ezen a ké-
pen, de azért mégsem tudjátok, mi s hogyan 
történt négyszáz évvel ezelőtt Drégely várá-
nak ostrománál. Amint látom, ezt nekem kell 
elmondanom. — Tessék elmondani, Drozdy 
bácsi! — kérik a gyermekek. . 

— Ügy volt az, hogy a törökök elfoglalták 
Buda várá t , meg vele együtt az országnak ezt 
a részét, ni! (Mutat ja a térképen.) De mindez 
nem volt elég nekik. Ök az egész Magyarorszá-
got akar ták elfoglalni. Azt gondolták, hogyha 
a mi hazánk az övéké lesz, akkor má r a szom-
széd népekkel könnyen elbánhatnak. Már több 
várat elfoglaltak, mikor a török szultán Ali 
nevű basá jának kiadta a parancsot, hogy men-
jen s foglal ja el Drégely várát. Ali engedel-
meskedett urának. Úgy gondolkozott, hogy nem 
lesz nehéz Drégely vá rá t elfoglalni, mert hi-
szen kicsi vár s így kevés magyar vitéz férhet 
bele. Aztán meg a falai sem lehetnek nagyon 
erősek. De azért nagy sereggel indul t Drégely 
felé. — Minél jobban közeledett a török sereg 
Drégely várához, annál több m a g y a r jelentke-
zett a vá r parancsnokánál. Ennél, ni! — muta-
tom a képen. — Drozdy bácsi, kérem, hogy hív-
ják azt? Ki az? — kérdi Lali már harmadszor. 
— Most má r megmondom, Lali. Sőt fel is írom 
a nevét, hogy el ne felejtsétek. Szondi György 
volt a neve. (Fel í r ja a táblára.) — Akik Szondi 
Györgynél, Drégely vá r parancsnokánál je-
lentkeztek, mind porosak, fá radtak voltak. Sőt 
talán meg lihegtek is. Váj jon honnan jöhettek, 
mit jelenthettek? — Én azt gondolom, hogy 
amint a törökök er re felfelé jöttek, a magya-
rok menekültek előlük s szaladtak Drégely vá-
rába. Ott megmondták Szondi Györgynek, hogy 
jönnek a törökök, — mondja Erzsike. — Ügy 

lehetett. Hanem mit csinálhatott Szondi, mikor 
ezt meghallotta? — Bezára t ta a kapukat, hogy 
a törökök be ne mehessenek, — okoskodik 
Bandi. — No, no! Nem volt az még olyan sür-
gős, Bandi. Előbb ar ra kellett Szondinak gon-
dolnia, hogyha a török körülveszi a várat , so-
káig nem mozdulhatnak ki belőle. — Élelmet 
hordatott be a várba. — Azt. De ő harcolni is 
akart . Ahhoz pedig valamire szüksége lehetett . 
—' Ágyúkat meg dinamitot is vitetett be, — 
mondják. — Szondinak csak néhány á g y ú j a 
volt, az meg m á r benn volt a várban. Dinami t 
akkor még nem volt, csak puskapor. Azzal töl-
tötte meg há t Szondi a v á r puskaporos tor-
nyait. Én azonban azt gondolom, gyerekek, 
hogy a vá ra t is körül jár ta . — Igen, megnéz-
hette, jók-e mindenüt t a fa lak. Ha valahol 
rossz volt, k i javí t ta t ta , — okoskodnak a gyer-
mekek. — Még pedig sietve, mert közeledett az 
ellenség. Egyszer csak a v á r fokáról l á t j a ám 
Szondi, hogy nagy porfelhő közeledik . . . A tö-
rökök jöttek! — mondja Lali . — Igen. A törö-
kök jöttek. Ekkor Szondi maga köré gyű j tö t t e 
vitézeit s azt mondotta nekik, hogy aki fél, az 
menjen ki a várból. E r re egy vitéz sem moz-
dult. Senki sem félt. — Mindnyájan harcolni 
akartak, — mondják . — Harcolni, bizony! — 
A várukért, meg hazájukért . Mikor aztán a tö-
rök sereg m á r egészen közel volt a várhoz, be-
csukták a kapukat . Hogy mi történt aztán, azt 
i t t a képen is láthat játok, — mondja a taní tó 
s a török sá t r ak ra meg a fa lakra mutat . — 
Felállí tották a sátrakat, aztán lőtték a vára t , 

— mondja Marci . — Én lígy gondolom, Marci, 
hogy nem m i n d j á r t lőtték. Előbb az ellenség 
is körü l já rha t ta a várat , éppen úgy, mint 
Szondi, de nem azért, hogy hol kell javí tani . — 
Azt nézték, hogy hol lehetne könnyen bemenni. 
— Meg azt, hogy hol gyengék a falak, •— fűzik 
tovább a gondolatot a gyerekek. — Ügy lehe-
tett . — erősíti a tanító. — Szondi pedig innen 
a várfokról nézte, hogy mi történik odalenn. 
Lát ta , hogy a törökök nagyon sokan vannak, 
sok az ágyú juk . Vájjon mi t gondolhatott? — 
Azt, liogy mégis meg fogja őket verni. •— Igen, 
azt gondolhatta. Hanem nem sokáig gondolkoz-
hatott. Összehívatta vitézeit a vár udvará ra és 
valamit mondhatot t nekik. — Talán parancso-
kat osztogatott. — Azt is mondhatta, hogy ne 
legyenek gyávák. Meg azt is, hogy ki hol védje 
a várat, — mond ják a gyermekek gondolatai-
kat. — Helyesen gondoljátok. Ilyesmiket mond-
hatott vitézeinek. Sőt még' azt is hozzátehette: 
Katonáim! Vitézeim! Mutassátok meg az el-
lenségnek, hogy magyarok vagytok, hogy hő-
sök vagytok. Mutassátok meg, hogy tudtok a 
hazáért harcolni s ha kell, meghalni is. V á j -
jon mit k iá l tha t tak erre a drégelyi vitézek? — 
Azt, hogy: Ügy lesz! — k iá l t j ák a gyermekek. 
— Aztán Szondi megesküdtette katonáit a r ra , 
hogy mindenki híven fogja kötelességét telje-
síteni. 

— Hanem vol t Szondinak két szőkehajú, kék-
szemű apródja is. Ezek, 111! (Mutat ja a képen.) 
Csak valamivel idősebbek, mint ti vagytok. 
Szüleik gazdag magyar urak voltak, akik azért 
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adták Szondi mellé gyermekeiket, hogy tanul-
janak meg tőle fegyvert forgatni , harcolni, vi-
tézkedni, várat védeni, a hazát szeretni. Az 
egyik apród szépen tudott hárfázni , a másik 
meg gitározni. No, meg aztán hárfaszó, g i tár -
szó mellett a régi magyar vitézek tetteiről szé-
pen énekelni. — Drozdy bácsi, kérem, ez g i tá r? 
— kérdi Zoli a g i t á r r a mutatva , amit előzőleg 
hcgedűfélének nevezett. — Igen, az gitár, Zoli. 
Mikor az apródok énekeltek, az egyik a gi tár t , 
a másik meg a h á r f á t pengette, — használja a 
taní tó az ú j szót beszéd keretében azért, hogy 
a gyermekek szókincsébe elhelyezze, aztán foly-
t a t j a : — Sokszor, nagyon sokszor gyönyörkö-
dött Szondi a két apród énekében. Szerette is 
őket nagyon, mer t amellett, hogy szépen tud-
tak énekelni, mindig szófogadók, engedelmesek 
és ügyesek is voltak. De ők is szerették á m uru-
kat, mert az jóságos és igazságos volt hozzá-
juk. Ez a két apród is benn maradt a várban . 

— Alig foglalták el kijelölt helyüket a ma-
gyar vitézek, l á t j ák ám, hogy lenn mozgolód-
nak a törökök. — Ostromra készülhettek. — 
Arra . Meg is szólaltak csakhamar odalenn a 
török ágyúk. Lőt ték a várat , de kegyetlenül. 
Hanem a magyarok sem voltak ám restek! — 
Azok is lőttek. — Visszalőttek, — élik maguka t 
a helyzetbe a gyerekek. — Vissza. Hullot t is a 
török, mintha kaszálták volna! A törökök egy-
szerre abbahagyták az ágyúzást s megrohan-
ták a falakat. — Létrá t támasztottak oda. I t t 
is a létra, — m u t a t j a a gyermek a képen. — 
Azon akartak felmászni. — De visszalökték a 
magyarok. I t t henteregnek, ni! Eltörhetet t a 
lábuk, meg a kezük. — Sokan meg is halhat tak. 
— Ez már meg is halt, — mondják a gyerme-
kek és muta t ják a képet. — Drozdy bácsi, ké-
rem, úgy is lehet, hogy amint a törökök fel-
értek ide, a magyarok levágták a fejüket . — 
Egészen bizonyos, hogy az is megtörtént, Laci. 
— Ügy kell nekik. Miért akar ták a magyarok 
v á r á t elfoglalni, mikor az nem volt az övéké, 
-— mondja Laci. — Szondi pedig az ostrom alatt , 
hol itt , hol ott termett . Parancsolt , bíztatott, 
lelkesített. Ahol kellett, segített is. Mikor vala-
hol megjelent, hul lot t is ott a török. 

Ali basa csakhamar belátta, hogy minden 
hiába. Abbahagyat ta az első ostromot. Nem 
gondolta, hogy ilyen kemény dió lesz Drégely 
vára , hanem azért másnap, harmadnap és két 
hét ig mindennap ostromoltatta a várat . A fa-
lak végre is omladozni, düledezni kezdtek. A 
török basa pedig csak várta, vár ta , hogy Szondi 
kiüzen s megadja magát. De bizony, ezt h iába 
vár ta . Szondi katonáival együtt a düledező 
várfa lakról tovább harcolt. Esténként körül-
j á r t a a várat s lá t ta , hogy a falak düledeznek, 
omladoznak. I lyenkor bizony elborult az arca. 
Egy erős ostrom u tán már azt is belátta, hogy 
h iába minden vitézség, bátorság, nem t u d j a to-
vább tar tani a vára t . — Feladta? — kérdi Lal i 
meglepetve. — Nem, L a l i r N e m adta fel, hanem 
az történt, hogy az őrtálló katonái jelentették 
neki, hogy néhány török közeledik a vá r ka-
p u j a felé s ezek fehér kendőt lobogtatnak. Ta-
lán követek voltak. Ali basa küldhette, — mond-

ják a gyermekek. — Igen. Követek voltak s 
Ali küldte. Velük jött a szomszéd faluból egy 
magyar pap is. — Beengedte Szondi a követe-
ket? — kérdi Marci, min tha csak t a r t ana tőle. 
— Igen, beengedte s a vár udvarán fogadta 
őket. Te nem engedted volna be, Marci? — Én 
nem. — De hiszen a v á r falai már düledeztek. 
— Akkor sem. K i rohan tam volna. H á t h a győz-
tünk volna. — Azt nem lehet előre tudni, hogy 
ki győz. — Igen, de a törökök igen sokan vol-
tak, a magyarok pedig kevesen. — Az nem baj, 
mert a magyarok erősebbek, mint a törökök. — 
Az igaz, hogy erősebbek, de ezzel a rengeteg 
törökkel (a képre muta t ) ez a maroknyi ma-
gyar még sem tudott volna megbirkózni. (Marci 
elhallgat s figyel.) — Azt mondottam, hogy 
Szondi beengedte a török követeket. I t t a kép. 
Éppen azt lát játok r a j t a , amint Szondi fogadja 
őket. 

e) A török követek fogadtatása. Olvastatás a 
képről. — Ezek a török követek s i t t van 
Szondi. Vá j jon mit mondhat tak a török köve-
tek Szondinak? — Azt, amit Ali basa üzent. — 
De mit üzenhetett? Azt, hogy ad ja fel a vá-
rat. — De azt nem i lyen egyszerűen és röviden 
mondhat ta a vezetőjük. Szeretném, ha úgy 
mondanátok, ahogy ezt a követség vezetője 
mondhatta. — Azt üzeni Ali basa, hogy add fel 
a várat , mert ú j r a ostromolni fogom s akkor 
elfoglalom, — mondja Lali úgy, mintha a tö-
rök követ volna. — Nem adom! — mondja a 
tanító kiegyenesedve s Szondit utánozva, azért, 
hogy a gyermeket párbeszédre késztesse. Lali 
megérti s fo lyta t ja : — H a feladod a várat , ak-
kor elmehettek. Nem bántunk. — Sem én, sem 
katonáim, nem aka runk az ellenségtől kegyel-
met. Jö j j e t ek s fogla l já tok el, ha tudjá tok. — 
Majd el jövünk s elfoglal juk! — mondja Lali 
fenyegetőzve. — Te török vagy, Lali? — kérdi 
Aurél kissé megvetőleg s mosolyogva. — Én 
nem vagyok török, Drozdy bácsi sem Szondi, 
— mentegetőzik Lali. — Csak úgy mutat juk, 
hogy hogyan történhetet t . — Ügy van, Lali. 
És te helyesen is gondoltad el. Csak még any-
nyit mondok, hogy Al i azt is megüzente a kö-
vetektől, hogy csodálja Szondi hősiességét, vi-
tézségét. Ö már sok vitézzel harcolt, de ilyen-
nel még nem találkozott. Éppen azért szeretné, 
ha Szondi megadná magát , katonáival együtt. 
Hiszen úgyis hiába minden. Szondi is láthat ja , 
hogy Drégely vára egy-két ostrom u tán török 
kézre kerül . — És mit mondott Szondi? — kérdi 
Erzsike. — Mit? Nézzetek csak rá ! A tekinte-
téből is megtudhat já tok. — Ügy látszik, hogy 
nem a k a r j a feladni! — mondja Laci. — Azt 
mondotta, hogy tudja , hogy meg fognak halni, 
de nem baj . Tudja meg a török, hogy a magyar 
nem csak harcolni, hanem ha kell, meghalni is 
tud hazá jáér t . Megüzente a basának, hogy a 
maga és katonái számára nem kér kegyelmet. 
Csupán a r r a kéri, hogy két apródjának kegyel-
mezzen. Ne bántsa őket, viselje gondjukat s 
neveljen belőlük vitézeket. S most nézzétek 
meg a képen a török követeket! Mit tehettek, 
mikor meghallották Szondi izenetét? — Azok 
csak néznek. — Mintha sajnálnák Szondit. — 
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Talán szólni sem tudnak, — mondják a gyer-
mekek. — Bizony, csak néztek s egy szót sem 
szóltak. Hanem nézzétek most a két apródot! 
— Az egyik Szondihoz simul és sír. Talán azért 
sír, mert tud ja , hogy Szondi meg fog halni. — 
Azért is, de meg azért is, mert búcsúzik Szondi-
tól. — A másik apród térdel és Szondi kezét 
szorongatja. — Az is sír. — Az is búcsúzik. — 
Sa jná l j a Szondit. — A lan t juka t meg a gitáru-
kat is elejtették. — Mintha Szondi is s írna, — 
mondják a gyermekek. — Ügy látszik az ar-
cán. De azért nézzétek csak, milyen kemény a 
t a r t á s a ! . . . — Aztán nézzétek ezt a papot itt 
Szondi há ta mögött! — kereszt van a kezében. 
— Tudja, hogy Szondi meg fog halni, azért vi-
gasztalja őt. — De azért a pap is búsul. Lát-
szik az arcán. — Ez a néni térdel és ez is sír, 
— mondják a gyermekek. — Drozdy bácsi, ké-
rem, azt a nénit is levágják a törökök? — kérdi 
Bandi. — Bizony, Bandi, ha harcolni fog, nem 
hiszem, hogy kegyelmeznének neki. — Ez a 
magyar vitéz milyen bá t ran néz! Ez nem fél. 
Ez már harcolni szeretne, — olvassák a képről 
a gyermekek. Ez az öreg ember meg így t a r t j a 
a kezét, — muta t j a Lali . •— Talán áldást ad 
rá juk . — Az lehet, — erősít i a tanító. — Ez a 
vitéz meg a falnak támaszkodik és l eha j t j a a 
fejét. — Búsul . — Talán a gyermekeire, meg 
a feleségére gondol, — teszi hozzá a tanító. Az-
tán itt van ez a vitéz, akinek az egyik kezében 
harci sisak van. — Igen. Az harcolni akar. 
Azért teszi fel a sisakot, mert harcolni akar, 
•— mondja Aurél, hogy erősítse előbbi állí tását. 
Erzsike most nem száll vele vitába. — Mit 
mondtál előbb Aurélnak, Erzsike? — Azt, hogy 
a kucsmát teszi fel. De lehet, hogy Aurélnak 
van igaza. — Tudjátok, hogy én mit gondolok 
erről? — Tessék megmondani. — Azt, hogy a 
szeméből is azt látom, hogy igazán harcolni 
akar. Máskor mindig ebben a sisakban har-
colt, hogy ne ér je az ellenség ka rd j a a fejét. 
Most azonban, mikor úgy is tudja, hogy utol-
j á r a harcol, szép tollas kucsmájában a k a r har-
colni s a halálba menni. — Talán azért is öl-
tözött olyan szép ruhába , — mondja Lali . — 
Én is azt hiszem. Aztán meg azt gondolhatja, 
hogy kucsmában könnyebben harcolhat, mint 
a nehéz sisakban. í g y ta lán majd több ellensé-
get küldhet a másvilágra. Hadd fogyjon a ma-
gya r ellensége s hadd lássák, hogy a magyar 
sisak nélkül is mer harcolni, — gondolhatja . 
— Mit szólsz ehhez, Aurél? — Az lehet. De én 
máskép gondoltam. — Szondi homlokon csó-
kolta két apródjá t . Ez volt a búcsúcsókja. Az-
tán azt mondot ta a török követeknek, hogy vi-
gyék az apródokat Alihoz. A két apród sírva 
búcsúzott u rá tó l s e lhagyták Drégely vá rá t a 
török követekkel együtt . — Aztán mit csinált 
Szondi? •— kérdi Bandi. — Azt is elmondom. 

d) A vár elfoglalása. — Mikor a követek el-
mentek, Szondi a vár udvarára vezettette szép 
paripáit, odahordat ta minden drágaságát . A 
lovakat leszúratta, a drágaságot meg elégette. 
— Miért? — kérdi Zoli. — Azért, hogy ne ma-
radjon az ellenségnek, — mondja neki Lali . — 
Mikor már minden elégett, Szondi katonáival 

együt t fegyvert fogott s k iny i t t a t t a a vár ka-
puit, rárohantak az ott leselkedő törökre s 
harcoltak úgy, amint csak m a g y a r hősök tud-
nak harcolni. Szondi egyik l ábá t egy ágyú-
golyó elszakította, de ő tovább harcolt. Hul lot t 
a török, a magyar kardok csapása, dárdák szú-
rása, vágása alat t . Hanem mégis győzött a túl-
erő. Mindig kevesebb és kevesebb magyar har-
colt. Végre elestek valamennyien. Szondi is. 
Holttesteik ott hevertek a vá r kapu j a előtt, a 
csatatéren. 

e) Szondi sírja s az apródok sorsa. — Mit 
gondoltok, gyerekek, váj jon haragudhatott-e 
Ali basa Szondira? — Igen, m e r t a harcban sok 
ka toná ja elesett, — vélekedik Bandi. — Azért 
nem haragudhatot t , mert hiszen a törökök 
aka r t ák elvenni a vára t s ők aka r t ák elfoglalni 
Magyarországot. Szondi csak védte a vá ra t 
meg a hazáját, — mondja Lali. — Igazad van, 
Lali . Nem is haragudot t Szondira Ali basa. 
Sőt csodálta hazaszeretetét, vitézségét, bátor-
ságát. Ezt azzal is megmutat ta , hogy Szondi 
holttestét megkerestette s a vá r r a l szemben 
levő domb tetejére, külön s í rba temettette. 
S í r j a fölé pedig zászlós kopjá t tétetett. I lyent , 
ni! (Rajzolja.) Ez a jel pedig csak azt i l lette 
meg, aki hős és vitéz volt. Ali basa tehát tisz-
telte a hőst ha lá la után is. Akkor már nem 
ellenséget, hanem hőst látott Al i Szondiban. 

— A győzelem u tán lakomát ültek a törökök. 
Ali basa sátorában sokan voltak. Mulattak. Ali 
szerette volna, h a az ő vitézségéről, a törökök 
győzelméről va laki éneket zengett volna. Hi-
v a t t a há t a két apródot, mert tudta , hogy azok 
szépen tudnak énekelni. De csak hivatta, ke-
restette, de hiába, mert a szolgák sehol sem 
ta lá l ták . — Elszöktek, — mond ja nagy hirtelen 
Marci . — Először a törökök is azt gondolták, 
hanem később mégis rá juk akadtak . Tudjátok, 
h o l ? . . . Szondi s í r j án . — És mi t csináltak ott? 
— kérdi Zoli. — Sírtak és imádkoztak, — 
mond ja Zolinak Erzsike. — Meg énekeltek, 
gyerekek. Szondi vitézségéről, bátorságáról, 
hazaszeretetéről, meg hősi haláláról . Kezükben 
volt a lant is, g i t á r is. Azzal kísér ték éneküket. 
Éppen úgy, mint Szondi életében szokták. Csak-
hogy akkor más, régebben él t magyar vitézek 
tet teiről énekeltek, most meg elhalt urukról . 
Annak a hősiességéről. 

— A török katonák elmondták a két apród-
nak, hogy Ali kerestet i őket. Azok azonban 
nem feleltek, hanem csak tovább énekeltek. A 
török katonák visszamentek Alihoz s elmond-
ták neki, mit lá t tak . Ali ismét üzent nekik. A 
két apród azonban erre sem ment , hanem csak 
tovább énekelt. — S nem bán to t ta őket Ali? 
— kérdi Laci. — Nem. Sőt gondolkozott az ese-
ten s nagyon tetszett neki, hogy az apródok 
olyan hűségesek, hogy gazdá juka t még annak 
halála után is szolgálják. — S mi lett az apró-
dokkal? — érdeklődik Marci. — Mi? Felnőttek, 
vitézek lettek s mindig szeretettel gondoltak 
hős és jóságos gazdájukra . 
Begyakorlás. 

a) Mélyítés. — I t t van egy kép. (A tanító an-
nak a kápolnának képét muta t ja , mely Szondi 
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s í r j a felett épült.) — Szondi-kápolna, — olvas-
sák a kép alól a gyermekek. — Drozdy bácsi, 
kérem, hol van ez? — Talán a drégelyi várban, 
ott a romok között? — kérdi Erzsike. — Nem 
a romok között, Erzsikém, hanem a dombtetőn. 
Szondi s í r ja felett. — Talán Ali basa építtette? 
— Nem. Ezt később mi, magyarok építettük, 
akik mindig hálásan gondolunk azokra a hő-
sökre, akik a hazáért hal tak meg. Akik ar ra 
j á rnak , be-betérnek ebbe a kápolnába s imád-
koznak azért, hogy adjon az Isten sok-sok 
olyan hőst szegény hazánknak, mint Szondi 
volt. 

— De nézzétek csak a térképet! I t t van Dré-
gely, itt meg a piros vonal. — Az a t r ianoni 
ha tár . — Drégely közel van a tr ianoni határ-
hoz, — mondják a gyermekek. — Akik i t t jár-
nak, i t t imádkoznak, azok át is látnak a tria-
noni határon s ott l á tha t j ák a tőlünk elvett 
falvakat , városokat, elszakított magyar test-
véreinket. Váj jon nem gondolhatnak-e ezek va-
lamire? — De igen. Arra , hogy bárcsak most 
is adna az Isten olyan hősöket nekünk, mint 
Szondi volt. Akkor ma jd visszavesszük a meg-
szállott területeket, — mond ja Laci. — Ügy 
van, gyermekek! Adjon a jó Is ten nekünk sok-
sok olyan hőst, mint Szondi György volt. Ak-
kor majd megint nagy lesz Magyarország! Ak-
kor nem itt, Drégely mellett lesz a ha tá r , ha-
nem itt, ni! (Mutatja.) 

b) Rajz. A tanfolyamon csendes foglalkozá-
sok megbeszélésére és fe ladására nem kerülhet 
sor. Tanév közben, mikor a tételt tanítom, meg-
kérdezem, ki s melyik részletét szeretné leraj-
zolni s csendes foglalkozásul lerajzoltatom. Mi-
kor a gyermekek a lerajzolandó mozzanatokat 
keresik, önkénytelenül is átgondolják a hallot-
taka t s rajzolás közben átélik annak a jelenet-
nek minden mozzanatát, melyet rajzolnak. 
Lesznek olyanok, akik több jelenetet soroza-
tosan rajzolnak le. Csak hadd ra jzol ják . Hi-
szen rajzolás közben lelkűknek arról a tartal-
máról számolnak be, melyet beszélgetés közben 
szereztek. És ez a g ra f ikus módon való be-
számolás egyik legjobb módja az összefoglalás-
nak, az emlékezetbe való vésésnek. De nem 
elég a lerajzoltatás, hanem rajzaik ta r ta lmát 
beszéltessük is el velük. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Az Oktató film. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium nagy előrelátással gondoskodott 
arról, hogy legyen saj tóorgánuma, amelyik az 
összes érdekelteket kimerítően és föltétlen meg-
bízhatósággal tá jékozta t ja a fi lmvilág egyre na-
gyobbarányú fejlődéséről ós f r iss tudnivalóiról. 
A fölötte hasznos havi folyóiratnak, melyet a 
kultuszminiszter megbízásából Geszti Lajos 
szerkesztett, áprilisi száma is tele van érdekes 

tudnivalóval. Jó fo rmán a film minden aktuális 
eseményére, változására és terveire vonatkozó 
közleményeit olvasva lát juk, mily nagy szerepet 
já tsz ik a mai szellemi életben a f i lm, mennyit s 
mily szórakozva tanulhatunk a f i lm révén s 
megnyíl ik előttünk a film nagyarányú jövője is, 
mely nélkül se kul túra , se jelentős közéleti moz-
zanat, általában az emberiség élete többé el sem 
képzelhető. Aki a mai világ életét látni és meg-
érteni akar ja , annak elkerülhetetlenül szüksé-
ges, hogy olvassa és figyelemmel kísér je a val-
lás- és közoktatásügyi minisztérium Oktatófilm-
kirendeltségének ezeket a h ivata los közlemé-
nyeit, melyeket a minisztérium havonkint gon-
dosan szerkesztett tartalommal állí t össze s 
mely kiadványt a közép- és középfokú iskolák 
a f i lmdí jak fejében díj talanul kapják . Szer-
kesztőség és kiadóhivatal : Budapest VIII , Csep-
regliy-utca 4. sz. 

Protestáns tanügyi szemle. A havi folyóirat 
m á j u s i számában dr. Horkay László fölúj í t ja a 
lap alapítójának Böhm Károlynak nemes emlé-
két. A füzetbe t a r t a lmas szép cikket ír t még dr. 
Hamvas Gyula, Szathmáry Lajos, Balogh Is t-
ván, Sziklay László, Soós Tamás és „Hogy se-
gí thet a szülői' ház az iskolának a nevelésben" 
címen dr. Tőrös László szép tanulmányt , melyet 
a szülőknek is érdemes volna, sőt el is kellene 
olvasniok. A füzetben még a t anügyi élet ese-
ményeiről is tájékoztató közleményeket talá-
lunk s külön mellékletben tá jékoztatást a ref . 
tanáregyesület balatonbogiári üdülőtelepén való 
nyara lás föltételeiről. 

Pedagógiai Szeminárium. A jeles havi folyó-
i ra tnak , melyet dr. Haltenberger Mihály szer-
keszt, ezévi VI. sorozatának 8-ik száma gazdag 
ta r ta lommal jelent meg. Értekezést írt benne: 
dr. Galamb Ödön a gyorsírás és helyesírás viszo-
nyáró l és kölcsönhatásáról, dr. Szilády Béla, az 
iskolai kirándulásról a természetrajztaní tás 
nézőpontjából, dr. Strömpl Gábor Dobogókő 
szépségét és jelentőségét ismerteti, térképben is 
bemuta tva földrajzi elhelyezkedését, dr. Gár-
donyi Albert pedig folytat ja Budapest történe-
tét, ezúttal a Belváros ismertetésével. Minta-
tan í tás három is van a füzetben: a I II . elemi 
osztály számára Lengyel Ferenc í r t a csere-
bogárról , dr. Szeghalmy Elemér az elemi f iú-
iskola VII . osztályának a fa gazdasági jelentő-
ségéről, az ellemi VII I . f iúosztálynak pedig 
Nagy Imre í r ta meg Munkácsy Mihály életraj-
zát. Nagyon gazdag a folyóirat könyv- és folyó-
iratszemléjének rovata is, melyben ezúttal kü-
lönösen előkelő esztétikusok cikkeit olvassuk. 
Ezeken kívül részletesen beszámol a füzet a 
t anügy i sajtó termékeiről is, va lamint a szemi-
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nár iumi élet és a fővárosi pedagógiai könyvtár 
híreiről is. 

Nemzeti Közoktatás. Áprilisi havi számá-
ban érdekes és figyelemreméltó cikkben a 
főszerkesztő Ölveczky P á l szellemesen elmélke-
dik arról, hogy miért nem alakulhat ki egységes 
tanítói szellem? Nagy Jenő tar ta lmas cikkben 
számol be bécsi tanulmányút járó l . Vitéz Balogh 
Dezső aggódó cikkben h ív ja föl a közfigyelmet 
az elnemzetietlenedés tüneteire. Érdekes Ekamp 
Nándor cikke a törvényhozás tanügyi közvéle-
ményéről, Móra Lászlónak nagyon szép verse és 
Kolumban I s tván cikke, a magyarság világ-
helyzetéről. Változatosak a nagy gonddal szer-
kesztett folyóirat aktuál is közleményei is. 

Népnevelés. Az élénk tanügyi folyóirat m á j u s 
havi számának vezető cikkét A tanmenetek 
szerkesztéséről Angyal Béla ír ta, valamint Este 
címen a lap t á rcá já t is. Ezeken kívül Jóskay 
Sarolta Dunakil i t i történetéről a szülőföldisme-
retnek iskolai példájá t í r t a meg, a Népművelés 
rovatában pedig a falusi népművelésről Katona 
Géza í r t cikket. A gazdasági továbbképző-iskola 
rovatában A méhekkel való vándorlásról Bátz 
Frigyes Ottó í r t érdekes cikket. A Hírek rovata 
változatos, valamint a Győri Tanítók Háza ro-
vata is, végül az élénk kis lap a hivatalos köz-
leményeket is tartalmazza. 

Izraelita Tanügyi Értesítő 5. száma gazdag 
tar ta lommal jelent meg. Vezető cikkét „Val-
lásoktatási problémák" címen Rosenák Miksa 
dr. í r ta . Csech Arnold dr. az általános tovább-
képző népiskola Tantervé t és Utasí tását is-
merteti. „A szerződéses tanítók jogviszonyai"-
ról Bolgár Ferenc dr. értekezik. A hitközsé-
gek adminisztrációját Révész Márton ismer-
teti. Igen gazdag ta r ta lmú a lap „Egyesületi 
élet" és „Könyvismertetés" című rova ta is, 
amely részletesen és elismeréssel foglalkozik 
Kósa Kálmán miniszteri tanácsosnak a Nép-
tanítók Lapjában megjelent „A népiskolai fel-
ügyelet nevelési rendszerünkben" című cik-
kével. 

Angol tanügyi lapokból. 

„Menjünk bevásárolni!" 
Taylors Gladys The Schoolmaster & Wo-

man Teacher's Chronicle ápri l is 9-i számában 
megjelent érdekes cikkében a következőket 
í r j a : 

„Harminc évvel ezelőtt az elemi iskolák szűk 
keretein belül teljes komolysággal csak az írás-
sal, olvasással és számolással foglalkoztak, míg 
a többi tantárggyal csak mellékesen. Tevékeny-
ségüket szigorúan korlátozták, fizikailag a já-
téktér falai, szellemileg pedig az igazgatótól és 
tantestülettől előírt könyvek. 

A mai taní tásban azonban már az a kérdés 
nyomul előtérbe, hogy miképpen talál junk kap-
csolatot a külvi lággal és hogyan használjuk fel 
környezetünket a tanul tak bővítésére. Mert 
sajnálat ta l kell belátnunk, hogy az a módszer, 
amely az idő egy részében órák hosszat bezárva 
t a r t j a a gyermekeket egy épületben, mestersé-

ges és természetellenes ú t j a a gyermeki tevé-
kenység kibővítésének. 

Minden adódó a lka lmat megragadunk, hogy 
a vidéki gyermekeket elvigyük szemléltető ter-
mészetrajzi és fö ldra jz i sétákra, múzeumokba 
és a közeli történelmi helyekre. A városban 
pedig kihasználjuk a mozikat és színházakat. 
De van még egy a tapaszta la tokra alkalmas 
terület , amit eddig elhanyagoltunk s ez az üz-
letek és kirakatok elbűvölő világa. Kevés olyan 
dolog van, ami gyönyörködtetően érdekesebb 
és tanítóbb volna, mint a kirakatok nézése. Egy 
körséta az üzletekben jó tanító vezetésével, aki 
t u d j a szemét s képzelőtehetségét használni, él-
ményt szerezhet a gyermekeknek és életet 
önthet a földrajzi, számtani, zene, művészet és 
kézimunka leckéibe. A városi és vidéki utcák-
ban, a gyermek érintkezésbe kerül a világ 
csaknem valamennyi népével, mert kevés olyan 
helye van a vi lágnak, amely ne képviseltetné 
magát az üzletekben. — Argent ina küldi ga-
bonáját , — Japán olcsó játékai t és gyapjú-dol-
gait, — Kanada és Ausztrál ia a lmái t stb-, stb. 

Szinte hallom az ellenvetést. „Igaza van, de 
az t a lán mégis csak a szülők feladata, hogy a 
gyermekeikkel k i raka toka t bámultassanak." 
Igaz, hogy számtalan szülő van, aki a szombati 
bevásárlásai t a gyermekeivel végzi, de ez ren-
desen sebtiben történik. Utána ta lán végig-
mennek valami neves áruházon, de álldogálni 
a k i r aka t előtt, azon a címen, hogy neveljen, 
haszontalannak, vagy legalább is furcsának 
tűnik. 

E r r e azt felelhetjük, hogy üzletek látogatása 
taní tók kíséretében, egészen más dolog. Akkor 
nincs bevásárlás. B á t r a n beléphet oda kis se-
regével, kíváncsiságát és szemlélődéseit nem 
veszik rossz néven. S ha előzőleg engedélyt kér 
az üzlettulajdonostól, majdnem mindig kész-
séggel állnak rendelkezésre, sőt segítségre. 
Hogy az efa j ta körséta minél több haszonnal 
já r jon , gondosan elő kell azt készíteni, de amel-
lett találékonynak, az adódó alkalmakhoz is 
igazodnia kell. Pé ldául egy nagy szövet-áruház 
első tekintetre érdektelennek látszik, de azon-
nal tanulságossá válik, ha beszélgetést kezdünk 
az üzletvezetővel, aki t érdekel á r u j a és szíve-
sen beszél róla. I t t vannak az ú j tavaszi szö-
vetek. Nagy részét New-Zeeland-i gyapjúból 
szőtték. Van a többi között egy anyag, amely-
nek felszíne hólyagos. Ez nagyrészt véletlen 
dolga. Ugyanis az ú j f a j t a szövet kétféle réteg-
ből készült. A festés a lat t az alsóréteg össze-
ment, minek következtében a felsőréteg hólya-
gossá vált . A gyárosoknak annyi ra tetszett a 
véletlenül létrejött szövetminta, hogy egy-
rétegű szövésen is előidézni igyekeztek. Egy 
másik szövet tele van apró barna hajszálakkal, 
melyről kiderül, hogy görény szőre. Azután 
találunk ott gyapjú, műselyem és ezek keveré-
kéből álló végeket. A posztókereskedő, mint 
szakértő, megmagyarázza és szemlélteti a kü-
lönbséget a szövésben, tar tósságban és árban. 
Valószínűleg olcsó japánselyemre is akadunk 
s így azonnal összehasonlíthatjuk ezeket a 
f inomabb Lancashire-i gyár tmányokkal . Ugyan-
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abban az áruházban találunk t émát a kézi-
m u n k a és művészeti leckékhez. Valószínűleg 
akad gyermek, aki észreveszi, hogy a legdrá-
gább modellek a legtöbbször a legegyszerűb-
bek. Megértetjük, hogy ez az anyag finomsága, 
a kézihímzés s a szabással függ össze. 

Egy elsőrendű gyüinölcskereskedés többszöri 
lá togatásra alkalmas anyaggal szolgálhat. Az 
á t laggyermek nem nagyon ismeri a föld gaz-
dag és változatos terményeit . íme, i t t az alka-
lom, hogy valósággal megismerjük a gyümöl-
csöket, zöldségféléket, amelyek eddig csak ne-
vek voltak. Az üzlettulajdonos szívesen meg-
nevezi beszerzési for rása i t s hogy ezek hónap-
ról-hónapra hogyan változnak. Októbertói má-
jus ig az alma tömegesen Kanadából és az 
Egyesült-Államokból érkezik. Május tó l októbe-
rig Ausztráliából és New-Zeelandból. A hagyma 
legnagyobb részét Spanyolországból és Portu-
gáliából kapjuk, kivéve azt a ha t lietet, június 
közepétől július végéig, amikor Egyiptomból 
kapunk pótlékot. E lmond ja még, hogy meny-
nyire igyekszik Dél-Afr ika ve lünk üzletet 
csinálni szőlőben és hogy sikerült is legyőz-
nie a csomagolás és konzerválás nehézségeit. 

Más alkalommal egy hangszerüzlet lehet a 
tá rgykörünk. Nem ütközik nehézségbe ott egy 
kis gramofónelőadás rendezése, hiszen ezen üz-
letek már eddig is gyakran ál l tak rendelke-
zésre az iskoláknak. Érdekelni f o g j a a gyerme-
keket, hogy közelről lá that ják és hal lhat ják 
azokat a hangszereket, amelyeket eddig csak 
messziről hallhattak. 

A városi látogatások ezenkívül alkalmat 
n y ú j t a n a k a közlekedési rendszabályok meg-
ismerésére, a felnőttek iránti udvar iasság el-
sa já t í tására . Kívánatos azonban, hogy legfel-
jebb 20 gyereket v igyünk egyszerre, többel nem 
lehet boldogulni. 

Természetesen, mielőt t a tervezett látogatást 
megtenők, biztosítanunk kell a tulajdonos en-
gedélyét, jóakaratát és segítségét. 
The Schoolmaster 
and Woman Teacher's Chronicle. 

Német tanügyi lapokból. 

A szovjet iskolaügye. 
A „Schweizerische Lehrerzeitung" hasábjain 

Hans Ryckener ismertetést közölt a szovjet is-
kolaügyéről. A cikk kivonatát az alábbiakban 
a d j u k : 

Bevezetésében a szerző r ámuta t ar ra , hogy 
most még lehetetlen a szovjet iskolaügyéről tel-
jesen kialakult véleményt mondani , minthogy 
— az ú j Oroszország egész ku l tu rá l i s életéhez 
hasonlóan — nevelésügye is még csak a kifor-
r á s stádiumában van. Miként magának a kom-
munizmusnak, a szovjetis.kolának az alapját is 
az orosz nacionalista mozgalom történetében 
kell keresni s a szovjetiskola va lamennyi válto-
za tában megtestesül az a kemény ellenszegülés, 
a m i t az orosz iskolaliagyomány fe j t e t t ki a bol-
sevizmus re formja iva l szemben. 

A szovjetiskola az ortodox marxizmushoz si-

mul és minden tantárgya elsősorban a Szovjet-
oroszország e hivatalos tanának a szolgálatában 
áll. Az iskola autonómiája, miként az egész szel-
lemi élet, áldozatául esik a marxizmusnak, amely 
tudvalevően szélsőséges egyoldalúsággal dönti 
el a szellem (lélek) és természet (anyag) nagy 
ellentéteinek kérdését egy történet-gazdasági 
material izmus javára . A szovjetpedagógia így 
a szovjetállam szolgájává süllyed és magáévá 
teszi az uralkodó proletárság eszméit és céljait. 

Ezért a szovjetpedagógia nem is tekinthető 
nevelés-tudománynak, hanem csupán a m a r x i 
á l lamtan egyik alkotórészének. Mint ilyen, ki-
mondottan állampedagógia, amely szorosan kap-
csolódik a politikához, messze túlnyúlik az is-
kola keretein és felöleli a szovjet társadalom 
minden f o r m á j á t és irányát. 

A szovjetiskola tar talmát és i rányát egyedül 
a kommunizmus eszmevilága szabja meg. Ez azt 
jelenti, hogy a nevelésben is érvényesül a szél-
sőséges natural izmus, az anyagi értékeken 
nyugvó kollektivizmus és az ennek megfelelő 
nemzetköziség ós imperializmus. A szovjet-
pedagógia főcél ja a kollektivizmus. A szovjet-
iskola harcol minden olyan individualiz-
mus ellen, amely nem veti teljesen alá ma-
gá t a kollektivizmusnak. A gyermeknek mint 
kollektív-embernek kell felnőnie, hogy tel jes 
ér tékű tag ja lehessen a kommunis ta társada-
lomnak. 

A kollektív kényszer követelményein kívül, a 
szovjet-pedagógiában a következő főelvek ér-
vényesülnek, mint a kommunista pár t pro-
g rammpont ja i : 

1. Mindkét nembeli iskolaköteles gyermekek 
ingyenes okta tása a 17. életévig, általános poli-
technikai (vagyis a termelés valamennyi fő-
ágát elméletben és gyakorlatban megismertető) 
irányban. 

2. Az egységes munkaiskola elveinek tel jes 
megvalósítása anyanyelven történő taní tással 
és koedukáció mellett, olyan iskolában, amely-
ben feltétlenül világi, azaz minden vallás 
nélküli oktatás és nevelés folyik, szoros 
összefüggésben a társas termelőmunkával, 
hogy így a kommunista tá rsadalomra minden 
tekintetben hasznos egyéneket formálhasson. 

3. Valamennyi 17 évnél idősebb ember gya-
korlat i képzése, általános politechnikai foglal-
koztatás ú t j án . 

4. A kommunis ta eszmék érdekében a leg-
szélesebbkörű propaganda kife j tése és e célra 
az ál lamhatalom minden szervezetének és esz-
közének a kihasználása. 

A politechnizmusból folyik az a követelés, 
hogy a szovjetiskola mindenekelőtt a termelés 
iskolája legyen. Az első naptól kezdve minden 
tanítási óra á l l jon kapcsolatban a termelő, ipar i 
munkával. A tanítás a gyárakka l közvetlen 
összeköttetésben történik, annak az elvnek az 
alapján, hogy a gyakorlati munka előzze meg 
az elméleti taní tást . A politechnikus munka-
iskola fe ladata a tanulót bevezetni az ál lam 
kollektív termelőtevékenységébe, az által, hogy 
a termelés minden ágából megadja neki az 
elemi készséget és ismereteket. Ezzel megveti 
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*a későbbi mesterségre való, különleges képzés 
alapjai t . Az ilyen politechnikus nevelés végső 
célja politikai természetű; a tanulóból ugyanis 
munkás lesz és mint ilyen, harcos prole tár rá 
válik. 

Az anyagnak a szellem minden megnyilvánu-
lása fölé való emelése is tentagadásra vezet. Az 
iskola, amely a gyermekkel csak a reális éle-
tet ismerteti meg, eszköze a vallás elleni harc-
nak. A kommunizmusra káros a misztikum, a 
mesevilág és a csodákban való bit. Ezért ez 
mind száműzve van a szovjetiskolából. De ez-
zel együtt ki van zárva annak a lehetősége is, 
hogy a szovjetiskola nemes eszmékért és esz-
ményekért lelkesedni s a szellemi kul túrá t előre-
vinni tudó magasabbrendű embereket nevelhes-
sen. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

„A Mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése 
az Isten szolgálójának, Emmerich Anna Kata-
linnak látomásai szerint." Feljegyezte: Bren-
tano Kelemen. Fordí to t ta : Kertész Kálmán. 
(Szent Is tván-Társulat kiadása.) 

A mai kornak a material izmus emlőin ne-
velkedett hitetlen gyermeke ta lán fölényes ké-
telkedéssel, a hívő keresztény azonban annál 
nagyobb megilletődéssel fog ja kezébe venni 
ezt a könyvet, amelyet a Szent Is tván-Társulat 
a német eredeti u tán most adott a magyar ol-
vasóközönség kezébe. Közel háromszáz olda-
lon pereg le előttünk megdöbbentő realitásá-
ban az emberiség Megváltójának, Jézus Krisz-
tusnak testi és lelki kínszenvedése az utolsó 
vacsorától kezdve dicsőséges feltámadásáig, 
xígy, ahogyan azt Emmerich Anna Kata l in lá-
tomásai a lapján feljegyezték. 

Ez a Westfá l iában 1774-ben született kis né-
met leány kora i f júságától fogva igen magas 
és r i tka mértékben meg volt áldva a látomá-
sok és kinyilatkozások adományával . A lát-
nokság beleöntött fényénél szent vallása igaz-
ságának megismeréséhez jutott , számtalan kép-
ben lá t ta a megváltás egész történetét, az elő-
készítést az Ószövetségben, a Megváltó életét, 
működését, kínszenvedését és halálát . Számta-
lanszor megjelentek neki az Űr Jézus, a Szűz-
anya. Keresztelő Szent János, Szent Ágoston 
és más szentek, különösen azok, akiknek vala-
mely ereklyéje volt birtokában. Ha egy ilyen 
ereklyét a kezében ta r to t t vagy közelébe vit-
tek, azonnal látomásba merül t és lá t ta az illető 
szent életét, szenvedését, halálát . 

Nagy jelentősége van az egész keresztény-
ségre, hogy a később apácafátyol t öltött Anna 
Katal in betegágya mellé Brentano Kelemen, a 
híres író és költő került. Öt választotta ki Isten 
eszközül arra , hogy szerény szolgálójával kö-
zölt kinyilatkoztatásokat feljegyezze. Brentano 
ezt a feladatot a legnagyobb lelkiismeretesség-
gel teljesítette és hű bará tként állott Anna 
Kata l in mellett annak haláláig. 

1812-ben Anna Katal in kezén, lábán és mel-
lén csodálatos módon jelentkeztek Krisztus 

stigmái is s ennek hírére az akkori müns te r i 
püspöki helynök egyik hí res orvos társaságá-
ban kiszállott, hogy a tényál lásra vonatkozó-
lag alapos vizsgálatot indítson meg. Több mint 
negyedévig ta r to t t ez a vizsgálat, melynek fo-
lyamán A n n a Kata l innak szigorú engedel-
messég te rhe alat t kimerítően számot kellett 
adnia belső és külső élményeiről. A vizsgálat 
eredménye az volt, hogy nemcsak a sebek tény-
leges valósága és természetfölötti jellege bi-
zonyosodott be kétséget kizáróan, hanem egy-
úttal viselőjének mély • alázatossága, változat-
lan engedelmessége és hősies türelme is nyil-
vánvalóvá lett. 

A könyv bevezetésében megjegyzi, hogy az 
Apostoli Szentszék még nem mondott ítéletet 
Emmerich Anna Kata l innak sem erényei, sem 
különleges kegyelmei felett s ezért mindaz 
a rendkívüli dolog, amit ez a könyv elbeszél, 
csupán a szokásos emberi hiten alapul s csu-
pán ebben az értelemben a d j a át az olvasónak 
lelki épülés céljából. 

Missuray-Krug Lajos: A nyugatmagyar-
országi felkelés. (A Röttig—Romwalter-nyomda 
bérlői kiadása. Sopron, 1935.) Ügy hat r eánk ez 
a könyv, min t egy megrázó és felemelő emlék-
mű a Nyugat-Magyarországér t átküzdött har-
cok emlékének szentelve. A békeszerződések 
utáni ká lvár iás magyar sorsnak e dicsőséges 
és t ragikus momentumáról körültekintő gon-
dossággal gyű j tö t t e össze a szerző széleskörű 
és pontos adata i t . Az akkori kül- és belpolitika 
minden fontosabb ténykedését f igyelemre mél-
tatjat Éles, de tárgyilagos fényt vet a k isantant 
poli t ikusainak sötét, földalatti munká já ra , gya-
lázatos történelemhamisításaira, melyekkel a 
különböző poli t ikai „nagy álmoknak" ú t j á t álló 
Magyarországra törtek. 

Nyugat-Magyarország területét , melyért ádáz 
harc folyt cseh-jugoszláv részről is, a nagy 
boszorkánykonyhán két-három óra alatt tépték 
le Magyarország testéről. 

A békekonferencia bűnös tudat lansága tette 
lehetővé, hogy az a szinte komitragikusan lehe-
tetlen, ostoba határozat érvényesüljön, amely 
egy vesztes á l lamnak részt osztogat egy másik 
vesztes állam területéből. E r r e a riasztóan vak 
intézkedésre lángolt fel a felkelők fana t ikus 
maroknyi csapatának harca, amelynek hősi 
küzdelmét az akkori kormány kényszerhelyzete 
miatt, segítség nélkül kellett megvívnia. A 
szerző, aki szintén ott küzdött a felkelők között, 
minden sorát a szívén keresztül vetette pap í r ra . 

Az életet áldozó hősi elszántság, a halált-
megvető bá torság embereinek harca lázba bo-
r í t j a az olvasót. 

A véres, könnyes lapokról felsír a hazá juka t 
imádásig szerető felkelők szenvedése és küz-
delme a vak gyűlölet, a m a g y a r földre áhítozó, 
esztelenül mohó kapzsiság tépő karmai ellen. 
Gondoljunk hálával a felkelőkre! Nagy szolgá-
latot tett a szerző akkor, amikor emlékeztetőül 
megírta ezt a könyvet, amely sok olvasóját fel 
fogja rázni a hétköznapok közönyéből. Az érté-
kes könyvet 20 aktuális felvétel díszíti. 
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Népi játékszín. Jegyzetekkel közreadja Volly 
Is tván. Második kiadás. Színpadra alkalmas 
eredeti népszokások fényképekkel és dalla-
mokkal. Kiadja a népművelési t i tkárok Nem-
zeti Szövetsége, Budapest , Kókai Lajos bizo-
mánya, á ra 150 pengő. A csinos kiállítású 50 ol-
dalas füzet gondos nyomdatechnikával készült. 
A külső c ímlapjá t Ábrán Zoltán népies, ma-
gyaros ra jza díszíti. Olvasása közben eszünkbe 
ju tnak gyermekkori kedves emlékeink és él-
ményeink, amelyek a karácsony táj i betlehe-
mes játékhoz, a csillagozáshoz, regőlésliez, a 
háromkirály- járáshoz kapcsolódnak. A szerző 
e munkájában 15 népszokást gyűj töt t össze, 
amelyeknek mindegyike egyszerű és olcsó ren-
dezéssel az i f j ú s á g részére színpadi, vagy sza-
badtér i előadásra alkalmas. Munká ja az i f j ú -
ság szempontjából figyelemreméltó, mert az 
ilyen népi játékok különösen alkalmasak az 
előadási tehetségnek, a fellépésnek és az ala-
kí tásnak gyakorlására vagy a tehetségnek ki-
bontakozására. A népi játékok nagyobb rész-
ben verses szövege a nép szájáról való. A szö-
vegben lévő dalok és énekek apáról fiúra örö-
költ népies és jellegzetes dallamok, amelyeket 
szemléletes és könnyen át tekinthető zenei kép-
letekkel örökített meg a szerző kis müve. Az 
előadás alkalmával a dallamok hatása hang-
szeres aláfestéssel, maga a já ték pedig szavaló 
és kísérő gyermekkarra l még fokozható. A 
gyűjteménynek külön érdeme, hogy a 15 j á ték 
közt a „Karácsonyi kántálok", az „Újesztendei 
regőlés", a „Bajai háromkirá lyok" és mint nép-
ballada-játék a „Királyfi" és a „Csáki bíró" 
ebben a füzetben jelent meg először. (Kont.) 

Magyarosan. (1936, 3—4. szám.) A nyelvvédő 
mozgalom népszerű folyóiratának legújabb 
számába Zolnai Gyula í r ta az első tanulmányt . 
Idegen szavaink és a nyelvúj í tás címén. Ér -
dekes megállapí tásai közül azt az egyet hang-
súlyozzuk, hogy az idegen szók legbujábban 
a nemzeti tehetetlenség és közönyösség idejé-
ben bur jánzanak föl és viszont a nemzeties-
ség föllendülésével együtt j á r a nyelv tiszta-
ságára való törekvés. A kisebb cikkek a rádió, 
a színészet, a testedzés és a fényképezés nyel-
vének terén mutatkozó hibákról szólnak. A fel-
kapot t idegenszerűségek közül többek közt a 
kihagy és végigcsinál magyar ta lan használa-
t á r a is felhívják a figyelmünket. Sült németes-
ség ez: érverése kihagyott , lélekzete kihagy. 
Magyarul ezt úgy mondják: érverése, lélekzete 
eláll, akadozik, elakad. Nem árt, ha megjegyez-
zük, hogy a sokatígérő, sokoldalú melléknevek 
felsőfoka: legtöbbetígérő, legtöbboldalú. (Leg-
kevésbbé sem sokatígérőbb, legsokoldalúbb.) 
A fedőborítékon ta lá l juk a „Régi, de ma is idő-
szerű" rovatot. Ennek figyelmeztetései közül 
idézzük: hibás, h a azt mondjuk: János vitézwéi 
voltam, János vitézhez megyünk; mert az a 
helyes: a János vitéz ben voltam, a János vitéz&e 
megyünk. Ne mond juk : névnapom, magavise-
letem, észjárása, a magyar nyelv szellemének 
megfelelően ezt kell használni: nevemnapja, 
magamviselete, eszejárása. Aki nyelvérzékének 

épségére ügyelni akar , mindenkor hűséges tá-
mogatója lesz törekvésében Zsirai Miklós ér-
dekes folyóirata, a Magyarosan. 

K Ü L F Ö L D I I R Q D A L O M 

Vilhelm Rasmussen: Ruth. Tagebuch über 
die Entwicklung eines Mädchens von der 
Geburt bis zum 18. Lebensjahre. (Ruth. Napló 
egy leánynak fejlődéséről születésétől a 18. 
életévig.) 1934, 300 lap, 1 címképpel és 96 áb-
rával. 

A szerző —nem tévesztendő össze Knud, Ras-
mussen kiváló dán etnográfussal és nyelvész-
szel — a kopenhágai tanítóképző igazgatója 
és neves gyermekpszichológus, akinek néhány 
munká já t több nyelvre lefordították. Két leány-
gyermek, Ruth és Sonja, a tyja , akik közül az 
előbbinek, idősebbnek minden mozzanatát, 
ténykedését szinte napról -napra hűségesen fel-
jegyzi. Ru th valóban hálás és termékeny kí-
sérleti anyagnak (nyúlnak) bizonyul, mert 
ezek a feljegyzések felet te változatos mozai-
kot t á rnak elénk: pszichológiai alapon végzett 
gyermektanulmányt , amelyből testi, szellemi 
és erkölcsi vonatkozásban az egyén plasz-
tikus képe tárul elénk. A lap szélén mindvégig 
igen át tekinthető vezérszavakkal szemléltetett 
megfigyelések, feljegyzések a következő szem-
pontokat ölelik fel: pszichológia, képzelet, ér-
deklődés, utánzás, nyelv (szókincs), olvasmá-
nyok, iskola, vallás, játék, barátkozás, szín-
ház, k r i t ika (gúny), a nemi élet kibontako-
zása, nemi fölvilágosítás, stb., stb. Mindezek-
ben a kétoldali kérdésekben és feleletekben 
döntően nyilatkozik meg az apa, mint szak-
ember és ennek ha tása alatt a gyermeknek 
folyton fokozódó ér te lmi fejlődése, amely ön-
állóságában alkalmilag a felnőttek színtá-
jáig emelkedik és ezeknek bírálatától sem ide-
genkedik. Egy ízben például sajnálatos vélet-
len fo ly tán Ruth kezébe kerül egy folyóirat, 
amelynek egyik cikkében a ty ja szemelvénye-
ket közöl a naplóból azzal, hogy Ruth és Sonja 
észrevételei „mélyértelműek". E r re a 12 éves 
Ruth megjegyzi, hogy elég jó cikk, szerzője 
belátja, hogy a szülőknek meg kell ismerniök 
gyermekeiket, ami őket jobb nevelésükre ké-
pesíti. 15 éves korában pedig ezt választ ja jel-
igéül: Világosan látni, enyhén ítélni. 

Könyvünk különös- és kivételképen hí ján 
van az előszónak és összefoglalásnak, amely 
tá jékoztatna a szerző szándékáról és vállalko-
zásából leszűrhető tanulságokról ; lényegében 
tehát, bá r értékes, nyersanyag. Mi ve t jük fel 
tehát a következő elvi kérdéseket: Vá j jon jo-
gosult-e, illetőleg ( szükséges-e ilyen naplók 
vezetése? Milyen tanulságok vonhatók le be-
lőlük, illetőleg mennyiben értékesíthetők 
egyéni és általános szempontból? Az első kér-
désre vonatkozóan a naplóvezető hivatot tsága 
döntő, mer t ennek h í j án a vállalkozás merő 
kedvteléssé zsugorodik, amiből a laikus vajmi 
csekély eredményt vá rha t . A másik kérdés, a 
gyermekek ezernyi egyénisége miatt, általános 
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következtetések levonását csak szűk körben 
teszi lehetővé, de annál értékesebb lehet a 
megfigyelt gyermekre nézve. Ennek feltétele 
azonban az egymásra következő különböző 
korbeli megfigyeléseknek tárgyi szempontból 
való összehasonlítása és összefoglalása. Ilyen-
nek kínálkozik például könyvünkben a nemi 
probléma, amelyre szerzőnk ismételve rátér, 
mégpedig az északi népeknél jóval szabadabb 
légkörben és felfogásban, mint nálunk (lásd 
a 223—285. lap közé eső részt). Ruth m á r négy 
éves korában kérdi: „A tyúkok maguk rak ják 
to jása ika t ! — Igen. — Miért nem toj ik a ka-
kas? Hogyan ju tnak ki a tojások? — A tyú-
kok kinyomják. — Honnan kerülnek elő a to-
jások? — A tyúkokból. — Igen, de hogyan!" 
A 11. életévtől kezdve már kényesebb dolgokra 
i rányulnak a kérdések és kertelés nélkül adott 
válaszok, amelyeket e helyen mellőznünk kell. 
Tanulságos (és egyetemes) volta miat t mégis 
ál l jon itt a 14-éves Ruthnak következő iskolai 
élménye: „Illetlen gyermekek vannak az osz-
tályban. Az anya: A f i ú k ! — Nem, azok soha-
sem mondanak valamit , hanem a leányok, akik 
folyton arról beszélnek, amit mi i t thon meg-
termékenyítésnek' neveztünk. Olyan tisztesség-
telen történeteket mesélnek, amelyeket neked 
el sem mondhatok. — Az anya: Csak mondd el, 
mert szeretném tudni, milyen társaságban élsz. 
Rutli ezután elmond egy sikamlós történetet 
s hozzáteszi: De azért ne nyugta lankodj s ne 
hidd, hogy én ebben élek." 

Összefoglalva: a Ruthról í r t napló kalei-
doszkópszerű ta r ta lmával érdekes és szórakoz-
tatóan tanulságos olvasmány, amely hasonló 
vállalkozásoknak útmutatásul , mintául szol-
gálhat. Nálunk, úgy tudjuk, néhai Kenyeres 
Elemér kezdeményezett ilyet. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A tüdővész elleni mozgalom a fasizmus 
XIV. évében. 

A tüdővész leküzdésére alakult Országos 
szervezet (federazione nazionale per la lotta 
contro la tubercolosi) karöltve az olasz Vörös-
kereszttel és az Olaszország minden tar tomá-
nyában létesült helyi szervezetekkel, szélesebb 
körű és nagyobb szabású intézkedéseket létesí-
tet t a tuberkulózis elleni védekezés érdekében. 
Ez a mozgalom az idén március végén kezdő-
dött meg az „Előzetes diagnózis hetével". Ez 
alkalommal előadások és illusztrációk révén 
felvilágosítást nyert a nép a tüdővész, vala-
mint egyéb betegségek elleni védekezés mód-
jairól. Április 5-én v i rágvasárnapján folyik 
le a kettős kereszt nap j a Giornata delle due 
Croci, a tüdővészellenes bélyegek terjesztésével 
kapcsolatban. Az egy hónapig tartó rendszeres 
propaganda ideje alat t számos ismeretter-
jesztő és felvilágosító füzet és könyv kerül t ki-
osztásra. Ennek a tüdővészellenes mozgalom-
nak, amelyből természetesen az elemi iskolai 

tanítóság is kiveszi a maga jelentős részét, 
már is megvan eddig az az örvendetes eredmé-
nye, hogy a tiidővész következtében beálló ha-
landóság évenkénti száma 65.000-ről 35.000-re 
csökkent. 

A tanítók és tanárok szolgálatának a nyugdíj-
igénybe való beszámítása Olaszországban. 
A nem végleges minőségben teljesített szol-

gála t (ideiglenes, helyettes, vagy ehhez ha-
sonló) az olasz állami taní tóságnál egész ter-
jedelmében beszámítást nye r a nyugdíjba, 
minthogy az elemi iskolákban alkalmazott tan-
erők, tekintet nélkül ideiglenes, avagy kine-
vezett jellegükre, működésük első napjá tó l 
kezdve kötelesek a megfelelő nyugdí j járulék 
fizetésére. 

Más a helyzet a középiskolák és középfokú 
tanintézetek tanára inál , akik egyéb ál lami 
tisztviselővel egyenlő elbánásban részesülnek, 
csak azon esetben vá rha t j ák ideiglenes vagy 
helyettes minőségben végzett működési idejük 
teljes vagy részleges beszámítását nyugdíjigé-
nyes éveikbe, hogy ha rendes tanári kineve-
zésüket követő egy éven belül ezt kifejezetten 
kérelmezik a nemzeti nevelésügyi minisztertől. 
Az előzőleg elemi iskolánál teljesített ideigle-
nes működés a középfokú iskoláknál (pl. a 
tanítóképző intézetekhez) kinevezett t anárná l 
ily esetben beszámítást nyer. 

Az üdülés világkongresszusa. 
í g y nevezhetnők azt a nemzetközi értekezle-

tet, amelyet az idei olympiai játékokkal kap-
csolatban „Freude-Friede" (öröm-béke) jeligé-
vel készülnek Berl inben és Hamburgban meg-
tar tani . Célja: eszmecserét fo lyta tni és javas-
la tokat tenni arról , hogy a kultúrnemzetek mi-
ként használják fel a szabad időt. Ennek a 
mozgalomnak kiváló képviselői előadásokkal 
kapcsolatos bemutatásokkal fogják szemlél-
tetni, hogy népeik zene, ének, tánc és já ték 
ú t j á n miként gyümölcsöztetik a szabad időt 
testi-lelki javukra . Ebben az érdekes összejöve-
telben, amelynek elsejét 1932-ben Los Angeles-
ben tar tot ták meg, hír szerint Magyarország-
is részt fog venni. 

A korhatár módosítása magántanulóknál 
Olaszországban. 

A középiskolák, illetve középfokú iskolák, 
tanítóképző intézetek magánvizsgálataira bo-
csátásra nézve korábban fennállott a korha-
t á r r a és a vizsgálatok közötti idő tar tamra vo-
natkozó korlátozásait a folyó tanévben életbe-
léptetett nemzetnevelésügyi miniszteri rendelet 
teljesen hatályon kívül helyezte. Ez az intéz-
kedés azoknak az i f j aknak az érdekében tör-
tént, akik h ibájukon kívül és főleg anyagi ne-
hézségek miatt nem lehettek abban a helyzet-
ben, hogy az összes osztályokat teljes évfolya-
mokon keresztül végig j á rha t t ák és tanulmá-
nyaikban normális időben való elvégzése után 
tehessék le az érettségit, i l letve képesítő vizs-
gálatokat . 
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Gépjárművek vezetésének tanítása 
az iskolákban. 

Németországban a nemzetipolitikai nevelő-
intézetek tanfolyamokat rendeztek a tanulók-
nak az autóvezetésben való kiképzése érdeké-
ben. A „Christian Science Monitor" h í radása 
szerint az Amerikai Egyesült Államok több 
tanintézetében hasonló tanítás, illetőleg gya-
korlás folyik annak az elgondolásnak az alap-
ján, hogy az iskolának feladata, az i f júságot a 
valódi életre előkészíteni, ebben pedig ma már 
az autóvezetésben való já r tasság is bennfoglal-
tat ik. A tanfolyam végeztével a tanulók vizs-
gálatot tesznek, az ennek a lapján szerzett veze-
tői igazolványnak azonban nincsen állami jel-
lege. Ez utóbbinak bir tokába csak szabályszerű 
ú jabb vizsgálat a l ap ján ju tha tnak . 

Az új nevelés híveinek nemzetközi 
kongresszusa. 

A „New Education Fellowship", amely im-
már 20 esztendő óta évenként megrendezi nem-
zetközi összejöveteleit az ú j nevelés érdekében, 
idei kongresszusát jú l ius 31-től augusztus 14-ig 
az angol Cheltenhamban t a r t j a meg, A tárgya-
lások központi tétele: „Nevelés egy szabad 
közösségszervezetben: a szabadság és a szaoad 
közösségszervezet alapjainak megvitatása. Et-
től remélik a polit ikai nevelésnek tisztázását, 
amely ezidőszerint Német-, Olasz- és Oroszor-
szágban napirenden van. Kerek 50 államból 
vagy 2000 résztvevőre számítanak. 

Sebestyén bácsi színháza. 
A Franciaországban most folyó erkölcsi-

pedagógiai mozgalomban, amely fokozatosan 
á tha t j a a tanítóságot, szülőket és i f júságot , 
jelentős szerep ju t a fentnevezett színháznak, 
amelynek cselekvő tag ja i a f ranc ia katolikus 
cserkészek soraiból kerülnek ki. Ez a csapat 
már is nagy sikereket ért el előadásaival, ame-
lyek a rögtönzött mesésdarabokon kívül fel-
ölelik a francia és görög klasszikusokat is. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szemináriumok Biharban. Dr. Ja-
kab László, Bihar vármegye kir . tanfelügye-
lője április 24. és 25-én t a r to t t a meg az ezévi 
pedagógiai szemináriumot a derecskei és nagy-
létai (székelyhídi) járásokban. 

Dr . Hoffmann I s tván tanügyi tanácsos mind-
két szemináriumot megtisztelte látogatásával 
s gazdagította mélyenszántó megnyilatkozásai-
val. Az úgyszólván teljes számban megjelent 
tanítóság meleg szeretettel köszöntötte őt a 
megjelent többi előkelőséggel együtt . 

A vendégek díszes táborában ott voltak a 
derecskei szemináriumon: dr. Marian Barnabás 
főszolgabíró, dr. Borbély Gyula kir. járásbíró-
sági elnök, Vadon Béla, Kurucz József és To-
may Dezső derecskei, Hegedűs Kálmán nagy-
kereki, Nagy La jos sárándi ref . és Szakács J á -
nos derecskei r. k. lelkészek, Csapó Zoltán pol-
gár i isk. felügyelő, Nagy Domokos polg. isk. 

igazgató, Czakó József gazd. isk. igazgató, 
Kiss Margi t gyak. gimn. tanár, Miskolczy Ist-
ván országgyűlési képviselő, Kovács Béla köz-
ségi főjegyző. 

A nagyléta i szemináriumon: dr. Nadányi 
Péter főszolgabíró feleségével, Székelyhidy 
Béla reform, esperes-lelkész, Mosolygó Dezső 
gk. esperes-lelkész, Volovcsák Miklós gk. lel-
kész, Csokonay József bagaméri, Badó József 
nagylétai ref. lelkészek és Pintér János köz-
ségi főjegyző. 

A derecskei szemináriumon előadókként sze-
repeltek: Gyenge József sarkadkeresztúri ref. 
ig.-tanító, körzeti iskolafelügyelő: „Beszéd- és 
értelemgyakorlatok a IV. osztályban" című ér-
tekezésével, Egressy Gyuláné, derecskei ref . 
taní tónő: „Fogalmazás a II . osztályban" és 
Erdey Gyula derecskei ref. taní tó: „Kossuth 
Lajosról történelmi beszélgetés a IV. osztály-
ban" című bemutató tanításaikkal . 

A nagylétai szemináriumon: Soós József 
nagylétai ref. ig.-tanító, körzeti iskolafelügyelő: 
„Beszéd- és értelemgyakorlatok a népiskolá-
ban, tekintettel főképen a IV. osztályban az 
állatvédelemre" című értekezésével, Nemes 
Győző nagylétai gk. taní tó: „Fogalmazás a I I I . 
osztályban" és Papp Zoltán álmosdi gk. taní tó : 
„Állatvédelem a IV. osztályban" című bemu-
tató tanításaikkal . • 

A hallgatóság egyhangú véleményének adva 
kifejezést, a szeminárium színtjéről így nyi-
latkozott Székelyhidy Béla, a biharérmelléki 
ref. egyházmegye nagynevű esperese, ki maga 
is alapos ismerője az ú j Tantervnek: „Engem 
a legnagyobb mértékben megragadtak a sze-
minár iumon látot tak és hallottak. A legmé-
lyebb tisztelettel és köszönettel adózom a szebb 
magya r jövendőt i ly gyönyörűen munkáló ma-
gyar tanítóságnak." 

A nagylétai szemináriumon hangzottak el 
egyik i f j ú taní tótársunk következő szavai: 
„Sok szemináriumon vettem már részt, de még 
egyikről sem távoztam el oly sok és drága 
értékkel, mint erről a szemináriumról." 

Valóban sokat, nagyon sokat ha ladt a taní-
tóság az utóbbi időben. A nagy Mester elmé-
leti és gyakorlat i ú tmuta tása i formáló és ú j já -
teremtő erejének hatása alatt mindgyakrab-
ban tűnnek fel a kis f iók -Drozdyk. 

És a szeminárium oly sok és annyifelé ágazó 
mozzanatát egy nagy egységbe foglaló, a sze-
minár ium színvonalát magasba-szökkentő ere-
jével ott áll dr. Jakab László királyi tanfel-
ügyelő, ki az ő elméleti és gyakorlat i pedagógiai 
készültségével, a legkisebb érdemet is jutal-
mazva, a hibákra, fogyatékosságokra is szerető 
kímélettel muta tva rá : teszi feledhetetlenné és 
továbbképző értékké a pedagógiai szemináriu-
mokat. 

Mindkét szeminárium a Magya r Hiszekegy 
eléneklésével kezdődött és a Himnusz hangjai -
val zárult . 

Pedagógiai szeminárium Ózdon. Az ózdi já rás 
taní tósága Dobos László kir. tanfelügyelő veze-
tésével április 30-án az ózdi gyár i iskolában pe-
dagógiai szemináriumot rendezett. A szeminá-
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riumoti megjelent dr. Gallay Rezső tanügyi tit-
kár, Sáfrán Is tván népművelési titkár, Tavy 
Géza bányatanácsos, bányagondnok, Szalay Ti-
bor járási testnevelési vezető, Mikes Lajos és 
Kövér József esperesek, P. Roznik Rainer fe-
rencrendi atya, dr. Komjáthy Aladár ref., Mar-
csek János ev. lelkész és 6zámos érdeklődő. 

Dobos László kir. tanfelügyelő megnyitó be-
szédében azt fejtegette, hogy a népek versenyé-
ből az a nemzet kerül ki győztesként, amelynek 
polgárai a kultúra legmagasabb fokán állnak. 
A magyar tanítóságnak arra kell törekednie, 
hogy áldozatkész munkájával ezt a maroknyi, 
porbasujtott népet a környező államok népével 
szemben kul túrfölényre emelje. 

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó u tán 
Kruppa Nétus igazgató-tanító, iskolafelügyelő 
a II . osztályos növendékekkel tar tot t minta-
tanítást fogalmazásból képről és az érzelemre 
való hatás alapján. A mintataní tás nagy sikert 
aratott . Zoller Is tván eátai tanító tar tot ta meg 
ezután ,.A fogalmazás tanításáról és tárgykörei-
ről" nagy gonddal összeállított értekezését. 
Háyer László ózdi társulati tanító bírálta meg 
a fogalmazás tanítását és az értekezést, kiemelve 
azok kiválóságát. 

Dr. GaUay Rezső tanügyi t i tkár a tanítással 
kapcsolatban mondott bírálatában rámutatot t 
arra, hogy kezdő fokon a fogalmazástanítás 
alapját a mondatról mondatra való haladással 
kell lerakni. 

Wárjncr Sándor ózdi társulati tanító „Rajz a 
beszéd- és értelemgyakorlatok szolgálatában" 
címmel tar tot t értekezést. Előadásában be-
muta t ta a táblai ra jz sokoldalúságát, változatos 
anyagát . A tanterv szellemében készült gazdag 
és művészi kivitelű ra jzgyüj teménye feltűnést 
keltett. Az értekezést Ignéczy László susai igaz-
gató-tanító bírálta. 

Sáfrán Is tván népművelési t i tkár „Az iskola 
szociológiája" címmel ismertette azokat a tenni-
valókat, melyeket a ma taní tójának nevelői és 
tanítói munká jában meg kell valósítania. 

Dobos László kir. tanfelügyelő a szeminárium 
végén bírálta és méltatta az elhangzott minta-
tanítást és értekezéseket. További lankadatlan 
munkára hívó zárószavai és a Himnusz hang ja i 
zárták be a pedagógiai értékekben igen gazdag 
szemináriumot. 

Pedagógiai szemináriumok Zemplénben. Zemp-
lén vármegye taní tósága április 29-én Szeren-
csen, május 6-án pedig Sárospatakon tar to t ta 
járásköri gyűlésekkel egybekötött pedagógiai 
szemináriumait . A gyűléseken a miskolci kir. 
főigazgatóság is képviseltette magát . Szerencsen 
vitéz Pethő tanügyi t i tkár, Sárospatakon Ko-
lumban Lajos tanügyi tanácsos képviselte a fő-
igazgatóságot. A pedagógiai szemináriumokat, 
melyek a családvédelem keretébe illeszkedtek 
be, dr. Tomcsányi Boldizsár kir. tanfelügyelő 
vezette. A szerencsi járásköri gyűlésen vitéz 
Halay János körzeti iskolafelügyelő elnökölt. 
Ugyancsak ő ta r to t t értékes előadást: „Mit te-
het a tanító a családvédelem terén" címmel. Vé-
gigvezette a hallgatóságot az iskola minden csa-

ládvédelmi tevékenységén s rámutatott , hol fe j t -
het ki a tanító az egyes tantárgyak taní tása 
közben is e cél érdekében eredményes munká t . 
Előadását igen érdekes b í rá la t ta l Darvas J á n o s 
körzeti iskolafelügyelő kísérte. Ezen előadáshoz 
csatlakozott Mikulka Mihály tokaji áll. t an í tó 
gyakorlat i tanítása, ki Pe tőf i : „István öcsém-
hez" c. versét tá rgyal ta . E tanításban a szülői 
és testvéri szeretet elmélyítését tűzte ki célul. 
A jól sikerült tan í tás b í rá ló ja Andorkó Béla 
körzeti iskolafelügyelő volt. 

A sárospataki tanítói körnek gyűlése és pe-
dagógiai szemináriuma m á j u s 6-án volt Sáros-
patakon. E gyűlés elnöke Kneiszl Emil körzeti 
iskolafelügyelő volt. A szeminárium és a já rás -
köri gyűlés meghitt, kedves, családias je l legű 
volt. 

Igaz örömmel üdvözölték kar társa i Rozsonday 
Is tván sárospataki áll. isk. igazgatót, körzeti is-
kolafelügyelőt a Wodianer-dí j ja l történt kitün-
tetése alkalmából. 

,,Mit tehet a tanító a családvédelem terén" cí-
men Karabélyos Ede sá tora l jaú jhe ly i áll. t an í tó 
tar tot t jól sikerült , tőle megszokott kedvesség-
gel és jó előadói készséggel szabad előadást. 

Az előadást nyomon követte s ahhoz csatla-
kozott Karniss László községi tanító, Szász Ká-
roly: „Szombat este a kunyhóban" című versé-
nek gyakorlat i tanítása. Nevezett tanító e ne-
héz vers taní tását igen ügyesen oldotta meg. 
Bírálók: Vajnay Sándor és Rozsonday I s tván 
körzeti isk. felügyelők voltak. 

A folyó tanévi pedagógiai szemináriumok ma-
gas színvonala dr. Tomcsányi Boldizsár kir. tan-
felügyelő helyes pedagógiai érzékének vol tak 
beszédes tanújelei . 

Pedagógiai szeminárium és szemléltető eszkö-
zök kiállítása Karcagon. A Jászság és Nagykun-
ság tanítóinak az a megmozdulása, amely Bi-
liary Is tván vm. vezető tanfelügyelő buzdítása 
folytán gazdag szemléltető eszköz kiáll í tásokban 
mutatkozott meg, egyre szebb és értékesebb 
gyümölcsöket terem. Legutóbb pedagógiai sze-
minár iummal kapcsolatosan, f. évi április hó 
29-én, Karcagon lá t tunk ilyen kiállítást, amelyen 
a jászsági körzet és Szolnok város taní tóinak 
és a jászberényi áll. tanítóképzőintézet növendé-
keinek munkái egész tantermet töltöttek be. 

A kiállításon megjelent taní tóság és közön-
ség nagy és osztatlan tetszéssel szemlélte a leg-
teljesebb hozzáértéssel készült, igen ér tékes 
gyűjteményt. 

Másik tanteremben a karcagiak vonul tat ták 
fel készítményeiket, amelyek közül magasan ki-
emelkedett Tóth I m r e ref. taní tónak két, mes-
teri alkotású domborútérképe: Magyarország és 
Európa. Hasonlóképen magasabbrendű alkotás 
volt az Újházi Béla ref. taní tó miniatűr szél-
malma, melynek egyik oldalát levéve, a kún-
sági szélmalmok egész berendezését, teljes szer-
kezetét maga előtt l á tha t ta a szemlélő. — A 
zárdaiskola főleg kitömött madaraival tűn t ki. 

A pedagógiai szeminár ium is, amelyen a ki-
állítást megnyitó Bihary I s tván tanügyi taná-
csos, vez. tanfelügyelőn kívül Hoffmann I s t ván 
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tanker , főigazgató-helyettes is megjelent, szép 
sikerrel folyt le. Bodor Lajos, dr. Nagy La jos 
iskolafelügyelőkön kívül Jónás I m r e dévaványai 
ig.-tanító és Végh Pá l vezsenyi ref. tanító tar-
tott értékes előadást. Benedek József mezőtúri 
áll. tanító a földrajz köréből t a r to t t mintataní-
tást. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Sopronvármegyei Általános Tanítóegyesü-
let közgyűlése. A sopronmegyei tanítóság Sker-
lán Gyula egyesületi elnök vezetésével m á j u s 
hó 7-én, a vármegyeház nagytermében ta r to t t a 
ezévi rendes közgyűlését. A közgyűlésen részt-
vett Ostffy Lajos főispán, Gévay-Wolf La jos al-
ispán, Liber Béla dr. tankerület i kir. főigazgató, 
Dezső Lipót tanügyi főtanácsos, Drozdy Gyula, 
a Néptanítók Lap ja főszerkesztője, a vármegyei 
kir. tanfelügyelőség tagjai , az egyházak kép-
viselői, Galla Endre, az áll. taní tók egyesületé-
nek elnöke, a tanítóképző-intézetek tanára i és 
növendékei és több tanügy i ránt érdeklődő 
vendég. 

Sker lán Gyrula elnök melegen üdvözölte a 
megjelent vendégeket és Neubauer János sop-
roni igazgatót, aki t a Tudományos Akadémia 
a Wodianer-dí j jal tüntetet t ki. 

Az elnöki megnyitó után a főispán s Liber 
Béla tankerületi kir. főigazgató meleg hangon 
üdvözölte a tanítóságot, ma jd Galla E n d r e a 
taní tóság anyagi helyzetét ismertette. 

A közgyűlés központja Drozdy Gyula elő-
adása és mintataní tása volt. Előadásának elején 
a vázlatkészítés módjá t vázolta s rámuta to t t a 
túlhajtásokból származó nehézségekre, amelyek 
tú lha lad ják a tanító munkabírását , A I I I . osz-
tály beszéd- és értelemgyakorlatainak módsze-
rét részletesen fejtegette, majd ugyanebben az 
osztályban mintataní tást mutatot t be, amelynek 
keretében a Sopronban található emléktáblák 
és szobrokról beszélgetett a gyermekekkel a tőle 
megszokott művészi alakban és mély hatások-
kal. Előadását a termet zsúfolásig megtöltő 
hal lgatóság feszült figyelemmel és érdeklődés-
sel hallgatta. 

Zsugonits Gyula az iskolánkívüli népművelés-
ről t a r to t t értékes előadást. A t isztúj í tás során 
elnökké ismét Skerlán Gyulát választották. 

A Kisdednevelők Orsz. Egyesületének pest-
vármegyei köre folyó hó 5-én délelőtt t a r to t t a 
évi rendes közgyűlését Pestszentlőrincen, a kat. 
kul túrház dísztermében. A közgyűlést Benkn 
Anna elnöki megnyitó beszéde vezette be, ki 
abban kiemelte az óvodai szakfelügyelet szük-
ségszerűségét s megemlékezett a lapok híradá-
sai nyomán arról is, hogy az óvodák a kultusz-
minisztérium hatásköréből más minisztérium 
felügyelete alá helyeztetnek. A közgyűlésen a 
vármegyei kir. Tanfelügyelőség képviseletében 
megjelent Csontai Győző tanfelügyelő, dr. Ba-
logh Géza kormányfőtanácsos, mint a város pol-
gármestere, dr. Wimmert Béla kerületi főespe-
res, prelátus, a lőrinci iskolák és óvodák örö-

kös gondnoks. elnöke, ki érdekes előadást is 
tar tot t az óvónőknek, gyermekszeretetét eláruló 
melegséggel és finomsággal. Megjelent még a 
közgyűlésen Végh József nyug. óvónőképző-
intézeti igazgató, tanügyi főtanácsos, a K O E 
ügyv. alelnöke, Gombkötő Antal tanügyi taná-
csos, a kecskeméti tankerület vezető kir. tan-
felügyelője, Véghelyi Dénes nyug. kir. tanfel-
ügyelő, Marikovszky Gyula felügyelő-igazgató, 
mint az egyetemes tanítószöv. kiküldötte, dr. 
Balogh Gézáné, a N E P női osztályának és szá-
mos jótékony nőegyesület elnöknője, vitéz 
Csorba Ödön igazgató, mint az állami tanítók 
és óvónők oisz. egyesületének kiküldötte, Fe-
kete József áll. óvónőképzőintézeti igazgató, vi-
téz Komárnoky Gyyula c. igazgató, tanár, ki az 
óvónőknek módszertani előadást tartott , be-
mutatva az óvodai foglalkozásokhoz simuló 
színes rajzil lusztrációkat. Jellenz Margit szé-
kesfővárosi tanárnő pedig a testnevelésről tar-
tott elméleti és gyakorlat i előadást a hallgató-
ság nagy tetszésére. Óvodás növendékeivel dr. 
Heinrichné Űthy I lona pestszentlőrinci áll. 
óvónő muta tot t be módszeres foglalkozást ked-
vesen és szaktudással. A közgyűlés a Himnusz 
eléneklésével ért véget, mely u tán társas ebéd 
volt s ezt követte a vöröskeresztes napközi ott-
hon megtekintése, hol dr. Erdélyi Lórándné, 
Pest vármegye a l i spánjának neje, mint a vár-
megyei vöröskeresztes napközi otthonok elnök-
nője is megjelent s vele jöt t Ruszthy Rusztek 
Károly vármegyei kir. vez. tanfelügyelő, tan-
ügyi tanácsos, végignézve a példás rendben be-
mutatot t gyermekfoglalkozásokat és a kicsinyek 
uzsonnáját , Vajkai Rózsinak, a nemzetközi 
gyermekmentő szövetség budapesti megbízott-
jának kalauzolásával. Ezután a magyar Hősök 
emlékművét koszorúzták meg az óvónők, hol 
Benkő Anna elnök mondott emlékbeszédet. 

A Békésmegyei Általános Tanító Egyesület 
Orosházi Járásköre idei rendes gyűlését 1936 
április 25-én Orosházán tar to t ta Balassa J ános 
elnöklete mellett. A gyűlésen több, min t száz 
tanító és előkelő közönség volt jelen. Ott vol-
tak: Ringbauer Káro ly vez. kir. tanfelügyelő, 
Karsai I s tván várm. elnök, Tantó József várm. 
népm. t i tkár , Münstermann Ernő, Péterffy 
Sándor és Marsehalkó Jenő körz. iskolafel-
ügyelők, Horémusz Pál , Fürst Erv in ág. ev. 
lelkészek, Büchler Márton rabbi, Bálás Béla 
fmg. isk. igazgató, Musolin Béla m. gimn. igaz-
gató és Domaniczky I rén polg. isk. tanárnő. 

Balassa elnök üdvözölte a megjelenteket és 
beszámolt az elmúlt év törekvéseiről és az el-
ért eredményekről. Üdvözölte az iskolafelügyelő-
ket és kérte őket, hogy necsak felügyelői, ha-
nem jóindulatú támogatói legyenek kar tár-
saiknak. Majd ismerte t te a M. T. E. Sz-nek ú j 
munkatervét . Ringbauer Károly kir. tanfel-
ügyelő az üdvözlésre adott válaszában hangsú-
lyozta, hogy e csonka hazában mint mindenki-
nek, úgy a taní tónak is többet kell dolgoznia. 
Szükség van a hiányok pótlására és az önkép-
zésre. Trianon elvehetett tőlünk mindent, de 
nem vehette el akara tunka t , hogy iskoláink 
révén előkészítsük a boldogabb jövőt. Karsai 
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Is tván várm. elnök az összetartás és az egye-
sületi élet fontosságát ecsetelte. 

A gyűlésen két jól sikerült minta tan í tás és 
egy értekezés volt. Várally Dezsőné orosházi 
áll. tanítónő a játékos torna köréből, Székely 
Béla orosházi ág. ev. tanító pedig a számtan-
ból ta r to t t úgy a gyermekek, mint a hallgató-
ság érdeklődését végig lekötő, hangulatos ta-
nítást. Baki Vince szentetornyai közs. tanító, a 
já ráskör jegyzője tar tot t ezután előadást a 
M. T. E. Sz. nemzett anulmányozási mozgalmá-
ról. Előadása a nép ismeretéről és szeretetéről 
és alapos tanulmányról tanúskodott . A gyű-
lés a megindult mozgalom j á rá s i előadójául 
őt választotta meg. Jeges Ká ro ly orosliáza-
bónumi h. áll. taní tót a gyűlés a járáskör 
pénztárosává választotta. Végül Balassa elnök 
indí tványára a já ráskör Moldoványi Gábort, a 
M. T. E. Sz. alelnökét, a Békésvármegyei Álta-
lános Tanító Egyesület volt szeretett elnökét 
örökös tiszteletbeli elnökké választotta. 
A mélykúti cspt ker. tanítósága ápril is 27-én 
Mélykúton ta r to t ta évi rendes gyűlését. A tel-
jes számban megjelent egyházi és világi tago-
kat, valamint a vendégeket dr. Horváth Alajos 
esperesplébános elnöki megnyi tó ja keretében 
köszöntötte. Dr. Ortay József kir . tanfelügyelő 
az elemi iskolai vegytantaní tásról igen élve-
zetes előadást tar to t t . Szemző Anta l igazgató-
tanító, körz. iskolafelügyelő a II . el. osztályban 
jól sikerült bemutató taní tás t t a r to t t a száj és 
fogak ápolásáról. Vitéz Budai József a nép-
saj tó terjesztéséről, Bognár J á n o s a szociális 
bajokról olvasott fel határozati javaslatokat. 
Vitéz Epres Lipót várm. isk. kív. népműv. tit-
kár a népművelési előadásokról és a nőneve-
lésről hozzáértéssel értekezett. Bánhegyi J . 
J ános igazgató, alelnök ta r ta lmas zárószavai-
val ér t véget a gyűlés. 

H Í R E K 

A Keresztény Tanügyi Bizottság 
bécsi tanulmányút ja 

A budapesti keresztény tanügyi bizottság-
húsvét előtt ta r to t t bécsi t anu lmányú t j a szép 
eredménnyel zárult. Sok — Bécsben még nem 
já r t — pedagógus közelebbről megismerte az 
ú j rendi állam középpontját, ezenkívül pedig 
számos ú j ismeretség ú t j án szorosabbra fűző-
dött az osztrák-magyar kul turá l is kapcsolat. 
Az ilyen látogatások alkalmával szokásos kül-
sőségek nem maradtak el, de ezek távolról sem 
merítették ki a tanulmányuta t . Az április 4-én 
tar to t t ünnepélyes fogadás a zuhogó eső elle-
nére jól sikerült. A bécsiek részéről Novotny 
igazgató utazott a Bécsbe érkező kirándulók 
elé, aki már a főváros előtt szállt fel a vonatra 
a magyarokat üdvözölni. Novotnyt Fallenbüchl 
Tivadar budapesti polgári iskolai igazgató, az 
út szellemi előkészítője üdvözölte. Az estélyen 
a Prá terben lévő Marokkaner-étkezőben Simo-
nie tanfelügyelő szólt a magyarokhoz, akiknek 

kedves szavait Felkay tanácsnok köszönte meg. 
Másnap Innitzer bíboros előtt tisztelegtek a 
kirándulók, a következő napokban pedig a vá-
rosban levő nevezetességeken kívül iskolákba 
látogattak el. 

Ausztr iában a nagyhét első két nap ján még 
van tanítás, tehát alkalmuk nyilt a budapesti 
vendégeknek az osztrák közoktatásba közelebb-
ről betekinteniök. Az érdeklődés természetesen 
megoszlott, a budapesti oktatók bizonyos cso-
por t ja i más-más iskolatípust látogattak meg, 
de mindnyájan gazdag tapasztalatokkal tértek 
haza. A kisdedóvó a mai Ausztr iában igyek-
szik a nehéz viszonyok közepette is a lehetőség 
ha tára in belül a szociális követelményeket ki-
elégíteni, a gyermekfoglalkoztatáson kívül ez 
ma különösen fontos feladat. A munkanélkü-
liek gyermekeit ingyen veszik fel a bécsi óvo-
dákban. Az iparostanonciskolák szerepe nagyon 
fontos a rendi Ausztriában, mert ezeken keresz-
tül kell egy igen tekintélyes társadalmi réteg-
nek hivatását megtalálnia. Ezért fontos az 
ipariskola felszerelése és az iparostanoncokta-
tás helyes i rányí tása . Az iparostanonciskolát 
megtekintő m a g y a r pedagógusoknak volt al-
kalmuk szépen felszerelt iparostanonciskolát 
látniok, e tekintetben, sajnos, mi még nagyon 
há t ra vagyunk, hiszen a fővárosunkban szá-
mos iparostanonciskolának még külön épülete 
sincs. Ausztr iában az iparostanonciskolai ta-
nárokat is megbecsülik, már az ú jonnan ki-
nevezettek kapnak 200 Schilling fizetést és fel-
vihetik (iOO-ig. Többen megtekintették a bécsi 
gyógypedagógiát is, mely szintén magas ní-
vón áll. 

Most részletezzük kissé a minket leginkább 
érdeklő nép- és középfokú oktatást. Az ú j 
osztrák törvény értelmében már megkezdték a 
népiskolában a szelekciót, a má r egy osztályt 
ismételtek nagy része elől még a polgári iskolát 
is elzárva a há rom éves Ábschlussklassekat 
nyitották meg teljesen könnyű tantervvel. 
Évek kellenek még ahhoz, hogy ezen korán kez-
dődő kiválogatást pedagógiai szempontból ér-
tékeljük, de a folyamat már megindult . Az 
eredményes iskolai munkához természetesen 
jól felszerelt intézetek szükségesek. Bécsben is 
kifelé törekszik a lakosság nagy része a Bel-
városból, ez a folyamat a külvárosi iskolák 
fejlesztését teszi szükségessé. A budapesti ven-
dégek a Hietzingben levő polgári iskolát te-
kintették meg, mely néhány év előtt épült fel 
és a legmodernebb felszereléssel rendelkezik. 
A tornateremmel jól felszerelt mosdószoba 
kapcsolatos, az egyes tantermekben pedig rá-
diókészülék van felszerelve, melyen keresztül 
az igazgató egyszerre ad ja le hirdetéseit vala-
mennyi osztálynak. Ezen keresztül üdvözölték 
a különböző osztályokban hospitáló magyar 
vendégeket is. A hazafias nevelés mindenképen 
középpontban áll, az osztályban tanító tanáron 
is látható a Hazaf ias Front jelvénye, e szelle-
met gondosan ápolják. Dollfuss képe sem 
hiányzik az iskolákból, akit Ausztr ia ú j jáépí -
tőjeként muta tnak be. A tanár keze nincs tel-
jesen megkötve, így például az anyanyelvi órá-
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kon a tanulók szabadon választanak költemé-
nyeket megtanulásra, tehát egyéni ízlésük is 
kifejezésre juthat . Ez a szempont nem új , de 
világos bizonyítéka annak, hogy a rendi Auszt-
r ia nem téved bele a kollektivizmusba. Ezt bi-
zonyí t ják a tanulókról vezetett heti törzslapok. 
A módszerek is alkalmazkodnak a gyermek 
temperamentumához, így például egy földrajz-
órán teljesen az utazás játékával sa já t í t t a t t ák 
el az anyagot. Kikeresik a térképen az állomá-
sokat, ma jd egyik gyermek kezébe veszi az ál-
lomásfőnöki lámpát, a vonat elindul (képzelet-
beli játék), majd megérkezik a kitűzött állo-
másra. Mennyire különbözik ez az állomások 
gépies betanulásától. Külön figyelmet érdemel 
a Vormili tärische Ausbildung, mely az udva-
ron történik. E katonaszerű felvonulás a külön-
ben individuális iskolai oktatás mellett növeli 
a szolidaritást és fegyelmet. 

A sok érdekes bemutatáson kívül nem mu-
lasztották el a magyarok elméleti tájékoztatá-
sát az osztrák közoktatás szervezetéről. E fel-
világosító munkát nagy hallgatóság előtt Si-
monie tanfelügyelő végezte, aki kiterjeszkedett 
az osztrák közoktatás szellemének alakulására 
is. Ezzel egyidejűleg a bécsi rádión keresztül 
Felkay tanácsnok tájékoztat ta az osztrákokat 
a magyar közoktatási kérdésekről. Az elutazás 
előtti napon Krasser tanácsnok üdvözölte a ma-
gyar vendégeket, akik ezen alkalommal a bécsi 
városházát is megtekintették. A par lament épü-
letén is végigvezették a magyarokat , akik ez-
által közelebbi tá jékoztatást nyertek a mai 
osztrák rendi ál lam szervezetéről. 

Ápril is 8-án tér tek vissza a magya r pedagó-
gusok Bécsből kellemes benyomásokkal. Re-
mélhetőleg kiemelkedik e kirándulás a pilla-
natnyi kellemes élmények sorából és szélesebb 
a lapra fekteti az osztrák-magyar kul turál is 
együttműködést. Osztrák szomszédaink rövi-
desen viszonozni szándékozzák látogatásunkat . 
Remélhetőleg mi is t ud juk majd előttük bizo-
nyí tani nagy multunkhoz méltó ku l tú ránka t és 
régi vendégszeretetünket, ami országunknak és 
fővárosunknak csak becsületére válhatik. 

Dr. Sármándi Sándor. 

Könyv Hóman Bálint varsói látogatásáról. 
Érdekes füzet je lent meg Varsóban, amely 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter novemberi lengyelországi lá togatásával 
foglalkozik és lengyel fordításban a d j a mind-
ama beszédeket, amelyek ez alkalommal el-
hangzottak, köztük Hóman miniszter beszé-
deit is. Közli azonkívül Hóman miniszter kitűnő 
cikkét, amelyet lengyelorsági lá togatása alkal-
mából a magyar-lengyel történelmi kapcsola-
tokról í r t az I lus t rowany K u r jer Codziennybe, 
a legelterjedtebb lengyel lapba. Végül közli a 
füzet azokat a cikkeket, amelyek a látogatás 
a lkalmával a lengyel saj tóban megjelentek. 

Életmentésért kitüntettek egy tizenkétéves fiút. 
A kormányzó Drexle r József 12 éves tá t i fiú-
nak a magyar bronz érdemkeresztet adomá-
nyozta, mert a m u l t év júniusában élete koc-

káztatásával kimentet te a Dunából Trexler 
Már ia 8 éves és Trexler János 5 éves gyer-
meket. Reviczky Elemér főszolgabíró ünnepé-
lyes keretek közt ad ta át a ki tüntetést a kis 
leventének. 

Figyelmeztetés. Az u tóbb i időben egyre-másra történ-
nek kísérletek arra , hogy a taní tóság s zámára tanítási 
vázlatokat ad j anak . E z e k n e k a kísér le teknek természe-
tesen egyedül az üzleti é rdek a háttere. Legutóbb is az 
egyik budapest i cég hivata los színezettel h i rdet i Soós 
János igazgató „Tanítási vázlatait". Ezzel a megtévesz-
tésre a lkalmas hirdetéssel kapcsola tban fe lh ív juk olva-
sóink szíves figyelmét a minisz ter ú rnak m a i számunk-
ban megjelent 2727/1936. ein. EZ. rendeletére, mely 
ha tá rozo t tan k á r o s a k n a k m o n d j a az ilyen könyveket. 
Óvakod junk az ilyen rek lámszerű s megtévesztésre 
a lka lmas hirdetésektől . 

Egy pályadíjnyertes amerikai diák Magyar-
országról. Egy amerikai polgár ötezerdolláros 
pá lyadí ja t tűzött ki annak a diáknak a jutal-
mazására, aki a legjobb dolgozatot í r j a arról: 
„Hogyan kerülheti el Amerika a háborút !" 
A pályázat ra háromszázezer tanulmány érke-
zett. A pá lyadí ja t Owen W. Mathews, 19 éves 
port iandi fiúnak ítélték oda, aki bennünket 
azért érdekel, mer t a nyilvánosság előtt nagy 
szeretettel, melegséggel beszél Magyarország-
ról. 

— Sohasem í r h a t t a m volna meg béketanul-
mányomat — mondotta, — ha jó szerencsém 
1933 nyarán nem visz Magyarországra, a gö-
döllői cserkésztáborozásra. Én legjobban a ma-
gyarokat, házigazdáinkat szerettem meg, akik 
a legelőzékenyebb, legértelmesebb, legneme-
sebben gondolkozó fiúk voltak. Magam sem tu-
dom hogyan, de órák múlva már beszélget-
tünk, barátkoztunk és úgy éreztem, — bizo-
nyá ra ők is, •— hogy testvérek vagyunk, akik 
soha, semmi körülmények között sem tudnánk 
á r tan i egymásnak. Akármi t is mondjanak vagy 
tegyenek a diplomaták, mi tudjuk , sohasem 
fogunk harcolni egymás ellen, de mindig ké-
szen leszünk cselekvésre egymásért. Magyar-
országi, gödöllői emlékeim adták dolgozatom 
alapeszméjét. Azt javaslom tanulmányomban, 
hogy az államok vegyék sa já t kezelésükbe a 
fiatal emberek egész vi lágra ki ter jedő össze-
barátkozásának ügyét, amit ma a cserkész-
mozgalom ápol. Ennek a gondolatnak a meg-
valósítása az egyenes ú t a világbéke felé." 

A fiatal diák nyi latkozata minden amerikai 
lapban megjelent. A Times hasábos cikkben 
ismertet i a d í jnyer tes pályamű keletkezésének 
történetét, közli a derék cserkész lelkes beszá-
molóját hazánkról, népünkről, kultúránkról, 
amelynek felbecsülhetetlen ér tékű propagan-
d á j a Owen W. Mathews sikere. 

Nyári Egyetem Keszthelyen. A pécsi m. kir. Erzsébet 
Tudományegyetem a vallás- és közoktatás- , a kereske-
delem- és a földmívelésiigvi minisz tér iumok támogatá-
sával, augusztus hó 1-től 20-ig a keszthelyi Gazdasági 
Akadémia tantermében az esti órákban felváltva ma-
gyar, német, olasz, francia és angol nyelven Nyári 
Egyetemet rendez. Minden előadást tolmácsolás követ. 
Német, olasz, f r anc ia és angol nyelvórák és külön cso-
por tokban magya r t an í t á s idegenek számára . Az egész 

> 
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tanfo lyam részvételi d í ja 8 pengő. A Nyári Egyetemen 
résztvenni s zándékozóknak lakást k ívána t ra előjegyez 
a vezetőség. L a k á s és te l jes ellátás augusztus 1-től 
20-ig in te rná tusban 44—52 P; lakás magáncsa ládná l , 
étkezés az in te rná tus m e n z á j á n 54—62 P; l akás magán-
családnál , el látás a Hungária-szál lóban kb. 70 P ; lakás 
és teljes ellátás szál lodában 110 P. Ezenkívül a férfi-
hal lgatóságnak egy 50 ágyas diáküdiilő ál l rendelke-
zésére. Balatoni utazási kedvezmény, olcsó csoportos 
ha jó- és au tóbusz-k i rándulások ; ingyen s t randjegy. 
Spor t : úszás, evezés, vi torlázás, atlétika, labdarúgás , 
versenyek. Népviseleti és népművészet i bemuta tások . 
Jelentkezés legkésőbb júl ius 10-ig a Pécsi Tudomány-
egyetem Keszthelyi Nyár i Tanfo lyama vezetőségénél 
Pécs. 

A magyar viselet ünnepe Szeghalmon. A 
szeghalmi „Péter András Diákok Szövetsége" 
Dékán J ános tanár rendezésében műsoros dél-
u tánt tar tot t , amelyen Szeghalomnak és kör-
nyékének egész vezető társadalma megjelent az 
iskolákkal együtt . Az ünnepélyt Tóth Béla fő-
szolgabíró nyi tot ta meg, majd Csernák Anna 
Réka szobrászművésznő tar tot t viselettörténeti 
előadást. Az előadást vet í te t t képek kísérték és 
u tána szeghalmi i f j a k és leányok mu ta t t ak be 
szép magyar viseleteket. A műsoros délutánt, 
amely jelentékenyen hozzájárul t a m a g y a r vi-
selet megbecsülésének emeléséhez, Tildy Zoltán 
ref. lelkész szavai rekesztették be. 

Magántanári megerősítés. A vallás- és köz-
oktatásügyi Miniszter ú r megerősítette a pécsi 
Erzsébet Tudományegyetemnek azt a határo-
zatát, amellyel dr. Koch Sándor t anügy i taná-
csost, a pécsi tankerület i főigazgatóság közép-
iskolai ügyeinek szakelőadóját, a „Tengertan" 
című tárgykörből egyetemi magán taná r rá ké-
pesítette. A pécsi egyetem ú j magán tanára — 
aki egyébként a Néptaní tók Lapjának évek óta 
munkatársa — a következő tanévben kezdi meg 
egyetemi előadásait. 

Nyári német nyelvtanfolyam a wörthi-tó mellett. 
Dr. Höckel E r n ő tanár , a Pázmány Pé te r tudomány-
egyetem rab. e lőadója , jú l ius 4—31-ig néme t tanfolya-
mot rendez a kar in t ia i t a r t omány i ko rmányzóság véd-
nöksége alatt a wörthi- tó mellet t fekvő Klagenfur tban . 
A résztvevők egyénenként nye rnek elhelyezést úricsalá-
doknál . Érdek lődők f o r d u l j a n a k közvetlenül dr. Háckel 
tanárhoz , Budapest , XI, H o r t h y Miklós- út 61/IV. 2. 
(Tel. 69-3-53.) 

Az állástalan tanítók tanfolyamainak záró-
ünnepélye Győrött. A győri th. népművelési 
bizottság a városban lévő 117 állástalan tanító 
és tanítónő részére népművelési előadóképző 
tanfolyamot és ezen kívül elméleti és gyakor-
lati ismereteik bővítésére 10 különböző tan-
folyamot szervezett. A bizottság m á j u s 3-án 
a város ha ta lmas kultúrtermében műsoros ün-
nepély keretében zárta be a tanfolyamokat . Az 
ünnepélyt Katona Géza népművelési t i tkár 
megnyitó beszéde vezette be. Az á l lás ta lan ta-
nítók énekkara Halmos László székesegyházi 
karnagy vezénylete mellett magyar dalokat 
adott elő nagy sikerrel. Majd a m a g y a r tánc-
tanfolyamok hallgatóinak táncszámai ara t tak 
nagy sikert, különösen a csárdásbemutató, 
melyben több mint 50 szereplő gyönyörköd-
tette a közönséget. Somody Is tván szerkesztő 

ünnepi beszédben méltat ta Győrött és a vár-
megyében folyó népművelési munkát . A lélek-
emelő ünnepséget Späth Gyula polgármester 
szép beszéde fejezte be. 

,,A növények élő ruhája" c ímen m á j u s hó 27-én dél-
u tán 4 óra 15 pe rcko r Baloghné Hajós Terézia előadást 
tar t a rádióban. 

Tízéves találkozó. A debreceni ref. tanítóképző-inté-
zetben 1926-ban végzettek folyó évi júl ius hó 2-án dél-
előtt 9 órakor t a lá lkoznak a kol légiumban. Osztály-
társa imtól értesítést kérek a megje lenésük felől. Debre-
cen, 1936 május 5. Veress Béla, koll. polg. isk. t anár . 

Halálozás. Szabó István ny. igazgató-tanító márc ius 
hó 10-én életének 67., boldog házasságának 35. évében, 
42 évi hűséges taní tó i szolgálat u tán hosszas betegség 
u t á n csendesen megté r t Teremtőjéhez . — Iiuday I lona 
pestszenterzsébeti áll. elemi iskolai taní tónő m á j u s hó 
4-én, áldásos működésének 32. évében, a halotti szent-
ségektől megerősítve az Űrban csendesen elhunyt . — 
Vitéz Part i Mihály, ha jdúszoboszló i r e fo rmátus taní tó, 
emléklapos főhadnagy , életének 51. évében hosszú és 
súlyos szenvedés u t án folyó évi m á j u s hó 9-én elhúnyt . 

H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
3279/1936. V. 1. sz. rendelete a Magyar Könyv-

nap megtartása tárgyában. 

I. 
Valamennyi tankerületi kir. Főigazgatónak, 

a budapesti és pécsi tanárképzőintézet Elnök-
ségének, valamennyi kir. Tanfelügyelőségnek 
és a kecskeméti tanfelügyelői kirendeltség 
Vezetőségének, a szegedi polgári iskolai tanár-
képző főiskola Igazgatóságának, a tanító(nő)-
képzőintézetek kir. Főigazgatóságának, a felső 
kereskedelmi iskolák kir. Főigazgatóságának, 
a felsőkereskedelmi iskolai tanárképzőintézet 
Igazgatóságának, a budapesti és szegedi ke-
rület polgári iskolái kir. Főigazgatóságának, 
az iparoktatási kir. Főigazgatóságnak, a gyógy-
pedagógiai intézetek és kisegítő iskolák or-
szágos Szakfelügyelőségének. 

Az Országos I rodalmi és Művészeti Tanács, 
az Írók Gazdasági Egyesülete, a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesü-
lete folyó évi jún ius hó 2., 3. és 4-én Magyar 
Könyvnapot rendez. 

A Könyvnap célja egyrészt az, hogy a nagy-
közönséget a m a g y a r irodalom nemzeti és mű-
velődési jelentőségéről, a magyar könyv tá-
mogatásának fontosságáról meggyőzze, más-
részt az, hogy a tanulói f júságban a magyar 
irodalom szeretetét és a magya r könyv meg-
becsülését tudatossá tegye. 

A Könyvnap támogatása érdekében elrende-
lem, hogy a középiskolákban, középfokú isko-
lákban és a népiskolák felsőbb (III—VIII. osz-
tályaiban június 2., 3„ 4. nap ja inak egyikén 
egy-egy óra keretében foglalkozzanak a ma-
g y a r irodalom jelentőségével és annak a nem-
zet ku l tú rá já ra való hatásával , a magyar 
könyv megbecsülésének és szeretetének szük-
ségességével. 
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A folyóiratot Molnár Oszkár szerkeszti, meg-
rendelhető a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Or-
szágos Egyesületének elnökségénél (Budapest, 
I., F e r y Oszkár-u. 40.). 

I I . 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Van szerencsém tisztelettel felkérni, hogy a 

fent i rendeletemet ezúton szíves tudomásul 
venni és a főhatósága alá tartozó közép-, kö-
zépfokú és alsófokú intézetekre nézve hasonló 
értelemben méltóztassék intézkedni." 

Budapest, 1936. évi má jus hó 2-án. 
A miniszter helyett : 

Dr. Szily Kálmán s. k., 
á l lamti tkár . 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 2727/1936. ein. sz. alatt a népiskolai tanításra 
való előkészület, illetőleg a tanítási vázlatok 

készítése ügyében kiadott rendelete. 
Tudomásomra jutot t , hogy legutóbb is egyik 

könyvkiadócég az alábbi szövegű hirdetéssel 
fordult a népiskolák igazgatóihoz és tanítóihoz: 
„Tanítási vázlatok a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter ú r 7000/1935. ein. sz. rendelet 
a lap ján az elemi iskolák I., II., III . , IV., V., és 
VI. osztályai számára." 

Minthogy ily hirdetés annak látszatát kelt-
heti, mintha a szóban forgó könyvek a 7000/1935. 
ein. sz. rendeletemmel a körzeti iskolafelügyelők 
és a kir . tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató 
t ag ja i részére kiadot t Utasításnak a taní tásra 
való előkészület szempontjaiból adnának hiva-
talos színezetű útmutatást , szükségesnek látom 
ebből a konkrét esetből kifolyólag is felhívni 
Címedet, haladéktalanul értesítse népoktatási 
kerülete tanítóságát, hogy az ilyen könyveknek 
semmiféle hivatalos jellege1 nincs, sőt azok hasz-
ná la ta az iskolafelügyelők számára 7000/1935. 
ein. sz. rendelet kiadott Utasítás szellemével 
ellenkezik. Ismételten hívja fel Cím népoktatási 
kerülete tanítóságának figyelmét arra, hogy a 
tan í tás ra való előkészülésre és vázlatkészítésre 
vonatkozóan a körzeti iskolafelügyelők számára 
kiadott Utasítás idevonatkozó rendelkezései az 
irányadók. Éppen ezért a taní tóság — sa já t jól 
felfogott érdekében — tartózkodjék minden 
olyan könyv beszerzésétől, melyet megtévesz-
tés céljából hangzatosan és burkolt hivatalos 
színezettel a vázlatkészítéssel kapcsolatban hir-
detnek. 

Utasí tsa egyúttal Cím népoktatási kerülete 
iskolafelügyelőit, hogy a népoktatási intézetek 
látogatása alkalmával fokozottan figyeljék meg, 
hogy a vázlatok ne egyszerű másolatok legye-
nek, hanem minden egyes tanerőnek egyéni el-
gondolásait tükröztessék vissza. 

Budapest, 1936 m á j u s hó 12-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Dr. Kósa Kálmán s. k. 
miniszteri tanácsos. 

Folyóiratajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

41.871/1935. V. 2. sz. a lat t a Magyar Tanítóképző 
c. folyóiratot a megfelelő fedezettel rendelkező 
népiskoláknak megrendelésre ajánlot ta . 

Pályázati hirdetmény. 

(Közzététetik a m. kir . vallás- ési közoktatásügyi 
miniszter 45.906/1936. sz. rendelete alapján.) 
A m. kir. Földmüvelésügyi Miniszter Ürral 

egyetértően elhatároztam, hogy a jászberényi és 
pápai m. kir. mezőgazdasági szakiskolában folyó 
évi jú l ius hó 6-tól 4—4 hetes gazdasági tanfolya-
mok rendeztessenek elemi népiskolai tanítók 
részére. 

Ezekre a tanfolyamokra kizárólag azok az 
elemi népiskolai taní tók vétetnek fel, akik vala-
mely gazdasági i r ányú továbbképző népiskolá-
ban a gazdasági t á rgyak tanítását a 66.569/1902. 
sz. rendelettel kiál l í tot t tanfelügyelői jogosít-
vány a lap ján jelenleg is ellátják. Ennélfogva a 
felvételi kérelemhez csatolandó a gondnokság 
vagy az iskolaszék elnöke által kiáll í tott ilyen-
i rányú bizonyítvány. 

A tanfo lyamra felvet t hallgatók tel jes ellátás-
ban részesülnek és részükre megtérí t tet ik az 
oda- és visszautazással kapcsolatban felmerült 
vasút i utazási költség is. A tel jes ellátás 
igénybevétele minden tanfolyamhallgatóra nézve 
kötelező. Ez alól a kötelezettség alól felmentés 
senki részére nem engedélyezhető. 

A tanfolyamokra felvételért folyamodók, kér-
vényeiket hozzám címezve, a felettes kir. tan-
felügyelőhöz legkésőbb folyó évi június hó l-ig 
nyú j t sák be, mert a később beérkező kérvények 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest , 1936. évi má jus hó 9-én. 
Magyar királyi 1vallás- és közoktatásügyi 

miniszter. 

Pályázati hirdetmény. 

1. A makói állami Csanád vezér gimnáziummal kap-
csolatos in te rná tusban (Makó, II. ker., Návay-tér 8. sz.), 
va lamint a budapesti állami Erzsébet Nőiskola leány-
gimnáziummal (Budapest, XIV. ker., Aj tósi Dürer-sor 
37. sz.), továbbá a soproni állami leánygimnáziummal 
(Sopron, Deák-tér 3Ö—32. sz.) és a szegedi állami 
Árpádházi Szent Erzsébet leánygimnáziummal (Szeged, 
I. ker., Erzsébe t - rakpar t 2. sz.) kapcsola tos internátu-
sokba felvételt kérő növendékek fo lyamodványa ika t a 
vallás- és közokta tásügyi miniszterhez intézve, folyó 
évi jún ius hó 22-ig a n n a k az in te rná tusnak igazgató-
ságánál t a r toznak benyúj tan i , amelynél felvételüket 
ó h a j t j á k . 

A fo lyamodványhoz a növendékek a lábbi okirata i t 
kell csa tolni : 

a) az utolsó tanévvégi iskolai bizonyítványt , 
b) születési anyakönyvi kivonatot, 
c) ú j r ao l t á s i és egészségi bizonyítványt, mely utóbbi 

azt igazolja, hogy az illető növendék az internátusi 
nevel tetésre a lkalmas. Az a növendék, akinek tanul-
m á n y a i b a n megszakí tás van, köteles azt is igazolni, 
hogy a megszakí tás a la t t mivel foglalkozott , 

d) két (2) tanú előttemezésével kiál l í tot t nyi latkoza-
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. 
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2. Az 1936/37. tanévre az intézeti (iskolai) díjakon 
kívül: 

a) felvételi dij címén a felvétel a lkalmával kivétel 
nélkül minden növendék 10 (tíz) pengőt ta r toz ik 
fizetni, 

b) ellátási díj címén a m a k ó i ál lami f iúinternátus-
ban a fizető ben t l akók bavi 50 (ötven) pengőt, a buda 
pesti állami Erzsébet Nőiskola in te rná tusában a teljes 
dí ja t fizető ben t lakók havi 132 (egyszázharminckettő) 
pengőt, a teljes díjat fizető félbentlakók havi 88 (nyolc-
vannyolc) pengőt, a soproni állami leányinternátusban 
az egész díjasok bavi 100 (egyszáz) pengőt, a köz-
alkalmazottak gyermekei havi 72 (hetvenkettő) pengőt 
és a szegedi állami leányinternátusban az egész díjasok 
havi 80 (nyolcvan) pengőt, a közalkalmazottak gyer-
mekei havi 60 (hatvan) pengőt ta r toznak fizetni, 

c) orvosi díj címén kivétel nélkiil minilen növendék 
tanévi 20 (húsz) pengőt tar tozik fizetni, mely összeg 
felét a tanév elején (szeptember hó 6-ig), a más ik felét 
pedig február hó 10-ig kell fizetni. 

Betegség esetén a gyógyszerek és más készkiadások, 
já rványos és ragályos betegségek esetében pedig a 
külön orvosi és ápolás i költségek a szülőket terhel ik . 

Az ellátási d í j összegét havon ta előlegesen és leg-
később minden hó 10-ig kell az internátus p é n z t á r á b a 
befizetni. Amennyiben az in te rná tusba felvett növen-
dék helyét nem foglalná el, egy hónapra szólóan az 
ellátási dí ja t megfizetni tar tozik. 

3. A zene t anu l á sa nem kötelező, de a szülők óha-
jára , mint rendkívül i tárgy t anu lha tó . 

A budapest i á l lami Erzsébet Nőiskola in terná tusá-
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 
okta tás t nem kíván, de szórakozás céljából a zongorá t 
használ ja . 

A vidéki internátusokban a zenedij összegét az in-
te rná tus igazgatósága, az intézeti igazgatósággal együt-
tesen á l lap í t ja meg, azonban az e címen szedhető d í j 
összege nem lehet nagyobb a helyben szokásos zene 
d í jak összegénél. 

4. A vidéki in te rná tusokba való felvételnél e lőnyben 
részesülnek azok a növendékek, akiknek szülői oly 
helyen laknak, aho l középiskola nincsen. 

Äz internátusból évközben való kilépés csak a szü-
lőknek vagy a növendék g y á m j á n a k írásbeli beje len-
tésével tör ténik. Kilépés vagy az igazgatóság ha t á roza t a 
fo lytán az in ternátusból való k izárás esetében a nö-
vendék után az ellátási dí ja t a kilépés, illetve k izá rás 
havá ra szólóan még meg kell fizetni. A fent iek figye-
lembevételén kívül a befizetett ellátási díj összegéből 
visszatérí tésnek helye nincs. 

5. Az in te rná tusba felvett növendékek az in terná tus i 
„ház i r end ' -ben előírt ruháza t i és egyéb felszerelési 
t á rgyaka t kötelesek magukka l hozni. Erre, va lamin t 
egyéb kérdésekre vonatkozólag kizárólag az in te rná tus 
igazgatósága ad bővebb felvilágosítást. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ál tal 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított színmüvek 

17. sz. pótjegyzéke. 

B. Czeke Vilma: Az erdei anyóka. (Gyermekek számára.) 
Bp. „Pestvármegyei Népművelés. ' Kókai L. biz. 

Csite Károly: A jóságos királykisasszony keresztje. (Szín-
játék Árpádházi Szt. Erzsébet gyermekkoráról.) 
Bp. Kókai L. 
Az ördög pókhálója. Bp. Kókai L. 
Csillagok. (Gyermekek számára.) Bp. Kókai L. 

— — Elveszett a jegykendő. Bp. Kókai L. 
Fele Péteré. (Diáktréfa.) Bp. Kókai L. 

— — Fele Zsuzsi nénié. (Gyermektréfa.) Bp. Kókai L. 
H i s z e k . . . (Hazafias jelenet.) Bp. Kókai L. 

— — Isten hozzád piroskendő! (Népszínmű.) Bp. Kókai L. 

—• — Mi van a kosárkában? (Irredenta jelenet.) Bp. 
Kókai L. 

— — Udvari bál Tündórországban. (Gyermekek számára.) 
Bp. Kókai L. 

Dómján Gyula: Az új király. (Karácsonyi játék.) Rákos-
palota. Szalézi Művek. 

Faragó Dezső György: Szegény Annuska. Bp. Marton 
Sándor. 

Földes Imre: Szervusz felebarátom. (Gyermekek számára.) 
Bp. Singer és Wolfner. 

If j . Gaal Mózes: A csodálatos játszótárs. (Karácsonyi já-
ték gyermekek számára.) Bp. Singer és Wolfner. 
Az igazi Mikulás. (Gyermekek számára.) Bp. Sin-
ger és Wolfner. 

H. H a j t a y Etelka: Gyere, Mikulás. Rákospalota. Szalézi 
Művek. 

Hevesi M. Angelica: Emlékkönyvbe . . . (Korkép 1849 ok-
tóberéből.) Rákospalota. Szalézi Művek. 

Jablonkay Jánosné: Az igazi magyar karácsony. Solymár 
(Pest vm.). Szerző. 
Jan ika álma, vagy Március 15-e Csíkszeredán 
1920-ban. Solymár (Pes t vm.). Szerző. 

Jósvay Gábor : örömet hozot t a Jézuska. Eger. Egri 
ny. r.-t. 
Segít a Szent Szív. Eger. Egri ny. r.-t. 
Szívek. Eger. Egri ny. r.-t. 

Korcsmáros Nándor: Füst i fecske. Bp. Színházi Élet. 
Liptai Imre: A pótlék. Bp. Pallas. 
— — Földvásár. Bp. Pal las . 

Hat tyúdal . Bp. Pallas. 
— — Kegyelmes Uram! Bp. Pallas. 
Major Is tván: Krinolin. Veszprém. Egyházmegyei könyvny. 
— — Pannika lelkem. Veszprém. Egyházmegyei könyvny. 
Marosi Mihály (ford.): Fogják meg! Rákospalota. Szalézi 

Művek. 
Réz Bál in t : Kassai rózsák. Debrecen. Gárdos J. könyvny. 
Ruzsinszky Irén: A félreismert zseni. Rákospalota. Szalézi 

Művek. 
— — Mihály bácsi a doktornál. Rákospalota. Szalézi 

Művek. 
„Schwester Teodo": A lisieuxi fehér virág. Németből ford, 

és átalakítot ta Flögl M. Celesta. (Leányok szá-
mára.) Bp. Korda r.-t. 

vitéz Somogyváry Gyula (Gyula diák): Utolsó szárny-
csapás. Bp. Singer és Wolfner. 

Sramkó Kálmán: Jönnek a betlehemesek! Galgagyörk. 
(Pes t vm.) Szerző. 

M. Szerviczky Margit: Október 6. Rákospalota. Szalézi 
Művek. 

Szép Ernő : Krémes. Bp. Marton Sándor. 
Sztranszky Izidor: Míg a papa szundikál. Veszprém. 

Egyházmegyei könyvker. 
Szunyogh Xav. Ferenc: Gyermekszív rejtelmei. (If júság 

számára.) Rákospalota. Szalézi Művek. 
Szügyi Traj t ler Géza: Pásztorok, keljünk fel! Eger. Egri 

Keresztény Sajtószövetkezet könyvker. 
Takács Sándor: Élni akarok. Jászapáti. Szerző. 
Tárnái I s tván : Elemi iskolák szabadság ünnepe. (Magyar 

tavasz.) Debrecen. Gárdos J. könyvny. 
Haragosok. Debrecen. Gárdos J. könyvny. 
Magyarok Messiása. (Irredenta karácsonyi játék.) 
Debrecen. Gárdos J . könyvny. 

— — Magyar Március. (Testamentom.) Debrecen. Gár-
dos J . könyvny. 
Magyar rádió. Debrecen, Gárdos J. könyvny. 
Március 15. (Földrajzlecke.) Debrecen. Gárdos J. 
könyvny. 

Tárnay Kornél: Karácsonyi angyalok. Rákospalota. Sza-
lézi Művek. 

Tölcséry Ferenc: Jön az üstökös! Veszprém. Egyházmegyei 
könyvny. 

Zsoldos László: A házasságlevél. Bp. Légrády Testv. 
* 
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(Az előadási jogra vonatkozó tájékozódás végett az 
alábbiakat közöljük a 63.598/1932. VIII . f. VKM. sz. ren-
deletből, amely annak idején valamennyi iskolánkívüli nép-
művelési bizottságnak k iada to t t : Az előadási jog fö-
lö t t 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 szerez-
hető 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 a műkedvelők a szerzői jog-
tulajdonossal közvetlenül is tárgyalhatnak.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Sárközi Istvánná: Magyar nóta, magyar lélek. 
— Prochaska Ferenc: Földra jz és geopolitika. — 
Kemény Ferenc: Rónay Jácint mint nevelő. — 
Vadász Zoltán: A helyesírás és nyelvi magyará-
zatok a népiskolában. — Wodianer-díj jal kitün-
tetett tanítók. — Gyakorlati Pedagógia: Drozdy 
Gyula: Szondi György. — Hazai és külföldi tan-
ügyi lapokból. — Tudomány, irodalom, művé-
szet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle.— 
Egyesületi élet. — Hírek. — Hivatalos rész. — 

Hirdetések. 
Melléklet: Perlaky Lajos: Országzászló. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY G Y U L A főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körűt 6. 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 

P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessnk. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

FELVÉTELI ÉRTESÍTÉS. A dunántuli református 
egyházkerület pápai tanítónőképző-intézetének I. osztá-
lyába felvételért május 31-ig lehet folyamodni. A folya-
modvány az állami iskolákéval egyező mellékletekkel 
adandó be és a felvétel feltételei is azonosak az állami 
képzőkével. Magasabb osztályokba csak férőhely esetén 
vehetők fel növendékek. Vidéki növendékek csak bent-
lakók lehetnek. Internátusi Tájékoztatót kívánatra kész-
séggel küld az intézet igazgatósága. (127) 

HÉREG róm. kat . Egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állás végleges betöltésére pá-
lyázatot hirdet június 5-i határidővel. A főegyházmegyei 
hatóság rendeletei és a VKM. 69.500/1934; ugyancsak 
VKM 69.030/1930. és a VKM 92/1936. sz. rendeletek szi-
gorúan szemelőtt tar tandók. Javadalom 60 egység. Kö-
telességek díjlevélben. A választás előtt a 3 jelölt írásban 
lesz értesítve. Az állás 1936 szeptember elsején fogla-
landó el. — Plébánia. Héreg. (131) 

IMOLA ref. iskolaszéke pályázatot hirdet kántortaní-
tói állásra. Értékegység 30. Állás szeptember 1-én fogla-
landó el. Pályázatok a lap megjelenésétől számított há-
rom héten belül a lelkészi hivatalhoz küldendők. He-
lyettes van. (140) 

DOMBEGYHÁZ róm. kat. iskolaszéke az üresedésben 
levő kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Az ál lás 
betöltése a vonatkozó VKM és egyházmegyei hatósági 
rendeletek szerint történik. Határ idő: a pályázat meg-
jelenésétől számított 3 hét. Javada lom: lakás természet-
ben, 25 értékegység helyi járandóság és államsegély. Az 
ál lás jóváhagyás u tán elfoglalandó. (132) 

A PESTI Deák-téri ág. hitv. evangélikus Testvéregy-
házak képviselőtestülete az elemi fiú- és leányiskolánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett rendes tanítói á l lásra 
pályázatot hirdet. Pályázhatnak olyan okleveles ág. 
hitv. evangélikus vallású tanítók, akik legalább 6 éves 
gyakorlattal bírnak és 35. életévüket be nem töltötték. 
A pályázóknak a német nyelvet szóban és írásban töké-
letesen kell bírniuk és a zenében is kellően jár tasaknak 
kell lenniök. Az ál lás 1936 szeptember 1-én foglalandó 
el. Pályázati ha t á r idő : május hó 26. A kellően felsze-
rel t pályázatok (születési bizonyítvány; állampolgársá-
got igazoló okirat, oklevél, működési bizonyítványok, 
amelyek a mostani fizetési osztályt és fokozatot, vala-
mint a nyugdíjba számítandó évek számát is pontosan 
feltünteti) a képviselőtestület elnökségéhez címezve, az 
elemi iskola igazgatóságához (Budapest IV., Sütő-u. 2.) 
nyújtandók be. Budapest, 1936 május hó 6-án. (145) 

BÉKÉSCSABA ev. egyházközsége pályázatot hirdet 2 
üresedésben levő tanítói állás végleges betöltésére. H a 
ezen állások már i t t működésben levő tanítókkal töltete 
nek be, úgy ez a pályázat ezen taní tói állások betölté-
sére is vonatkozik. Fizetés törvényes. A tót nyelv tudása 
szükséges. A megválasztott tanító köteles a tanyán isten-
tiszteletet végezni. Pályázati határ idő 21 nap. Az állá-
sok betöltése a vonatkozó VKM rendeletek figyelembe 
vételével fog tör téani , szept, 1. hatállyal. Kérvények az 
ev. igazgató-lelkészi hivatalhoz küldendők. (147) 

liimUUllI!iiH!ini!l!INl!iti!H!IllimnHhMni!HlUtl!llI 

mjL ijgy 
J ß W I j j W f a S 

f r o p j k é l ö l f S n y 

A m. t. Tantestület tagjainak folyószámlahitel 
vagy 5% pénztári engedmény. 
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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 ké-
pezni. Ezenkívül az iskola sikeres elvégzése kis-tejiparosi 
üzemek vezetésére is képesít. Egy évre fizetendő összes 
díjak 260.— P, melyért az iskola tanulóotthonában tel-
jes ellátást is kap. Az összeg több részletben is fizethető. 
Sokgyermekes családból származók és szegénysorsú szü-
lők gyermekei részére féldíjas és igen kedvezményes he-
lyek is vannak. Felvehetők 17. életévüket betöltött, leg-
alább négy elemi osztályt végzett ifjak. — Személyes, 
vagy írásbeli megkeresésre, bárkinek szívesen nyújt fel-
világosítást az igazgatóság. (116) 

KERESÜNK kántori oklevéllel bíró, ág. h. ev. vallású, 
állami iskolai tanítót, aki hajlandó volna külön díjazásért 
kántori teendők végzésére. Az iskola 9 tanerős. Gimná-
zium, polgári iskola közelben. Gsak harmónium tudás 
szükséges. Bemutatkozás ajánlatos. Áthelyezésről az egy-
házi főhatóság gondoskodik. Jelentkezni a kisterenyei 
ev. lelkészi hivatalnál kell. (148) 

MURGA evang. leánygyülekezetének kántortanítói ál-
lására pályázat hirdettetik. Osztatlan, B) tipusú népis-
kola vezetése mellett német nyelven levitái teendők is 
végzendők. Helyi javadalom 59 értékegység és 217.60 P. 
(25 Hl rozs, 12.5 Hl búza, 12.5 Hl tengeri, 651 1. bor, 
szalma, 1600 négyszögöl rét, 3 méteröl kemény tűzifa 
természetben, 1 öl napiárban. 8975 négyszögöl szántó, 
kert, gyümölcsös, legelőjog, temetőfű, malomfuvar; 3 szo-
bás lakás, stolárék, újévi ajándék.). Tanítói és kántori 
oklevéllel, keresztlevéllel, működési-, kommün alatti ma-
gatar tás t igazoló bizonyítványokkal és válaszbélyeggel 
felszerelt kérvények megjelenéstől számított 3 héten be-
lül tolnakétyi lelkészi hivatalhoz küldendők. (136) 

FADD róm. kat. elemi iskolájánál szeptember elsejei 
hatállyal betöltésre kerülő harmadik sorszámú tanítónői 
állásra az iskolával kapcsolatos gazdasági irányú to-
vábbképzőre tekintettel ezen iskola gyakorlati tárgyai 
taní tására is képesített oki. róm. kat. tanítónők részére 
megjelenéstől számított három heti határidővel pályá-
zatot hirdet az egyházközségi képviselőtestület. Betöltés-
nél irányadók az egyházi és miniszteri rendelkezések. 
Legutóbbi két tanévben tanítói oklevelet szerzettek pá-
lyázata ezért figyelembe nem vétetik. Pályázatok Plébá-
niahivatal Fadd címre válaszbélyeggel küldendők. (139) 

A LÉBÉNYI evangélikus egyházközség 1936 szep-
temberben betöltendő államsegélyes tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Határidő június 7. Lelkészi hivatal. (125) 

Hálók 
ebédlők 

úriszobák 
kombinált berendezések 

B U D A P E S T I 
B Ú T O R S Z A L O N B A N 
B U D A P E S T VIII , B A R O S S - U T C A 21. 
N a g y választék. — Kedvező részletfizetésre. 
Képviselőnk rajzainkat meghívásra d í jmen te sen 
b e m u t a t j a ! 

Harmóniumot , zongorát, hangszert 
n e v á s á r o l j o n , amíg nem lá t ta á r jegyzékemet . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL Ä Ä 
A- Zeneművésze t i Fő i sko la 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 . 

SZÍNT oellébt konviktus. szeged, KÁLVÁRIA-utca to. 
T i s z t á n al t ruiszt ikus a l a p o n m ű k ö d ő t a n u l ó o t t h o n , melyet a S z e n t 
Gel lé r t Társaság ta r t f e n n . A konviktus középiskolai tanulókat vesz 
fe l . A havi ellátási d í j 35 pengő . A növendékek gondos és szak-
szerű t a n u l m á n y i veze tésben részesülnek. Az in téze t okleveles közép -
iskolai tanárai a t anu lóka t t anu lmánya ikban el lenőrzik és támogat ják . 
A tanulók naponkén t i négysze res élelmezése bőséges és ízletes. A z 
intézet ker t jében s p o r t - , t enn i sz és té len j égpá lya áll az i f júság r e n -
delkezésére. A zenére h a j l a m o s tanulók ingyenes hegedűokta tásban 
részesülnek. Zongora t anu l á s az in téze tben mér séke l t dí jazásért . R é s z -
letes tájékoztatót é rdek lődőknek d í ta lanul kü ld az I G A Z G A T Ó S Á G . 

H I R D E T É S E K 
Hirde tésekér t a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Je l igés leveleket csak m e g f e l e l ő po r tó me l l ék l é se esetén t o v á b b í t h a t 
a k i adóh iva t a l . 

CSERÉLNE tanítónő nagyközségből 15 tanerős áll. 
iskolától Budapest mellé, vagy hegyes vidékre. „Komoly"' 
— Postrestant — Cs^nádpalota. (141) 

KISEBB templom részére alig használt 21 regiszteres 
orgonaharmónium eladó. Hajsó Sándor tanító. Debréte 
(Borsod), posta Rakaca. (142) 

CSERÉLEK Pécs közeléből tizenkettő tanerős állami 
iskolától Dunántúl vagy pestkörnyéki bármely 5—10' 
tanerős iskolához. Kraf tné Lakos Erzsébet, Szigetvár-
(143) 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyöné zongora-
termében, Erzsébet-körűt huszonhat. 

CSERÉLNÉK hegyvidéki háromtanerős mellékessel 
bíró helyemről katolikus tanítóval. „Borsod" jeligére. 
(144) 

CSERÉLEK közvetlen Pestkörnyékre, IV. lakbérosz-
tályú megyei városból, tíztanerős államitól. „Mátra". 
0 4 6 ) 

CSERÉLEK közvetlen pestkörnyéki iskolához második 
lakbéres helyről. Csuklyné, Csengele. (112) 

Olvasóink Heve imébe a ján l juk az 

OPERA ZONGORATERMET, 
hol tan í tók E L Ő L E G N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre í j 
vásáro lha tnak e l ső rendű 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 , R á k ó c z i . ú t ö t v e n E r z s é b e t ' k ö r ú t s a r o k . 

CSERÉLNÉK mezővárosból, egyetemi város közeléből, 
teljesen osztott református iskolától államihoz bárhova.. 
„Tanítónő." (149) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-^ 
céget, Budapest, II , Török-utca 8. (a budai Margit-hidfő-
től a második utca jobbra). 
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D E M É N Y I M R E ORGONA- ÉS HARMÓNIUMÉPlTÓ 

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 H A R M Ó N I U M O K 
építését, javítást , hangolást e lsőrangú 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 árjegyzéket 

VENNÉK jókarban lévő harmóniumot. Barcsa Béla, 
Tiszadob. (126) 

26 TANERŐS áll. iskolától cserélek Pest, Szolnok, 
Heves és Borsod megyékbe. „Jó iskoláztatás" jeligére. 
(128) 

BUDAPESTHEZ nyolc percnyire fekvő állami iskolá-
ból cserélek. „Tanítónő" jeligére. (129) 

K A R T A R S A K Z O N G O R Á T , P I A N I N Ö T , H A R M Ó -
N I U M O T legolcsóbban, garantáltan, Budapest V I I I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

BUDAPEST tőszomszédságából cserélnék állami rk. 
tanerővel Szeged-belterületi iskolához. Költségeit meg-
térítem „Családi ok" jeligére kiadóba. (130) 

BUDAPEST környékéről, magaslati helyről (autóbusz) 
állami tanítónő cserélne június végére vasúti állomással 
bíró helyre Budapesttől 30 km. távolságig. Ajánlatokat 
„Pestkörnyékről" jeligére kiadóhivatalba. (133) 

TANÍTÓNŐ cserélne nagyközségből evangélikus fele-
kezeti, vagy állami, — férfi, vagy nő tanítóval. „Bikács" 
jeligére. (134) 

JŰLIUSBAN kéthetes nagyalföldi kerékpárkörútra 
út i társat keresek. Rák István Felsőpáhok, Zala. (135) 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSYí.ÚT 15. SZAM 

len utain. Anyagát érdekes és fontos olvasógyakorlatok 
és feladatok teszik változatossá, amelyek alkalmasak a 
nyelvórzék alapos felkeltésére és megerősítésére. A mü 
mellőz minden fölösleges szószaporítást, kizárólag a prak-
tikus tudás, a mindennapi élet, a levelezés, a társalgás, 
utazás stb. szókincseit tartalmazza. Számos útbaigazítás 
és jegyzet a könyv használatát rendkívüli módon meg-
könnyíti. Ez a tökéletes tankönyv magántanulásra is na-
gyon alkalmas. A mű előző két kiadásából rövid néhány 
hónap alat t többezer példány fogyott el, — a most meg-
jelent I I I . kiadás mindennél ékesszólóbban bizonyítja ki-
váló értékeit és használható voltát. Ízléses és szép kiállí-
tása Nóvák Rudolf és Társa Tudományos Könyvkiadó-
vállalat (Budapest VI I I . , Baross-u. 21.) ízlését dicséri. 
Ára fűzve P. 6.—, kötve P. 7.—, mely rendkívüli olcsó 
ár mindenki számára könnyen lehetővé teszi a beszerzést. 
Kapható az Egyetemi Nyomda könyvesboltjában, Buda-
pest IV., Kossuth Lajos-utca 18. 

S Z I E B E R F E R E N C 
S Z A K K É P Z E T T Z O N G O R A - , H A R M Ó N I U M K É S Z Í T Ő 

É S H A N G O L Ó 

B U D A P E S T , 
I I . , M E C S E T - U T C A 19. SZ. IV. 33-

T E L E F O N H Í V Ó : 
55-2-98. 

PESTHEZ 2 órányira, fővonal mentén levő 26 tanerős 
rk. iskolától cserélne tanítónő, államival is, Dunántúlra, 
vagy szép vidékre. „Bárhová" jeligére. (137) 

CSE KÉLEK kellemes tanyáról. Mellékjövedelem ele-
gendő. Vasútállomás közel. Cím: Tanítók Szövetkezete 
„H" jelige Nyíregyháza. (138) 

SZLEZAK LÁSZLÓ HARANG. ES  
ERCÖNTÖDE 

TANULJUNK KONNYEN GYORSAN NÉMETÜL! 
I I I . javított és bővített kiadása most jelent meg! a né-
met nyelv elsajátításának könnyű és gyors módszere. 
I r t a : Dr. Ernst Häckel a Pázmány Péter Tud. Egyetem 
mb. előadója, a báró Eötvös Collegium tanára. A szerző 
egyike a legismertebb osztrák nyelvpedagógusoknak. Űj 
műve, mely 350 oldalon jelent meg, nem csupán nyelvtan, 
hanem megbízható vezető is a német nyelv kiismerhetet-

Rieger Ottó orgonagyár Jj 

(Rákosfalva.) Telefonszám: %—3—45. & 

í l j o r g o n á k a t , § 
homlokzatsípok készítését, min* B 
dennemű orgonajavításokat mér- rffl 
sékelt áron, szakszerűen elvállal. J 3 
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(Budapest.belvárosi főplébánialtemplom részére készttett 2400 kg.os 
„Polgármester.harang", melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr. Serédi fusztinián 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 elismerölevél 1 
Költségvetéssel díjmentesen szolgíl 1 Előnyős fizetési feltételek 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mester 

Harangláb'gyár 
Harangi 

felszerelés 
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pl tanév vétyi kó'/z^id^f 
Megrendelhetők : az elemi iskolák részére 

a h i v a t a l o s m i n t á j ú és 
szerkesztésű, karácsonyi, 
húsvéti és évvégi beosztású 

éríesíiő könyvecskék. 
A 829. raktár i számú kiadás 

ár ái le szállíiotiuk. 
A könyvecske ára 24 fillér 
helyett 20 fillér, amelyből 
20% engedmény t nyu j tunk 
a netto ár tehát 16 fillér. 
Minden 10 darab után 
1 - 1 ingyen p é l d á n y t a d u n k . 

A keménykötésű kiadás ára marad t 50 fillér. 

Megrende lhe tők ezenkívül még az összes iskolai 
h ivatalos n y o m t a t v á n y o k is. 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L A 

' B U D A P E S T VIII , M Ü Z E U M . K Ö R Ú T 6. SZ. 

BIZONYÁRA ÖN IS TÖBBSZÖR PRÓBÁLT MÁR 

kü lön fé l e német nye lv t anokbó l t anu ln i ! 
H i va lóban rövid idő alatt könnyen , szinte játszva 
akarja megtanuln i az Ö n számára is nélkülözhetetlen 

német nyelvet, úgy a z o n n a l vásárolja meg : 

DR. ERNST HÄCKEL tanár 
a Pázmány Péter Tud . Egyetem előadója , a báró 

Eötvös Coll. tanára által írt 

TANULJUNK 
KÖNNYEN 

GYORSÁN 
NÉMETÜL 

című, magántanulásra k ivá lóan alkalmas nye lv tan t , 
amelynek bővítet t , szójegyzékkel és a f e l adványok 

megfejtésével kiegészített 

I I I . KIADÁSA MOST JELENT MEG! 
Ezen magántanulásra kiválóan alkalmas német nyelv= 
tan rövid n é h á n y h ó n a p alatt érte el a ha rmad ik 

kiadását 1 
A l i v á l ó szerző sok éves taní tási gyakorlat gazdag 
tapasztalatai a lapján írta meg a fenti, valóban újszerű 
művét, me lybő l mindenki , — öreg, riatal — egyfo rmán 
könyedén , játszva és a l eg röv idebb idő alatt sajátít* 

hat ja el legtökéletesebben a német nyelvet . 

A NÉMET NYELV ISMERETE MA MÁR LÉTÉRDEK! 
Ára fűzve csak 6 pengő , kötve 7 pengő . 

Kapható A K. M. EGYETEMI NYOMDA KÖNYVES-
BOLTJÁBAN, BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS-U. (8 

Gondoskodjunk 
megfe le lő vizsgái jutcrfomkönyvekről. 

Legalkalmasabbak az Orsz. Ifjúsági Írod. Tanács által az i f j . könyvtárak jegyzékébe sorozott 

Könyvbarátok Kis Könyvei 
Velösy Elek: Miska 
Tamás István: Szegedi pedellus 
Hankó Béla: Vízen 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: Művészkedö magyar 

, pásztorok 
Átányi István: Északi hűség 
Méreyné Juhász Margit: Meotiszi ének 
Kalmár Gusztáv: Lángoló tengerek. 
Ara kötetenként ízléses kötésben, díszes borítólappal 

P 3 80 

Egyéb ajánlható jutalomkönyvek. Kptve 

Balogh Anna : Ú j hajtások 1*20 
Donászy Ferenc : A vaskereszt és más regényes 

d iáktör ténetek 1-40 
Gárdonyi Géza : Áprilisi kö l t emények 2-— 
Gárdonyi Géza : Arany, t ömjén , mirha 2-— 
Gárdonyi Géza: Fűzfalevél, nyárfa levél 2"— 
Gyomlay László: A becsület 1*— 
Hunyady Béláné: A fejedelmi koldusasszony — - 8 0 
Lelkes Nándor.- Tárogató mellett I - — 
Molnár— Lajtha: Játékország 8-
Radványi K.: N y u g a t országain keresztül . . . . 2•— 
Szondy György: Mécsvilág 1*— 

Iskolai megrendeléseket po rtómentesen, 
szükség esetén hitelre is szállítjuk. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest VIII , Múzeum-körút 6 
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KIRÁLYI MAGYAR E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. 
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A tanmenetek és vázlatok készítéséhez 
nélkülözhetetlenek a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEK! 

Ezek a vezérkönyvek módszeres gondolatokat nyújtanak, tanítói munkánk-
ban órárólíórára vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhat» 
juk az osztott és osztatlan iskolák tanmenetét s ennek alapján minden 
tanítási egység tervezetét részletes kidolgozásban, mintatanításokban, ter-
vezetekben. 
A Vezérkönyveket Drozdy Gyula és Lőrinczy Szabolcs dr. szerkesztik. 
Egyes köteteit a nagyméltóságú vallás« és közoktatásügyi Miniszter Úr meg« 
bízásából a legkiválóbb népiskolai pedagógusok írták s az Országos Köz-
oktatási Tanács felülvizsgálta és jóváhagyta. 

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 Leszáll!, 

ára tott ára 
1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése. Quint 

József előszavával 3— 2-— 
2. Drozdy Gyula: A földrajz taní tás vezérkönyve a IV. o. számára. Saj tó alatt. 
3. Kaposi—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek taní-

tása a I I I ^ I V . osztályban Saj tó a l a t t 
4. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Drozdy Gyula—Móra László—Móra József: A magyar fogal-

mazás vezérkönyve Saj tó alatt. 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és érteleingyakorlatok a II . osztályban 

(II. kiadás) 6— 6— 
7. Berwaldszky—Tscheik: Á ra jzokta tás 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 n . 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 5-48 
13. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok az V—VI. o. 

számára, részletes tanmenettel és részletesen kidolgozott minta-
tanításokkal 7"— 

lí. Szalatsy Richárd—Ferenczi István: A történelem, polgári jogok 
és kötelességek taní tásának vezérkönyve v Sa j tó alatt. 

15. Drozdy Gyula: A számolás és mérés tanításának vezérkönyve. Előkészületben. 

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 1 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, M.ÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház«, d a l á r d á k . , I sko lák - és kUlönösen 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 jobbra. 

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

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabútorsgyára, Budapest VI, Dévényi-út 20*22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból, 

T e l e f o n : 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 

BARAKOVI7S JÁNOS 
mtíorgonaépitő 
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 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 á r o n vAlla l . 

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 . 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
C T f H M A C C C B B U D A P E S T I I . K E R Ü L E T 
OlUlVHOOLn L Á N C H I D - U T C A 5. S Z Á M 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

HIRDETÉSEKET FELVESZ A KIADÓHIVATAL BUDAPEST VIII, MÚZEUM KORÚT 6. SZÁM 

TÖRTÉNELEM ÉS FÖLDRAJZ I ÓRÁK 

anyagának élénkítésére, a tenger történetének át-
tekinthető folyamatos tanítására igen alkalmas 
a KÖNYVBARÁTOK KISKÖNYVEI 

sorozatában 

dr. Kalmár Gusztáv 

L á n g o l ó t e n g e r e k 
című most megjelent kötete. 34S oldal szöveg 
minden mondata erős érdeklődést keltő, tanul-
ságos olvasmány, amely az óceánok gazdasági 
jelentőségén kívül a küzdés céljának, a jó szán-
dék erejének, az átlagon felüli ember megörö-
kítésére méltó vezérszerepének hitét és óhaját 

ülteti a magyar ifjúság szívébe. 
A könyv tartalma, stílusa és lekötő érdekes-
sége alapján mindnyájunk könyvének nevezhető. 

A rajzok Gyulai Ádám művei. 
ÁRA EGÉSZVÁSZON KÖTÉSBEN 3-80 

Megrendelhető a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
Budapest V I I I , Múzeum-körút 6. sz. (Gólyavár.) 

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



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1936. 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, ilyen országos érdekű és időszerű kérdésekhez való ismeret= 
anyagot közlünk népművelési előadók számára. 

O R S Z Á G Z Á S Z L Ó 
írta: PERLAKY LAJOS 

Az 1848-i magyar szabadságharc lehanyat-
lásának szomorú nevezetességű helyén, ott ahol 
valamikor a sötétemlékű „Neugebäude" állott, 
a székesfőváros szabadságterén, szemben az 
elszakított országrészek szobraival — kőtalap-
zatról hatalmas zászlórúd mered az égnek. Az 
emlékmű talapzatába épített ereklyetartó 
Nagymagyarország földjét őrzi. I t t van elhe-
lyezve egy rög Kassából, Pozsonyból, Eperjes-
ből, Turócból, Kolozsvárból, Nagyenyedből. 
Itt van az aradi vesztőhely néhány szent röge, 
Pusztaszer homokja, Mohács hős vértől piro-
sult földje, egy darab a Margitszigeti romok-
ból. amelyet egykor a legendás királylány halk 
lépte érintett, az ereklyetartóban van elhe-
lyezve néhány szikladarab a Kárpátokból is. 

A zászló nincs a fokán, hanem a gyász jeléül 
félárbócon függ. A tengerészéletben szokás, 
hogy a hajó, mely gyászol, nem feketeszínű lo-
bogót von fel árbocára, hanem fenntartja a 
nemzete zászlóját, csupán az árbóc félmagas-
ságába, úgynevezett „félárbocra" bocsátja azt. 
A tengerész, aki vészben és viharban is előre-
tör célja felé, gyászában sem ölti magára a re-
ménytelenség fekete köntösét, hanem a nemzeti 
lobogónak, a nemzeti erő és öntudat jelvényé-
nek helyéből való elmozdításával jelzi, hogy 
gyászol. Továbbra is magáénak vallja mindazt 
az erőt és elszántságot, aminek jelképe a nem-
zeti lobogó, csupán annak félárbocra engedésé-
vel haj t ja meg fejét a kérlelhetetlen sors előtt. 

Trianon óta nemzetünk ezeréves lobogója fél-
árbócon leng, hogy hirdesse nemcsak zord és 
néma gyászunkat, de dacos, törhetetlen élni-
akarásunkat is. 

Országzászlónak nevezik ezt a zászlót, amely-
nél minden vasárnap és ünnepnap a magyar 
jövendő virága: levente- és cserkészcsapatok 
teljesítenek őrszolgálatot, mintegy jelezve, hogy 
az ő acélos, fiatal karjuktól várja a jelen nem-
zedéke. hogy a félárbocra eresztett zászló ismét 
fellendüljön a magasba. 

(Az országzászló eredetileg a koronázási jel-
vények darabjai közé tartozott, de rúdja Kis 
Károly koronázása alkalmával, selyme a mo-
hácsi ütközetben veszett el.) 

Nyolc éve annak, hogy Trianon megterem-
tette a magyar vágy nagy jelképét, az első tria-
noni országzászlót, s azóta egymásután épülnek 
ki széles e magyar föld városaiban és közsé-
geiben a Trianon elleni meg nem alkuvó küz-
delmet, a magyar igazság bekövetkező győzel-
mét hirdető országzászlók. A haza oltárait dí-
szítő zászlók száma jelenleg 206, az első és má-

sodik 10ü-as országzászló felállításának idő-
pontja között átlag minden ötödik napra esett 
egy avatás. 

Országzászló leng nemcsak a magyar Tokaj-
hegy ormán, vagy Esztergom partfokán, ha-
nem Harta és Zsámbék svábajkú községeinek 
főterén, a románságlakta Magyarcsanádon is, 
amelynek országzászlaja alatt hangzott el az 
itt élő románok egyik vezetőjének ajkáról a 
hitvalló szó: „Ez a zászló a mi zászlónk is, e 
zászló alatt érezzük, hogy mindnyájan testvé-
rek vagyunk..." 

Az országzászlók a nemzeti érzés oltárai, itt 
t a r t ja a nemzeti érzésű társadalom gyűléseit, 
élniakarásának ünnepi megnyilatkozásait. 

Miként a krisztusi hitnek szent jelképe, a 
Megváltó szenvedésének fá ja a kereszt, úgy a 
magyar igazságba vetett hitnek szent szimbó-
luma az országzászló, amelynek csiícsán esküre 
emelt kéz hirdeti meg a talapzat feliratát, egy 
egész nemzet szent fogadását: így volt — így 
leszen! 

* * 

Mi tulajdonképen a zászló, a lobogó?.. . 
A szem számára csak egy póznára erősített 
többszínű kelme vagy selyemdarab.. . a lélek 
számára: egy nemzet legbecsesebb, legbeszéde-
sebb, legkifejezőbb szimbóluma. Hegyek ormán 
fodrozza a szél, harcokban a katonák lelkese-
dése öleli át, a tengeren, távol a hazától imád-
ságos tisztelgéssel vonják fel reggelente a ma-
gasba ..., sebzetten, golyóktól szaggatva, viha-
roktól rongyokká tépve is olyan ereklye, amit 
féltve őriz a nemzet templomaiban, múzeumai-
ban. A zászló a hajdankori tábori jelképből ke-
letkezett és eredeti rendeltetése a katonai csa-
patok menetirányának kitűzése volt. Minden 
csapatnak megvolt a zászlója, a seregek nagy-
ságát a zászlók mennyisége szerint ítélték meg. 
Tudjuk, hogy a zászlók bizonyos érzések, álla-
potok kifejezőjéül használtattak és használtat-
nak ma is. A régi katonai igazságszolgáltatás-
ban például a katonát, aki a háborúban gyáva-
ságot tanúsított, a zászlóval történt megütéssel 
becsületétől megfosztottnak nyilvánították ki, 
viszont ha ú j r a érdemessé tette magát a ka-
tonabecsületre, a zászlót meglobogtatták három-
szor a feje fölött. Ha a zászlót csúcsával a 
földbe szúrták, ez a lázadásnak volt a jele, a 
zászló lehajtása a megadásé. 

Minden nemzetnek megvan a maga zászló-
színe, a magyar zászló három színt mutat . 
A vörös siaín arról beszél, hogy e nemzet fiai a 
vérfanuságig készek elmenni a haza védelmé-
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ben, a fehér szín a nemzet becsületére mu ta t 
rá, a zöld szín a reménynek kifejezője a haza 
jövője, népünk önfenntartó ereje iránt. P i ros a 
magyar zászló a hazafiak vérétől, akik a la t ta 
harcoltak, fehér azoktól a tiszta és szent áldo-
zatoktól, amelyeket a gondolat és eszmék hősei 
ha j to t t ak végre, zöld attól az újra és ú j r a 
fakadó reménytől, amellyel e nemzet fiai az 
örökéletű színekre feltekintenek. A nemzeti 
zászlónak fenséges jelentősége, hogy örök jelül 
választottuk, amely alatt egyesülve a haza f ia i 
közös erővel dolgozni, küzdeni akarnak s ha 
kell, meghalni tudnak a h a z á é r t . . . 

Miután a nemzet érzelmi egysége, a ragasz-
kodás a nemzeti gondolat iránt kell hogy külső-
ségben is megnyilvánuljon: az országzászló 
első célja, hogy mindenkiben felébressze és 
megerősítse a tisztelet érzését a nemzet egyete-
mét jelképező színek iránt. Éppen a magas kul-
t ú r á j ú nyugati nemzeteknél lát juk, hogy azok 
polgárai milyen áhítatos tisztelettel viseltetnek 
nemzeti lobogójuk, a nemzeti érzés jelképes al-
kotásai iránt. 

A hatalmas európai államok, a győztes f r an -
ciák, olaszok, angolok: erejük teljességében, 
hata lmuk magaslatán a világháború óta egy-
mással vetélkedve versenyeznek a nemzeti jel-
vények megbecsülésében, ereklyéik kultuszá-
ban. Párizsban, ha katonacsapat élén vitt tr iko-
lor előtt az idegen elfelejtené levenni a kalap-
j á t : udvariasan figyelmeztetik. Róma szívé-
ben, a Capitolium tetején vasketrecben saso-
kat és farkasokat őriznek, mint a római impé-
r ium régi jelvényeit. Pár izsban nincs templom, 
amelynek falán nemzeti zászlóval ékesített 
márványtábla ne hirdetné azok nevét, akik e 
zászló védelmében estek el. Anglia legnagyobb 
templomának szentélye őrzi az ismeretlen an-
gol katona holttestét, amely Anglia zászlajába 
van csavarva, f ranc ia földbe fektetve és .Bel-
giumból hozott márványlap képezi s í rkövé t 
A világháború évfordulóján a britt birodalom 
minden polgára 2 percig lehajtott fejjel néma 
csendben áldoz az elesett katonák emlékének, 
ezen a napon az elesettek közvetlen hozzátar-
tozói nemzeti szalagon hordják a hősi halált 
hal t apa, vagy f iú háborús kitüntetéseit. 

í m e a föld leghatalmasabb államai mennyire 
szükségnek érzik a nemzeti színek, a hagyo-
mányok ápolását, nekünk, az ellenség gyűrű-
jébe szorított magyarságnak fokozott mérték-
ben van erre szükségünk. 

Sajnos a zászlókultusz terén még ma is sok 
kívánnivalót találhatunk. A külföldön, a körü-
löttünk levő államok nemzeti ünnepein, valóban 
zászlódíszben állnak a házak, az utódálla-
mok lakosai kötelesek a zászlónak kitűzé-
sével kifejezést adni az ú j állam iránti hűsé-
güknek. Ezzel ellentétben nálunk még jelentős 
nemzeti ünnepeken is egész csupasz házsorok 
fogadják az idegent, akik körében már nem 
egyszer keltett visszatetszést a nemzeti érzés 
megnyilatkozásának e hiányossága. Nemzeti 
öntudatunk fejlesztése és erősítése érdekében 
az országzászló kultuszával dolgoznunk kell, 
hogy népünknek e közömbösségét megszüntes-
sük. Oda kell hatnunk, hogy a tisztelet külső 
bizonyítékának szükségességét minden magya r 
ember átérezze, kalapját az országzászló előtt 
megemelje. Figyelmeztessünk a zászló tiszte-
letére mindenkit elsősorban a magunk példájá-
val, tiszteletadásával, fegyelmezettségével. So-
kan csak feledékenységből mulasztják el a kö-

szöntést, ilyenkor módjá t kell találnunk, hogy 
tapintatos szóval, m a g y a r szeretettel figyel-
meztessük az illetőt mulasztására. Nem szabad 
felednünk, hogy nálunk a zászlókultusz még 
nem idegződhetett be széles rétegek lelkébe, mi-
után al ig néhány évtized választ csak el a 
„svarcgelb", a „kétfejűsasos" zászló hivatalosan 
kikényszerített kultuszától, amikor a fekete-
sárga színek éppen a hazafiak lelkületében tá-
masztottak ellenérzést és nem voltak alkalma-
sak. hogy a zászló tiszteletét megizmosítsák és 
meggyökereztessék. Az bizonyos, hogy aki 
végigélte, végigzokogta azt a felejthetetlen 
nyárvégi napot, amikor a nemzeti zászlónak 
ismét megjött az ereje, hogy a fo r rada lmak vö-
rös rongyai t elsöpörje, amikor a kommunizmus 
véres üstököse után ismét megjelentek a fővá-
ros utcáin a nemzeti lobogók, az sohasem fogja 
elmulasztani, hogy nemzeti hitünknek ezt a 
szent szimbólumát tisztelegve köszöntse. 

Az országzászló kultuszának megkapó esz-
köze: az őrségváltás cselekménye. Á budapesti 
ereklyés országzászlónál rendszeresített zenés 
őrségváltás oly mélyen megindító és olyan pro-
pagandaerejű, hogy oda kell hatnunk, misze-
rint kisebb helyeken is, a lehetőségekhez képest 
megvalósuljon és bevezettessen. 

A zenés őrségváltások ünnepélyes tisztelet-
adása a nemzet örökkévaló színei előtt nem-
csak a főváros népét vonzza, hanem az itt tar-
tózkodó külföldieket is. Szinte meglepő, hogy 
a v i lág minden tá já ró l ideérkező idegenek mi-
lyen érdeklődéssel fordulnak a m a g y a r ország-
zászlók és az ál taluk képviselt eszmék felé. 
A niult esztendő júl iusában az angol fronthar-
cosok, augusztusban az amerikai magyarok, 
szeptemberben a lengyelek, október 6-án a ka-
pur ta la i maharadzsa állottak ott tisztelegve és 
meghatott lélekkel a gyászoló m a g y a r lobogó 
előtt. Ki j í ró Terada japán politikus és író 
mindössze egyetlen napra érkezett Budapestre 
és már is p rogrammjául vette az őrségváltás 
megtekintését. 

Amit mások, idegenek így megbecsülnek, az 
legyen szent és drága nekünk magunknak is •.. 

Az országzászló kultuszának másik nemzet-
nevelő jelentősége: nemzeti öntudatunk ébren-
tar tása. Az országzászló kultuszán keresztül 
kell felvennünk a harcot mindennemű kishitű-
ség ellen. Sokszor halljuk, olvassuk, ismétlik 
előttünk, hogy mi magyarok törpe nép va-
gyunk. Nemzetrontó hazugság ez. Nem igaz, 
ezerszer nein igaz, hogy kis nép volnánk. Az el-
fogulat lan etnográfiai statisztika szerint 31 
európai nemzet közül a nyolcadik helyen áll a 
magyarság , Európa 23 nemzete utánunk követ-
kezik. 

Hogyha 6 millió cseh-morva tudot t magá-
nak létesíteni egy számottevő birodalmat, ha 
az 5 és fél millió szerbség megteremthette 
Nagy-Szerbiát, a 8 millió oláhság Nagyromá-
niát. akkor nekünk í) milliónyi magyarságnak 
sem szabad félve ha j togatnunk, hogy törpe 
nemzet vagyunk. H a az 5. 6 milliós holland 
vagy belga nemzet világpolit ikai tényező lehet, 
miért húzzuk meg mi félve magunkat? Még így 
megcsonkítottságunkban is számra nézve ve-
zetünk 23 más európai nép előtt H a folyton azt 
hangoztat juk magunkról , hogy kevesen va-
gyunk, társtalanul fogunk állni a világon, mert 
az erős nemzetek nem igen társulnak olyan ná-
cióval, amely maga gyöngíti nemzeti öntuda-
tát. 
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Nem vak rajongásból, tudatos meggyőződés-
ből kell tehát ápolni és erősíteni nemzeti önér-
zetünket. Megmondotta má r jó Zrínyi Miklós, 
hogy egyetlen nemzetnél sem vagyunk alább-
valóak. Tudományban, irodalomban, művészet-
ben mindig adtunk szellemóriásokat az emberi-
ségnek. Gondoljunk csak Munkácsyra, Liszt 
Ferencre, Benczúrra. Semmelweisre, vi lághírű 
orvosainkra, mérnökeinkre. Hogy csak néhány 
példát említsünk: a gyufá t a magyar I rányi 
találta fel, a dinamó elvét a magyar Jedlik, a 
Röntgengép igazi feltalálója a magyar Lénárt, 
a torziós ingáé: Eötvös, a villamos motoré a 
magyar Kandó. Magyar ember volt az ameri-
kai mérnöki kar vezére: Merkader, Ford gyár-
vállalatainak vezetője: Galambos, Edison leg-
lelkesebb munkatársa : Tessla. 

Erőt meríthetünk nemzetünk történelméből, 
amely a r ra tanít, hogy vezeklésre igen, de 
csüggedésre nincs okunk. Az bizonyos, hogy 
mi magyarok nem vagyunk kényeztetett gyer-
mekei az Istennek. Ez az ország többször volt 
temető, mint virágoskert. Ez a nemzet ötször 
pusztult el: Lech- mezején először. Muhi pusz-
t á j án másodszor, Mohácsnál harmadszor, a 
maj tényi sikon negyedszer. Világosnál ötöd-
ször — és mégis é} magyar , áll Buda még. 
A történelem halálangyala azóta nagy nemze-
tek fölött húzta meg a lélekharangot, óriási bi-
rodalmak ravatalá t födte be széttört címerpaj-
zsaikkal és a magyar nemzet, amelyet marok-
nyinak szoktak nevezni — megfogyva bár, de 
törve nem — mégis él e hazán. 

Mert büntetni ós sú j tan i akar t az Isten, — de 
elveszíteni nem. Ezt az országot az Isten keze 
oly gazdagnak, erősnek teremtette, hogy ezt a 
nemzetet eltaposni nem lehet. Ez az ország min-
dig rendelkezett önmagát megújí tó erőkkel, ma 
sem lett meddő a magyar Kánaán. 

Bele kell nevelni tehát erőnk öntudatát i f jú -
ságunkba, népünkbe, azt a gondolatot, hogy 
voltunk és leszünk még nagyok, gazdagok, el-
sők a nemzetek között. Erős lélek nélkül gyenge 
minden ember, önbizalmát vesztett nemzetekkel 
nem lehet nagy célokat kiküzdeni. Nem szabad 
felednünk, hogy a történelem nem ismer ma-
radandó igazságtalanságokat. Mennél nehezebb 
sorban él egy nemzet, annál inkább kitűnik 
életrevalósága, mert ilyenkor minden erejét 
bele kell vinnie a küzdelembe. Megmondotta 
Gambetta: ,.A lélek erősebb a sorsnál!" A nád-
emberekből nekünk is tölgy-embereket kell te-
hát nevelnünk. 

Az országzászló feladata éppen az, hogy bele-
oltsa a magyar mult szellemét, a hagyományok 
megbecsülését, a nemzeti ideálok kultuszát i f jú -
ságunkba és népünkbe. Bele kell nevelni né-
pünkbe, hogy nemcsak nyelvében él a nemzet, 
de zenéjében, kul túrá jában, viseletében, dalai-
ban is. Amely nép elhagyja nyelvét, önmaga 
ítélte halálra önmagát, de elkorcsosul az a nép 
is. amely pusztulni hagyja zenéjét, táncát, 
amely idegen slágereket dúdol és néger muzsika 
mellett vígad. Az országzászló köré sereglett 
magyarságnak feladata, hogy visszaállítsa a 
m a g y a r muzsika, a magyar dal becsületét, hi-
szen ezeréves multunk minden nagysága és 
szépsége benne él táncainkban, dalainkban, szo-
kásainkban, népművészetünkben. Régi szép 
magya r szokások, amilyen a Betlehemezés. la-
kodalmakon az étekfogó verselés, menyasszony-
tánc, nem a r r a valók, hogy szégyeljiik és elfe-
lej tsük őket, hanem ellenkezőleg — szeressük 
ós ápoljuk. Ma éppen azzal hódíthatunk, ami 

gyökeresen magyar, ami senki másé, amiben 
nem vagyunk egyformák. Mennyi sok gyö-
nyörű magyar emlék, régi szép szokás ment 
már is veszendőbe, mert a legutóbbi évtizedek 
magyarsága nem volt kegyeletes magyarság!.. . 
Népi viseletek, regősök éneke, játékok, szőtte-
sek, f a r a g á s o k . . . sok-sok öröksége a múltnak! 

Szeressünk tehát mindent, ami magyar , kü-
lönben a márvány csak kő. a zászló csak 
szövet, a föld csak por marad, ha nincs szi-
vünkben nemzeti érzés, mely a port hazává, a 
márványt , a követ azzá az értékké teszi, amit 
a zászló jelez. 

Az országzászló kultuszának végső célja: a 
munkás, termékeny hazaszeretet. 

Ami a madárszívnek a fészek — az ember 
szívének a hazája. Az emberszív úgy van meg-
öntve, hogy soha nem taposható ki belőle az 
az érzés, amely őt a kerekföld ama rögéhez 
köti, ahol bölcsője r ingott s amellyel egykor 
dobogni megszűnt szívét betakarják. Azért ha 
látnál embert, aki azt mondja, hogy hazájá t 
nem szereti, hogy neki nem fá j Pozsony, Kassa. 
Kolozsvár sorsa. — fus s tőle, mert az maga az 
ö r d ö g . . . 

De nem hiszem, hogy ilyen ember akadna. 
Én azt hiszem, hogy aki szájjal nemzetközinek 
mondja is magát, mikor a Dunán hajóztában 
meglá t ja Pozsony ősi falai t , belülről mégiscsak 
felkondu] annak a varázsos érzésnek a ha-
rangja , amit mi hazaszeretetnek mondunk. 

Még azoknál az emigránsoknál is, akik kül-
földön élnek és a haza ellen írnak, minden taj-
tékos magyargyalázó soraikban is felsír, hogy 
gyötri őket a honvágy. És akik Amer ikába ke-
rültek, hányszor sóhajtoznak betegesen, hogy 
nem ehetnek többé a haza földjén termett , szá-
raz, sokszor könnyekkel áztatott, de mégiscsak 
magyar kenyérből. 

A hazaszeretetet maga az Alkotó öntötte a 
szívekbe, hiszen a földreszállott Is ten szeméből 
mindössze kétszer csordultak ki ember i köny-
nyek: egyszer Lázár s í r j á n á l . . . másodszor: 
pusztuló hazájának sorsa láttára. A honfiú Jé-
zus emberi könnyei megszenteltek minden 
könnyet, amit valaki hazá ja sorsán ejt . 

Aki a magyar nemzet történetét a jövőben 
híven és szeretettel meg fogja írni. az a mai 
napok történeténél tegye le a tollat, borul jon le 
és s í r ja tele könnyekkel ezt a lapot. Valamikor 
Kossuth Lajos Aradról mondotta, hogy az a 
„Magyar Golgotha", ma az egész csonkahaza 
egy Golgotha, a világtörténelem legnagyobb 
Golgothája. 

Azért ha eddig szerettük a hazát, most száz-
szorosan kell szeretni. Miként a gyermek ragasz-
kodik édesanyjához akkor is, ha szegény. . . sőt 
a szegénysorba jutott , beteg, törődött édes-
anyához még jobban odahúz a szív, min t a gaz-
dag kényes, szépasszony anyához — úgy mi is 
ragaszkodunk hazánkhoz: most. amikor árva, 
megtaposott, özvegysorba jutott. Minél megalá-
zottabbnak, minél árvábbnak, minél inkább 
megcsonkítottnak látod ezt az áldott földet — 
tapadj vérző szent testéhez annál sa jgóbb sze-
retettel. 

De ez a hazaszeretet ne legyen h u r r á hazafi-
ság, piros-fehér-zöld kokárdás hazafiság, amely 
folyton csak a hordó tetején szónokol, a dobot 
OS cl mellét veri, a zászlót lengeti, éljent kiabál, 
— becsületes, kitartó, önzetlen munkára azon-
ban képtelen. Hazaszeretetet űzni pohárkoccin-
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tások között nem nehéz dolog. A hazaszeretet-
ről szónokolni, su j tásparádéban görögtüzes ün-
nepeket rendezni: ez még nem hazafiság. A 
hazaszeretethez több kell, mint bankettasztal 
és pezsgődurrogás. Nekünk semmi szüksé-
günk nincs szavaló irredentára, álmodozó, déli-
bábos, szentimentális kabarédalokban magát 
kiélő frázishazafiságra, amely his*/, ugyan Ma-
gyarország fel támadásában, de érte semmit se 
— tesz. 

Emlékezünk, hogy a Trianon u tán i első évek-
ben mennyi próféta hirdette ha r sány kürtszó-
val, hogy ő hozza a feltámadást. Gombamódra 
szaporodtak a nemzetmentő programmok és a 
jövő mégse mozdult előre. A megszállás, amit 
ideig-óráig tar tónak hittünk, tar tósnak bizo-
nyult, a régi bajokkal ölelkezik ezer és ezer új . 

Az igazi hazaf iság ma azt követeli, hogy te-
gyünk félre minden konclesést, torzsalkodást, 
mérgezett nyilakat, pártérdeket, önzést, hogy 
fogjunk össze, mint egy vaslánc. a d j u n k kenye-
ret a kenyértelennek, nem ebszámot, de „nap-
számot a munkásoknak, existenciát és jövőt az 
elkoldusodott, lerongyolt középosztálynak. 

Fog junk össze mindannyian az országzászlók 
alatt, hiszen századok óta nagy átka a magya-
roknak a széthúzás. Hogy valaki közülünk na-
gyobb egy hajszál lal , azt onnan lehet fel-
ismerni, hogy azonnal összefogunk ellene. 
Kaiu-átok a nemzeten, hogy a magyarnak nincs 
ádázabb ellensége, mint a — magyar . Pedig ha 
külföldre szakadva mi magyarok találkozunk, 
megcsillan a szemünk, kitárul a karunk, bizal-
mas szeretettel vagyunk egymáshoz, mint régi 

ismerősök. Miért ne lehetne ez így idehaza 
i s i Hogy meglát ja odakünn a testvért a ma-
gyar a másik magyarban — ugyanakkor mi-
lyen reménytelenül süllyed el itthon sok ma-
gyar , anélkül, hogy egyetlen kéz nytílna fe-
léje. Vagy ott van a szakadék, amely századok 
óta tátong a föld népe és a városok lakója közt. 
Meg kellene végre értenünk egymást, hogy 
nemcsak a föld népe az igazi magyar, de az 
iparos, a gyár imunkás, a finombeszédű úri-
ember éppúgy lehet izzólelkű magyar, mint a 
fa lu f ia: ennek a nagy közösségnek és testvéri-
ségnek kellene szorosabbra forrasztani a ma-
gyar t a magyarra l . 

Az országzászló p rogrammja tehát a munka, 
mégpedig az a munka, amely nemcsak a reví-
ziót szorgalmazza, de a lelkek revízióját is. 
A hazafias munka azzal, hogy országzászlókat 
állítunk fel. nem ér véget, fontos, hogy a zász-
lók felállítása után felépüljön egy nemzetépítő 
munkaterv is e zászlók körül. Az országzászló 
nem egy kőtömeg, amelyet parádés szónokla-
tokkal felavatunk, azután az utókor gondozá-
sára bízunk, hanem oltár, amelyen lelkünk ál-
dozati tüzét ú j r a meg ú j r a meggyuj t juk . Az 
országzászló magya r lelkiismeretünk forrása 
és szerves része, amelyre feltekintve eszünkbe 
kell hogy jusson a mult minden bűne, a jelen 
minden szomorúsága, a jövő minden varázsos 
Ígérete. Ha ilyen lélekkel álljuk körül az 
országzászlókat, el fogjuk érni, hogy Trianon 
tövisei között is ú j r a ki fog zöldülni a derékba 
tört magyar tölgy, s valóban ez a zászló fogja 
kivezetni a fekete éjbői, a könnyek tengeréből 
az öt országra széttépett hazát. 

I 
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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, m i n d e n 
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küldendő. 
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állami-, községi-, társulati- , magán és érdekeltségi elemi népiskolák évi köl t -
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére 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. Üzle t i hirdetés: 1 oldal 
160 P ,» / , oldal 85 P. >/. oldal 50 P , 
' / , oldai 30 P . A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

H Ó H A N K 4 L O T K I L T I U Z I I I I I ^ Z T E R 
K Ö L T § É G T E T É S I B £ i Z É D E 

Az országgyűlés képviselőháza május hó 
20-án tárgyalta a vallás- és közoktatásügyi 
tárca 1936—37. évi költségvetését. Jóleső érzés-
sel ál lapíthatjuk meg, hogy a képviselőház, 
úgyszólván pártkülönbség nélkül a legnagyobb 
elismeréssel szólt arról az épülő kultúrmunká-
ról, melyet Hóman Bólint kultuszminiszter 
annyi szeretettel, nagy bölcseséggel vezet és 
irányít. 

A költségvetés tárgyalása közben kultusz-
miniszterünk nagy beszéd keretében tárta a 
nemzet elé kulturális életünk tiszta képét, a 
végzett munka eredményét s jövő feladatát. 
Miniszterünk beszédében ismét a legnagyobb 
megértéssel és szeretettel foglalkozott a nép-
oktatással s annak munkásaival, a magyar 
tanítósággal. 

Hóman Bálint kultuszminiszter beszédét itt 
közöljük: 

T. Ház! 1933-ban, amikor az első költségvetési 
beszédemet tartottam a Házban, az akkor folya-
matban volt takarékossági intézkedésekkel, a 
költségvetés nagyarányú redukciójával és a 
tervbe vett racionalizálási intézkedésekkel kap-
csolatban bizonyos kijelentéseket tettem, ame-
lyeket a képviselőház egyes t ag ja i némi 
szkepszissel fogadtak. 

Megállapítottam ugyanis, hogy a kormány 
és a kormány kebelében én kulturális lebon-
tásra, az akkori leépítés jelszava alatt hangoz-
tatott kultúrrombolásra vállalkozni nem vagyok 
hajlandó, ellenben szükségesnek, helyesnek tar-
tom az állam pénzügyi helyzetéhez mért, a kul-
túrhjilózatnak, az állam gazdasági viszonyai-
nak megfelelő racionális átszervezését, a kul-
túrszervezetnek észszerű, okszerű és az igazi 
szükségletekhez igazodó átépítését. 

Megállapítottam azt is, hogy a közeljövő-
ben sor kerülhet már nemcsak a magyar isko-
lák és egyéb kulturális intézmények szellemé-
nek regenerálásái-a, nemcsupán a szervezet át-
alakítására, hanem a materiális értelemben 
vett építőmunkára is. Bár ezt az akkori ki-
jelentésemet a közeli jövőre vonatkozólag meg-

mosolyogták, most a negyedik költségvetési 
beszédem elején elégtétellel állapíthatom meg, 
hogy ennek az építő munkának ideje elérke-
zett, hogy ezt az építőmunkát, ha a kötelező 
takarékosság szempontjainak figyelembevéte-
lével is, ha az elém szabott szűk pénzügyi 
keretekben is, ha a rendelkezésemre álló sze-
rény összegek fölhasználásával is, de mégis 
meg tudtam indítani és számottevő kezdő lépé-
sekről számolhatok ma be a t. Háznak. 

Úgy vélem, hogy a leghelyesebb, ha az egyes 
beszédekre adandó válasz helyett ilyen össze-
foglaló módon adom meg a választ, utalva itt-
ott azokra a fölszólalásokra, amelyek az egyes 
kérdésekben elhangzottak. Bevezetőül adom 
azt a számszerű kimutatást, amely a folyamat-
ban lévő építkezésekről, a materiális kérdések-
ről tájékoztatja a t. Házat. 

A t. előadó úrnak, Szinyei Merse Jenő bará-
tomnak a tőle megszokott lelkiismeretességgel, 
alapossággal és szakértelemmel előadott jelen-
téséből és a költségvetésből is méltóztatik már 
tudni, hogy a kultusztárca költségvetése ebben 
az évben 1,797.000 pengő többlettel zárul. Ehhez 
azonban hozzá kell számítani azt a 234.000 pen-
gőt, amely a már ellátott, beteljesült célok-
nál fölszabadult és amely összeg a költség-
vetésbe más célokra építtetett be, úgyhogy a 
következő költségvetési évben voltaképen 
2,031.000 pengő többlettel rendelkezem új, vagy 
már kitűzött célok bőségesebb dotálására. 

Ebből az összegből 470.000 pengőt fordítunk 
személyi kiadásokra, részben új állásokra, rész-
ben realitásokra, más részben átszervezésekre, 
amelyeknek egy részéről később fogok meg-
emlékezni. A dologi kiadások szaporítására 
szolgál 222.000 pengő olyan magas kultúr-
intézményeknél. amelyeknek javadalma a leg-
utóbbi redukció után és más körülmények 
miatt is elégtelennek bizonyult. 

Megjegyzem, hogy ez az összeg nem ki-
elégítő, csak egy lépés afelé, hogy az intézmé-
nyek megfelelően legyenek alimentálva. Kül-
földi kulturális kapcsolatok fejlesztésével ösz-

h m ümíii 
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szefüggő kiadásokra 37.000 pengő, a berlini 
olimpiai játékok 100.000 pengős költségeinek 
első részleteként 50.000 pengő, tudományos inté-
zetek és főiskolák fölszerelésére 169.000 pengő, 
építésekre, tatarozásokra és hasonló természetű 
munkálatokra pedig 1,083.000 pengő áll rendel-
kezésemre, amihez hozzászámítandó az a körül-
belül másfélmillió pengős tételsorozat, amely 
már a multévi költségvetésben ilyen célra ren-
delkezésemre állt, vagyis összesen mintegy 2.5 
millió pengő az az összeg, amely a következő 
költségvetési évben építkezési, tatarozási mun-
kálatokra lesz fölhasználható. 

Törs Tibor t. képviselőtársam itt elismerés-
sel említette meg az én iskolaépítési akciómat, 
vagyis a népislr.olaépítés ú j r a való megindítá-
sát, ami boldogult Klebelsbeig Kuno utolsó 
esztendei működése és ténykedése óta szüne-
telt. Ezt az elismerést köszönettel veszem, 
főleg azért, mert azokban a szűk keretekben, 
amelyek között mozognom kellett, — összesen 
kétmillió pengő állt idén és a jövő esztendőre 
e célra rendelkezésemre: 18 millió építési, 
200000 pengő pedig tatarozási célra — mégis 
sikerült megoldanom 345 új elemiiskolai tan-
terem építését a mellékhelyiségekkel együtt és 
160 új tanítói lakás építését. (Általános helyes-
lés.) Ezek közül szeptember elsején 301 tan-
terem és 145 lakás lesz használatba vehető, 
míg a többi 44 tanterem és 15 lakás a jövő 
tanév folyamán fog fölépülni. Hasonlóképen 
ugyanezeknek az összegeknek és a községek 
által szokásosan rendelkezésre bocsátott össze-
geknek keretében 510 tantermet és 410 tanítói 
lakást tudtunk gyökeresen tatarozni és helyre-
állítani. ( Helyeslés.) 

Az építést illetőleg meg kell állapítanom, 
hogy a legsürgősebbnek mutatkozó szükséglet 
2300 tanterem és ebből az első kétéves ciklus-
ban 17—18%-ot megoldottunk. Azt hiszem, ez 
a megállapításom megnyugta t ja Ujfalussy, 
Riesz, Csizmadia, Rátz, Leel-Össy, Balogh, 
Béldi és Gaal képviselő urakat az iskolák zsú-
foltságával és az iskolatermek alkalmatlansá-
gával kapcsolatban kifejtet t aggodalmaik 
tekintetében. Ez az építési p rogramm beveze-
tése a következő évek hasonló építési akciójá-
nak és kérem, méltóztassék meggyőződve lenni 
arról, hogy mindenütt, ahol szükség van tan-
termek építésére, ennek ideje rövidesen el fog 
következni és az illető község megfelelő isko-
lához fog jutni. (Általános helyeslés.) 

Az iskolaépítés kérdéséhez kapcsolódik a 
szociáldemokratapárt részéről minden esztendő-
ben, így az idén is fölvetett és amellett Vázso-
nyi képviselő ú r által is megemlített nyolc-
osztályos népiskola kérdése. Ma sem mondha-
tok mást, mint amit előző költségvetési beszé-
deimben mondottam: elvileg a nyolcosztályú 
népoktatás híve vagyok, akár a nyolcosztályos 
népiskolában, akár gazdasági iskolában, vagy 
részben polgári iskolában történik-e a folyta-
tólagos oktatás. Ez az elvi álláspontom azon-
ban a gyakorlatban alig valósítható meg addig, 
amíg a hatosztályos népoktatás kérdése meg-
oldva nincsen. Már pedig a tanteremépítési 

akciónak lebonyolítása előtt ez a kérdés nem 
oldható meg, mivel 132 milló pengőnyi összegre 
van szükség ahhoz, hogy a nyolcosztályos nép-
iskolát Magyarországon megoldjam és 10 mil-
lió pengő évi kiadásra , hogy ezt a nyolcosztá-
lyos népiskolát fenntartsam. 

A népiskolához kapcsolódik egy másik kér-
dés is, amelyet többen — Csoór, Rakovszky, 
Eckhardt , Molnár Imre és Szily Márton kép-
viselő urak — tettek itt szóvá, nevezetesen a 
gazdasági iskolák kérdése. Ezeknek a gazdasági 
népiskoláknak a problémája tényleg egyik leg-
közelebb megoldásra váró kérdés. Ennek a kér-
désnek helyes megoldását akadályozta a két 
szakminisztérium között mindezideig fönnállott 
tárcaellentét, illetőleg, hogy úgy mondjam, a 
bürokrat ikus féltékenység. Most sikerült a 
földmívelésügyi miniszter úrral olyan meg-
állapodást létesíteni, amelynek keretében remél-
jük, hogy a jövő esztendőre sikerül annyira 
előkészítenünk a gazdasági népiskolák kérdé-
sét, hogy a jövő költségvetési évben már az 
első konkrét lépésekkel is jöhetünk. (Helyeslés.) 

Az elgondolás, amiben megegyeztünk, a két 
minisztérium teljes kooperációja (Helyeslés.) 
és kölcsönös felügyelet, részemről nevelési és 
tanulmányi felügyelet, a földmívelésügyi mi-
niszter részéről szakfelügyelet és az ú j isko-
láknak lehetőleg egyetértő szervezése és alapí-
tása. Nem r iadunk vissza attól sem, hogy az 
önálló gazdasági népiskola —, amely az én ható-
ságom alá tartozik, mert hiszen iskolakötelese-
ket tanít gazdasági i rányban — és a föld-
mívelésügyi miniszter hatósága alatt álló téli 
iskola, ahol kell, akár egy épületben, egy veze-
tés alatt működjenek, mert a cél a jó gazda-
sági oktatás. (Élénk helyeslés és taps a jobb-
oldalon és a középen.) 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban Rakovszky 
t. képviselő úr számadatokat hozott föl, ame-
lyek tévesek. Ö tudniillik a költségvetésben sze-
replő 600.000 pengőt, amely összeg a gazdasági 
szakoktatásnál szerepel, az egész összegnek véli, 
amelyet a gazdasági népiskolákra fordítunk. 
Ez az összeg nemcsak, hogy nem jelenti a mező-
gazdasági népoktatás egész hitelét —, mert 
hiszen annak nagyobb része a földmívelésügyi 
tá rca keretében van —, hanem még itt a kul-
tuszköltségvetés keretében is csak kis részének 
az el látására elég. Nevezetesen a személyi tétel, 
— amely, úgy emlékszem, 550.000 pengő körül 
mozog — a meglévő 52 iskola közül csupán 21 
állami iskolának a személyi költségeit fedezi, 
míg 31 községi iskola költségeit az illető köz-
ségek viselik, s az állam csak a költségvetés-
ben szereplő 25.000 pengővel j á ru l hozzá ezek 
személyi kiadásaihoz. A dologi kiadásoknál 
szereplő —, ha jól emlékszem — 28.000 pengő 
egyetlenegy iskolának, a kiskundorozsmai ön-
álló gazdasági iskolának dologi kiadása, — 
ennyivel j á ru l hozzá az állam — az összes 
többi iskolák dologi kiadását a községek, ille-
tőleg az egyes iskolák önjövedelmei fedezik. 
Ennélfogva az a beállítás, min tha csupán 
600.000 pengőt fordí tanánk ezekre a célokra, 
nem állhat meg. Megjegyzem, hogy én, — ellen-
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tétben a képviselő úrral, — nem vagyok híve 
a minden áron való államosításnak és igenis, 
mind az általános, mind a gazdasági i r ányú 
népoktatást igen nagy mértékben a községek 
feladatának tartom. 

A polgári iskolai építkezésekre ezidén elő-
ször vettünk fel a költségvetésbe 150.000 pen-
gőt újólag. Ennek s a rendes és átmeneti .java-
dalmak között szereplő évi 60 000 pengőnek, 
valamint bizonyos önjövedelmeknek fölhaszná-
lásával két év alatt tíz ú j iskola és három épü-
letrész építése és igen sok tatarozás lesz meg-
oldható. Ezek közül nyolc iskola szeptember-
ben már készen vár ja a tanulókat. Ezzel a leg-
sürgősebb polgári iskolai beruházásoknak kö-
rülbelül 25%-át sikerült megoldani. 

A középiskoláknál kedvezőtlenebb a helyzet. 
I t t hat ú j épületre és öt nagyobbarányú bőví-
tésre volna szükség, amelyek közül az idei és a 
jövő esztendei költségvetés csak egy nagyobb 
középiskola, az óbudai, I I I . kerületi Árpád 
gimnázium építésére nyú j t lehetőséget. 

Meg kell említenem az építkezések során 
azt a középiskolai és középfokú iskolás tanító-
gyermekek elhelyezésére szolgáló új interná-
tust, amely Szegeden most, a nyáron fog meg-
nyílni. Ez a tanítóinternátusi-alapból épült 
olykép, hogy a három internátusi a lap ; az 
állami, katolikus és a protestáns alap vagyona 
együtt használtatott fel. Az állami alap köl-
csönvette a másik kettő vagyonát, amelyet 
kamatosan fog megtéríteni. A következő alka-
lommal a katholikus és protestáns int ernátu-
sok építésére fog Pécsett és Debrecenben 
hasonló módon sor kerülni. Szükség volt ezt így 
részletesebben érintenem azért is, mert Kéthly 
Anna t. képviselőtársam az idén ismét szóvá-
tette a népiskolai beiratási dí jak kérdését. 
Az internátusok, amelyek a tanítók gyermekei-
nek befogadására szolgálnak, a népiskolai be-
iratási díjakból épülnek. A népiskolai be-
iratási díjat , évi egy pengőt, azonban —, mint 
má r itt többízben megállapítottam, —csak azok 
az elemi iskolás gyermekek fizetik, akik tud-
nak fizetni. Egymillió elemi iskolás növendék kö-
zül 300.000 fizet, a többinek elengedik ezt a dí ja t . 
Semmiféle antiszociális gondolat sem nyilvá-
nul meg tehát abban, ha a vagyonosabb és az 
egypengős összeget elbíró szülők fizetnek 
azért, hogy ennek az összegnek a feléből a sok-
kal kevésbbé tehetős tanítók gyermekei maj-
dan megfelelően neveltessenek, (Helyeslés.) és 
hogy az egy pengő másik feléből, 50 fillérből 
azok a szegény gyermekek, akiket védeni mél-
tóztatik. ingyen-tankönyv ellátásban részesül-
jenek, (Helyeslés, a Ház minden oldalán.) mert 
hiszen a beiratási dí j e célokra fordít tatik. 

A testnevelés fontosságának megfelelően az 
Országos Testnevelési Alap és a Nemzeti Úszó-
sport Alapítvány fölhasználásával Kelemen 
Kornél t. barátomnak, a Testnevelési Tanács 
elnökének támogatásával és javas la tára igen 
hosszú sorát a sportépítményeknek hoztuk 
létre. A számszerű adatokat csupán röviden 
említve, összesen 30 iskolai és 3 társadalmi 
egyesületi tornaterem, 26 iskolai, 17 levente és 

55 társadalmi sportpálya, 27 sportuszoda, 6 cser-
kész evezőstelep és 1 cserkész repülőhangár 
építtetett, illetve egészíttetett ki a rendelke-
zésre álló összegekből. (Helyeslés.) Ezek közül 
teljesen ú j létesítmény 18 tornaterem, 49 sport-
pálya, 27 sportuszoda ós 7 cserkésztelep. Ez az 
1933., 1934. és 1935. évek mérlege. 

I t t a költségvetési számok és építési ada-
tok kapcsán kívánok megemlékezni az egyetem 
alapszerű vagyonának lényeges gyarapodásá-
ról, illetőleg restituálásáról. Méltóztatnak emlé-
kezni, hogy a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem a Felvidéken levő ingat lanainak 
lefoglalása miatt perben állt a csehszlovák 
állammal s hogy ezt a pert a hágai nemzet-
közi bíróság az egyetem javára döntötte el. 
Ezeknek a felvidéki ingatlanoknak az értéke-
sítéséből befolyt összegből az egyetem meg-
vásárolta a 8234 holdas bujáki uradalmat , 
amelyből 4565 hold erdő, a többi pedig mező-
gazdasági terület. A kezelés tekintetében az 
erdőt, valamint a mezőgazdasági területnek 
azt a részét, amely a közeljövőben erdősítés alá 
kerül, a közalapítványi erdőigazgatóság vette 
át, a többi részt pedig haszonbérlet ú t j án fog-
juk hasznosítani. A per t vivő egyetemi tanárok 
által föl nem vett ügyvédi költségekből, 180.000 
pengőből az egyetem házat építtetett a Ganz-
utcában, amely bérház jövedelme kizárólag 
diákjóléti célokra fog szolgálni. (Éljenzés.) 

Az Egyetemi Nyomda vagyona is gyarapo-
dott a legutóbbi két esztendőben. A pénzügy-
miniszter virral az Egyetemi Nyomda régi 
várbeli, használaton kívül álló épületét elcse-
réltem az alap tulajdonába bocsátott Mária-
utcai bérházzal, amelynek jövedelme gyarapí-
tani fog ja az Egyetemi Nyomda jövedelmét. 
Jelentősebb ennél, hogy az Egyetemi Nyomdá-
ban két év előtt végrehaj tot t teljes igazgatási 
és adminisztratív átszervezés eredménye most 
mutatkozott meg a vagyoni mérlegben és a 
nyereség-veszteség számlában: a mérlegszerű 
vagyon a mult esztendőben végrehaj to t t igen 
nagy összegű leírások és tartalékolások elle-
nére az 1932. évi 1,081.169 pengőről 1,172.165 pen-
gőre emelkedett és a nyereség-veszteségszámla 
ez idén már — hosszú évek gzünete után — 
18.279 pengő felesleget mutat, amit a régi tradí-
ciókhoz híven az Egyetemi Könyvtár és a 
Tudományos Társulatok Szövetsége céljaira 
osztottunk szét. Hasonlóképen teljesen rendbe-
jött a Magyar Nemzeti Múzeum gróf Apponyi 
Sándor a lapí tványának dolga, amelynek tar-
tozásai a költségvetésbe évek óta felvett annui-
tásos összeggel rendeztetnek és amely alapít-
ványi birtok most házi kezelésben rendszeresen 
jövedelmez, úgyhogy jövedelme az idén mái-
nem csupán a gazdasági fejlesztésre, hanem 
a Nemzeti Múzeum céljainak dotálására is föl 
lesz használható. 

A személyi kiadásokra áttérve, a költség-
vetés — egész röviden kívánom kiemelni — 
25 új kisegítő tanító, 15 új hitoktató tanító 
alkalmazását és 100 helyettes tanítói állásnak 
segédtanítói állássá való átalakítását, vala-
mint a helyi javadalom és kongrua aranyosi-
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tására fölvett 60.000 pengős összeget tünteti 
fel. Ezt azért k ívántam hangsúlyozottan ki-
emelni, mert ezeket a tételeket inkább szimbo-
likus összegeknek tekintem, amelyek ar ra 
mutatnak, hogy a kultusz-kormány következe-
tesen törekszik e kérdések megoldására. 

Feltétlenül szükségesnek tartom a tanítók 
létszámának szaporítását, (Élénk helyeslés.) 
ami természetes is, mert ha iskolákat építünk, 
azokban taní tókra is szükség lesz. Amennyi-
ben a Programm, amelyet itt az előbb vázol-
tam, végrehajtat ik, néhány év során s az a 
2300 új tanterem létrejön, ehhez körülbelül 
1600—1800 új tanítóra lesz szükség; azért nem 
többre, mert sokhelyütt a rossz épület helyébe 
kell ú ja t emelni. H a teljesen gyökeresen óhaj-
tanám megoldani a népiskolai tanulók osztály-
lészámának leszállítását, akkor szükség volna 
körülbelül 2500—3000 tanítóra. Az a kép, ame-
lyet Matolosy Mátyás t. képviselőtársam és 
némely más fölszólalók itt a magyar kul túra 
és a magyar népoktatás állapotáról festettek, 
egyáltalában nem felel meg a tényleges álla-
potnak. 

Aki ezeket a fölszólalásokat hall ja , s az ösz-
szehasonlításokat és statisztikai adatokat mér-
legeli, elborzad, kétségbeesik és azt fogja hinni, 
hogy Magyarországon a községek százai és 
ezrei vannak iskola nélkül, tanító nélkül, hogy 
gondozatlanul - hevernek a gyermekek az út 
porában és semmi sem történik az érdekükben. 
Ezzel szemben a pontos statisztikai adatok sze-
rint 3400 magyar község közül jelenleg 3256-ban 
van 6958 iskola, ennélfogva mindössze 144 úgy-
nevezett csatlakozó község van, amelyeknek gyer-
mekei más községekbe já rnak s ezek között el-
enyészően kevés az olyan község, ahol nagyobb 
tanulói létszám van. Legtöbbjük 10—20, leg-
följebb 30 tanulós létszámmal rendelkező köz-
ség, amelynek gyermekei a szomszédos 3—3-5 
kilométerre járnak, tehát távolabbi helyre, 
mint a budapesti diákok nagyrésze. Én csak az 
általános helyzetet k ívántam jellemezni és meg-
állapítani, hogy nincs olyan szomorú állapot, 
mint ahogy Matolcsy t. képviselőtársam vázolta, 
de szükséges volt ezzel a kérdéssel azért is fog-
lalkozni, mert « tanítói és tanítónői állástalan-
ság problémája is foglalkoztatja a közvéleményt 
és a sajtót. Éppen m a a Nemzeti Újságban je-
lent meg egy hosszú, bár részben téves adato-
kat tartalmazó cikk, amely azonban tagadha-
tat lanul igazat mond abban, hogy az 1934 előtt 
végzett tanítók és tanítónők közül 3280 tanítónő 
nyújtotta be pályázatát a legutóbb hirdetett 
tanítói állásokra s amikor megállapította a 
tavaly és tavalyelőtt végzett tanítók és tanító-
nők számát. Tény az, hogy diploma-túltermelés 
van. A tanítókkal, ha az iskolaépítési progra-
mot következetesen végrehajtjuk, nem lesz baj. 
Azt viszont nyíltan meg kell mondanom, hogy 
a tanítónő-képzés terén túlságos nagy túlter-
melés van. Tömegesen képezik ki a tanítónőket, 
de nem az állami iskolák. Nagyon sok képezde 
van, viszont gyermekét mindenki kenyér-
kereső pályára k íván j a adni és azoknak a leá-
nyoknak, akik nem akarnak gimnáziumba 

menni, latinul tanulni, ma jdnem egyedül a 
tanítóképző áll rendelkezésiikre. Ezért óhajtok 
egy újfajta, más pályák felé nevelő leány-
iskolái típust létesíteni. (Helyeslés.) 

A tanítónők nagy részének sorsa bizonytalan. 
Kétségtelen, hogy a jövőre nézve intézkedésre 
lesz szükség, akár a tanítónőképzők diáklétszá-
mának csökkentése, akár egyes tanítónők ép zők 
megszüntetése, akár más intézkedések által. Én 
magam nem szívesen foglalkoznám oly gondo-
lattal, aminő a fér jes nőknek a pályákról való 
teljes eltiltása, mert ez bizonyos tekintetben 
igazságtalan, amig kis exisztenciákról van szó. 
(Úgy van!) Egyelőre törvényes intézkedésre 
nem is tudok módot találni. Ellenben innen a 
Házból szükségesnek tartom komolyon figyel-
meztetni azokat a hölgyeket és férjeikel, akik 
hivatalokban vannak, akiknek férje magas 
pozíciót tölt be, (Taps a jobboldalon.) akik-
nek fér je magas jövedelmet élvez, (Taps a 
jobboldalon.) hogy ez nemcsupán azért helyte-
len, mert mások állását elveszik, hanem azért 
is helytelen, mer t a kétszeres hivatali jövede-
lem demoralizál. (Ügy van] Taps a jobbolda-
lon.) 

A Nemzeti Ú j ság mai cikkével kapcsolat-
ban meg kell állapítanom, hogy abban egy 
fontos szám tévesen van föltüntetve. Nevezete-
sen az évi tanítószükséglet ez a cikk az állam-
nál 120-ra, a községi és felekezeti iskolák iá i 
ugyancsak 120-ra teszi, tehát az évi összes szük-
ségletet 240-ben állapítja meg. A tényleges szük-
séglet azonban ennél lényegesen nagyobb, pél-
dául a mostani 1935/36. költségvetési évben be-
állt fogyaték 560 személy. Ebben a számban 
nincs benne a fővárosi kényszerelbánási e l já rás 
eredménye, amelyről a minap oly sok szó esett 
s amelynek semmiféle rejtett hát terük nincsen, 
csupán az iskolában tanítói kötelességét nem 
teljesítő, hanyagul teljesítő és az iskolába nem 
való tanítók eltávolítását célozza. (Helyeslés.) 

Sokan szóvátették itt a képviselő urak közül 
a tanítói és t aná r i illetmények kérdését. 

Peyer és Esztergályos képviselő urak általá-
nosságban beszéltek a tanítói nyomorról, hogy 
a fizetés csekély, nem lehet megélni, stb. Mind-
ezek a régi zöngék, amelyek mindúntalan visz-
szatérnek, ma a tanítói karra alkalmazva, nem 
egészen igazságosan hangzanak. Egy cikkem-
ben három esztendővel ezelőtt számszerűleg 
kimutattam, hogy a tanítói kar, amely nemcsak 
hogy megérdemli fizetését, de amely nagyobb 
fizetést érdemelne meg, (Úgy van! Úgy van!) 
mint amennyit ma kap és amely mindenesetre 
gondtalan megélhetést érdemel, ma más tiszt-
viselőkategóriákkal szemben mégis bizonyos 
mértékben kedvezőbb helyzetben van. A béke-
állapothoz viszonyítva ugyanis a tanítók fize-
tése százszázalékig valorizálódott azáltal, hogy 
magasabb fizetési osztályok nyil tak meg előt-
tük. Ne méltóztassék ezt félremagyarázni: én 
nem védem a tanítói fizetések mai színvonalát, 
én csak azt mondom, hogy más kategóriákkal 
szemben elég kedvező a helyzetük, mert a béke-
beli fizetés száz százalékát kapják meg azáltal, 
hogy magasabb fizetési osztályba mehetnek 
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előre, míg más tisztviselőkategóriák, elsősor-
ban pedig az egyetemi végzettségű tisztviselői 
kategóriák, a békebeli fizetésnek sokkal kisebb 
százalékát kapják, különösen a magasabb állá-
sokban. Éppen azért nem szeretem, amikor itt 
általánosságban beszélnek taní tói nyomorról, 
mert erről nincs szó. Az a kívánság, hogy a 
taní tók a VII. fizetési osztályba juthassanak, 
nem is merülhet föl, mert ez megtörténik min-
den esztendőben: a tanítóság 10 százaléka a VII. 
fizetési osztályban van. Természetesen, amíg én 
miniszter vagyok, egy olyan tanító sem fog 
előlépni, akinek rossz minősítése van, aki rosz-
szul tanít, aki azt nem érdemli meg, mert a 
VII. fizetési osztály a jó tanítók számára nyílt 
meg. 

A helyi készpénzjavadalom rendszeres kifize-
tése, amint azt itt a Házban két év előtt bejelen-
tettem, az illetményhivatal által történik. A taní-
tók szempontjából ez a kérdés rendezve van, 
mert a tanítók minden hónap elsején rendsze-
resen megkapják készpénzilletményeiket, per-
sze az iskolafenntartókkal az államnak még le-
számolása lesz, ez azonban más kérdés. 

Az iskolaterbeknek községenkénti arányosítá-
sára a kultúi 'adóra és egyéb ily ideákra vonat-
kozólag több oldalról fölmerült kívánságokra 
kénytelen vagyok megjegyezni, hogy ezeket a 
kérdéseket csak a pénzügyi kormányzattal 
egyetértve lehet olyan időpontban megoldani, 
amikor ez egyetlen községben sem fog nagyobb 
megterhelést jelenteni. Ma bármilyen igazsá-
gosan fogom ezt az arányosítást végrehajtani, 
némely helyen mégis méltánytalanságot és 
sérelmet követnék el, tehát alaposan elő kell 
készíteni. 

Marad tehát a nagy kérdés: a tanítók ter-
ményilletményeinek kérdése, amely tulajdon-
képen ma gyökere minden elégületlenségnek. 
Ez az oka mindazoknak a panaszoknak, ime-
lyek itt is elhangzottak s amelyek a tanítók 
mai helyzetét sérelmezik. A terményilletmények 
kérdése szorosan kapcsolódik a lelkészi illet-
mények, a lelkészi kongrua kérdéséhez. Amint 
méltóztatnak tudni, a kérdés lényege az, hogy 
a számítási kulcs, amellyel a búzaegységet a 
helyi javadalomba beszámítják, kicsiben van 
megállapítva, vagyis a tanítóknak a természet-
ben kapott búzát ma is 21 pengőben, a lelké-
szeknek pedig 27 pengőben számít ják. A régi 
búzaárak megállapítása a lapján történik ez. Két-
ségtelen, hogy ez így hallatlanul igazságtalan 
és méltánytalan állapotnak látszik, de van egy 
oka, amit a felszólalások során méltóztatnak 
elfeledni, t. i. a tanítóknak kisebb, a lelkészek-
nek nagyobb része nem búzában élvezi a ter-
ményjavadalmat , hanem a földben és ennek a 
földnek a jövedelme 1—1-5 mázsa búzában van 
megállapítva, holott a valóságban 2—3—4 má-
zsa búza a jövedelem. A taní tóknak és lelké-
szeknek azok a kategóriái tehát, akik búzában 
kap ják az illetményt, súlyosan károsodnak, akik 
földben kapják, azok jobban járnak. I t t tulaj-
donkópeni egyéni elbírálásra, arányosí tásra 
van szükség. Az ideális megoldás természete-
sen az volna, hogy készpénzben fizetnénk őket. 

Ez azonban nehezen lesz megoldható. Minden-
esetre ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. 
Addig is, amíg a kérdés megoldódik, méltóz-
tassanak megengedni, hogy néhány számadat-
tal megvilágítsam ennek jelentőségét. (Hall-
juk! Halljuk!) 

Ma az országban 19.563 taní tó működik, akik 
közül a terményilletményeknél érdekelve van 
4700, ebből a 4700-ból 2500 tanító van érdekelve 
évi 2—30 egységgel, vagyis évi 25—150 pengő-
vel, 1700 taní tó van érdekelve 30—60 egységgel, 
vagyis 150—300 pengővel, 500 tanító van csak 
érdekelve 60-nál több egységgel, vagyis 300 
pengőn felüli összeggel, tehát tulajdonképen 
egy kisebb csoport az, amely súlyosan van meg-
terhelve, míg a többiek kisebb összeggel. Ami at 
azonban mondottam, ez a kérdés kapcsolódik 
a lelkészkérdéssel s itt ma még az egyes ada-
tok sem állnak teljesen rendelkezésre. Ezek 
az adatok rendszeresen, de sematikusan van-
nak fölfektetve s így tulajdonképen min-
den egyes esetet most kell külön elbírálni. 
Mindenesetre a felszólalások hatása alatt — 
sa já t meggyőződésem szerint is •— bejelentem, 
hogy a kérdéssel, amelyhez az adatgyűj tés t 
részben már el is végeztük, a lelkészekre nézve 
pedig megindít juk, a legkomolyabban kívánok 
foglalkozni, s a pénzügyminiszter úrnál szor-
galmazni fogom valaminő megoldását. (Helyes-
lés.) Remélem, hogy tudunk találni valami ará-
nyosítással, vagy más módon olyan megoldást, 
ami ki f o g j a az érdekeket elégíteni. Ismétlem 
azonban, liogy az ú j számításnál a földilletmé-
nyek tényleges jövedelmét feltétlenül szüksé-
ges lesz m a j d figyelembe venni. 

Mindazok a számok, amelyeket itt talán unal-
masan, ta lán hosszad*lmasan, talán feleslege-
sen is felsoroltam, (Halljuk! Halljuk!) képel 
kívánnak adni arról a törekvésről, amelyet a 
közoktatásügyi igazgatás racionalizálása kap-
csán az igazi szükségletnek megfelelő átépítés, 
s a materiál is szervezet racionalizálásának irá-
nyában szem előtt tar tot tam. Ezen eredmények 
ismeretében, s azoknak itt történt felvázolása 
után tisztelettel vissza kell utasítanom a kul-
tusztárca elhanyagoltságára vonatkozó meg-
jegyzéseket. Nagyon jól tudom, hogy a kultusz-
tárca nincs megfelelően dotálva. Megállapítot-
tam most három évvel, aztán két évvel és egy 
évvel ezelőtt és megállapítom ma is, hogy a 
kulturális kiadásokra több, sokkal több pénzre 
volna szükségünk, de megállapítottam és meg-
állapítom újra azt is, hogy a kultuszminisz-
ter éppúgy köteles az állam és az állampolgá-
rok teherbíróképességéhez alkalmazkodni, mint 
a többi szakminiszterek, s ha fájó szívvel is, 
szűkebb keretek közé szorítani a maga igé-
nyeit. 

Tévesek Matolcsy t. képviselőtársamnak az 
analfabet izmusra vonatkozó megállapításai, 
noha a leghitelesebb statisztikai adatokon nyug-
szanak. Ebbe a hibába beleestek t. képviselő-
társaim tava ly is, amikor az analfabéták szá-
mának túlságos nagyságát igyekeztek bizonyí-
tani. 

Ha azt az általános statisztikai adatot né-

1 
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zem, amely minden kis statisztikai könyvecs-
kében benne foglaltatik, a helyzet valóban na-
gyon elszomorító, mert e szerint Magyarorszá-
gon a hat éven felüli analfabéta lakosok száma 
az összlakosság 8'8%-a. Ezeket az adatokat ele-
mezni kell. Ezeket az adatokat a statisztikai hi-
vatallal elvégeztetvén, arra az eredményre ju-
tottam, hogy ha a hatéves gyermekeket kikap-
csoljuk és á t térünk arra a rendszerre, amely 
Franciaországban, Ausztriában és minket ki-
véve ma jd mindenütt divatos, hogy hétéves 
kortól vesszük itt figyelembe a gyermeket, 
vagyis az első életévtől, amikor már tudhat 
írni, tehát az első elemistát decemberben nem 
vesszük be ebbe a statisztikába a népszámlálás-
kor, mert hiszen két hónap alatt nem tanulha-
tott meg írni s e tömeg leszámítása után életkor 
szerint csoportosítjuk a lakosokat, akkor egé-
szen más eredményre jutunk. Az 1930. évi sta-
tisztikai adatok szerint — min t mondottam — 
az ország lakosságának 8 8%-a analfabéta, de 
ebből a 673.000 emberből 205.000 esik az akkor 
hatvan éven felüli, tehát most 66 éven felüli la-
kosságra. A 60 éven felüli lakosok között volt 
24-2% analfabéta. A 40. és 59. évek között levő 
lakosságnál, vagyis azoknál a korosztályoknál, 
amelyeknél az 1868:XXXVIII. tc. és a Trefor t -
féle állami iskolaépítések ha tása már érezhető 
volt, csak 10"2% az anafabéta. A 25—39. évesek 
között, vagyis a Wlassics-féle millenáris is-
kolaépítéseket és az Apponyi-féle iskolapoliti-
kát követő időben beiskolázott között már csak 
5-l% az anafabéta. A 15—24 éveseknél nagyobb 
változás nincs. Ezek az év jára tok esnek a há-
ború és a forradalmak idejére, az 5'1-ről az 
arányszám mégis 4'8-re csökkent. 1922 óta, 
vagyis az 1921: X X X . tc% az iskolakötelezettség-
végrehaj tása óta beiskolázott 10—14 év közötti, 
vagyis ma 16 és 22 évesek közül, a Klebelsberg-
féle iskolapolitikának eredményeképpen neve-
lődött f iatal nemzedéknél 2% az analfabéták 
száma, 24—10—5—4-8—2 a számsor, úgyhogy itt 
olyan örvendetes haladás mutatkozik, amely 
egy bizonyos idő múlva, éspedig nagyon rövid 
idő múlva, — csak a ma 45 éven felüli nemze-
dék elmúlását kell megvárni, tehát a mienkét 
(Derültség.) — olyan kedvező százalékszám áll 
elő, aminő a nyuga t i és északi országokban 
régen kialakult. Hogy miért csak most fog ez 
a szám kialakulni, annak nagyon egyszerű a 
magyarázata. Nálunk 30—40 évvel később kez-
dődött meg a rendszeres népoktatás, mint ott. 
(Úgy van!) 

A kiegyezés, az alkotmányos élet helyreállí-
tása u tán báró Eötvös József intézkedésével 
indult meg az a folyamat, amelynek eredmé-
nye lett az, hogy a legújabb nemzedéknek 
csak 2%-a analfabéta. Természetesen a fiatalok-
nál sok ez a 2% is, azért a 40 éven aluli anal-
fabéták taní tására nagy gondot fordítunk. H a 
40 éven felüliek jelentkeznek, ezeket is szívesen 
lá t juk a tanfolyamokon, de ezek rendszeres ta-
ní tása ma már nagyon fáradságos munka 
volna, mert tudjuk, hogy az a fa lusi ember, aki 
40 éves koráig nem tanult meg í rni és olvasni, 
bizony később már nem igen akar tanulni. 

T. Ház! Összefoglalva az adatokat és mondot-
takat, megállapítom, hogy a 40 éven felüliek-
nek, vagyis a ma 46 éven felülieknek — lévén 
ez az adat mind 1930-as származású — 14%-a, a 
10—40 éveseknek pedig 4'5%-a analfabéta, ami 
egészen más szám, mintha együtt és egysége-
sen 8'8%-ban fejezném ki ezt az összeget. Mon-
dom, sok a tennivaló, küzdeni kell az ellen a 
ba j ellen, ami van, de a baj t nagyobbnak fel-
tüntetni, a helyzetet sötétebbnek beállítani nem 
szabad s ezért voltam bátor a kérdést megvilá-
gítani. (Élénk helyeslés a jobboldalon és a kö-
zépen.) 

Petrovácz t. képviselő ú r a kommunista moz-
golódásról szólt, amely legutóbb a középisko-
lák egyrészében Budapesten előfordult, gon-
dos felügyeletet kívánt ezekkel szemben életbe-
léptetni, ami természetesen meg lesz. Fábián t. 
képviselőtársam különböző szektákat és köztük 
az lígynevezett ősmagyar pogányok szektáját 
tette szóvá, amely szekták mind a magya r lel-
kiség megbontására szolgálnak. Többen érin-
tették a felekezeti kérdést. Némelyek a feleke-
zeti béke szellemében, de voltak olyan felszóla-
lások is, amelyekben egy kis graváment vél-
tem felfedezni. Sulyok képviselő úr és Reibe! 
képviselő úr, sajnos, nincsenek jelen, bizonyos 
katolikusellenes tendenciákról, bizonyos száza-
lékok nem érvényesítéséről -és hasonlókról pa-
naszkodtak, ami azt muta t j a , hogy itt idegesség-
vau a felekezeti kérdésben. T. képviselő urak, 
osztályérdekek istápolására, amivel a szociál-
demokrata pár t részéről szoktak vádolni, osz-
tályellentétek alátámasztására soha és semmi 
körülmények között a m a g y a r művelődési poli-
tikában, de más téren sem vagyok kapható. Én 
teljesen elhibázottnak tar tom, — méltóztatnak 
tudni munkásságomból — a történelmi ma-
terializmus egész eszmemenetét, ideológiáját, 
(Úgy van! Úgy van! jobb jelöl.) azzal egész éle-
temben, tudományos munkálkodásomban, hiva-
tali munkálkodásomban és politikai pályámon 
is szembe helyezkedtem. Én a spir i tualizmus 
alapján állok, (Helyeslés jobbfelől.) a szellemi 
és erkölcsi tényezőket tartom primér történe-
lemirányitó tényezőknek és mégis mindenesetre 
túlhaladottnak tartom az önök tiszteletreméltó 
álláspontját, amiről már igen kiváló szociálista 
tudósok is megállapították, hogy túlhaladott. 
Én tehát minden osztályharcot és más, a nem-
zeti életet bomlasztó tényezőt feltétlenül elítélek 
és ezek ellen harcolni kívánok, mert ezeket 
bomlasztó tényezőknek tar tom. (Úgy van! Úgy 
van! — jobbfelöl és középen.) Korábbi beszé-
deimben, amelyeket itt a Házban mondottam, 
mélységes aggodalmamat fejeztem ki ezekkel 
a jelenségekkel szemben. 

Mélységes aggodalmamat fejeztem ki a szi-
lárd és egységes nemzeti világnézet, az igazi 
nemzeti közszellem, a lelki egység, a lelki 
egyensúly hiánya és kóros tüneteknek, beteges 
törekvéseknek, rossz ideológiáknak érvényesü-
lése miatt. Az osztályharc, a gazdasági és in-
tellektuális ágazatok közötti hivatási harc, a 
felekezeti harc, a magya r ság és a kisebbségek, 
közjogi és pártpolitikai csoportok, tudományos, 



10. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ' 361 

művészeti és irodalmi irányok harcának mai 
e lfajulása, a lelki disszonancia és a lelki eldur-
vulás tünetei a legnagyobb veszedelmei ennek 
a nemzetnek. (Ügy van!) A következmé-
nyek jelentkeznek rosszul értelmezett idegen 
ideológiáknak átültetésében, ez ideológiáknak, 
bizonyos irányzatoknak és azok fedöszerveinek 
— most az iskolai vizsgálat a lkalmával volt 
a lkalmam ezekkel is megismerkedni — beplán-
tálásában. Nem lévén nemzetiség elég, csinálunk 
magunknak nemzetiséget. (Úgy van!) Kuta tn i 
kezdjük, kiben van német, kiben van szláv, ki-
ben van latin vér, (Úgy van!) És ha kikutattuk, 
akkor azt kiál t juk a másikról, hogy: te nem 
vagy m a g y a r ! Sajnos , ha egy kissé megva-
ka r juk ezeket az urakat , akik ezekkel az ideák-
kal jönnek, kiderül, hogy legkésőbben olvadtak 
be a magyarságba. (Ügy van! — Általános él-
jenzés és taps ) 

Aki a magyar nemzetet és általában a nem-
zetet a történeti és etikai értékek magasabb 
szemszögéből nézi, az a magyar nemzet egyik 
legnagyobb erejének és értékének fog ja tar-
tani, hogy azokat az egyénenként, csoportosan, 
de néha a nagyobb tömegekben bevándorolt 
idegeneket, akik erre a földre jöttek és magya-
rokká lettek, teljesen asszimilálni, beolvasztani 
tudta. (Ügy van!) Ha nem lett volna meg a ma-
gyar nemzetnek ez az ereje, régen elpusztult 
volna, annyi mindenen ment keresztül. (Úgy 
van!) 

Hasonló a helyzet az álfelekezetekkel, a szek-
tákkal is. Megállapítom, hogy nem ismerem 
azokat a történelmi adatokat, amelyek alapján 
ez az állítólagos pogány magyar vallás rekon-
struáltatott . Ez tehát csak elmélet, teória, 
amelynek semmi értelme sincs. (Ügy van!) 
A magyar nemzet asszimiláló ereje mellett ősi 
hagyományainak igaz tiszteletével és a keresz-
ténységhez való csatlakozásával szerezte meg a 
polgárjogot és az élethez való jogot. (Úgy van!) 

Nagy hiba a materiál is szellem térhódítása 
is. Mindenütt az anyagi érdek a fő s másoknál 
is ezeket keresik. Nem véletlen, hogy a kul-
tusztárca költségvetésének mostani v i t á já t Illés 
József bará tom éppen ezeknek a kérdéseknek 
feszegetésével kezdette meg, ezekre a magyar 
egységet, szellemi, lelki egységet megbontó té-
nyezőkre és törekvésekre mutatott rá és az 
egységnek kialakítását sürgette, ennek szüksé-
gességét hirdet te és ezen alapon fogadta öröm-
mel azokat az intézkedéseket, amelyeket én ebbe 
az i rányba tettem. Én szerintem van kicsinyes 
és korlátolt gravaminál is politika, (Úgy van!) 
Mindenütt sérelem, mindenütt pletyka, min-
denütt gyanúsí tás rágalom, hi tványsággal vá-
dolás, (Zaj, — Halljuk! Halljuk! jobb felől.) min-
denütt mindenkiről, még a legnemesebb jellem-
ről, a legmagasabb erkölcsi alapon álló ember-
ről is minden al jasságnak feltételezése. 

Egyetlen eszköz a nemzeti erők és erkölcsi 
erők koncentrációját előkészítő, a nemzeti ér-
tékek szintetikus összefoglalására törekvő, 
egészséges, céltudatos nemzetnevelés. (Úgy 
van!) 

Amikor erről beszélek, visszagondolok a ne-

gyedfél év előtti időkre. H a eljöttem a tudo-
mánynak a polit ikánál sokkal tisztább légköré-
ből, ha e l fogadtam a meghívást a kultusztárca 
vezetésére, ezt olyan eszmény jegyében tettem, 
amelyet a történelemben sokszor megtagadni, 
de sokszor érvényesülni is lá t tam és amely 
eszmény: a nemzeti egység gondolata, a törté-
nelemben igen sokszor pótolhatatlan nagy érté-
ket jelentett a magyarság számára. (Ügy van! 
Ügy van! Ügy van! Taps.) 

Ennek a lelki összeolvadásnak, ennek a lelki 
egységnek, ennek a nemzeti erőkoncentráció-
nak jegyében vállal tam el a miniszteri tárcát . 
Szintetikus nemzetnevelési elgondolásomat lá-
tom igazolva, amikor a tisztelt Képviselőház 
t ag j a i majdnem minden oldalról elismeréssel 
viseltetnek problémáim, kultúrpolit ikai törek-
véseim iránt. Méltóztassanak megengedni, hogy 
különösen kiemeljem e tekintetben Illés József 
mellett, Huszár Mihály kedves barátom elisme-
rését, aki ellenzéki oldalról tett hitet kul túr-
politikám helyessége mellett és aki megállapí-
totta azt, amit egy pár nappal ezelőtt egyik 
tiszteletreméltó főpapunk, Glattfelder Gyula 
csanádi püspök is megállapított Szegeden, jú-
bileumi ünnepségei során, hogy a magyar kor-
mány pártatlan politikát folytat a felekezetek-
kel és egyházakkal szemben és a nemzeti cé-
lok érdekében igyekszik előkészíteni a nemzeti 
szintézis munkáját. 

A nemzetnevelés i rányításában az elmondot-
takhoz képest i rányelvem: a szellemi és erköl-
csi értékek tisztelete. Ez a tisztelet ezeknek az 
értékeknek pr imőr szerepén, elsődleges törté-
netirányító szerepének tuda tán alapul. Alap-
elvem a valláserkölcsi és nemzeti gondolat, a 
nagy szellemi értékek tiszteletben tartása és a 
magyar népi gondolat feltétlen érvényesítése. 
(Ügy van!) Elvem továbbá az iskolában, a köz-
életben, a társadalomban és a hivatalban egy-
a rán t a következetes tehetségkiválasztása, sze-
lekció, (Helyeslés.) amely kiválasztás ú t j á n a 
m a g y a r nép minden rétegéből sar jadt tehetsé-
gek. kiválóságok és értékek el juthassanak a r r a 
a pozícióra, a r r a a helyre, ahová őket tehetsé-
gük és a nemzet sorsa rendelte. 

Ebből az elvi alapból ki indulva új szellemet 
visznek a nemzetnevelésbe. A szakismeret mel-
lett a nevelés szempontjainak is érvényt szer-
zek. E nemzetnevelő munkának valamennyi is-
kolatípusban egységesen, céltudatos i rányí tás 
mellett kell folynia. E mellett a nevelőszem-
pont mellett, az erkölcsi, jellembeli és nemzeti 
nevelés szempontjai mellett, természetesen gon-
dot fordítok a nemzetnevelésben a magyar élet 
gyakorlat i szempontjaira is. A gyakorlat i életre 
való nevelésnek sokszor kissé téves értelemben 
ós fé l remagyarázva hangoztatott jelszavát egé-
szen más értelemben ón is vallom. 

Az iskolának igenis a magyar életre gyakor-
latilag kell előkészítenie a gyermekeket, de a 
gyakorlati nevelés nem jelentheti azt, amit 
szakemberek és elfogult közéleti férfiak is kí-
vánni szoktak, a tárgyak szaporítását, a gyer-
mekek túlterhelését, a gyermeki agy bomlasz-
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tását, mert ha ebben jelentkezik, akkor csak 
kárt okozhat és nem hasznot. (Ügy van!) 

A közoktatásügyi igazgatásban a nevelés 
egységének elvi gondolata a lap ján igyekeztem 
az 1935:VI. tc-ben lefektetett közigazgatási át-
szervezéssel az i rányí tás egységét biztosítani. 
Ezt a központi i rányí tó szervnek, a miniszter 
mellett működő nevelésügyi osztálynak és az 
ennek megfelelő, ezzel kongruens Országos 
Közoktatási Tanácsnak szervezésével és nyolc 
vidéki középfokú hatóság létesítésével oldot-
tam meg. Más igazgatási ágakban, művészeti, 
tudományos ágakban az önkormányzati szerve-
zeteknek módosítása, kiépítése, ú j a k szervezése 
és a közigazgatás működésének javí tása által 
igyekeztem ezt a kérdést a közigazgatásban is 
előre vinni. A nemzetnevelésügyi i rányításnak 
és ellenőrzésnek egységét biztosító fontosabb in-
tézkedések és rendelkezések részletesebb ismer-
tetésével nem kívánom a Házat untatni, (Hall-
juk! Halljuk!) félek, hogy sokáig veszem 
igénybe türelmüket, (Halljukt Halljuk!) azon-
ban egészen röviden felsorolok néhány rende-
letet, inkább azok címét a t. Ház tájékoztatá-
sára. Az 1934VIII. tc. a lapján a Magyar Nem-
zeti Múzeum és a vele kapcsolatos intézmények 
problémái oldattak meg. Kiadat tak a szerve-
zeti szabályzatok a Magyar Nemzeti Múzeum, 
az Ösztöndíjtanács, a Külföldi Intézetek Kura -
tór iuma, a Kuta tó Intézetek Tanácsa számára. 
Az 1934:X. tc. a lapján rendeztettek a József Ná-
dor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
különböző fontos alapvető kérdései és ezek 
közt a képviselő urakat talán elsősorban ér-
deklő kérdés is, a mezőgazdasági és kereske-
delmi szaktanárok képzésének szabályozása. 
Megtörtént a mezőgazdasági ka r és a gazda-
sági akadémiák tekintetében is a jövőre nézve 
a megállapodás a földmívelésiigyi miniszter 
úrral , éppen az elmúlt napokban. Az 1934 :XI. 
törvénycikk a lapján megjelent annak végre-
ha j tás i utasítása, hasonlóképen az 1935:VI. tör-
vénycikk a lapján az Országos Közoktatásügyi 
Tanács ú j szervezeti szabálya, ennek a tör-
vénynek végrehaj tás i utasítása és a körzeti 
felügyelők munkakörének szabályozása a szá-
mukra szolgáló utasításban. A középiskolai 
rendtartás, valamint az ú j középiskola tanterve 
s a középfokú tanulmányi felügyelet szabályo-
zása előkészületben van. 

A felsőoktatás ügyeinek véleményező, tanács-
adó szerveként létesítettem szervezeti szabály-
zattal az Országos Felsőoktatási Tanácsot, 
amely majdan az egyetemi kérdés rendezése 
alkalmával fog törvényes alátámasztást nyerni . 

Midőn mindezeket a kérdéseket itt röviden 
érintem, nem feledkezhetem meg az iskolai test-
nevelés fejlesztése érdekében kiadott rendele-
teimről, amelyek szerint a középiskolában már 
két évvel ezelőtt a testnevelési órák számát 
négyre, a polgári iskolában pedig ezidén há-
romra emeltem fel és a középiskolába já ró gye-
rekek — fiúk — katonás nevelésének szabályo-
zását is megtettem. 

A magyar iskolában ú j r a érvényesülnie kell 
annak a hosszú időn át elhanyagolt nevelő 

szempontnak, amelynek eredményeképen az 
ismeretközlés túlzása, a gyermeki agy befo-
gadóképességét meghaladó szakismeretközlés 
helyett a magyar gyerekekből szilárd, gerinces, 
józan és becsületes magyar embereket nevel-
hetünk. (Helyeslés és taps jobbfelől.) Vala-
mennyi iskola célja a magyar életre való tuda-
tos előkészítés, az erkölcs, a jellem, a köteles-
ségtudás, a valláserkölcsi és nemzeti világszem-
lélet beoltása a gyerekekbe. (Ügy van! tJgy 
van!) A valláserkölcsi nevelés a mi iskolapoli-
t ikánknak egyik vezérlő gondolata. A vallásos 
és nemzeti nevelést azonban nem frázisokban 
kívánom látni, (Helyeslés jobbfelől.) sőt a leg-
határozottabban tiltakozom az ellen, hogy ez 
hangzatos frazeológiában nyilvánuljon meg. 
Ennek a vallásos, erkölcsi, nemzeti nevelésnek 
a belső meggyőződésben kell gyökereznie. (Ügy 
van! Ügy van!) 

Ezen az elvi alapon, — amelyről szólottam —• 
igyekeztünk megoldani az úgynevezett kisebb-
ségi iskolák kérdését is. A nyelvi kisebbségek 
abban a történeti és etikai értelmezésben, ame-
lyet az előbb magaménak vallottam, szerves 
részei a nemzetnek. H a természetes joguknak 
tek in t jük is anyanyelvük használatát és nép-
életük sajátosságának megőrzését, létük, boldo-
gulásuk, jövőjük az őket testvéri érzéssel ma-
gába fogadó nemzethez van kötve. (Ügy van! 
jobbfelől.) Gratz Gusztáv t. képviselő úr sür-
gette ennek az iskolarendeletnek végrehaj tását , 
de éppen a most mondottam szempontok figyel-
men kívül hagyása mia t t nem egy oldalról ag-
godalmak is merültek fel a rendelet ellen. 
(Ügy van!) Ezeknek az aggodalmaknak elosz-
la tására teszem meg kijelentéseimet. (Halljuk!) 

A rendezés az i t t kifejtett egyetemes nem-
zetnevelési és nemzetpolitikai szempontok sze-
r int történt , hogy véget vessen annak az eddigi 
állandó nyugtalanságnak, zavarnak és állandó 
— hogy úgy mond jam — izgatott lelkiállapot-
nak, amely a különféle iskolatípusok mialt az 
összes kisebbségi nyelvet beszélő községekben 
fennál lot t A kisebbségi nyelvet beszélő közsé-
gekben fennállott. A kisebbségi nyelvű iskola 
intézménye az 1930:1. tc. 10. §-a a lap ján kiadott 
4800/1923. M. E. számú rendelet 17. és 18. §-án 
nyugszik. Ez a j og fo r rá s a magyar nyelv köte-
lező oktatásának sérelme nélkül az oktatás 
nyelvéül az anyanyelvet, vagy az á l lam nyelvét 
rendeli el, még pedig a 18. i szerint előbbit, ha 
legalább 40 gyermek, illetőleg kisebb községben 
a gyermekek többségének szülői kívánják. Az 
iskolatípust e rendelet szerint a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter állapítja meg. Ezen az 
alapon adatott ki a 110.478/1923. számú rendelet, 
amely az úgynevezett kisebbségi iskolák A), B) 
és C) típusát létesítette. Az A) t ípus teljesen 
anyanyelvi oktatást adott a magya r nyelvnek, 
mint az állam nyelvének kötelező taní tásával ; 
a B) t ípus vegyes taní tás i nyelvet alkalmazott; 
a C) t ípus pedig a magyarnyelvű tanítást, az 
anyanyelvnek anyanyelven való tanításával. 
Az ú j rendelet, amelyet 11.000/1935. M. E. szám 
alatt adott ki a kormány, ezeket a t ípusokat 
megszűnteti és csak egyféle t ípust létesít oly-

UfOLlÓlBATOl 
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kép, hogy a szülők kívánságára ezekben a köz-
ségekben a jól bevált B) t ípusú iskolához ha-
sonló iskola létesül. A hit- és erkölcstan okta-
tása ezekben az iskolákban az 1914-ben kiadott 
1797. számú V. K. M. rendelet szerint történik, 
magyar vagy anyanyelven. Az anyanyelvi és 
szülőföldismereti, továbbá a számtani, termé-
szeti, gazdasági t á rgyak az anyanyelven tanít-
tatnak, viszont a magyarnyelvi és nemzetisme-
reti tárgyak — vagyis a történet, földrajz, ál-
lampolgári ismeretek — és a testnevelés taní-
tása magyar nyelven folyik. A IV—VI. osztály-
ban, vagyis akkor, amikor má r az a másnyelvű 
gyermek bizonyos jár tasságot szerzett a ma-
gyar nyelvben, — inert hiszen a gyakorlatban 
előbb nem szerezheti meg ezt, legfeljebb beszaj-
kózik két-három verset, de csak a negyedik osz-
tályban tud azután már értelmesen magyarul 
tanulni — akkor kölcsönösen számonkérik tőle 
a másik nyelven tanult alapismereteket. A ren-
delet 20 kisebbségi nyelvű szülő k ívánságára 
megengedi, hogy valamely magyar iskolában a 
német, tót, szerb, vagy más anyanyelvű gyer-
mekek számára a szóbanforgó nyelv is tanít-
tassák a magyar t ananyag mellett, de kötele-
zően gondoskodik arról is, hogy a kisebbségi 
anyanyelvű iskolákban a magyar gyermekek 
külön magyarnyelvű tanítása is megvalósít-
tassák. 

Ez az iskola a másnyelvű csoportok nyelvé-
nek, népi sa já tosságának megóvása és népi 
életének biztosítása, valamint vállalt kötelezett-
ségeink teljesítése mellett a nagy nemzeti szin-
tézisben való elhelyezkedését fogja szolgálni és 
előkészíteni ezeknek a •— mint mondottam — 
történeti nemzetünkhöz tartozó úgynevezett ki-
sebbségi csoportoknak. 

A közvéleményt és a t. Házat is a közokta-
tásügy problémái közül leginkább foglalkoz-
t a t j a az iskola és az élet, az elmélet és a gya-
korlat viszonyának és összefüggésének kérdése. 
Amióta az iskola nem kiváltságos osztályok és 
kivételes elmék intézete, amióta a szélesebb 
néprétegek gyermekei járnak az iskolába, ter-
mészetesen sokkal több gyakorlat i követelmény 
merül fel az iskolákkal szemben, mint koráb-
ban. Kérdés azonban, mennyi tér engedhető az 
iskolákban ezeknek a gyakorlat i szempontok-
nak; kérdés, hogy az elmélet mellőzése vagy 
háttérbeszorí tása nem fog-e az iskolai oktatás 
há t rányára szolgálni? Mert, ha az előzőkben az 
iskola elsőrendű céljának a nevelést jelöltem is 
még, a magyar iskolának a megfelelő alapos 
szakismeretközlést is gyakorolnia kell. Kérdés, 
hogyha a gyakorlat i ismereteket t an í t juk és az 
elméleti ismereteket mellőzni fogjuk, vagy leg-
alább is háttérbe szorí t juk, nem fog-e a ma-
gya r iskola színvonala szenvedni? 

Azt hiszem, hogy amint a nevelésben a teljes 
egység gondolatának híveivé kellett lennünk, 
itt a disztinkció elvi á l láspont jára kell állnunk. 
Disztingválnunk kell iskola és iskola között, 
disztingválnunk kell az egyetem és a gyakor-
lati főiskola között, disztingválnunk kell a kö-
zépiskola és a tömegnevelő iskola között. 

Az egyetem és a középiskola kétségtelenül a 

nemzeti szellemi életének elitjét neveli, ezért 
tanulmányi rendje alapjában, bármilyen kifo-
gások merülnek is fel ellene, teoretikus, elmé-
leti. 

A felsőoktatás most küszöbön levő reform-
jában tekintettel kívánok lenni a gyakorlat i 
szempontokra, tekintettel kívánok lenni a köz-
igazgatási, gazdasági, pedagógiai, gyakorló or-
vosi, műszaki és más élethivatások gyakorlat i 
igényeire, azon óhajok teljesülését, amelyek 
ebben az iránjTban megnyilvánulnak, megfelelő 
ismeretnyujtással, a problémák megfelelő tá r -
gyalásával és ismertetésével az egyetemen elő 
kell segítenünk, de az alapképzés kell, hogy az 
egyetemeken tudományos maradjon. Ebből az 
elvből nem vagyok hajlandó engedni. (Élénk 
helyeslés.) A részletek tekintetében nem akarok 
elébevágni a most megalakult Országos Felső-
oktatási Tanács és az ősszel összeülő országos 
kongresszus munkálatainak. Ezen a kongresz-
szuson nemcsak a professzorok, hanem a gya-
korlati emberek, jogászok, orvosok, mérnökök 
és minden hivatásban és életpályán működő 
szakemberek is részt fognak venni. A törvény-
hozás t. tagjai t is meg fogom hívni és kérem, 
hogy részvételükkel ennek a kongresszusnak 
színvonalát emelni és a kongresszus témakörét 
bővíteni szíveskedjenek. A kongresszus mun-
kálatai lesznek h iva tva a felsőoktatás reform-
jának irányát megadni , amiről itt Illés József 
jogi vonatkozású beszédében igen részletesen 
megemlékezett. 

A középiskola tanulmányi rend je is elmé-
leti alapokon nyugszik, de itt óvakodnunk kell 
a teoretikus túlzásoktól. A gyakorla t i szem- x 

pontok máris érvényesültek a középiskola tan-
tervében abban a pillanatban, amikor a huma-
nisztikus és a természettudományi ismeretek 
központi elhelyezése helyett ezeknek egyen-
súlyával a nemzetismereti oktatást tettük az 
oktatás gerincévé. Ez a nemzetismereti okta-
tás az, amely voltaképen a középiskolának a 
gyakorlat i jellegét megadja, mert a m a g y a r 
életre a nemzet ismeretével és ismertetésével 
nevel. De gyakorlat i irányban kívánom meg-
valósítani a középiskolában a nyelvek oktatá-
sának ú j rendjét is, (Élénk helyeslés.) mert az 
élőnyelvek oktatásának nem az a célja, ami a 
lat in nyelv oktatásának, nem az a célja, ami a 
m a g y a r nyelv oktatásának, nem az illető nem-
zetek, államok ku l tú rá já t , i rodalmát vagy tör-
ténetét kell ismertetnie, hanem valóban prakt i -
kusan nyelvet kell tanítani. (Úgy van!) Ebből 
a kívánságomból nem engedek (Helyeslés.) és 
a Közoktatási Tanács most dolgozza ki azt az 
ú j tantervet, amely az élőnyelvek oktatását a 
középiskolában ilyen ú j gyakorlati a lapra fog ja 
helyezni. Hasonlóképen szükségesnek tar tom, 
mint azt már egy ízben említettem, a közép-
iskolában a gazdasági, társadalmi, műszaki és 
egyéb más gyakorla t i ismereteknek az egyes 
szaktárgyakkal kapcsolatban való tanítását . 

A polgári iskolában viszont nem akarok egy 
másodrendű középiskolát látni. Nem óhaj tom 
8 osztályra emelni, nem óhajtom, hogy kishi-
vatalnokokat képző iskola legyen (Helyeslés). 
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Sőt éppen ellenkezőleg: mint a szabadpályákra 
nevelő és mint a gazdasági i rányú kereske-
delmi, ipari és mezőgazdasági felső iskoláknak 
alapépítményéül szolgáló tömegnevelő iskolát 
kívánom kezelni és mint ilyen iskolát fogván 
fel, a tantervét is hasonló irányban gazdasági 
elemekkel szaturálva kívánom elkészíttetni a 
teoretikus anyag rovására . A polgári iskola a 
nemzet nagy tömegeit gyakorlati és gazdasági 
irányba nevelő iskola. Magam évek óta hangoz-
tatom ezt. Előbb említettem, a földmívelésügyi 
miniszter úrral sikerült megállapodnom a gaz-
dasági szakoktatás tekintetében, de sike-
rül t abban is megállapodnom, hogy ő a 
maga szakközegeinek igen értékes szakfel-
ügyeletét a polgári iskolák és a népiskolai to-
vábbképzők gazdasági oktatása tekintetében is 
rendelkezésemre bocsátja. Ugyanígy történik az 
iparügyi miniszter ú r r a l történt megállapodás 
a lapján az ipari szakiskolákban és iparosta-
nonciskolákban, amelyekben szintén a koope-
ráció és a kölcsönös felügyelet elvi a lap ján ál-
lunk. (Élénk helyeslés.) 

Említettem már elöljáróban, hogy a nem-
zeti élet szempontjából fontosnak tartom, de a 
tanítónői diplomatúltermelés megakadályozá-
sára alkalmas eszköznek is, egy új leányisko-
lának a teremtését. Gróf Klebelsberg Kuno 
annak idején a középiskola átszervezésekor kí-
sérletet tett erre, de a leánygimnázium és a 
leányliceuni mellett létesíteni szándékolt leány-
kollégium a gyakorlatban megbukott, mégpe-
dig azért, mert nem adott semmiféle kereső pá-
lyára képesítést. Ezt a két szempontot: a nő-
nek, mint nőnek a nevelését és bizonyos kenyér-
kereső pályára nevelését az ú j iskolatípusban 
egyesíteni kívánom. Ezt a családvédelmi nagy 
kérdések szempontjából is fontos iskolatípust 
az elméleti t á rgyak lehető korlátozásával, 
illetve szűkebbre vonásával ú j tar talommal 
telíteném. 

A gazdasági és háztar tási ismeretek, a szo-
ciális és egészségügyi ismeretek, a kertgazda-
sági és majorsági ismeretek, a gyors- és gép-
írás, a kereskedelmi ismeretek, a kézügyesség, 
továbbá az élő nyelvek és a művészetek lenné-
nek a főbb tárgyak. (Helyeslés.) Ez az iskola 
igen sok pálya felé szabad utat nyitna, sőt ma-
gasabb iskolákra is képesítene, például, hogy 
fordítva kezdjem a felsorolást, a művészeti is-
kolákra és főiskolákra, azután a társadalom-
egészségügyi magasabb kiképzésre, amely szin-
tén tervbe van véve, esetleg egyes magasabb 
gazdasági és kereskedelmi tanfolyamokra, sőt 
bizonyos mértékben majd a tanítónői pálya 
felé is egy átmenetet adhat kivételes esetekben. 
A legfontosabbnak ta r tom ennek az iskolának 
az összefüggését a társadalomegészségügyi is-
kolák újjászervezése után előálló ú j iskolatípu-
sokkal. Nevezetesen a belügyminiszter úr ra l 
egyetértőleg egészen ú j alapra k íván juk he-
lyezni a társadalomegészségügyi oktatást, az 
ápolónői, szülésznői, gondozónői, óvónői és 
védőnői képzést, Az óvónőt is idesorolom, mert 
az óvodákat mint a család- és gyermekvédelem 
szolgálatában álló intézményeket a legközelebbi 

időben át kívánom adni a belügyminiszter ú r 
igazgatása alá, a magam nevelésügyi felügye-
letének teljes fenntartásával . Az erre vonatkozó 
törvényjavaslatot , amely javaslat az átadást 
szabályozza, a közeli napokban fogom a t. Ház-
nak benyújtani, m íg a végleges szervezés a 
többi gyermekvédelmi intézményekkel együtt 
egy nagy keretben a belügyminiszter úr gyer-
mekvédelmi törvénye kapcsán fog idekerülni. 

A magas művelődés kérdéséről megelőző 
költségvetési beszédeimben már részletesen 
nyilatkoztam és i t t most elvi álláspontomat 
ú j r a kifejtenem felesleges, csupán néhány szót 
kívánnék szólni. 

Azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelye-
ket elöljáróban fej tegettem és amelyek a nem-
zet életében tapasztalható lelki válsággal kap-
csolatosak, meg kell említenem, ott is említet-
tem egész röviden, hogy a művész-, az író és a 
tudóstársadalomban is jelentkeznek ilyen bom-
lasztó tünetek, jelentkeznek pedig nem az irá-
nyok kiegyensúlyozott lélekkel folyó nemes 
harcában, hanem a féktelen személyeskedéssé 
és a meg nem engedhető gáncsoskodássá fajuló, 
szinte már útszéli küzdelemben. Én kérem a 
tehetségben kiválasztottak társadalmát, amely-
nek elsősorban feladata, hogy a nemzeti köz-
szellem gyógyulását elősegítse, hogy a művé-
szetből, irodalomból ezeket a kóros jelensége-
ket maga küszöbölje ki. 

A művész, az író, a tudós — a tehetséges — 
lehet konzervatív és lehet progresszív irányú, 
de a csökönyösség és a makacsság nem konzer-
vatívizmus, a szélsőséges kilengés és a deka-
dencia pedig nem haladás. (Ügy van!) Mind-
kettő inkább az eszmények rombolása. (Ügy 
van!) A magyar művészek a nemzeti és kül-
földi képzőművészeti kiállításokon, az Operá-
ban és a hangversenytermekben, a tudósok a 
hazai és külföldi fórumokon, az írók könyv-
ben és színpadon tettekkel hirdetik a magyar 
szellem teremtőerejét. A magyar közönség, ha 
igényeihez képest szerény eszközökkel is, hono-
rá l j a ezt áldozatos műpártolással , honorálja a 
művészeti és i rodalmi törekvések támogatásá-
val. Kérem ezt a támogatást a legközelebbi 
héten ú j ra megnyíló magyar könyvnap alkal-
mával a magyar írók számára is. (Élénk helyes-
lés.) 

Utoljára, de nem utolsó sorban szólok a kül-
földi kulturális kapcsolatok terén elért ered-
ményekről. (Halljuk!) Mielőtt er re rátérnék, a 
leghatározottabban vissza kell utasítanom 
Kéthly Anna t. képviselőtársamnak (Mozgás a 
jobboldalon.) t a r ta lmában és tendenciájában 
egyarán t éles, elfogult és megengedhetetlen 
támadását egy velünk baráti viszonyban álló 
és állandó kul turál is érintkezésben lévő nagy 
nemzet jelenlegi kormánya ellen. T. képviselő-
társamnak azt az óhaját , hogy a közeli napokra 
tervezett utazásomról lemondjak és a magyar 
sportolóknak az olimpiára való kiküldésétől el-
áll ják, nemcsak indokolatlannak és megenged-
hetetlennek, de szerénytelennek is tartom. (Fel-
kiáltások: Hallatlan! Magyartalan!) 

A magyar nemzet külföldi kulturális érint-
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kezéseinek fenntartásában, fejlesztésében és 
i rányí tásában esak a nemzet és a magyar 
művelődés hagyományai és érdekei lehetnek 
irányadók, nem pedig bármelyik t. képviselő-
társamnak egyéni, vagy pár tsz impát iá ja , illetve 
ellenszenve. (Ügy van!) 

Ezekről a kulturális kapcsolatokról a múlt 
esztendőben részletesen szólottam a nemzetközi 
kulturális egyezményeket becikkelyező tör-
vényjavaslatok tárgyalása alkalmával. Most 
esak néhány száraz adattal k ívánom megvilá-
gítani az egyezményeknek és az egyezménye-
ken kívül folytatott, érintkezéseknek eredmé-
nyét, hogy tájékoztassam a t. Házat , mennyire 
komoly és nagy eredmények azok, amelyeket 
a magyar nemzet és a magyar művelődés kül-
földi ismertetése tekintetében elértünk. 

Kul turá l i s egyezményeink vannak, amint 
méltóztatnak tudni, Németországgal, Olaszor-
szággal, Lengyelországgal, a közeljövőben léte-
sül még a finn és észt, nemzettel ilyen kulturá-
lis egyezmény. Diákcserék vannak a bolgárok-
kal, törökökkel, görögökkel. Legtávolabbi, most 
már állandósuló kapcsolatunk a báró Mitsui 
Taharu ál tal adományozott összeg a lapján meg-
indult j apán-magyar érintkezés. Most 10.000 P- t 
kaptunk a kulturális kapcsolatok fejlesztésére, 
5000 pengőt pedig egy társadalmi egyesület, a 
Magyar-Nippon Társaság részére, amely a 
japán-magyar barátság kérdésével foglalkozik-

A legnagyobb eredmény, amit a kulturál is 
kapcsolatok terén elértünk, a magyar nyelv, 
irodalom és történelem külföldi egyetemi ismer-
tetése terén történt. A békében, amint méltóz-
tatnak tudni, három helyen tanítot ták a magyar 
nyelvet és irodalmat. A párizsi egyetemen volt 
magyarnyelvű és irodalmi tanszék, azután 
Bécsben és Berlinben volt két lektor, vagyis 
nyelvtanító. Jelenleg ilyen tanszék van — nem 
szólva a kolozsvári magyar nyelvi és irodalmi 
tanszékről, amelyen Kristóf György tanít — 
1916 óta Berlinben, 1930 óta pedig Rómában. 
Ezenkívül rendes tanszék van Lancasterben, 
az Északamerikai Egyesült .Államokban, ahol 
Tóth Sándor református lelkész ad elő, aki ezt 
a tanszéket megszervezte, 1936 óta Bécsben 
működik magyar irodalmi és történeti rendes 
tanár, Miskolczy Gyula, 1936 óta működik 
Ankarában Rásonyi László magyar nyelv- és 
irodalomtanár és most van előkészítés alatt az 
olasz—magyar kulturális egyezmény alapján 
a bolognai magyarnyelvi és irodalmi tanszék. 
New-Yorkban egy magyar vendégtanári intéz-
mény létesítését készítjük elő. 

Megbízott előadók vannak magyar intézettel 
kapcsolatban Helsinkiben, Tartuban, Stock-
holmban, Varsóban, Szófiában, Amsterdam-
ban és Párizsban, ahol a keleti nyelvek főisko-
láján Müller Lipót, a párizsi magyar kulturá-
lis központ vezetője, ad elő magyar nyelvet és 
irodalmat. 

Lektorok taní tanak magyar nyelvet Béesben, 
Berlinben, Münchenben — most. van előkészü-
letben Lipcsében — továbbá Rómában, Milánó-
ban, Genovában, Torinóban, Triesztben, Párizs-
ban, Varsóban, Krakkóban, Lwowban, Poznan-

ban, Pi t tsburgban, Londonban az egyetemeken, 
továbbá a római Inst i tuto per l 'Europa orien-
tale-ban, a milánói Circolo Filologico-ban, a 
fiumei Insti tuto culturale Fascista-ban és a 
párizsi külföldi nyelveket propagáló egyesület-
ben. Összesen 27 városban 36 előadó helyen 
folyik a m a g y a r nyelv és irodalom és történe-
lem oktatása. (Élénk helyeslés.) 

Magyar intézetek működnek Bécsben, Rómá-
ban, Berlinben, Varsóban az egyetemek mel-
lett és Pár izsban a tanulmányi központban. 

Nyári egyetemeinken meglepően nagyszám-
ban jelentek meg kulturál is egyezményeink 
folytán az idegen hallgatók. A debreceni nyár i 
egyetemen 1927 óta 1310 magyar hallgató mel-
lett 230 külföldi magyar , 210 olasz, 137 német, 
66 lengyel, 23 hollandi, 21 finn, 17 eszt, 14 belga, 
12 francia, 11 bolgár, 6 kínai, 28 egyéb éspedig 
angol, amerikai , osztrák, török, spanyol, svéd, 
norvég, szlovák, hindu és jávai hallgató vett 
részt. Tizenkét külföldi már magyar nyelv-
mesteri vizsgát is tett, hogy hazájába vissza-
térve taní thassák nyelvünket. 

A keszthelyi nyári egyetemen, amely csak 
1934 óta, tehát két éve működik, 147 m a g y a r 
hallgató mellett 30 olasz, 25 osztrák, 22 német, 
13 lengyel, 13 francia és 3 finn hallgató vett 
részt. 

Az ösztöndíjakeió kapcsán hangok merültek 
föl a tekintetben, hogy az ösztöndíjakat a gya-
korlati szempontok figyelembevétele nélkül 
mind történeti, régészeti és filológiai célokra 
használjuk fel. Szükségesnek tar tot tam éppen 
ezért az 1935/36. évi ösztöndíjasok megoszlását 
összeállítani. Magyar állami ösztöndíj 60 állott 
rendelkezésemre, csereösztöndíj pedig 37. Ezek 
köziil bizonyos szakokra eleve már lekötött 
ösztöndíj 20 éspedig 9 történeti, 4 művészeti, 
4 teológiai és 3 műszaki. A szabad ösztöndíjak 
közül 28 ment elméleti tudományokra: törté-
nelemre és régészetre 9, filológiára 6, föld- és 
néprajzra 2, filozófiára, teológiára 3, elméleti 
jogra 2, csillagászatra 3 és művészetre 3. Ezzel 
szemben természettudományi 6, orvos, állat-
orvos, gyógyszerész 12, gyakorlati jog, szociál-
politika, közgazdaság 5, műszaki mérnöki 7, 
modern nyelv pedig 19. Tehát a nagyobb ösz-
töndíjak közül jóval több ment gyakorlat i irá-
nyú kiküldetésre, mint elméletire. Különben ki 
kell emelnem a nemzetközi jog tanulmányozá-
sával kapcsolatosan, — miután olyan kifogások 
hangzottak el, hogy nem küldtünk ki ebből a 
célból ösztöndíjasokat —, hogy nemzetközi 
jogra kiküldetett 40 ösztöndíjas 63 ösztöndíj-
jal éspedig 16 Bécsbe, 6 Berlinbe, 19 Pár izsba, 
10 Londonba, 6 Genfbe, 2 Rómába és 4 Ameri-
kába. 

T. Ház! Fölszólalásomnak végére érkeztem. 
(Halljuk!) Az általános vi tát a tegnapi napon 
Huszár Mihály t. képviselőtársam emelkedett 
szellemű m a g y a r beszéde zárta be. Huszár Mi-
hály a m a g y a r katolikus pap benső meggyőző-
désének erejével hívta föl figyelmünket Buda-
vár visszafoglalásának folyó év szeptemberé-
ben eljövendő 250-ik évfordulójára s a diadalt 
a világszerte toborzott csapatok lelkesítésé-
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vei és nagy anyag i áldozatokkal is előkészítő 
nagy pápa, XI. Ince emlékére. Budavár vissza-
foglalása egy 16 esztendős hadjára tnak volt 
jelentős eseménye, de egyben szimbolikus moz-
zanata is; évfordulója pedig jelképes emlék-
ünnepe idegen u ra lom alatt álló magyar fai-
vak, városok, vármegyék és tar tományok föl-
szabadulásának; jelképes emlékünnepe egymás-
tól elszakadt országrészek újraegyesülésének; 
jelképes emlékünnepe Magyarország föltámadá-
sának és jelképes emlékünnepe gróf Zrínyi 
Miklós költői lélekkel, hadvezéri tudással és 
politikai éleslátással propagált nagy magyar 
gondolatának, a m a g y a r egységnek. Ezt az év-
őszén, az esemény jelentőségéhez mért keretben 
megünneplendő nagy eszmét kívánom szolgálni 
én is a magam csekély erejével és tehetségé-
vel a magyar művelődéspolitikában. Ehhez a 
törekvésemhez kérem a t. Ház támogatását és 

kérem a költségvetés elfogadását. (Hosszantartó 
élénk helyeslés, éljenzés és taps.) 

* * * 

A kultusztárca költségvetésének előadója 
Szinnyei Mer se Jenő volt. Hozzászóltak: Far-
kas Elemér, Dulin Jenő, Drozdy Győző, Mózes 
Sándor, Horváth Zoltán, Lázár Imre, Malasits 
Géza, Tasnádi Nagy András vallás- és közok-
tatásügyi á l lamti tkár , Farkasfalvi Farkas 
Géza, Cseh-Szombathy László, Szetsey Is tván, 
Soltész János , Czirják Antal , Csoór Lajos, Hei-
sing er Ferenc, i f j . Balogh István, Huszár Mi-
hály, Molnár Imre, Mádai Gyula, Dinnyés 
Lajos. 

B Í R Ó W J E S S E I i É H í Y I H I K L Ó § 
C Í O U D O L A T V I L Á G A 

írta : Dr. IMRE SÁNDOR 

1. Wesselényi nevét hallva, nyilván sokan 
kérdezik: ki ez az ember'? Sokan ismerik a 
nevét, mert néha előfordul, az iskola is föl-
említi, de a névnél többet alig is mond róla s 
így ma már nem tud ják : miért érdemes a lel-
kébe néznünkl A felelet ez: Wesselényi a leg-
különb magyarok egyike; azok közé tartozik, 
akiket gondosan és állandóan szemünk előtt 
kellene tartanunk. A mult század közepén, 
1850-ben halt meg, de munkáiban mintha 
rólunk és hozzánk szólna. Egyike a magok ide-
jében és azóta sem eléggé hasznosított magya-
roknak; ilyenek sokan teszik számunkra mul-
tunkat elevenné és — szemrehányássá. 

Azt, hogy mint ember, milyen volt, két 
emlékmű világítja meg. Az egyik itt van Buda-
pesten. A Ferenciek-tere és a Kossuth Lajos-
utca szegletén, a templom falában kőbe vágott 
kép ábrázolja Wesselényi egyik legjellemzőbb 
cselekedetét. 98 évvel ezelőtt, 18,38 márciusában 
a Duna elöntötte Pestet. Az árvíz szörnyűségei 
között Wesselényi bejárta csónakon a várost 
és kereste a düledező házak halálrarémült 
lakóit. Számtalan ember egyedül neki köszön-
hette életét. Akkor egyideig nem volt nagyobb 
név az övénél. A meg nem rettenő bátorság, 
emberszeretet, önfeláldozás megszemélyesítő-
jét látták benne; a pesti magyar színház a leg-
nagyobb költő versével ünnepelte az „árvízi 
hajós"-t . — Akik most néznek föl az árvízi 
képre, ezerből egy, ha tudja, hogy azt a mások 
életéért küzdő embert ugyanakkor súlyos szem-
b a j fenyegette, mint politikus pedig főben-
já ró vád alatt ál lot t büntelenül, csak azért, 
mert hazájához féltőn ragaszkodott s önzetle-
nül küzdött népe legel hagyottabb részének sza-
badságáért. Nem sokkal azelőtt még körül-

ra jongták; de akkor már egyre inkább elárvult. 
Vörösmarty ígjT mondta: „Öt minden elhagyá, 
— Az ember, a világ. — Csaknem maga maradt , 
— Mint téli fán az á g . . . — De ez nem t a r t j a 
őt, — Megy a szép vágy után." Akkor sokan 
voltak, akik tudták, hogy ez mit jelentett s tet-
tét annál nagyobbra becsülték; azt azonban 
nem igen tudhatták, hogy maga Wesselényi e 
mentő munká j ának semmi érdemet sem tulaj-
donított. Csak azt csinálta, amire lelkiismerete 
kényszerítette; egyszerűen alkalmazta önma-
gára, amit .hirdetett: mindenkinek kötelessége 
meglenni a bajban lévőért mindent, ami telik 
tőle. Csak egyetlen vonás ez a lelkéből, de ez 
az egy nagyon sokat mond. 

A másik művészi emlék még nem régen ott 
állott Zilah főterén. A Fadrusz alkotta kettős 
szobrot nem felejtheti el. aki valaha látta. Ott 
állott szemben egymással a földesúr és a föld-
höz ragadt jobbágy; Wesselényi kezét nyú j tva 
éppen lelép a maga helyéről, emez fölemelt 
arccal fölfelé néz reá. A szobor talapzata alig 
állt a föld színénél magasabban, mintha azt 
jelezné, hogy Wesselényi elméje mindig a való-
ság szilárd ta la já t kereste és szíve mélyén 
együtt érzett azokkal, akik a földet művelik. 
Idegen szemlélők talán nem tudták, de a Szi-
lágyság népe megértette, hogy az az egymásba 
néző két szempár mit beszél. Az egyik azt 
mondja; „Látom sorsotokat, verejtékes munká-
tokat. Tudom, hogy mint tanultabbnak és tehe-
tősebbnek, mint messzebbre látónak és erősebb-
nek mi a kötelessége irántatok." A másik szem-
pár csak ennyit felel: „Ismerünk, Uram és hálá-
san bízunk benned." — Ez a szobor Wesselé-
nyinek lelke mélyét vi lágí t ja meg s egyút ta l 
egész korszaknak a jelképe. Azé a korszaké, 
amelyet, legjobbjait nézve, a föld népe i ránt 
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fölébredt nagy felelősség is jellemzett. E fele-
lősség egyik legőszintébb megvallója Wesse-
lényi volt s egyben legvilágosabb látója a 
súlyos érdekeknek, amelyek a parasztkérdés 
belyes megoldásához fűződtek. Világosan látta, 
hogy a társadalomnak mennyi rétege van s 
hogy mindeniknek van külön érdeke, de lát ta 
az érdekek szoros kapcsolódását is, föl-
ismerte a részek egymás iránt tartozó köteles-
ségeit s hirdette, hogy a jobb helyzetűek köte-
lessége mélyebb, szélesebbkörű és súlyosabb 
felelősséggel jár. Aki tudja , mit akar t Wesse-
lényi, az azt abban a szoborban mind kifejezve 
látta s aki addig nem tudta, onnan megért-
hette. 

2. Ez az ember valóban a legkülönb, legiga-
zabb, legmesszebbre látó magyarok egyike volt. 
És a magyarság immár mégis alig ismeri, 
keveset tudnak róla még a legidősebbek is, 
pedig azok, mint i f j a k még elég közel voltak 
az ő korához. Rendesen úgy tüntet ik föl, mintha 
nem lett volna semmi egyéb, mint kísérője 
valaki másnak, nála nagyobb embernek. Való-
ban, ha a nagyságot az alkotáson, eredményen 
mér jük , akkor Wesselényi ugyancsak elmarad 
számos kortársa és ba rá t j a mögött. De ha az 
értéket a gondolkodásból, érzületből, törekvés-
ből állapítjuk meg, akkor meg aligha áll valaki 
nála előbb. Igaz, hogy a nemzet sorsára nem 
volt és soha nem is lehetett volna hatása 
akkora, mint a hasonlí thatat lan Széchenyié és 
az is bizonyos, hogy sohasem vette volna 
magára Kossutb szerepét. De nem állott egyik 
mellett sem hívebben senki, mint ő előbb Szé-
chenyi, majd Kossuth oldalán. Széchenyi 
mellé vitte a magyarság megmentésének, 
fölemelésének, megnemesítésének forró vá-
gya; azután Kossuth mellé á l l í tot ta a ma-
gyarság függetlenségének, a bécsi uralomtól 
való megszabadításának alkura nem hajlandó 
kívánsága. Sorsa főként ezért lett keserű, mert 
csalódott mindkettőben: egyik sem ismerte föl 
teljesen, hogy Wesselényi becsületes barátsága 
mit ért volna neki. Széchenyinek, a világfinak 
és emberekkel könnyen bánónak, csakhamar 
terhére lett a nehézkes „erdélyi medve"; Kos-
suthnak meg egész lelkülete más volt, sem-
hogy Wesselényire tar tósan hallgathatott volna-
Wesselényi törekvésének sajátosságát és szel-
lemi önállóságát éppen az muta t ja , hogy ez a 
két, annyira különböző hatalmas egyéniség 
egyaránt megragadta ugyan, mert rokonának 
érezte mindeniket, de egyikkel sem tudott 
együt t haladni bíráló hang nélkül. Neki meg-
volt a maga benső világa, szűkebb a Széchenyi-
énél, de ősibb gyökerű, csendesebb a Kossuth-
énál, azért egyszersmind higgadtabb is. E két 
ember között nem lehetett volna érvényesülnie 
akkor sem, ha politikai üldözés nem nyugtala-
n í t j a és egészsége töretlen marad. 

3. Ami Wesselényi lelkében élt és életének tar-
ta lmat adott, az mind egyetlen mag körül cso-
portosul: a magyarság jövőjének biztosítása 
volt az uralkodó gondolata. Apai öröksége volt 
ez. Ezt gyökereztette meg benne gyermek- és 
i f júkorának minden élménye, erre figyelmez-

tette környezetének minden tag ja ; azok sem 
engedték felednie, akik fejlődését távolból 
figyelték, sok más között például Kazinczy 
Ferenc. Kazinczy a Wesselényi elméjének érett-
ségét már hétéves korában megcsodálta és 
néhány év múlva a felserdült f iút „a m a g y a r 
i f júság fejedelmé"-nek nevezte. Wesselényi 
abban a tuda tban nőtt fel, hogy egész Erdé ly 
vigyáz reá és a másik magyar hazából is 
sokan; neki a magyarság szolgálása a köteles-
sége és ebben a vele egykorúaknak példát kell 
mutatnia. Ezt egyenesen küldetésnek ta r to t ta 
és ennek élt mindvégig, egészen zsenge i f j ú -
ságától fogva. De ez a sohasem kétséges föl- ' 
adat nem volt benne kezdettől fogva azono6 
értelmű. Rendre alakult ki lelkében tevékeny-
sége folyamán. Három fokon lépett a teljes ki-
fejlésre. 

Először csak követte ap ja nyomait : a poli-
tika napi kérdései foglalkoztatták. A hagyomá-
nyos sérelmi politika a lakjában főgondja neki 
is az alkotmány védelme, a magyarság ön-
kormányzási jogának megőrzése volt. Más 
viszonyok között, de az ap jáéva l azonos lélek-
kel küzdött az országos ügyek nyilvános tár-
gyalásáért. K o r á n észrevette, hogy a magyar-
ságot nemcsupán a hatalom részéről fenyegeti 
a veszedelem s nem elég védeni a meglévőt, 
hanem a folytonos haladást kell előmozdítani. 

Fejlődésének második foká ra tapasztalatai 
emelték föl. I t t már világosan látja, hogy 
jövőnket sa já t , sokszázados mulasztásaink és 
hibáink is súlyosan veszélyeztetik, mert a hala-
dást, helyzetünk javulását meggátolják. Ezeket 
a hibákat t á r j a föl részletesen, sokszor apróléko-
san, néhol meglepő lélektani elemzéssel, min-
dig a legnagyobb őszinteséggel. A Balítéletek-
ről 1831-ben í r t nagy m u n k á j a ma is érdekes 
olvasmány. Nem könnyű, mer t nyelve nem a 
mai nyelv. A fölmutatott hibák egyik része 
már nem olyan általános közöttünk, amilyen-
nek ő mutat ta , van olyan is, amelyből m á r 
régen kinőttünk; de a legsúlyosabbakat, a nem-
zet benső egységének meggátlóit, erőnk teljes 
kifejtésének akadályait — fá jda lom — m a is 
ugyanúgy megtalá lhat juk magunkban. A maga 
korát éppen e hibák keresésére és megjaví tá-
sá ra akar ta Wesselényi megtaní tani . Alap-
tétele az volt, hogy a magyarság jövője min-
den egyes magyar tó l önismeretet és különbbé 
válást követel. Az önvizsgálatnak komoly és 
kíméletlen vezérfonala volt ez. Bizonyos tekin-
tetben, különösen végső céljában megegyezik 
Széchenyi Hitel-éve 1 és mégis teljesen más. 
Nem is lehetett ugyanaz. Érthető, hogy a rész-
ben közös tapasztalatok, együttes vívódások 
és tervcsinálások rokonszellemű eredményekre 
vezették őket. De a származásuk nagyon külön-
böző volt, lényegesen eltért a neveltetésük, az 
i f júkoruk meg egyenesen ellentétes. Mindez s 
még hozzá a külföldi élet és az erdélyi levegő 
kétféle ha tása egészen sa já tossá tette a két 
ember gondolkozását, egyénivé tette könyvei-
ket is. Így a könyvek hatása sem lehetett azo-
nos. Wesselényi nyugodt és rendszeres fej tege-
tése különben sem idézhetett föl olyan szel-
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lemi forrongást, amilyen — szerencsénkre — a 
Hitel-1 nyomon követte; nem is ezt akar ta . 
Az önismeret könyve azonban igenis lehetett 
volna s kár, hogy nem lett azzá eléggé. 

Az önismeretet, magunkra eszmélést aka r t a 
szolgálni a másik, még fontosabb munka is; 
az 1843-ban megjelent Szózat a magyar és 
szláv nemzetiség ügyében. Ennek a hatása ama-
zénál is kisebb volt, pedig ez a magyarság éle-
tének legnagyobb kérdését t á r t a föl. Ezt a 
hatalmas fejtegetést ma nem olvashatjuk meg-
rendülés nélkül. Benne van látnoki módon a 
rettenetes sors, amely a legutóbbi évtizedekben 
reánk szakadt. Benne van, mint égető vesze-
delem világos fölmutatása. És benne van az 
is, amit Wesselényi akkor még lehetőnek tar-
tott a veszedelem kitolása, a bekövetkező károk-
ból való fölépülés érdekében. Ez a könyv a 
magyarság nemzeti önismeretének európai ke-
retet ad. A Balítéletek-ben azt mondta: nézze-
tek magatokba és javítsátok meg magatokat; 
a Szózat azt kiáltotta: nézzetek körül, vegyétek 
észre, hogy sorsotokat nem csak magatok dön-
titek el, hanem Európa sorsában osztoztok s ez 
a sors nagy veszedelmeket re j t magában, esz-
méljetek, cselekedjetek, de késedelem nélkül, 
mert különben vége Magyarországnak. — Wes-
selényinek ez a tanulmánya a magyarságnak 
a hazai más nyelvűekhez való viszonyát és 
európai helyzetét vizsgálja történelmi, föld-
rajzi, statisztikai alapon. Mindazt, amivel a 
magyarságot a nemzetiségi viszonyok fenyeget-
ték, ez a könyv könyörtelenül, nyiltan föl-
tá r ta s a lelki élet törvényeiből vont tanulsá-
got a r ra nézve, mit lehet remélni a sok ellen-
tét enyhülése terén. 

Ez a könyv jelenti Wesselényi fejlődésének 
harmadik fokát. 

Mikor ugyanis a közélettől távol kellett 
maradnia, de népének bizonytalan jövője az 
elméjét pihenni nem engedte, gondolkodása 
még jobban elmélyedt Egészen világos lett 
előtte, amit erdélyi létére addig is sejtett, hogy 
a magyarság sorsa a nemzetiségi viszonyokon 
fordul meg s hogy Európát éppen a nemzeti 
törekvések megerősödése miat t fenyegeti nagy 
veszedelem. Az „északi óriás", vagyis Orosz-
ország alakja meredt eléje; látta, hogy az el-
jövendő szláv és germán összeütközésben 
Magyarország helyzete végzetes; megértette, 
hogy az árva és kicsiny magya r népnek, ellen-
séges népektől körülvéve s hensőleg is meg-
oszolva, mily csekély reménye lehet arra, hogy 
a közelgő v iharban megállhasson. Küzdött ön-
magával, hogy szóljon-e. Hiszen „a nemzet 
nagy családjából száműzve" érezte magá t ; 
van-e joga neki. a „polgári halott"-nak, ú j -
ból megszólalnia?! Megint győzött benne a 
magyarságért érzett emésztő felelősség. Tudta , 
hogy milyen „gyászos közönyösség" tölti el a 
magyarságot a talán végső veszedelemmel 
szemben és ki tör t belőle a kétségbeesett kiál-
tás : „Veszély fenyeget, ó, hon! veszély, olyan, 
milyen még sohasem!" Szeretett volna „min-
den szunnyadást és álmot elriasztani", szerette 
volna „a gond- és aggodalomnélkülieket meg-

rázni lelkök mélyében és cselekvésre indítani." 
Ez a könyv valóban alkalmas volt ar ra , hogy 
a nemzetet megdöbbentse és a magyar ság világ-
polit ikai önismeretének eszköze legyen. Hiá-
ban. Más csapásokon jár tak , közvetlenebb veszé-
lyeket nagyobbnak éreztek, egymás ellen hada-
koztak. A nagy veszedelem pedig érlelődött 
tovább. 

4. Wesselényi h iva tás tudata ebben a Szózat-
ban emelkedett legmagasabbra. Benső fejlődése 
ezzel lett teljessé. Először csak harcosa volt a 
magyarságnak, azután taní tója; a Szózat azt 
bizonyítja, hogy jövőbe látó á l lamférf iú . Jel-
lemző, hogy amikor a veszedelmet meglátja, 
nem szépíti, hanem nyiltan fö lmuta t ja , jól-
lehet megborzad tőle. Még jellemzőbb, hogy 
nem reménytelenséget terjeszt, hanem a mene-
külés ú t j á t vizsgálja. Nyoma sincs a lelkében 
megalkuvásnak, sem lemondásnak; még a sors-
tól is ki akar ja kényszeríteni, hogy enyhébb 
legyen népe iránt. S megint az előbbi hang: 
ne csak vá r junk a jobbra, hanem készítsük azt 
elő magunk; ne csak sopánkodjunk, hogy ra j -
tunk a baj , hanem keressük a módot, ahogyan 
a jövendő csapás n a g y j á t mégis felfoghatjuk. 
Ez a mód szerinte a műveltség terjesztése és 
fejlesztése; ebben van az igazi erő. A fölismert 
veszedelemből az egyes emberek megerősítésé-
vel a k a r j a az egész nemzetet kimenteni. A nagy-
szabású politikai fejtegetésnek tehát , ugyanaz 
a végső eredménye, ami a hibáinkat föltáró 
munká jának ; a jövőnek egyetlen biztosítéka: 
a művelődés szervezése minél gyorsabban és 
tökéletesebben. 

Wesselényi Miklós pol i t ikája: művelődési 
politika. Vizsgálódása arról győzte meg, hogy 
a határokon belül is, Európában is azért nőtt 
meg annyi ra a veszedelem, mert a népeket nem 
az eszök vezeti meggondolt célok felé, hanem 
vakon követik indulataikat ; nem az együtt-
dolgozás hasznát számít ják, hanem érzelmeikre 
hallgatnak. Nem is lehet ez másként, mert a 
közműveltség színvonala alacsony és egyenet-
len; a különböző műveltségüek nem érthetik 
meg egymást teljesen. A hiányos műveltség 
nem engedi fölismerni az érdekek közösségét 
és nem engedi meg egymás jogának elismeré-
sét. Igazi műveltség ar ró l győzne meg minden-
kit, hogy csak azoknak a jogoknak birtoklása 
biztos, amelyekben minél többen osztoznak, 
mert ezek védője sok, ellenzője kevés; az igazi 
műveltség azt is magában foglalja, hogy mások 
jogait tiszteljük, mindenkiben megbecsüljük 
az embert, azaz mindenkiben önmagunkat, Ez 
vonatkozik az egyes emberek viszonyára s 
ugyanúgy a nemzetekére is. 

5. Wesselényi szerint az tesz magának és 
hazá jának legtöbb hasznot, aki a gondolkodás 
hibáit j av í t j a magában és környezetében. E hi-
bák a gyökerei minden bajnak. A tett gondolat-
ból ered, helyes cselekvés nem eredhet hibás 
gondolatból. Ilyenkor valamely érzelem lesz 
ú r r á r a j tunk . Ez gá to l ja meg nagyon sokszor 
egymás megértését is, mert az érzelem nem 
mérlegel, nem a helyeset keresi, hanem a ked-
veset követeli. Így nem lehet igazi egység olya-
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nok között, akiknek (egyeseknek, osztályoknak, 
nemzeteknek) különböző érdekeik is vannak s 
gondolkodásuk nem elég rendszeres ahhoz, hogy 
a közös érdekeket fölismerjék. Érdekes, hogy 
Wesselényi maga nagyon niélyérzésű ember 
volt, a tiszta érzések erkölcsi jelentőségéről 
nem egyszer beszél s az elsőbbséget mégis hatá-
rozottan az értelemnek kívánja . Talán éppen 
azért, mert ismerte magát és tudta, milyen 
nehéz az észnek egy-egy érzelem parancsoló 
erejét megfékeznie. A legelső feladatnak min-
denesetre azt látta, hogy gondolkodásunkat bal-
ítéletektől és előítéletektől megszabadítsuk-
Ezekben mindig inkább az érzelem jut szóhoz. 
Márpedig „nem léphet előre maga, sem mást 
nem vezethet, ki homályos- vagy hibáslátású; 
ki körül sötétség van, maga téved és másokat 
téveszt". 

A balítéletekről azt tanít ja, hogy ezek a gyer-
mekkorunk óta fölszedett pontat lan ismeretek-
ből származnak. Az egyszer megszerzett isme-
ret olyan, mintha mindig tulajdonunk lett 
volna; magától értődőnek tetszik, nagyon nehe-
zen tudunk, nem is akarunk tőle megszabadulni 
s a többi ismeret úgy csatlakozik hozzá, mintha 
az alap szilárd és kétségtelen volna. Pedig laza 
és ingatag. Az alapok hiányai és hibái miat t 
— bár sok dologról tudunk — keveset ismerünk 
igazán; ismereteink nagyrésze egyoldalú, még 
több a felületes. Ilyen emberek és ezekből álló 
nemzetek nem lá tha t ják tisztán önmagokat és 
tennivalóikat, nem csinálhatnak okos politikát, 
mert sokféle előítélet, azaz hibás fogalmakból 
alakult helytelen fölfogás vezeti őket. 

Az előítélet tömérdek kárt okoz. Így a „régi 
és ú j mellett és ellen való előítéletek" pl. azt. 
hogy sokan csak azért becsülnek valamit, mert 
régi és hallani sem akarnak másról, mert az 
új , pedig talán a r r a volna szükség, vagy meg-
fordítva. A helyes az, hogy minél inkább 
ragaszkodunk valami megszokotthoz, annál 
inkább igyekezzünk állandóan javítani, hogy 
megtarthassuk. — „A dolgok belső és külső 
becse körül" is sok az előítélet, pedig sem a kül-
sővel, sem a belsővel magában törődnünk nem 
elég, hiszen a dolgokhoz mindkettő hozzátarto-
zik s csak a kettő együtt ad ja meg a teljes 
értéket. Pl. sem a cicomás-ruhájú, de iireslelkű, 
sem a bölcs, de eltaszító maga ta r t á sú ember 
nem igazán értékes. —• Nagyon sok súlyos baj-
nak okai azok az előítéletek, amelyek a társa-
dalmi osztályok és foglalkozások emberei közé 
éket vernek s elidegenítik őket egymástól. Aki 
bárki t is lenéz, vagy magát nagy ra t a r t j a szü-
letése miatt, az Wesselényi szerint értelmetlen, 
hiszen a születés nem érdem; az meg tudatlan 
ember, aki pl. a kereskedőt, iparost, földmívest 
a foglalkozása miat t kicsinyli; az ilyennek sej-
telme sincs arról, h:>gy a nemzet egészséges 
élete és boldogulása mennyiféle munkát köve-
tel. — Felettébb károsak „a lion melletti elő-
ítéletek", az a fölfogás, hogy a mi hazánkban 
van minden a legjobban a világon s itt minden 
jól van és mi vagyunk a legkülönb nemzet. 
Minden nép haj l ik arra , hogy más népeket 
alábbvalónak tartson, de ez az elbizakodás 

bűnös, mert így nem igyekszünk magunkat 
javítani, és ostobaság is, hiszen egyetlen nép 
sem áll csupa kiváló, vagy csupa h i tvány em-
berből. A hazánk mellett való elfogultságban 
mégis van becsülni való, mert ez szeretetből fa 
kad. — De „romlott földnek méregtelt gombái" v. 
„hon elleni előítéletek". Némelyeknek semmi 
sem jó, ami a mienk; mindig idegent majmol-
nak, azt dicsérik, külföldön élnek, más népeket 
gazdagítanak, hazájoknak rossz hírét terjesz-
tik, ahelyett, hogy a fölismert hiányokat orvo-
solni iparkodnának. Ennek is a műveltség hiá-
nya az oka. De talán nem mindig az egyén a 
hibás, hanem azok, akik nem gondolkodtak 
arról, hogy a hazát és népét mindenki meg-
ismerhesse. 

\ 
Özönnel szórja Wesselényi a részben ma is 

találó megfigyeléseket. Mintha csakugyan ne-
künk beszélne. Pl. az irodalom hatásáról és fel-
adatáról, a nők szerepéről és neveléséről, az egy-
séget akadályozó gyanakvásról és gyanúsítá-
sokról, a népesedés és megélhetés viszonyáról. 

Bármiről szól, egyéni hibákról, anyagi nehéz-
ségekről, társadalmi ellentétekről, nemzetiség' 
gyűlölködésről, a vége mindig az: hiányos mind 
az egyéni, mind a közműveltségünk, tehát nem 
látjuk, liogy a nemzet valódi hatalma erkölcsi 
erejében van; nem tud juk felfogni, hogy „a 
nemzet meggazdagodásának egyedüli kút fe je : 
lelki műveltsége". Gyengék vagyunk, mert nem 
ismerjük magunkat , sem hazánkat és népünk 
szükségleteit, sem multunk tanulságait s belső 
és külpolitikai helyzetünk követelményeit; nem 
foglalkozunk eléggé az i f júsággal , pedig még 
az tudna a hibáktól legkönnyebben megszaba-
dulni és a jövőért szükséges munkára felké-
szülni. — E ma is el-elhangzó panaszoknak az 
adja meg a jelentőséget, hogy Wesselényi lel-
kéből akkor törnek ki, amikor a nemzet nagy 
veszedelmének legmélyebben levő okait vizs-
gál ja és a nemzetül megmaradás feltételeit ál-
lítja össze. S minket azért döbbentenek meg, 
mert amiktől bennünket meg akar t menteni, 
azok a súlyos veszedelmek 75 évvel később 
mind bekövetkeztek. 

6. Ma mégis csak fogékonyabbak vagyunk 
már az iránt , amit oly nagy erővel taní tot t : a 
nemzet élete örök folyamat, ebben mindennek 
távoli okai vannak és következményei messzire 
nyúlnak. Ma jobban megért jük, miért beszélt 
a századok óta felgyűlt mulasztásokról, amikért 
a maiak szenvednek. Azért sürgette kisded-
óvók, falusi iskolák létesítését, mert ezek a jö-
vőnek melegágyai; azért tartotta legsürgetőbb-
nek, hogy a törvényhozás állapíttassa meg „a 
helyzetünkhöz és népünk jelleméhez és állapo-
tához szabott nevelési rendszert". Mindjár t 
száz éve, hogy ez a kívánság elhangzott s a 
munka erre nézve csak éppen hogy kezdődik. 

Ha egyébért nem, csupán a művelődés nen -
zetmentő erejének hirdetéséért is megérde-
melné Wesselényi, hogy nemcsak emlékezete 
éledjen fel közöttünk, hanem szelleme is áthas-
son bennünket. 
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A T A N Í T Ó I E G Y É M I S É G 
írta : Dr. LŐRINCZY SZABOLCS 

Felületes emberek könnyedén ejtik ki a leg-
nagyobb eszmék és ideálok jelző szavát is, de 
a mélyen járó vagy magasan szárnyaló szellemi 
erő megilletődik, meghatódik s mosolyra vidul 
vagy könnyekre fakad, hogyha lelkét valamely 
magasabbrendű ha tás éri. És mi volna maga-
sabb jelentőségű fogalom a jellem, kivált a taní-
tói jellem szépséges tar ta lmánál! 

Mert szálljunk szembe bátran az elavult, az 
idejétmúlt balvélekedésekkel, amiket az ú j 
idők fr iss és tisztult szelleme máris pozdorjává 
tört! Nevessünk inkább nagyot, vagy jóízűen 
mosolyogjunk a naivan keserű szentencián, 
hogy akit gyűlölnek az Istenek, azt pedagó-
gussá teszik. I lyen axióma csak mérgezett lé-
lekben és csak olyan időkben teremhet, ame-
lyek lemaradtak a korszakok fejlődésétől, a 
haladástól, a gondolkodás és az érzés tökéle-
tesedésének út ja iban. 

Azoknak a keserű időknek a pedagógusa 
keserű ember volt; a lemondás, a nélkülözés 
örök fegyházra ítélt szánalmas áldozata, aki 
mostoha sorsában se a világot, se a maga kör-
nyékét nem nézhette a derű tisztán látó szemé-
vel. Rajongását az Idők mostoha szelleme vagy 
nem értette meg vagy kevesebbre becsülte 
annál, amit ért. Természetes, hogy fonák hely-
zetet teremtett s zámára az élet minden vonat-
kozásában; semmit se talál t meg abból, amire 
vágyott és amit megérdemelt, tehát magába 
foj tot t keserűséggel és bosszúsan, olykor iri-
gyen nézte a szerencse kegyenceit. Körülbelül 
ezekben találjuk magyaráza tá t annak a sok sza-
t i r ikus jellemvonásnak, amit a régi pedagó-
gusokról fönnmaradt emlékekben, kivált pedig 
a fanyar anekdotákban megtalálunk és őrizünk. 

Milyen más az a pedagógusi típus, amelyet a 
modern pedagógia adott a világnak! Milyen 
egyszerre, jóformán egyetlen varázsütésre meg-
változott tőle az iskola is, a pedagógia is! 
A modern pedagógia nem ráncol ja komor re-
dőkbe a modern pedagógus szemét és homlokát. 
Nem fontoskodik a primitív igazságokkal, 
amikből tudományának és művészetének vidám 
és színes virágai kihaj tot tak. A modern peda-
gógia: a derű pedagógiája. Tisztában van vele, 
hogy a gyermeklelkek mosolygó kertjében a 
virágok derűjének van helye és a menydörgő 
szólamokat, amik ijesztenek és félelmet, olykor 
szorongást és rettegést teremtenek, nem sza-
bad bebocsátania a virágos kertbe, amelyen a pe-
dagógus derűjének kell uralkodni. A modern 
pedagógus egyéniségében a derű az uralkodó 
jellemvonás. A derű éppúgy vonzza magához 
a gyermeklelket, mint a napfény a virágot. 
A derűben terem meg a tudásvágy, a jó és szép 
szeretete, fogékonysága, mindaz, ami nélkül a 
legrajongóbb és legmélyebb érzésű és gondol-
kozású pedagógusnak is minden becsületes, 
lelkiismeretes odaadása is meddő maradna. 

A tanító, akinek egyéniségén a derű az ural-
kodó jellemvonás, m á r ezzel is biztosította mun-

ká jának hatását is, egyéniségének nélkülözhe-
tetlen fölényét is. A gyermeklélek, amely érzi 
ezt a fölényt, sőt k ívánja is és ösztönszerűen 
szükségesnek ta r t ja , szívesen egyesül a derű-
vel, mely taní tója lelkéből az ő lelkébe sugárzik 
át. Ebben a kedves összeköttetésben a tanító 
önkéntelenül is r agad ja magával t an í tványá t a 
derű világába, ahol aztán együtt keresik és ta-
lálják meg az ismeretek színes virágait is. 

A modern iskola tehát elsősorban a lelki derű 
mosolygó iskolája, melyben az iskola többi 
kincse magamagától terem és ragyogásba, 
napfénybe borít mindent. Az ú j világ iskolá-
jában már nem látunk mogorva, kedvetlen ta-
nítói arcot, tehát nem lá tunk szepegő és remegő 
gyermeket sem. A derű fénye sugárzik széjjel, 
a tanító lelkéből a gyermeksokaság lelkébe s 
onnan vissza, a tanítóba. A lelki derűvel együtt 
j á r persze a harmónia is, ami nélkül sem a ta-
nítóban, sem a taní tványban nem fejlődhetnék 
egészséges jellem, nem fejlődhetnék ki az, ami 
tulajdonképen az iskolának, de a tanításnak és 
a nevelésnek is igazi főfőcé ' ja és törekvése. 

Tanítói egyéniség! Rej telmes fogalomnak lát-
szik, pedig olyan egyszerű és világos! Mi a taní-
tói egyéniség? Nevelésre alkalmas sajá tos egyé-
niség. Minden emberben kia lakí t ja az élet, a 
tapasztalat — az egyéniséget, de ez természet-
szerűen mindenkinél más, mint ahogy két egy-
forma falevél sincs a világon, úgy két egyforma 
emberi egyéniség, két egyforma jellem sincs, 
nem is lehet. Tanítói egyéniség, jellem se. 

A sokféle emberi vonásból, amit az emberi 
lélekben találhatunk, a taní tói egyéniségben ott 
kell lennie a derű örökké mosolygó voná-
sának, ami azt a varázst adja, melyben ta-
nítói és nevelői szuggesztív erő van. E nél-
kül a szuggesztív varázs nélkül tízszeres 
erőkifejtéssel sem érheti el azt, amire törek-
szik, pedagógiai munká jának kellő sikerét. A 
tanítói egyéniség az, ami az iskolában, sőt az is-
kolán kívül is megkülönböztető megbecsülést 
biztosít a tanítónak. Az olyan tanítónak, akiben 
megvan hivatásának átérzése és szeretete, abban 
megvan a kialakult tanítói egyéniség is: a példa-
adó és közlőképesség. Az ilyen tanító nemcsak 
az iskolában, hanem az iskolán kívül is tanító, 
akinek egyéniségéből az iskola, a taní tás és 
nevelés örök és szépséges igazságai sugároz-
nak. Az ilyen tanító nemcsak a hi t és a tudás 
fák lyá ja , de fák lyá ja a tökéletesedésnek is. 

Köznapi lelkek sűrűn hány to rga t j ák és vag-
dalják fejéhez a taní tónak gyakran tapasztal-
ható büszkeségét. A köznapi lelkeknek ebben 
sincs igaza. Mert a büszkeség az egyéniség tar-
tozéka, ami nélkül egyéniség el se képzelhető. 
Legkevésbbé a tanítói egyéniség, aminek már 
hivatása fontosságának és nemességének az ér-
zéseiből is ki kell fejlődnie. 

A tanító ne legyen gőgös, még rá tar t i se. De 
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dása, jótéteménye az egymást fölváltó nemzedé-
keknek. Az igazi taní tói egyéniség sokféle hatása, 
ha nem rój ják is statisztikai adatokba, íoly-
ton-folyvást munkálkodik az emberiségben és 

önérzetét, büszkeségét, h ivatása szépségének 
tudatát őrizze meg és tar tsa fönn, mert ez mun-
k á j a sikerének egyik legjelentősebb biztosí-
téka. Sohase legyen indulatos és sohase legyen 

Muta tvány: Drozdy Gyula 
„Helyesírás és nyelvmagya-
rázatok" c. vezérkönyvéből. 

részrehajló. A tanítói egyéniség imponál, vonz, 
követésre buzdít, lelkesít és eszményeket terem 
a lélekben. A hivatás-szerető, az igazi tanítói jel-
lem minderről sohase felejtkezik meg s mind-
ezt érvényesíti is munkájában. A magyar taní-
tóban nagyszerű példáit l á t juk annak a ta-
nítói jellemnek, amely fénye, lelke az iskolá-
nak, sőt magának az életnek is és főképen ál-

sokszor láthatatlanul is, sorsok, életpályák, sőt 
néha nemzetek és népek sorsát is dönti el. 

Az ilyen fönséges példákra sohase mondja az 
avult példabeszéd a keserű pedagógiai panaszt. 
Ellenkezően; az igazi tanítói egyéniségre dicse-
kedően hivatkozik: quem dii amant, pedagogum 
feeere. Azt teszik az istenek pedagógussá, akit 
szeretnek. 

A T A M E B Í E T E K K É S Z Í T É S E 
í r t a : G Ü N T H E R J O L Á N 

Lépjünk be az alkotás műhelyébe. Közel áll 
már a befejezéshez az idei nagy munka. Kőnél 
keményebb nehézségek legyőzése után nemso-
kára ismét Te Deum-ot zeng a diadalmas ta-
nító, mert egy lépéssel előbbre vitte népét az is-
tenkeresés, a tudás, a szeretet út ja in. — Most 
az új , a jobb jövő terveit kovácsolja. Keresi az 
új , célravezetőbb utakat. Multak tanulságaira, 
előírásokra, utasí tásokra támaszkodva mérle-
geli a jövő tennivalóit, — készíti jövőévi tan-
menetét. Tudja , hogy ezen fordul meg minden: 
biztos, módszeres utakon való haladás és előbb-
re jut ás a tudás és nevelés terén. Egész lelkét 
belefekteti a nagy munkába. Készülő tanmeneté-
nek vezérgondolata a jobb ember t ípusának ki-

alakítása, ehhez pedig művészi kézzel kell har-
móniába hozni a gyermeket, a tanítandó anya-
got és a nevelői munkát . 

A gyermek a maga szerencsés, vagy kevésbbé 
szerencsés életviszonyaival tanítói munkánk kö-
zéppontja. Testi, lelki adottságaihoz, életkörül-
ményeihez, helyi viszonyaihoz alkalmazzuk 
tanmenetünket, nem pedig mereven a tanterv, 
vagy — Isten ments! — egy rossz tankönyv 
előírásához. 

A tanítandó anyag se tiíl sok, se túl kevés ne 
legyen, éppen annyi, hogy azt a 29 hétre kor-
látozott tanévben teljes egészében elvégezhes-
sük, számítva 8—10 hetet az éveleji és évvégi 
ismétlésekre. A gyermek életviszonyaihoz ké-
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A Tanterv és Utasítás szelleme szerint kb. így alakulhat az osztatlan iskola V—VI. o.-nak A) évi anyaga, heti 2 félórában 

1. h ó t 2. h ó t 3. h é t 4. h é t 
Sz

ep
te

m
be

r 

1. Séta a kertben. A kert 
ta la jának megfigyelése. 
Babültetés cserepekbe ké-
sőbbi megfigyelésekhez. 

2. Paradicsom-, paprika-, 
uborkaeltevés. (Gyakorlati 
munka.) Gondoskodás té-
lire. 

1. Testünk szilárd váza. Is-
kolás gyermekek csontja. 
Hogyan erősítsük csont-
jainkat. 

2. Rándulás, ficamodás és 
csonttörés. —• A sebesült 
szállítása, kötözése. 

1. Iskolánk kertjében őszi 
ásás, trágyázás (gyak. 
munka). Előző nap a ha-
tárban őszi szántás, bo-
ronálás megfigyelése. A 

- ta la j megmunkálása. Hoz-
závaló eszközök, gépek. 

2. Izmok. Torna, sport. 

O
kt

ób
er

 

Mi kell minden élőlénynek? 
a) Táplálék. 

1. Főbb táplálékaink. He-
lyes táplálkozás. 

2. Hogyan táplálkoznak a 
növények. (Szemléltetés 
vízben és cserépben ne-
velt babon.) Felszívódás, 
hajszálcsövek. (Fehér ró-
zsa megfestése kékítővel. 

1. Hogyan lesz a kenyérből 
vér ? Emésztőszerveink. 
(Kép.) Fogak, fogápolás. 

2. Őszi munka a kertben: 
zöldségfélék, hagynia el-
rakása. (Gyak. m.) 

1. Bélhurut, gyomorrontás, 
gyomormérgezés. 
Gyógyításuk. 

2. Hogyan jut el a kenyér 
testünk minden részébe. 
Vérkeringés, vér. (Rajz, 
esetleg borjú, v. disznó-
szív szeml.) 

1. Szürettel kapcsolatban az 
erjedés és szénsav ismer-
tetése. (Must erjesztése, 
szénsav fejlesztése kis 
pohárban.) 

2. Faültetés. (Gyak. m.) 

N
ov

em
be

r 

Mi kell minden élőlénynek? 
b) Levegő. 

1. Légzőszerveink és azok 
ápolása. (Szeml. borjú-, 
vagy sertésszíven.) 

2. Mit kell tudni a levegő-
ről. A levegő nyomása. 
(Vízzel telt pohárra nyo-
mott papírlap fenntartja 
a vizet. Miért?) Időjós-
lások. 

1. Hogyan keletkezik a 
szél? (A levegő áramlá-
sának szeml. gyertya-
lánggal.) Sárkányszélma-
lom. 

2. A fűtéssel kapcsolatban 
beszélgetés a szénről. 
Honnan kapjuk, hogyan 
keletkezett, stb. 

Mi kell minden élőlénynek? 
c) Víz. 

1. Ivóvizünk tulajdonságai. 
Kemény- és lágyvíz, ás-
ványvíz szemléltetése. Ol-
datok készítése. 

2. A víz javítása. (Szűrés, 
forralás.) 

1. Víz a természetben. Víz 
szerepe a gazdaságban. 
Vízzel való gazdálkodás. 

2. Víz a tisztaság eszköze. 
Mosakodás, fürdés. Segély-

nyúj tás fulladás esetén. 

D
ec

em
be

r 

1. Jó lakás. A lakás -helyes 
szellőztetése, fűtése. 

2. A lakás világítása. Pet-
róleumlámpa kezelése, égő 
petróleum oltása.) Gáz 
vagy villany kezelése. 

1. Téli balesetek. Segély-
nyúj tás fagyás esetén. 
Fagyások kezelése. 

2. A háztartásban haszná-
latos lúgok ismertetése. 
Hamulúg, lúgkő, mosó-
szóda, szalmiák. Segély-
nyújtás. 

1. Disznóölés. Konzerváló-
szereink: só, salétrom, 
füst ismertetése. 

2. Szappanfőzés. (Hulladékok 
megtakarítása, felhaszná-
lása.) 

Ja
nu

ár
 

1. Beszámoló a karácsonyi 
szünetre feladott gazda-
sági vagy háztartási 
munkákról. 

2. Hogyan táplálkozzunk 
helyesen most, télen. Téli 
levesek, főzelékek. 

1. Helyes öltözködés. 
2. Egészséges életmód. 

1. Községünkben előforduló 
járványok megbeszélése. 

Fe
br

uá
r 

1. Csecsemők helyes gondo-
zása. (Táplálkozás, fü-
rösztés, napirend.) Ste-
fánia.) 

1. Gyermekek helyes gondo-
zása. (Táplálás, ruházat, 
játék, edzés.) Gyermek-
védő Liga, Zöldkereszt. 

1. Vasszerszámaink. A vas 
lelőhelye, feldolgozása. 
Vasgyáraink. 

2. Különböző fémekből ké-
szült edényeink, eszkö-
zeink. 

1. Ércpénzeink. Az arany, 
ezüst ismertetése. 

2. Az ásványokról tanultak 
összefoglalása. 

1. Gyümölcsfáink ellenségei: 
vértetű, pajzstotű. 

2. Fák tisztogatása, perme-
tezés. Rézgálic, kén is-
mertetése. 

Á
pr

ili
s 

I 
M

ár
ci

us
 1. Tavaszi betegségek. Vé-

dekezés. Hogyan ápoljuk 
a beteget? 

1. Tavasszal szedi áldoza-
tai t a tűdővész. Védekezés. 

1. Megindul az építkezés. 
Honnan kapják hozzá a 
meszet, hogyan ál l í t ják 
elő. 

2. Alkalomszerű kerti munka. 

1. A háztartásban haszná-
latos zsírok és olajok be-
mutatása. 

2. Oltási gyakorlatok fűz-
ágakon. 

1. Fenyveserdőnk megtekin-
tése. A fenyő ismertetése. 

2. Vízparti fáink: fűzfa, 
nyárfa. (Közv. szeml.) 

Á
pr

ili
s 

I 
M

ár
ci

us
 

1. Csererdőnk megtekintése. 
Cser-, tölgy-, bükkfa is-
mertetése. 

2. Hársfáink, gesztenyeso-
raink. Más lombos fáink. 

1. Erdeink hasznáról és ér-
tékesítéséről. 

2. összefoglalás. 

1. Kelnek a kis csirkék. Ba-
romfiak nevelése, gondo-
zása. 

M
áj

us
 1. Virágos kertünk elrende-

zése. Virágpalántázás. 
2. Virágzó fáink ellenségei 

Védekezés. 

1. Virágok vendégei. Méhek 
Mit kell tudni róluk. 

2. Kerti munka. 

1. Környékünk mérges nö-
vényeinek ismertetése. 

2. Környékünk gombái. Se-
gélynyújtás gombamérge-
zésnél. 

1. összefoglalás: amik nél-
kül nem élhetünk. 

2. összefoglalás: Hogyan él-
jünk. 

J ú n i u s b a n k ü l ö n f é l e s z e m p o n t o k s z e r i n t f o g l a l j u k ö s s z e a t a n u l t a k a t . 
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pest hol szűkíteni, hol bővíteni kell a tanítási 
anyagot. 

Taní tásunk gerince a beszéd- és értelemgya-
korlat az alsó négy osztályban. Ennek tárgyát 
és anyagát különös gonddal kell összeválogatni. 
A beszélgetés anyaga mindig új , mindig fr iss 
legyen, még a vizsgán is; hetenkinti összefog-
lalást nem tar thatunk belőle, azonban lehető-
leg minden óra anyagát elmélyít jük illusztra-
tív rajzzal, vagy olvasmánnyal, verssel, mesé-
vel, kézimunkával, dallal, számolással stb., ami 
éppen a legtermészetesebben kapcsolható hozzá. 
Tanmenetünkben mindez világosan feltünte-
tendő. Legfontosabb a beszélgetés anyaga a 
I I I . o.-ban. I t t pillantanak be a tanulók elő-
ször elmélyedve a természet t i tkaiba, itt isme-
rik meg szülőföldjük kincseit, természeti adott-
ságait, itt tanul ják meg, hogyan ad kenyeret, 
boldogulást nekik az a hely, amelyen élnek. I t t 
elégítjük ki a gyermekek fokozottabb érdeklő-
dését és csavargási vágyát azzal, hogy elvisz-
sziik őket rétre, erdőbe, patak és tó pa r t j á r a , 
hogy szomjas kis lelkük eleven formákból táp-
lálkozhasson. I t t r ak juk le a földrajzi ismere-
tek alapjai t közvetlen szemléltetéssel, rajzzal és 
térképvázlatokkal. Célunk elérését szolgáló ki-
rándulásokat s a szerzett tapasztalatok feldol-
gozását föl kell tüntetni a tanmenetben. I t t az-
tán semmiféle sablon nem kötheti a tanítót. 
Ahány községe van Csonka-Magyarországnak, 
annyiféle tanmenetnek kell lennie a I I I . o.-ú 
beszéd- és értelemgyakorlatból csupa helyi is-
meretekből a helyi vonatkozásokból. A IV. 
o.-ban a földrajz keretében bővít jük a III . 
o.-ban szerzett ismereteket. Csakis a lakóhely 
alapos ismerete után térhetünk át fokozatosan 
a r r a a tájegységre, amelyhez a lakóhely is tar-
tozik. Közben bővülő sorrendben haladva, a 
szomszédos tájegységek következnek, végül ki-
alakul az a vidék, amelyen lakunk minden vo-
natkozásában, az itt folyó élettel. A távolabbi 
vidékeket vázlatosabban ismertetjük. 

Pl. Veszprémben lakó tanító szeptember első 
két hetében fölidézi és kiegészíti mindazt, amit 
tavaly Veszprémről és környékéről beszélget-
tek a jelennel és niulttal kapcsolatban. Térkép-
vázlatok, vi lágtájak begyakorlására is marad 
idő. Szeptember 3. hetében kirándulás a Ba-
konyba, vagy terepszemle egy magas domb-
ról, a Bakony-hegylánc megfigyelése, vázolása. 

Következő órák anyaga: a) Kik és miért ke-
resik föl a Bakony hegységét? — b) A Bakony 
kincsei. (Erdők, szén, mész, baukszit.) Hogyan 
élnek ezekből a Bakonyban lakók? — c) Tele-
pülések a Bakonyban. — d) A Bakony folyta-
tása a Vértes. — e) Pilis. — f ) Dunántúl i Ma-
gyar Középhegyek összehasonlítása és össze-
foglalása. (Mindegyikről térképvázlat ) g) Uta-
zás a Balatonra. Veszprém—Balatonfüred. — 
Ii) Balatonfüred—Keszthely. A Balaton északi 
pont jának ismertetése. Balatoni felvidék. — 
i) A Balaton déli par t ja . — j) Élet a Balatonon, 
a Balatonban és a Balaton mellett. — k) A Ba-
laton szépségei, veszélyei. — l) Hogyan ad ke-
nyeret a Balaton az ott lakóknak? Idegenforga-
lom a Balatonon. — m) Összefoglaló ismétlés a 

Balatonról, balatoni versek, mesék és nóták be-
vonásával. — n) Zalai, somogyi, tolnai domb-
vidék. — o) A vadregényes Mecsek. — p) Ma-
gyar Alpok vidéke. — r) Dunántúli nagy váro-
sok, vármegyék. — s) Pontos közlekedési útirá-
nyok; bécsi, fiumei, gi-áci útvonalak. — t) A Du-
nántúl nevezetes ipartelepei. — u) A Dunántúl 
népe, élete, foglalkozása. — v) U tazga tása Du-
nántúlon. — w) Kis Alföld. — z) Budapest . Ka-
rácsony után a távolabbi vidékeket ismertet-
jük vázlatosabban. 

Az osztatlan iskola taní tójának súlyos problé-
mái vannak : 1. Mit, mennyit , hogyan válogassa 
össze a tanítandó anyagból. 2. Hogyan szakít-
son időt a szükséges begyakorlásra, elmélyí-
tésre. — Legfontosabb, hogy a tanulók megta-
nulják mindazt, amire jövendő életükben szük-
ségük van, — ez a gondolat legyen az anyag ki-
választásánál i rányí tó ja . Az egyes tá rgyak 
iigyes csoportosításával pedig időt és alkalmat 
nyer az elmélyítésre és begyakorlásra. Miután 
népiskolai tanításunk célja nem kiilön tantár-
gyak tanítása, hanem az ismereteknek össze-
fügő, egységes képe, bá t ran vehet tervbe tan-
menetében ilyen könnyítéseket. Pl. a nyelvi ma-
gyarázatoknál. Vannak nyelvi tények, melye-
ket a IV. és V. o.-ban is szemléltetnünk kell: 
állítmány, alany, igemódok, határozók, tárgy, 
stb., miért ne lehetne a kérdéses nyelvi tényt 
mindkét osztállyal egyidőben érzékeltetnünk? 
Ezzel órákat nyerünk a nyelvi magyarázat ta l 
kapcsolatos helyesírási nehézségek megbeszélé-
sére, példák gyűjtésére, tollbamondásra, stb. 
Pl. a mondat t á rgyának ismertetésénél: 1. fél-
óra: Szemléltetés. Tárgykör lehet tűzrakás, 
vagy terítés. 2. félóra: Példák gyűjtése. IV. o. 
veszteségeink köréből, V.—VI. o. történelem kö-
réből. 3. félóra: Begyakorlás. Ültess fá t ! (Tollba-
mondás.) IV,—V,—VI. o. 4. félóra: V,—VI. o. 
Tárgyas ragozás. Fel í r t szavak tar ta lmi vizs-
gálata: szednéd, adnám, ültetted, megtekinti, 
stb. I ly módon négy félórán gyakorolhat juk 
azt az anyagot, amire különben osztályonkint 
csak 2—2 félóra jutna. 

A reá l tárgyak (természetrajz, gazdaságtan, 
háztartástan, egészségtan, vegytan és fizika) 
természeti és gazdasági ismeretek címen kerül-
nek az osztatlan iskola tanmenetébe. A mód-
szeresen felépített tanmenetben a legteljesebb 
mértékben érvényesül a koncentráció elve. Az 
alsó négy osztályban, mint már említettem, a 
beszéd- és értelemgyakorlathoz kapcsolódnak a 
többi t an tá rgyak : az olvasmányok, fogalmazás, 
számolás, rajz, stb., — az V.—VI. o.-ban az is-
meretterjesztő tárgyakhoz. — Hogy a koncen-
tráció világosan ki tűnjék tervezetünkből és 
hogy tanmenetünk áttekinthető legyen, kívána-
tos, hogy az összes tantárgyak hetenkinti beosz-
tása egy lapon szerepeljen. 

A tanítandó anyagba aztán beleszőjük a ma-
gasabb erkölcsiség aranyszálait . Ezt ugyan 
minden alkalommal s minden óra keretében 
megtesszük, de helyesnek találi'm, ha az egész 
heti tananyagunkat egy — valamelyik tanítási 
egységgel kapcsolatos — önként kínálkozó neve-
lési cél szolgálatába ál l í t juk s tanmenetünk 
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első rovatába, „Nevelői gondolatok" címén azt 
mottónak ír juk. Pl . : Mindent I s ten nevében kez-
dek. Előzékeny, engedékeny leszek. Egymás 
nélkül nem élhetünk. Takarékoskodjunk! stb. 
Ezeket az aranymondásokat, vagy nevelői gon-
dolatokat, ha szóba kerülnek, szép betűkkel a 

táblára í r ha t j uk s a gyermekek lelki kincsévé 
tehetjük. 

Lázasan készülnek a tanmenetek. Adjon Isten 
ihletet, erőt hozzá minden magyar tanítónak, 
hogy Isten és a haza ügyét ezzel is minél na-
gyobb mértékben előmozdíthassa. 

D R . M O K T E S i O B I M Á R I A B C D A P E S T E B Í 

Dr. Montessori Már ia Budapest székesfővá-
ros Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának 
meghívására m á j u s harmadik hetében Buda-
pesten tartózkodott, hogy a Gyermek-Hét ke-
retében előadást tar tson a fegyelem és szabad-
ság nehéz nevelési kérdéséről és hogy ez alka-
lommal egyszersmind levizsgáztassa a megbí-
zatásából a londoni 21. Nemzetközi Montessori-
tanfolyammal párhuzamosan Budapesten ta r -
to t t Montessori-tanfolyam hallgatói t . Ezt a 
tanfolyamot az Iskolánkívüli Népművelés, il-
letve Baloghy M á r i a dr. Szociális Női I skolá ja 
szervezte és Burcharcl-Bélaváry Erzsébet tar-
to t ta munkatársaival , akik egyszersmind az 
első magyar Montessori-iskola munkatársa i is. 
A hathónapos tanfolyam beszámolója írásbeli, 
szóbeli és gyakorlat i részekből állott. Az írás-
belin három téma között lehetet t választani, 
amelyek a következők voltak: 1. A Montessori -
taneszközök jelentősége a Montessori-módszer-
ben. 2. A Montessori-módszer alapelvei és ezek 
ki fe j tése egy bizonyos képesség fejlődésének 
során. 3. A Montessori-környezet nevelő ' ha-
tása. A szóbeli beszámoló má jus 14-én délután 
4 órakor kezdődött. Ezen a beszámolón Hóman 
Bál in t vallás- és közoktatásügyi minisztert dr. 
Huszka Ernő, miniszteri osztályfőnök kép-
viselte, aki olasz nyelven a következő meleg 
szavakkal üdvözölte dr. Montessorit : 

I l lustrissima Dottoressa! Sua Eccellenza 51 
Ministro di Culto e d'istruzione ha deside-
ra to caldamente di salutarla in persona t r a 
le mura di questa scuola nata sotto la in-
fluenza dei Suoi principi e denominata dal 
Suo nome di f ama mondiale ma urgent i 
a f f a r i governativi avendolo trat tenuto, é toc-
cato a me l ' insigne onore di t ransmet ter le il 
suo saluto ed i sui piú vivi r ingraziamenti . 

Il lustrissima Dottoressa! II Suo nome, i 
Suoi pensieri, t u t t a la Sua s tupenda at t ivi tá 
sono giä da molt i anni scolpiti negli annali 
della educazione ungherese. Ciö e chiaro 
anche dal fat to che la nostra Societá Peda-
gogica, composta dai migliori dei nostri 
maestri, la nominó giá anni fa sua socia 
onoraria, e che ne l seno di questa Societá sí 
é formata pure una „Commissione Montes-
sori", per d i f fondere i Suoi precett i nei piú 
vasti circoli. NelPanima dei pedagoghi un-
glieresi resta qual ricordo incancellabile la 
memoria di quel la Sua conferenza ehe, ce-
dendo alle nos t re domande, tenne nel tren-
tadue tra noi. Non vi e pedagogo magiaro 
che non eonoseerebbe le t raduzioni delle Sue 

opere ed i principi educativi che vi sono 
contenuti. 

Per noi ungheresi é quasi naturale che é 
proprio la f iglia della nazione italiana, na-
zione innamorata della libertá, la quale anclie 
nei suoi insegnamenti pedagogici dichiara 
la querra al pensiero messo in catena, ai 
ceppi della libera volontä, e che dimostra ai 
maestri di tu t to il mondo, come si deve edu-
care una generazione che sa pensare in modo 
ideale, che vuole e sa agire umanamente. 

Lei, i l lustre Dottoressa, é venuta r ipetuta-
mente da noi, per spiegare le Sue riforme, 
fondate con profonda scienza, ed is t rui re i 
pedagoghi di questo paese mutilato, come si 
devono svi luppare le forze che dormono 
nelle anime della generazioni future, e cosi 
raf forzar le per quelle lotte che possono con-
durre al risorgimento della nostra nazione. 
Noi vediamo is questa Sue visite i segni 
della Sua simpatia, della Sua affezione del 
nostro paese, e noti tu t t i ricambiamo questi 
Suoi nobili sentimenti di tut to cuore, assicu-
randola del nostro piú profondo rispetto, 
della nost ra piú sincera devozione. Rinno-
vando con ciö il saluto ed i r ingraziamenti 
del mio Ministro, Le do il benvenuto! 

A vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr, 
bármennyire is szerette volna, halaszthatat-
lan hivatalos elfoglalsága miatt nem jelen-
hetett meg itt, hogy az Ön világhírű nevéről 
elnevezett, az Ön nagyszerű nevelési eszméi-
nek szolgálatában álló iskolának falai kö-
zött üdvözölje. Engem ér t az a szerencse, 
hogy miniszterünk szíves üdvözletét és hálás 
köszönetét tolmácsoljam. 

Méltóságos Asszonyom neve, gondolatai 
és munkássága már régen bevésődtek a 
magyar nevelés történetébe. Muta t ja ezt 
az is, hogy a magyar pedagógustársada-
lom legjobbjaiból alakul t Magyar Peda-
gógiai Társaság már évekkel ezelőtt tag-
jává választotta s a Társaság kebelében 
Montessori-bizottság a lakul t azért, hogy ne-
velési elveit minél szélesebb körben megis-
mertesse. A magyar pedagógusok lelkében 
örök élmény marad az az előadása, amelyet 
1932-ben a Magyar Pedagógiai Társaság fel-
kérésére tar tot t . Nincs magyar pedagógus, 
aki Montessori Mária magyar ra fordított 
könyveit s ezeken át nevelési elveit ne is-
merné. 

Mi szinte természetesnek ta r t juk azt, hogy 
a szabadságért rajongó nemes olasz nemzet 
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leánya az, aki nevelési elveiben is hadatüzen 
a béklyóba ver t gondolatnak, a tilalomfa-
erdőben megmerevedett szabad akaratnak és 
elhatározásnak. Ideál isan gondolkozni s em-
berileg cselekedni akaró és tudó embertípus 
nevelésére ad u tas í tás t az egész világ peda-
gógusainak. Hozzánk ismételten eljött, hogy 
tudományosan megalapozott nevelési elveit 
fejtegesse s ezzel ennek a széttépett magyar 
nemzetnek pedagógusait megtaní tsa arra, 
hogy a jövő generáció lelkében szunnyadó 
erőket miként kell kifej tenünk s ezzel erőssé 
tennünk arra a küzdelemre, ami hazánk új já-
építéséhez vezet. Mi úgy érezük, hogy ez a 
hozzánk való ragaszkodásnak és szeretetnek 
a jele. S ezt mi t iszta szívünkből viszonoz-
zuk, tiszteletünkről, őszinte szeretetünkről, 
nagyrebcsülésünkről Méltóságos Asszonyomat 
biztosítjuk. 

Ismételten hálásan köszönjük Méltóságos 
Asszonyom szíves tanítását, hozzánk való 
őszinte ragaszkodását. 

Dr. Montessori köszönő szavaiban meghatot-
tan állapította meg, hogy mily nagy örömére 
szolgál, hogy munkássága és törekvései elisme-
résre és megértésre találnak ebben az ország-
ban, amelynek magas pedagógiai ku l tú rá já t 
más alkalommal is volt módjában megismerni 
és annak a reményének adott kifejezést, hogy 
az ő munkássága is hozzájárulhat egy jobb 
nemzedék kialakításához. A szóbeli beszámolót 
gyakorlati m u n k a követte, mikor is a hallga-
tók úgy dolgoztak a Montessori-féle pedagó-
giai taneszközökkel, mintha maguk lennének a 
gyermekek, akiknek az írás-olvasás, számolás, 
mérés, mértan és nyelvtan nehéz tudományát 
még csak most kellene elsajátí taniok. Egész 
különös atmoszféra töltötte be a termet, ahol 
nem élőszóval, nem beszédes oktatással, de 
figyelmes, gondos munkával történt a tanulás. 
Akárcsak egy műhelybe a szellemi munka mű-
helyébe lettünk volna varázsolva, ahol munka 
árán történik az ismeretszerzés. 

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

A Tisza, Körös és a Maros vidéke.* 
I r ta : Drozdy Gyula. 

Ennek a tanítási egységnek keretében csonka-
hazánknak azt a vidékét ismerte t jük meg, 
amelynek nyugaton a Tisza, délen a Marost, 
keleten a Körösöket kettészelő t r ianoni határ, 
északon pedig Szolnok—Debrecen között haladó 
vasútvonal határol. Minthogy a t r ianoni ha-
tár t a sík vidéken egészen ötletszerűen húzták 
meg s így a folyókat is derékba szelték, az oko-
zatokat megvilágító adottságokat csak úgy tár-
ha t juk a gyermekek elé, ha Erdélybe is át-át-
megyünk a hegyek közé. Oda, ahol a vidék fo-
lyói erednek. 

Tanítás közben az osztály előtt előbb hazánk 
hegy- és vízrajzi térképe álljon. Ugyanez a kézi-
térkép legyen a gyermekek előtt is. Minthogy e 
tanítás keretében a folyók szabályozása s a mo-
csarak levezetése nagyon is előtérben áll, a többi 
szemléltető eszközön kívül, legyen kéznél a ho-
mokasztal, amelyen ezt plasztikusan s igen vi-
lágosan szemléltethetjük. Tárgyalás közben nem 
kell feltétlenül vázlatot rajzolnunk. Ezt elvégez-
het jük a begyakorlás fokán is összefoglalásul. 
Kapcsoló ismétlés közben a mi vidékünkről 
utazzunk abba a helységbe, avagy az előzőleg 
ismertetett tá jnak a r r a a részére, ahol a Tisza, 
Körös és Maros vidékének határát é r in t jük . Ez-
zel a gyermekek lelkében Magyarország térképe 
összefüggő tájegységek szerint fog felépülni. 

T E R V E Z E T . 
Előkészítés. 

a) A z é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e . (Vala-
mely tájegység ismertetéséhez kiindulhatunk 

* Mutatvány a szerzőnek most- megjelenő földrajzi 
vezérkönyvéből. 

olyan tárgy, kép, készítmény, termény stb. szem-
léltetésével is, amellyel a megismertetendő táj-
egység iránt érdeklődést kelthetünk.) A gyer-
mekeknek tőzeget mutatok, esetleg valamennyi 
kezébe egy darabkát adok. — Mi ez? — kérde-
zent. —• Valami összepréselt növény. — Száraz 
fűszálak, nádlevelek össze vannak nyomva, — 
mondják a gyermekek. — Tudjátok-e hogy hon-
nan került ez elő? — Valami géppel összeprésel-
ték,— mondják. — Nem, hanem a földből ásták. 
A neve: tőzeg vagy turf a. Hazánknak sok tőze-
ges területe van. Ahol ilyen tőzeget találnak a 
földben, ott kiássák s ezzel tüzelnek. Ti mái-
hallottatok a kőszén keletkezéséről. Nem más 
ez, mint nagyon fiatal kőszén, — mondom. 
(Az időszerűség elve azt kívánja, hogy a 
beszéd- és értelemgyakorlatok keretében ebben 
az időben foglalkozzunk a kőszénnel és annak 
keletkezésével. Ha erre már sor került, abban 
az esetben csak utalok rá, ha még nem tanul-
tak volna róla, akkor csak nagy vonásokban 
mondom el. Részletes ismertetésre majd a be-
széd- és ért elem gyakorlat ok keretében kerül a 
sor.) — S tudjátok-e, hogy ez hazánknak mely 
vidékéről való? —Errő l , ni! — mutatok a Nagy-
sárrét tá jékára. Ezen a vidéken roppant nagy 
területen van ilyen tőzeg. 

— Látunk ezen a vidéken ilyeneket is, ni! — 
muta tom a mezőhegyesi ménes képét. — De 
még ebből is sokat találunk ezen a vidéken J — 
mondom, a vöröshagymát szemléltetve. De nem-
csak vöröshagyma, hanem búza is annyi és 
olyan terem ezen a vidéken, amilyen sehol az 
országban. 

—• Szeretnétek ezt a vidéket megismerni? — 
Akkor utazzunk oda! 

b) Á t h a j l á s . (Ha lakóhelyünk fekvésének 
megfelelően előzőleg a Duna—Tisza közét is-
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mertettük, akkor lakóhelyünkről Szegedre uta-
zunk. Ha például nyírségi iskolában tanítunk, 
akkor Debrecenen átutazva közelítsük meg a 
Tisza, Körös és a Maros vidékét.) — Nézeges-
sétek a térképet s mondjátok meg, hogy közsé-
günkből mely úton, vasúton közelíthetjük meg 
ezt a vidéket? — késztetem a gyermekeket a 
térképről való olvasásra. Ha kell, i rányítom a 
keresést s közösen ál lapí t juk meg a legrövidebb 
útvonalat, amelyen nagy vonásokban elutazunk 
a Tisza, Körös és a Maros vidékre. — Mely 
ég tá j felé van ez a vidék tőlünk? — Mutassatok 
a r r a ! — Bizony, jó néhány órát kell utaznunk, 
míg odaérünk. — No, de már ott is vagyunk! 
ti) C é l k i t ű z é s . — Először állapítsuk meg 

a vidék határait , aztán vegyük sorra mindazt, 
amit találunk! 

Tárgyalás. 
a) A v i d é k h a t á r a i . — Tegyétek irónotok 

hegyét Szegedre! (Esetleg Szolnokra, avagy a 
Berettyó felső folyásához, amint azt a vidék-
nek községünk fekvésétől való helyzete kívánja.) 
— Utazzunk fel a Tiszán Szegedtől Szolnokig, — 
mondom. Én a fali-, a gyermekek pedig a kézi-
térképükön haladnak felfelé a Tiszán. — Melyik 
ég t á j felé eső h a t á r a ez ennek a vidéknek? — 
Akkor mi a vidék nyugat i ha tára? — A Tisza. 
— Most menjünk le Szeged alá a Tiszán, egé-
szen a trianoni ha tá r ig !— Innen, ezen az igaz-
ságtalan, gyászos határon menjünk előbb ke-
letre, aztán fo rdu l junk raj ta északkelet felé s 
á l l junk meg itt, a Berettyónál, — mondom pál-
cámat a trianoni ha tá ron végighúzva. A gyer-
mekek ezt nézik, m a j d maguk is végighaladnak 
irónuk hegyével a tr ianoni ha t á r felett. — Ha 
ezt az erőszakos, szomorú vonal irányát meg-
figyelitek, akkor má r azt is meg tudjátok mon-
dani, hogy mi a Tisza, Körös és Maros vidéké-
nek déli és keleti határa. — A trianoni határ . 
— Az. Hegy, folyó vagy más természetes ha tá r 
itt nincs. Amint Trianonban a románok akar-
ták, úgy húzták meg ezt a vonalat. Azt mon-
dották ott a békeszerződések megírásánál, hogy 
ezen túl már csak románok laknak. Azok, akik 
ott voltak és sorsunk felett döntöttek, elhitték, 
mert nem ismerték Magyarországot. A mi ki-
küldöttünk, gróf Apponyi Albert hiába mutatot t 
rá a r ra , hogy ezen a határon túl még többinillió 
magya r él. A jelenlevők meghallgatták, egy 
szót sem szóltak, hanem azt a piros vonalat ránk 
kényszerítették. Nem törődtek azzal, hog-y folyó-
kat, községeket, azok határá t kegyetlenül szét-
vágták, apát a fiától, testvért a testvértől vá-
lasztották el ezzel az igazságtalan határra l . 
Ezért szeli itt át a mi gyönyörű Alföldünket ez 
a pi ros vonal. — Északon, innen a Berettyó felső 
folyásától Szolnokig, egyenes vonalban gondol-
h a t j u k a Tisza, Körös és Maros vidékének a 
határá t , mondom, vonalzómat a két pont közé 
illesztve. — Húzzatok a térképetek felett a leve-
gőben ti is egy egyenes vonalat! (Annak a vi-
déknek, amelyet a gyermekekkel meg akarunk 
ismertetni, mindig határozott határt szabjunk 
azért, hogy megfigyelésüket csupán arra a te-
rületre irányíthassuk.) — Melyek tehát ennek a 

vidéknek a határai? — kérdezem s néhány gyer-
mek a térképen muta tva elmondja. 

Ennek a területnek Tisza—Körös- és Maros-
vidék a neve. — Azért, mert itt folyik a Tisza, 
a Körös és a Maros. — Mutassátok meg ezeket 
a folyókat a térképen! 

— Miről beszélgettünk? — Mit í r j u n k a táb-
lára? — Azt, hogy: Határai. — Í r j u k fel! 

b) F e l s z í n e . — A térkép megmondja, hogy 
milyen ennek a vidéknek a felülete. — Mindenütt 
síkság. —• It t délen, a Marosnál, mintha volna 
valami emelkedés, — veszi észre az egyik. — 
Igazad van! Ott lenn, délen, egy kissé hullámos 
a felszíne, de ezek a hullámos emelkedések csak 
alig egy-két méter magasak. Ha egy kicsit gon-
dolkoztok, meg is tudhat já tok, hogy hogyan ke-
letkeztek ezek a hullámos emelkedések. — Men-
jünk csak arra , keleti irányban felfelé a Maro-
son, — mondom, a térképen szemléltetve. — In-
nen jön a Maros. —• Milyen vidék ez? — Hegyes 
vidék. — A Maros-folyó vize innen a hegyek 
közül jön lefelé. Vá j jon milyen lehet itt a fo-
lyása? — Sebes. — Különösen akkor roh&n a 
vize, mikor itt a hegyek között nagy esőzés 
vagy hóolvadás van. — Azért, mert akkor meg-
árad. —• Azért. Ezek a hegyek itt kőből vannak 
A fagy és a meleg a hegyek hata lmas szikláit 
megrepegeti, széthasogatja. A Maros vize az al-
jukat kimossa s így egyszercsak belezuhannak 
a folyó medrébe — Mi történik ott veliik? — 
A víz viszi lefelé. — Igen. Hanem a hatalmas 
sziklákat csak lassan görgeti tovább. — Mi tör-
ténhetik velük, mikor egyik helyről a másikra 
sodródnak? — Egy-két darab mindig letörik 
belőlük. — Ügy van! A hatalmas szikla lassan-
lassan kopik, darabokra töredezik. A kisebb da-
rabokat is sodorja a víz, tehát ezek is kopnak. 
Mire innen a hegyek közül a s íkságra érnek, 
évek telnek el s lassan, lassan homok, kavics 
lesz belőlük. (Szemléltetem.) Képzeljétek el, 
hogy nagy esőzéskor, hóolvadáskor a víz fel-
kap ja a homokot, sodorja a kavicsot. A Maros 
vize nem fér el a medrében. — Kiönt. — Ki az! 
De nem itt a hegyek között. —• Ott nem önthet 
ki, inert nem engedik a pa r t j án lévő szirtek, 
hanem itt a sík vidéken, — muta t j ák a gyerme-
kek a térképen. — Ebben igazatok van. — Ha-
nem mikor a Maros vize itt a síkságon kiöut, a 
víz magával viszi azt is, amit a hegyekből ho-
zott. — A kavicsot meg a homokot. — Azt. A 
Maros vize hirtelen önt ki, tehát ide az á radás 
területére sodor ja a kavicsot, homokot, — mu-
tatom. —• Hanem egyszercsak apadni kezd a víz. 
Az apadás lassúbb, mint az áradás. Mi történik 
azzal a homokkal, kaviccsal, iszappal, amit ide 
kihozott? — Leülepedik a fenékre. — A víz pe-
dig szépen viszahúzódik. — Ott hagyja a kavi-
csot, a honiokot, az iszapot, — következtetnek a 
gyermekek. — Váj jon melyik lehet alul? — A ka-
vics, mert az a nehezebb. Arra jön a homok. — 
A homokra meg a termékeny iszap rakódik, — 
mondom. — Most má r talán tudjátok, hogy ho-
gyan keletkeznek itt ezek a hullámos emelke-
dések! — A kiöntött Maros hord ta azokat oda. 
— Az, bizony! Hanem csak hordta! Ma már nem 
hordja , mert a Maros par t j á t feltöltötték, sza 
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bályozták, Ma már csak nagyr i tkán látogat ki 
a Maros vize ide a síkságra. 

- De nemcsak a Maros, hanem a Tisza és itt 
a Körösök is kiöntötték azelőtt, míg folyásuk 
nem volt szabályozva s míg part ja ikon gá taka t 
nem építettek. Akkor áradáskor ez az egész vi-
dék itt víz alatt volt. A víz az iszapot lerakta 
s így itt igen termékeny t a la j keletkezett. Ezt 
a termékeny ta la j t most m á r gátak védik az 
áradás ellen. Kell is, mert ez a vidék az Alföld-
nek legmélyebben fekvő része. 

—• Ezen a nagy-nagy síkságon, erre szerte a 
vizek par t ján, pá r méterre kiemelkedő kerek 
halmokat találunk. Ezeket a nép „kunhalmok-
nak", „tatár- vagy törökhalmoknak" nevezi. Töb-
bet már felástak közülök s alat tuk régi sírokat 
találtak. Ez azt mutat ja , hogy régen így temet-
keztek az emberek. 

— Miről beszélgettünk most1? — Mit í r j u n k a 
táb lára! — Azt, hogy: felszíne. 

c) V i z e i . — Vegyük sorra a vidék folyó-
vizeit! — Nézegessétek előbb a Tisza folyását 
Szolnoktól délre le a t i ianoni határ ig! — E r r e 
nagyokat kanyarodik. — Ott a kanyarulatok-
nál sok kis sziget van, — mondják a holt ága-
kat látva a gyermekek. Ezzel kapcsolatban, a 
homokasztal segítségével rávezetem őket a folyó 
szabályozására. Így : 

— Igen, a legtöbb helyen van is azokban a kis 
ágakban víz, de az nem folyik, hanem áll. Jö j -
jetek ide a homokasztalhoz, m a j d megértitek, 
mi képen keletkeztek ezek. Egyben azt is meg-
mutatom, hogy hogyan szabályozzák a Tiszát. 
— Itt folyik a Tisza, — húzom meg a homok-
ban a Tisza kanyargós medrét. — Sík vidéken 
folyik, lassan, méltóságosan. Kicsi az esése, 
azért lassú a folyása. Itt a sík vidéken a r r a 
folyhat, amerre akar . Minden kis emelkedést ki-
kerülhet. — Mikor áradhat meg a Tisza? — 
Nagy esőzések, meg hóolvadás idején. — Külö-
nösen akkor, mikor itt fenn, felső folyásának 
vidékén esik az eső vagy olvad a hó, — mon-
dom. Ekkor a víz nem fé r el a medrében és ki-
önt. Ezek az áradások azelőtt nagy károkat 
okoztak itt az Alföldön, a Tisza mentén. Nit csi-
náltak tehát az emberek1? — Ezeket a nagy ka-
nyarulatokat egyszerűen átvágták, így ni! — 
húzom meg a homokban a legrövidebb utat a 
kanyarulatnál . — Széles, mély medret ástak ide 
s a Tisza vizét ebbe vezették. — Megrövidítet-
ték a Tisza folyásának útját . — Meg. S mi tör-
tént a Tiszának ezzel az ágával? — Abban benne 
maradt a víz, — Ügy van! — Némelyikből ha-
mar ki is száradt. A másikban megmaradt, eső-
zéskor meg is áradt , de a víz ebből sem folyt 
ki. A medre azonban ennek is mindig töltődött, 
mert behordta a szél a port, homokot. — Egy-
szercsak az is kiszáradt. — Ki, de csak hosszú 
évek múlva. Addig nád, káka, sás, fűzfa meg 
más vízinövény tenyészett benne. — Mocsaras 
terület lett. — Az. — Mert a víz ezekben az 
ágakban nem folyott, hanem állt, azért a nép 
„holtág"-nak, „holt Tiszá"-nak nevezte s még 
nevezi most is, mert még mindig elég van belő-
lük. — S vájjon nyert-e ezzel a lakosság? — 
Nyert egy darab földet, azért, mert a Tisza 

medre megrövidült. — Mutassatok itt a Tisza 
pa r t j án ilyen holt ágakat ! — szólok s a gyer-
mekek mutatnak. — Hol vannak mindig ezek a 
holt ágak? — Ott, ahol a Tisza kanyarodik. 

— Hanem azért a Tisza áradáskor mégiscsak 
kiöntene úgy, mint régen, mikor környékén ta-
vasszal, ősszel, sokszor nyáron is nagy eső esett, 
beláthatatlan távolságban csak víz és víz volt. 
Ezen is segítettek az emberek. Mégpedig úgy, 
hogy a Tisza par t j a in véges-végig ha ta lmas töl-
téseket, gátakat húztak. Így, ni! — mondom és 
szemléltetem a homokasztalon, hogy a folyó 
par t já tó l kezdve, bizonyos területen felszedték 
a földet s azt távolabb hordva, töltést, gátat 
emeltek belőle a jobb- meg a balparton is. — S 
a Tisza a két gát között, itt a középen a medré-
ben szépen folydogált, folydogált, Hanem az-
tán, mikor jött az á r v í z ! . . . — Akkor kiöntött, 
de csak eddig a gátakig mehetett a víz, — mu-
ta t ják a gyermekek a homokból készített plasz-
tikus alakításon. — És mikor leapadt? — Akkor 
megint visszament a medrébe. — Igen, de ide 
erre a területre mindenféle növénymagvat ho-
zott és rakott le a víz. — Azok kikeltek, mikor 
nem volt azon a területen víz. — Akkor ezen a 
területen olyan bozót keletkezhetett, — követ-
keztetnek a gyermekek. — Az, S mire hasz-
nálhatja ezt a t iszaparti lakosság? — Legelte-
tésre, kaszálásra. — Ar ra . Több helyen meg be-
ülteti fűzfával , nyárfával . De meg be sem kell 
ültetni, mert visz oda a víz elég fűzfamagot , 
nyár famagot . Az szereti a nedves talajt . I t t pe-
dig évenként többször kap vizet. 

— Áradáskor melyik területeket önti el a 
víz? — Ezeket, ni! — m u t a t j a a gyermek a jobb-
és balpartot . — Mert ezt a területet csak ára-
dáskor önti el, azért hogyan nevezhetjük? 
— Árterületnek. — Ügy. És ilyen ár terü le t a 
Tisza jobb- és ba lpar t ján véges-végig húzódik. 

— Hanem nézzétek csak meg a térképet! I t t 
a Tiszától távolabb, a gátakon innen még min-
dig sok a mocsaras terület . Hogyan és mikor 
keletkezhettek ezek i t t? — kérdezem, majd 
a homokasztalon szemléltetve megvilágítom. 
Ezek úgy keletkeztek, hogy helyükön mélyedés 
volt, amit áradáskor a Tisza megtöltött vízzel. 
Mikor leapadt, a mélyedésben ott m a r a d t a 
víz, t anyá t ütött benne a nád, káka, sás, a béka, 
a gólya, a gém s más vízimadár és lett ott 
igazi mocsár. — Hanem mióta a Tiszát szabá-
lyozták, vizét két gát közé fogták, akkor eze-
ket a mocsarakat is pusztulásra ítélték, — mon-
dom. — Igen, mert nem kapnak vizet, azért 
lassan kiszáradnak. — Még t a r t j a bennük a 
lelket az eső, a hóvíz, de bizony mindinkább 
sorvadnak, aszadnak, egyszercsak kimúlnak. 
Helyüket felszántják s ott, ahol valamikor 
sűrű nádtenger volt, most búzatáblák zöldel-
nek, sárgulnak. Látjátok, ez a szorgalmas ma-
gyar nép hogyan szépíti, rendezi, hasznosí t ja 
ezt az országot! 

— Hanem itt Szegedet kétfelől is fenyegette 
az árvíz. Már tanul tunk is arról, hogy el-
öntötte. Szegednek a Maros meg a Tisza ára-
dása is ár thatot t . —- Ári hatott bizony! Most 
azonban m á r tudjátok, hogy nem árt , mert 
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olyan magas körtöltések veszik körül a várost, 
hogy — emberi számítás szerint — azokat á t 
nem törheti a Tisza vize. — Arról is hallotta-
tok már, hogy egy mérnöknek szobra van Sze-
geden. — Igen, — mondják a gyermekek s 
mindenesfüzetüket forgat ják, hogy a feljegyzett 
nevet megtalálják. — Vásárhelyi Pál , — mond-
ják. — Igen. Ö volt az első, aki a Tisza szabá-
lyozását megkezdte, de ott van Szegeden an-
nak a szobra is, aki a Tisza szabályozásának 
gondolatát felvetette s akinek utasí tása szerint 
j á r t el Vásárhelyi P á l is. Ez, ni! - mutatom 
Széchenyi szobrának képét, ami t a gyermekek 
felismernek, megmondják a nevét. — És ez? •— 
muta tom Tisza La jo s szobrának képét. — Errő l 
azt tanultuk, hogy Tisza Lajos vezette a romba-
dőlt Szeged újjáépítését . — Megérdemelte ez a 
bárom ember a szobrot Szegeden1? — Meg 
bizony! —• Lássátok, gyermekek, a magyar nép 
mindig hálás azok iránt, akik vele jót tettek. 

— Ennek a vidéknek ezt a folyóját meg-
ismertük. Hanem van itt még egy nagy folyó, 
aminek a neve a nótában is benne van. 
— A Maros. — Ha lad junk végig a folyásán! — 
mondom s az eredetétől a torkolatáig hala-
dunk. (Igen fontos, hogy a folyó folyásán a 
gyermekek minél több alkalommal haladjanak 
végig, mert csak így alakulhat azokból lel-
kükben tiszta képzet.) — Trianon előtt a Maros 
véges-végig a miénk volt, — mondom. Most 
csak egy da rabká ja a mienk. A többi elszakí-
tott területen van. — Hány kilométer lehet a 
csonka haza területén a folyása? — késztetem 
a gyermekeket a térképről való nézegetésre. — 
A többi, fájdalom-, mind a románok kezén van. 
— Mit tudtok már a Marosról? — kérdezem s a 
gyermekek elmondják, amit az előző taní tásban 
Szegeddel, ebben a tanításban pedig a hal-
mokkal kapcsolatban tanul tak róla. — Sze-
gény megcsonkított Maros! Azelőtt olyan víg, 
mosolygós folyó volt, most meg mindig szo-
morú. Ha éjjelenként a nagy csendben hallgat-
juk a csobogását, hullámverését, az is tele van 
panasszal. Hozza a hírt , hogy a forrásvidékén, 
s a par t ja in az idegenek rosszul bánnak a ma-
gyarral . Sok-sok magyar sóhajt , magyar köny-
nyet hoz innen az elszakított területről a mi 
kedves Marosunk. (Az ilyen képzelethez szóló 
személyesítések igen alkalmasak az érzelmek 
mélyítésére és a folyók, hegyek, tájak stb. 
megszerettetésérc.) 

— Hanem van ezen a vidéken még másik 
folyó is, amelyik panasszal van tele. — A Körös. 
— Keressétek meg ennek a forrásvidékét is! — 
késztetem a gyermekeket a térképről való ön-
álló olvasásra. — I t t több Körös is van. — I t t 
van a Fehér-Körös, a Fekete-Körös és a Sebes-
Körös, és a legnagyobb Körös. A Fehér-, Fe-
kete- és a Sebes-Körös egyesüléséből lesz a 
Körös — mondják a térkép a lapján a gyerme-
kek. — Hanem én még más folyót is látok ezen 
a vidéken. — I t t van a Nádor-csatorna is. I t t 
meg a Berettyó. — I t t a Hortobágy. Ezek 
mind a Körösbe mennek — olvassák a gyer-
mekek a térképről . —- Hová viszi ezt a sok 
vizet a Körös? — A Tiszába. — Melyik város 

átellenében egyesül a Körös a Tiszával? 
— Csongrád átellenében. — Igen, ott van a 
Körös torkolata. — Nézzétek csak meg, hogy 
honnan jönnek, mely hegységekben erednek 
ezek a Körösök. — I t t az elszakított területen, 
a Bihar-hegységben erednek, innen jönnek. 
— Halad junk csak végig a Nádor-csatornán! 
— Ez a Fehér-Körösből ágazik ki és oda is 
megy vissza. — Ez csatorna, tehát az emberek 
ásták. — De miért ásták? — Talán azért, hogy 
mikor megárad a Fehér-Körös, akkor a vize 
ne egy, hanem kétirányban folyhasson, — okos-
kodnak a gyermekek igen helyesen. — Azelőtt 
a Fehér-Körös gyakran kiöntött és sok kár t tett 
ezen a vidéken. Mióta a Nádor-csatornát meg-
ásták, azóta — bármilyen nagy az áradás — a 
két mederben elfér a vize és nem önt ki. 

— Ezek a folyók itt a síkságon ide-oda ka-
nyarogva csendesen folydogálnak. Mert esésük 
csekély, folyásuk is csendes, szelíd, mintha soha 
még a légynek sem á r t anának és nem is ártot-
tak volna. Pedig valamikor, de sokat ártottak 
ennek a darab magyar földnek ezek a Körösök, 
meg ez a Berettyó itt, ni! — Régebben, mikor 
itt a forrásvidékükön, a hegyek között megin-
dult a tavaszi hóolvadás, vagy mikor a hegyek 
között nagy esőzések voltak, kegyetlenül meg-
dagadtak, k iáradtak s mert nem volt ami vizü-
ket összeszorítsa, elöntötték ezt az egész vidé-
ket. I t t ezen a tájon, — mutatom a Nagy-Sárré-
tet, hatalmas területű mélyedésre akadt a víz. 
Mi történt akkor, mikor bekövetkezett az apa-
dás s a víz visszament a medrébe? — Abban a 
mélyedésben megmaradt és ott mocsár keletke-
zett, — mondják. — Ott is van a mocsár neve! 
Olvassátok el! — Nagy-Sárrét, — olvassák a 
gyermekek. — Valamikor ez volt hazánk legna-
gyobb mocsaras területe. Millió és millió min-
denféle vizimadár, hal, csík, sikló, béka tanyá-
zott a véghetetlen nádrengetegben. Itt éltek, ha-
lásztak a pákászok, csíkászok, akik tanyát ütöt-
tek a mocsár valamely szigetén, ladikon j á r t ák 
a nádast, s mindenféle f u r f angos hálóval fog-
dosták a halat , csíkot, amit elfogyasztottak vagy 
a környékbeli falvakban értékesítettek. 

— És itt ez az óriási nádrengeteg ősidők óta 
nőtt, nőtt. Télen a sok nád, sás, káka és más vízi-
növény, ami a mocsárban volt, kiszáradt. A ná-
dat a szél ledöntötte s a ledöntött nád lesüly-
lyedt a fenekére, ahol összekeveredett minden-
féle fűvel, vízinövénnyel. Jö t t a másik ár. Mi 
történt akkor? — Akkor is ledült a nád és a fe-
nekén vastagabb réteg lett, — mondják. — És 
ez így ment évről-évre évszázadokon át. A sok 
növény mindig jobban és jobban összesajtoló-
dott és korhadt. Mikor a mocsár vize rövid 
időre leapadt, a korhadó növényeket a szél be-
fú j t a porral , homokkal. Nád és más vízinövény 
temetője lett a mocsár. 

— Hanem mi történt! Az emberek megúnták 
a Körösök meg a Berettyó garázdálkodását. — 
Itt is szabályozták a folyókat, — mondják. — 
Szabályozták bizony. A Körösöket több mint 
ötven helyen átvágták úgy, hogy most fele 
olyan hosszú a folyásuk, mint régen volt. A Be-
rettyót is rendre tanították. Vizét egyenes csa-
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tornába vezették s úgy küldték a Sebes-Körösbe. 
I lyen rendretanítás után vá j jon táplálhatták-e 
ezek a folyók áradáskor a Nagy-Sárrétet? — 
Nem, mert nem önthettek ki. — A Sárrét kiszá-
radt, — sietnek a következtetéssel a gyermekek. 
— Ho, hó! Nem olyan legény volt az, hogy olyan 
h a m a r kiszáradjon! Évtizedek, ta lán évszázadok 
kellettek volna ahhoz, hogy az a hatalmas víz-
tömeg kiszáradjon. Az emberek azonban erre 
nem akartak ilyen hosszú ideig várni. I t t volt 
a Sárré t ! Itt folyik a Berettyó, itt pedig a Kö-
rös, — mondom és rajzolom. — Ide is, meg er re 
is csatornát ástak, — mondom és rajzolom. — 
Belevezették a Sár r té vizét a Körösükbe. — Az 
bizony és így lecsapolták a nagy mocsarat any-
nyira , hogy alig maradt belőle itt-ott egy da-
rabka. Ma a lecsapolt területek kitűnő szántó-
földek. Búza, kukorica, dohány, répa és sok 
más hasznos növény terem ennek a területnek 
kitűnő talajában. Megváltozott a t á j képe is. 
Megváltoztatta az ember, hogy hasznot luízzon 
belőle. 

— De vájjon hogyan kerülhet elő az a tőzeg? 
— Az emberek megtalál ják a földben. — Igen. 
Több helyen alig ásnak néhány ásónyomot s rá-
akadnak a tőzegre. Némely helyen 2—3 méter 
vas tag réteg is van. Oda valamikor többet hor-
dot t az ár. Fa kevés van ezen a vidéken. Az 
emberek a tőzeget kiássák s ezzel tüzelnek. 

— Mit is í r junk a vázlatunkba? — Azt, hogy: 
folyó és állóvizei s azok szabályozása. 

R é s z l e t ö s s z e f o g l a l á s . — Mutasd meg 
a térképen s mondd el, hogy melyek ennek a vi-
déknek a folyóvizei! — Miféle mocsár volt itt? 
— Hogyan keletkezett az? — Hogyan lett a mo-
csár helyén kitűnő termőtalaj? 

d) É g h a j l a t a , t e r m é n y e i . — Ennek a 
vidéknek éghaj la ta éppen olyan, mint a Duna— 
Tisza közéé. Gyakran megesik, hogy tavasszal 
a nappal nagyon meleg, az éjjel pedig nagyon 
hűvös. Emiatt késő tavasszal fagyok jelentkez-
nek, különösen „fagyosszentek" tá ján . Ilyenkor 
a késői fagy bizony sok kár t tesz a gyenge ve-
teményekben. Az esőmérő szerkezetek azt mu-
ta t ják , hogy ez a vidék nem kap évenként több 
csapadékot, mint 500—600 mm-t. Mit is jelent 
ez? —- kérdezem az előző órákon tanultak s az 
iskola esőmérőjének megfigyelése alapján. — 
Annyit , hogy ha a földbe nem szivárogna be a 
víz s nem párologna el, akkor a vidék felszínét 
egy éven át 5—6 dm magasságban borítaná a 
víz. — Ez a növények fejlődéséhez elég is volna. 
Csak az a baj, hogy a csapadék idejének meg-
oszlása kedvezőtlen. Télen sok a hó. Tavasszal, 
május , júniusban és ősszel októberben esik az 
eső. — Melyik hasznosabb? — A tavaszi. Azért, 
mert akkor fejlődnek a növények. Októberben 
m á r nem sokat használ az eső. — Nyáron gyak-
ran hetekig sem esik az eső. I lyenkor aztán a 
nagy aszályban ellankadnak, kiszáradnak, ki-
égnek a növények. 

— Ebben a fekete agyagos földben kitűnő búza 
terem. Ennek a búzának az á ra mindennap 
benne van az újságokban. Ügy hívják, hogy 
„Tiszavidéki búza". Nézzük meg, hogy mi volt 
tegnap az ára, — mondom s a terménytőzsde 

árfolyamát az újságból elolvastatom. — Ezt a 
rádióban is közlik mindennap. Ki hallotta már? 
— Sőt még a községházán is kifüggesztik a 
gabonaáraka t — Miért jó ez? — A búzán kívül 
rengeteg kukorica is terem ezen a vidéken. Ez 
akkorára is megnő, hogy a lovas embernek még 
csak a fe jebúbja sem látszik ki, ha a kukorica-
táblák barázdáin végighalad. I t t van a kukorica-
csősz kunyhója, meg a lá tófá ja , — szemléltetem 
a képet, melynek alapján rávezetem a gyerme-
keket arra, hogy a csősz felmegy a látófa tete-
jébe, ahonnan végig tekintheti a hata lmas táb-
lákat. A kukoricán kívül sok dohányt, repcét, 
cukorrépát termelnek ezen a vidéken. A folyók 
mellett kertészkedik is a lakosság azért, mer t a 
folyók vizével könnyen öntözhetnek. Különö-
sen Makó környékén foglalkoznak kertészettel, 
ahol sok vöröshagymát termelnek. 

— Erdeje kevés van ennek a vidéknek. A fo-
lyókat azonban nyár- és fűzfasorok, ligetek kí-
sérik. Az árterületeken is szép nyár- és fűzfa-
ligetek vannak. 

— A Tisza, Körös és Maros vidékén túlnyomó-
részben magyarok laknak, akik igen szorgalmas 
gazdák. Szeretik a lovat I t t olyan szép lova-
kat tenyésztenek, mint sehol az országban. 
Ezenkívül igen sok szarvasmarhát tenyészte-
nek és sok sertést hizlalnak. — Miért könnyű és 
gazdaságos ott a sertéshizlalás? — Azért, mert 
sok kukorica terem. 

— Miről beszélgettünk most? —- Mit í r j unk a 
vázlatba? — Azt, hogy: éghajlata, terményei, 
— mondja a gyermek s felírom. 

Begyakorlás. 
a) Ö s s z e f o g l a l á s a v á z l a t r a j z el-

k é s z í t é s é v e l . — Hazánknak mely vidéké-
ről tanultunk ma? — í r j á t o k ezt fel nyomta-
tott betűkkel füzetetek lapjának felső részére! 
—- mondom s én is felírom a kellően fölillesz-
tett csomagolópapírra vagy a tábla felső ré-
szére, hogy: A Tisza, Körös és Maros vidéke. 
— Olvasd el a vázlat első pont já t ! — Hatá ra i? 
— Melyek azok? — kérdezem s a gyermek ég-
t á j ak szerint elsorolja. — Rajzol juk le a hatá-
rait! —• mondom s a térképen megfigyeltetve 
lerajzolom és lerajzoltatom. 

— Miről beszélgettünk ezután? — A felszíné-
ről, — mondja a gyermek a vázlat alapján. — 
Mit tudsz róla? — Mit rajzolhatnánk ebből a 
válatra jzunkba? — A Maros mellett levő hul-
lámos emelkedéseket igen halványan. — Rajzol-
juk le! 

— A vidék felszíne után miről is volt szó? — 
A vizeiről. — Mely folyóvizet ra jzol tuk már le? 
— Melyeket kell még lerajzolnunk? — A fo-
lyásuk i rányá t f igyel jük meg egyenként s ra j -
zoljuk le! — Hány folyó egyesüléséből lesz a 
Körös? — Melyik városnál ömlik a Maros a 
Tiszába? — És a Körös? — Hogyan szabályoz-
ták ezeket a folyókat? — Mivel védekeznek az 
árvizek ellen? — Mi minden tenyészik az ár-
területeken? — Van-e ennek a vidéknek mocsa-
ras területe? — Hová ra jzol juk a Nagy-Sár-
rétet? — Nagyra rajzoljuk-e? — Miért rajzol-
juk kicsire, mikor „nagy" a neve? — Hogyan 
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és hová vezették le a Sárré t vizét? — Hol ered 
a Maros? — Hol erednek a Körösök? 

— Miről beszéltünk a vidék vizei után? — Az 
éghajlatról . — Milyen a Tisza, Körös és Maros 
vidékének az éghajlata? — Mennyi csapadék 
esik itt évenként? — Melyek ennek a vidéknek 
a főbb terményei? — Mely állatokból tenyészte-
nek sokat? — Mivel foglalkoznak a vidék la-
kosai? 

b) R a j z . Készíttessük el ennek a vidéknek 
többször a vázlatrajzát , mind addig, míg azt a 
gyermekek nem ra jzo l ják könnyedén. Rajzoltas-
suk le a Duna—Tisza közét s ebhez rajzoltas-
suk hozzá a Tisza, Körös és Maros vidékét. 
(Ezzel a tájegységek eggyéolvadását éreztetjük 
meg a gyermekekkel.) Rajzoltassuk le a folyó-
vizek szabályozását, a töltéseket, az árterülete-
ket. Készíttessünk képzeletbeli ra jzokat a töltési 
munkálatokról, az árterületek, a folyópartok 
és a nádasok életéről. Rajzoltassuk le a vidék 
terményeit. 

c) K é z i m u n k a . Alakít tassuk ki homok-
ból, agyagból a Tisza, Körös és Maros vidéké-
nek plasztikus képét. Ugyancsak az udvar ho-
mokjába (esetleg a tanterem padlójára is) r a j -
zolják le a gyermekek nagy alakban a vidék 
vázlatait úgy, hogy annak fekvése megfeleljen 
az égtájaknak. Készíttessük el agyagból a töl-
tések, az árterületek és a folyók medrének ke-
resztmetszetét. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar I)al. Minden második hónapban jele-
nik meg a magyar dalnak és zenének ez a lel-
kes szószólója és magyarázója , a Magyar Dal 
című folyóirat, melyet odaadó gonddal, hiva-
tásszeretettel és nagy zenei tudással Jankovich 
Ferenc szerkeszt. A most megjelent május i 
szám is csupa olyan közleményeket tar talmaz, 
amiből szinte sugárzik a magyar dal szeretete 
és varázsa is. Vezetőcikkében a nagynevű ma-
gyar zeneköltő és író, Kodály Zoltán, a ra jon-
gók hevével és a magyar lélek melegségével 
becsüli meg a magya r népdal művészi jelentő-
ségét, mikor azt Beethoven nagy művészetével 
veti össze. Hasonló megbecsüléssel ír Pataky 
Mária a cigányzenéről, melyet erélyesen és 
történelmi igazságokat védelmez meg a gán-
csoskodás ellen. Ál ta lában a lapnak ez a száma 
is fölötte élénk és szellemes, amit nagyszámú 
munkatársa inak köszönhet, akik közül ebben a 
számban Rajcczky Benjamin, Joó Géza, Szeghő 
Sándor, Paulovics Géza, Budai Pál , Forral Ist-
ván, Vásárhelyi Zoltán, Győry János, Kerényi 
György, Ottó Ferenc, N. Gy. nevével és írásai-
val találkozunk. A rendkívül ta r ta lmas és 
emelkedett szellemű lapot dr. Nevelős Gyula 
nagytekintélyű írói és tudományos hírnevű 
nevével, mint felelős kiadó jegyzi s a lap egész 
szellemén érezzük is az ő előkelő ízlésének irá-
nyító hatását. 

Emericana. Hivatásának megfelelően, az 
Emericana a Katolikus élet- és hitelveket kép-
viseli, azok lelkes szószólója, mely a f ia ta lság 
hevével hirdeti a kat. szellemet, amit főképen 
az egyházi életben szeretné érvényesíteni, de 
ál talában az erők összefogására lelkesít és a 
kölcsönös segítésre minden téren. A folyóirat 
fölötte élénk. Májusi számába is a katolikus 
saj tó legkiválóbb képviselői ír tak ta r ta lmas és 
emelkedett szellemű cikkeket, mint Mészáros 
János dr.: Az Emericana és az egyházközségek 
címen, Kósa Kálmán dr.: Az ú j középiskoláról, 
Szatmár J ános dr. a Korunk szava és Üj kor 
című folyóirattal foglalkozik, i f j . Karg Nor-
bert : Modern korporációs élet, Wigand Ernő 
pedig A Katolikus értelmiség együttműködésé-
ről ír. Mindezeken kívül még a Diákfronton 
és az Emericánás Élet c. rovataiban is nagyon 
tar ta lmas cikkeket ta lá lunk. 

Magyar Népiskola. Má jus havi számának 
vezércikkében május újraéledéséhez fűzi lelkes 
reményeit s ezekben kegyeletesen emlékszik 
meg a tanítóság hagyományairól - ós régi szép 
ünnepeiről. A hangulatos cikket vitéz Csorba 
Ödön szerkesztő ír ta. Böhm Péter tar talmas 
cikkben a szellemi értékeknek nagyobb becsü-
lését sürgeti . Kiss Erzsébet az iskola és óvoda 
viszonyát fejtegeti. Szép és érdekes Bökényi 
Dániel Élet a romok alatt című t á rcá ja és Pár- . 
tos Ferenc elmélkedése arról, hogy rosszindu-
latú gyermek nincs. 

Tanítók Lapja. A m á j u s 15-i számban a szer-
kesztő Ormos Lajos, hosszabb vezércikkben 
fej tegeti a vallástanítási tanterv és utasítás 
revíziójára vonatkozó véleményét. Különböző 
aktuál is kérdésekről még Bodor Lajos , Molnár 
János és Szendy I s tván í r t egy-egy cikket. 
Varga La jos az ú j irodalmi műveket bírálja. 
Említést érdemel Bed La jos két verse is. 

Nemzetnevelés. Legutóbbi számának vezér-
cikkében Pohárnok J enő kegyeletes emlékezés-
sel egyúttal meghívja a hálás pályatársakat a 
néhai nagy pedagógiai és vezér Öveges Kál-
mán síremlékének jún ius 4-i fölszentelésére 
Győrbe. Lázas munkában címen Kocsán Ká-
roly ír e számba az ú j pedagógiai korszak szel-
lemében. Németh La jos a továbbképző nép-
iskoláról, Szabó D. Béla bácsalmási tanító a 
magyar kat. tanítóság modern nagy nevelés-
tanáról, Sebes Gyula a korszerű oktatásról, 
Hanuszik Antal a zsinórírásról í r t feljegyzést. 
A folyóirat Zenei Rovata, az Egyesület Hírei, 
K. K. Jegyzetek c. cikke, Hírek, Humor, 
Könyv tá r rovata is tar ta lmas. 

Magyar Pedagógia. A most megjelent 1936. 
évfolyam 1—4. számába Schreiner Ferenc A 
vakok nevelésének és oktatásának tervéről, dr. 
Kozmutta Flóra A személyiség fölépítéséről a 
pszichoterápiában, Éltes Mátyás A budapesti 
ál lami kisegítőiskoláról, dr. Weisz Dezső a 
Bárczi Gusztáv dr. A surd. cort. gyógypedagó-
giai befolyásolása c. munkájáró l í r t tar talmas 
cikket s ezeken kíviil a folyóiratban a szakiro-
dalom újdonságairól és a lap tárgykörébe vágó 
eseményekről találunk híreket. 
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Énekszó. Április havi (III. évf. 6-ik szám) 
füzete tele van nagyon érdekes és élénken írt 
cikkekkel, az énektanítás művészi világából. 
Fritz József: Népdal és Zenekultúra, Popver 
I r m a : Korszerű zenepedagógia, Volly I s tván: 
Néhány szó a népzenekultúráról, R. Ziper-
novszky Mária: Bar tók Béla 44. duója, Kerényi 
György: Iskolai ünnepélyek a Liszt-évben, 
Varró Margi t : Egy régi hangszer újraéledése, 
Molnár Antal : A könnyű zene és társadalmi 
szerepe címen ír t szép cikket. Külön mellékle-
teken több érdekes énekújdonság kot tá já t is 
ad ja a lap s azok között két nagyszerű zene-
szerzőnknek, Kodály Zoltánnak és Bartók Bé-
lának egy-egy ú j kompozícióját. 

Családi kör. A rendkívüli gondossággal, kö-
rültekintéssel és igazi írói ízléssel összeállított 
május i száma is címének megfelelő válogatott, 
t iszta és nemes tar ta lommal jelent meg. Cik-
keit kiváló írók ír ták. Az első cikket Szeder-
kényi Anna írta „Anyák, találkozzatok" cím-
mel, nagy megértéssel és meleg szívvel a mai 
anyák küzdelmes sorsa i ránt . Nagyon szép Bri-
sits Fr igyes „Légy az, akinek lenned kell" című 
cikke is. „A mi honvédeink" címen maga a 
szerkesztő, Pettkó Szandtner Aladár ír a nem-
zeti hadsereg és a nemzeti szellemű család köl-
csönös kapcsolatáról. Asztalos Sándor „A terí-
te t t asztal körül", Sz. Veres Jo lán „Meseszín-
ház a gyermekhéten", Bechinger E r n ő „A nyo-
morék gyermek nevelése", vitéz Faragó Ede 
„Ki a szabadba", Madarász Aladár „Kertünk 
virágai", lzsáky Margi t „Gyermek helyett 
öleb", dr. Mikes Margi t „Együnk zöldfőzelé-
ket", Kosáryné Réz Lola „Hiú a lányom" című 
cikke mind a családi élet kultuszának szépsé-
geit rajzolja , annak változatos képeivel. Mind-
ezeken kívül az Egészségápolás, Otthonunk, 
Udva r és Ker t rovatai s a Gyermekbokréta 
című melléklete még külön tar ta lmas irodalmi 
készségekkel is kedveskedik az olvasóknak. 
Ott ta lá l juk B. Czeke Vilma „Nagyapó subája" 
című szép novelláját és a főlapban Dezső Esz-
te r Éva, Mécs László és V. Sipos Ida egy-egy 
hangulatos szép versét, valamint Móka Sári 
egyik kedves gyermekdalának a kot tá já t és 
szövegét. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

A gyermek természetének megértése 
A legtöbb szülő különféle a lapta lan hiedel-

met táplál a gyermeke felől. Van, aki a közép-
kori egyház felfogását osztja és akként véle-
kedik, hogy a csecsemő gonosz erkölcsökkel 
terhelten lá t ja meg a napvilágot. Az ilyen 
szülő mi jót sem lát a gyermek természetadta 
ha j lamaiban s az ősi kálvinisták módjá ra a 
merev alávetettséget és a vasfegyelmet tekinti 
a jellemnevelés egyedüli eszközéül. Eszébe sem 
ötlik, hogy a gyermek alapvető természetét 
tárgyi lagos módszerekkel is meg lehessen álla-
pítani. 

M ás szülő Rousseauval t a r t és azt a fel-
fogást vallja, hogy amikor a gyermek kikerül 
Alkotójának kezéből, annak minden porcikája 

jó és erkölcsös. Semmi szükség tehát előmoz-
dító vagy gátló beavatkozásra, mert a gyer-
mekben magában megvannak mindazok az al-
kotóelemek, amelyek jellemének egyenletes ki-
fejlődését biztosít ják. Mondanunk sem kell, 
hogy az ily elvek követése közben növekedett 
gyermek csakhamar megszerzi az ura lmat szü-
leinek akarata fölött, igájába h a j t j a játszótár-
sait is és hogy rendszerint ostoba, hencegő 
ember válik belőle. 

Ez a két véglet nemcsak azt muta t ja , mek-
kora különbség lehet a gyermeknevelés alap-
elveiben, hanem beszédesen igazolja azt is, 
hogy az emberi magatar tás elbírálása tekin-
tetében nekünk szülőknek még nagyobb szük-
ségünk van céltudatos nevelésre, mint a gyer-
mekeinknek. Sőt akadt lélekbúvár, Wickman, 
aki bebizonyította, hogy még tanítók, nevelők 
maguk is gyakor ta előidéznek gyermekproblé-
mákat , ahelyett hogy megoldanák azokat. 

Véglet a felfogásban, természetesen végletet 
von maga után a bánásmódban, emez pedig 
nem kívánatos, antiszociális megnyilatkozá-
sokra vezet gondolkozásban, cselekvésben egy-
aránt . Kíméletlenség, szeretetlen bánásmód 
a r r a kényszeríti a félénk természetű gyerme-
ket, hogy mindinkább magábaszálljon, befelé 
éljen és végtére az ilyen gátlásoktól ment tár-
sainak akara t nélküli eszközévé váljék. A köz-
szólás szerint „nincs benne semmi önérzet", 
sehogy sem képes megfelelni a modern élet 
sokrétű követelményeinek és bizony egyre mé-
lyebbre süllyed a társadalom rétegeződésében, 
míg végül is függő helyzetbe, alacsony sorba 
kerül, vagy éppen a bűnözők világába sod-
ródik. 

Erősebb akara tú gyermeknél a nyers bánás-
mód keserűséget, lázadozást, bosszúvágyat idéz 
elő. Nyilvánvaló, hogy a föltétlen engedelmes-
kedés megkövetelése egyáltalán nem erősíti a 
jellemet, ha a gyermek a kényszerű szófogadás 
közben gyűlölségnél egyebet nem érez. Ez az 
állapot nyílegyenesen bűnözésre, gonosztet-
tekre vezet. 

Az elnyomott gyermekkel szembenáll az el-
kényeztetett gyermek. Ez másoknál felsőbb-
rendűnek érzi magá t és nem csupán játszó-
paj tásain , hanem még a szülein is uralkodni 
vágyik, ha pedig ez nem sikerül neki, akkor 
betegséget színlel, vagy máskép igyekszik mér-
gét kitölteni. A kényeztetett gyermekek egy-
némelyike viszont túlzott szeretettel há lá l ja 
meg szüleinek jóságát, olyannyira, hogy még 
felnőtt korában is együttél velők s még a csa-
ládalapításról is lemond érettök. 

A jelenlegi tudományosság megvilágításában 
tehát nem tekinthető értelmesnek az az állás-
pont, mintha akár a gyermeknek, akár a fel-
nőttnek alapvető természete teljesen jó, vagy 
teljesen gonosz volna. Szülőknek, nevelőknek 
éppen az a legfontosabb feladatuk, hogy föl-
leljék azokat a módokat, eszközöket, amelyek-
kel az előbbenit kidomborít ják, az utóbbit meg 
elnyomják. Mai ismereteink szerint a gyermek-
ben nincs veleszületett erkölcsi érzék vagy ké-
pesség, hanem az otthoni és iskolai környezet-
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bői szerzi meg- ap ránk in t érzékét az erkölcsi 
és szellemi értékek i ránt . 

E megfontolásból következik, hogy szülők-
nek, nevelőknek meg kell érteniök a gyermek 
alapvető természetét, úgy, amint azt a modern 
lélektan megvilágít ja. Meg kell érteniök, hogy 
a gyermek reagáló (visszaható) szervezet, meg-
határozott szükségletekkel, amelyeket mérsé-
kelten ki kell elégítenünk, ha azt aka r juk , 
hogy egyenletesen fej lődjék. Ahelyett, hogy 
a lap jában jónak vagy rossznak tekintenők a 
gyermek természetét, i smer jük el, hogy va jmi 
keveset tudunk eredeti erkölcsi mivoltáról; 
jobban tesszük, ha a gyermeket nyersanyag-
nak tekint jük, meghatározott kívánságokkal, 
vágyakkal , amelyeket ismernünk kell, egyrészt 
az óhaj to t t változások elérése, másrészt a kör-
nyezet hatóerejének felhasználása végett. Gon-
dos sziilő, nevelő keresve-keresi azokat az oko-
kat, melyek a gyermeken a kívánt hatásokat 
előidézik. A legszigorúbban alkalmazkodnunk 
kell a kérlelhetetlen szabályhoz, amely szerint 
„ki mint vet, úgy arat" . A főprobléma tehát, 
hogy miként vessünk. 

A gyermek bizonyos testi alkattal és benső 
társas természettel jön a világra. Ez a szociá-
lis ösztön éppúgy kielégítettséget követel, mint 
a test. A gyermek szükségleteit há rom cso-
portba sorozhat juk: 1. testi, 2. társas és 3. lé-
lektani szükségletek csoportjába. 

1. A testnek táplálékra, vízre, betegségtől és 
szenvedéstől, nemkülönben túlságos melegtől, 
hidegtől, fáradtságtól stb. való mentességre 
van szüksége. H a ezek a szükségletek nem 
nyernek kielégítést, a test elsenyved s el is 
hal. Némi gondolkozás meggyőz arról, hogy 
még a felnőttnek is legtöbb tevékenysége ezek-
nek a jogos szükségleteknek a kielégítésével 
kapcsolatos és hogy azoknak ellátása a gyer-
mek jóléte szempontjából is elengedhetetlen. 

2. Az sem szenved kétséget, hogy a gyermek 
természete bizonyos társas kielégítettséget is 
megkövetel. Elvégre emberek között él és ezek-
től az emberektől f ü g g emocionális (érzelmi) 
életének épsége. A lélekbúvárok megegyeznek 
abban, hogy a gyermek már legzsengébb korá-
tól szeretetre, elismerésre, sikerre, dicséretre 
vágyik. Alapjában véve mindez a biztonságot 
szolgálja, az egyénnek s a nemzetnek a célját. 
Ha a gyermeknek ez a vágya huzamosabb 
időn á t nem elégül ki, érzelmi életében ugyan-
oly hanyat lás áll be holtbiztosán, mint az 1. 
pont esetén testi állapotában. Ez a tény szá-
mos társadalmi b a j u n k magyarázatának is a 
kulcsa. Mindenik egyén sovárog a társadalmi 
elismerés után, mindenkiben él a maga egyéni 
értékének érzete, s h a az elismerés u táni vágy 
minden erőfeszítés dacára sem nyer kielégü-
lést, az egyén különféle fogásokhoz (hazudo-
zás, csalás, stb.) folyamodik s ekként bizto-
s í t ja magának legalább az elismerés látszatát. 
Bizony, ilyen az emberi természet! 

Ez magyarázza részben a gyermek ismere-
tes hazudozását és iskolai csalaf intaságai t is. 
És ebből látható, mennyire fontos, hogy a fel-
nőttek szerencsés, ösztönző otthoni és iskolai 

tapasztalatokkal támogassák a gyermeket, 
amelyek az ok és okozat törvényénél fogva 
tisztességes magaviseletre vezessék őt. Más 
szóval: a jó magaviseletet nem lehet csak egy-
szerűen megkövetelni, azt meg kell teremteni. 
A gyermek természeténél fogva elismerésre, 
kielégülésre vágyik: ezt a vágyakozását kell 
kihasználnunk, hogy erkölcsös magata r tás ra 
szorítsuk. 

Világos, hogy a fegyelmezés végletei teljesen 
eredménytelenek, mer t nem egyeznek a gyer-
mek alaptermészetével. A megfélemlített gyer-
mek, akinek nincsenek semminő kiváló képes-
ségei s aki ekként nélkülözni kénytelen az oly 
forrón vágyott biztonságot, érzelmi szempont-
ból éhínséget szenved s lassankint elveszti ön-
bizalmát és az életnek optimisztikus felfogá-
sát. Ezzel szemben az elkényeztetett gyermek-
ben túlerős a biztonságérzet, őt a kelleténél 
több szeretet környezi s ennek folytán nem fej-
lődik ki benne az együttmunkálkodásnak, a 
nagylelkűségnek s más ily társas erénynek a 
szelleme. 

3. Testi és társas szükségletein kívül a gyer-
mek bizonyos mértékű szabadság után is vá-
gyakozik, hogy kiépítse a maga alkotó terveit 
és hogy tevékenykedhessék a maga játékos éle-
tében. A szellemi egészségtan szakemberei már 
éppen eléggé mél ta t ták a gyermeknek ezt a 
vágyakozását, amelyet az előbbeni pontban 
t á rgya l t szociális ösztönnel szemben lélektani 
sugalomnak neveznek. 

. . . Íme néhány tudnivaló a gyermek alap-
természetéről, aminek követése ú t j án számos 
gyermekkori kalamitás t elkerülhetni. A gyer-
mek magatar tásának problémái ugyan nagyon 
bonyolultak, az ok és okozat megértésén ala-
puló értelmes el járások azért mégis betekin-
tést engednek a gyermek fejlődésének titkaiba. 
Mindannyiunknak elemi kötelessége, hogy eze-
ket a fejlődésti tkokat tanulmányozzuk s egyet-
len követ se hagy junk mozdítatlanul, amíg 
nem szabályoztuk ama föltételeket, amelyek 
között gyermekeinket nyugodt, elégedett életre 
előkészíthetjük. 

Dr. Louis P. Thorpe, 
a neveléstan tanára 

a Wal la Collegesen (Washington) . 

Education (Boston), 
1936 áprilisi szám. 

Francia tanügyi lapokból. 

Az akarat nevelése 
A bölcselkedők mind megegyeznek abban, 

hogy az emberek egyenlőek a törvény előtt; 
á m ugyanígy egyetértenek abban is, hogy ér-
telmi, erkölcsi és szellemi ér ték tekintetében 
rendkívül nagy a különbség az emberek között. 
H a a bölcsészek véleményéhez hozzávesszük 
még az orvosokét is, kiderül, hogy a szellemi 
képességek egyenlőtlensége még hatványozódik 
az egészség, életerő dolgában mutatkozó el-
térésekkel. 

Ez egyenlőtlenségek megszüntetésére töre-
kednünk merő bolondság volna, viszont, ha 
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megkíséreljük, hogy az egyes egyedek ál lapotát 
javítsuk, ezzel az emberi testvériségnek s a 
társas haladásnak ügyét mozdít juk elő. E r r e 
törekszenek az orvosok, az élettan tudományos 
megállapításai nyomán, s ugyanezt a célt szol-
gál ják a nevelők is, a lélektani megfigyelések 
tanácsadásait követve. Azonban, míg egyes 
nevelők azt hangoztat ják, hogy neveléssel min-
dent elérhetni, az élettudomány mívelői közt 
akadnak olyanok, akiknek véleménye szerint a 
nevelés nem képes igazi, végleges eredménye-
ket felmutatni . Mint mindig, az igazság ezút-
tal is e két szélsőség között áll : amiként a ne-
velés nem tud a pajzsmirigy hiányos működé-
séből keletkezett bajokon segíteni, azonkép az 
élettudomány sem boldogul a szellemi termé-
szetű fogyatékosságok gyógyításával. Mindkét 
tudománynak megvan a maga észszerű fel-
adata és szerepe, amelynek betöltésére hivatot t . 

Az akara t fogyatékosságait vizsgálgatva, 
úgy talál juk, hogy azokon csakis a zsenge 
gyermekkortól alkalmazott megfelelő nevelés-
sel lehet segíteni. 

Az akaratot három mozzanat: a cselekvés 
megindítása, abbanhagyása és a fölmerülő vál-
tozásokhoz való alkalmazkodás szempontjából 
Vehetjük vizsgálat alá. 

A cselekvő akara t fogyatékossága abban nyil-
vánul, hogy az egyén nehézséggel küzd a vá-
lasztásnál, határozat lan a vállalkozásnál és áll-
hata t lan a cselekmény véghezvitelénél. Akara t -
hiány esetén az a legkülönösebb, hogy a beteg 
nem is tud a maga cselekvőképtelenségéről. 

Az ilyen gyermek mindig késlekedik s nehe-
zen szánja rá magát a cselekvés megindí tására; 
habozása, csatangolása közben szívesen idézi 
maga elé a tegnap eseményeit, képzelete az el-
múltakon tapad. Ez a nniltakon való, immár 
erősebb mértékű csüggés jellemzi az akara t -
gyönge serdültet és felnőttet is, sőt még az 
aggastyán is a régi idők visszaidézésével le-
gyezgeti ha jdan i energiáit. A beteg aka ra tú 
emberek ál talában mind a lejátszódott esemé-
nyeken élősködnek s képzeletük valósággá tö-
mörít i azt is, ami pedig csak jámbor szándék 
volt; igeragozást csak mult időben ismernek. 

Az ember azt hinné, hogy a cselekvő aka ra t 
hiányában szenvedők kárpótlást lelnek a cse-
lekmény abbanhagyására i rányuló akaraterő-
ben. Nagy tévedés! Aki nehézkesen indul, ne-
hezen is áll meg, akár a bűnnek a lejtőjén is. 
Sohasem ejti ki helyesen e két szót: igen, nem, 
akármennyire rövid is e két szó, de kimondá-
sukhoz akaraterő, önuralom kell, ami pedig 
nála hiányzik. S mily gyakran van szükség ki-
vál t a beszéd megakasztását célzó aka ra t r a ! 
Hiszen napja inknak éppen az a legnagyobb 
baja , hogy túlsókat beszélünk, fecsegünk, holott 
cselekednünk kellene. Hányunkra ráférne egy 
kis hallgató-kúra! 

Legnehezebben szerezhető meg az alkalmaz-
kodásra vezető akarat . Légiókra megy azoknak 
a betegeknek a száma, akikben ez a képesség 
csak hiányosan van, vagy pedig egyáltalában 
nincsen meg. Arról van itten szó, hogy alkal-
mazkodnunk kell a változó életviszonyokhoz, 

anélkül, hogy ezeknek kedvezőtlen fordula ta le-
verne bennünket a lábunkról. Az idegorvosok 
a megmondhatói, hogy egész kl ientélájuk ezek-
ből a szerencsétíenekből áll, akik nem tudnak 
valaminő csapást, gyászt, csalódást elviselni. 
Pedig méltóan, férfiasan kell tű rnünk a balsor-
sot, szembeszállnunk a cselszövéssel s még a 
csalódást is ú j kezdeményezés ki indulópontjául 
kell tekintenünk. Hiszen már az iskolai élet is 
számos leckét ád erre. 

Viszont nem minősíthető akaratbetegnek az 
a vallásos szellem, aki megnyugvással fogad ja 
az isteni rendelésből keletkezett gyászt. A fiat 
voluntas nem az a k a r a t betegsége, sőt ellen-
kezőleg, a vallásos érzületből fakadó erő, mely 
fokozza az ellenállóképességet és a szükséges 
nyugalom biztosítása mellett módot n y ú j t ú j 
nekilendülés ki eszelésére. 

Ha m á r most mindezeknek a bajoknak orvos-
sága u t á n kutatunk, a legelső útbaigazítást 
nem is a lélektan, hanem az élettudomány, a 
biológia szolgáltatja. Emez nagy súlyt helyez 
ilyenkor a szabadban folyó testgyakorlásra, 
a helyesen megállapított étrendre, az izmok 
foglalkoztatására s á l ta lában a test ápolására. 
Az élettan ugyanis elsőbben a vér megtisztítá-
sához lát , hogy elűzze a szervezetből a mérgező 
anyagokat és ezen az úton lecsillapítsa az iz-
mokat és megpihentesse az agyat. Ajánla tos 
tanácsait meghallgatnunk, mert ez a tudomány 
a r ra törekszik, hogy eloszlassa az i f j ú s á g áb-
rándozását, serkentse cselekvőkészségét és le-
küzdje szellemi testpedtségét. 

A taní tónak viszont azt a jánl juk, hogy hasz-
nál ja fel mindazokat a kicsiny eszközöket, ame-
lyeket az iskolai élet az akara t edzésére s jó 
szokások elsajá t í tására szolgáltat. Az iskola 
módot n y ú j t játékok, kirándulások, ünnepélyek, 
pályázatok rendezésére; buzdítsuk növendé-
keinket, hogy vegyék ki részüket mindezeknek 
előkészítésében. Nagy szükség van rá, hogy a 
gyermekek gondolkozzanak, bírálgassanak, vá-
logassanak, e l fogadjanak és visszautasítsanak; 
fölötte szükséges, hogy szerkesszenek. Ezen az 
úton fe j lesz t jük aka ra tuka t az elhatározásra, 
kiválogatásra, alkotásra. Mind e műveletek 
közben ügye l jünk arra , hogy ki-ki csak annyi t 
vállaljon, amennyit a maga erejéből meg tud 
valósítani. 

Az érzékszervek munkaképességét mindig fo-
kozzuk az í rás és ra jzolás közrevonásával. Ve-
gyük jó néven, ha a gyermekek rövid és sza-
batos mondatokban fejezik ki b í rá la tukat vagy 
elhatározásukat, vagy h a egyszerű rajzzal fej-
tik ki fogalmaikat . Ezenközben pedig csakis a 
jelentő mód jelen idejének a használatát enged-
jük meg, mer t a jelen idő az akaraterős ember 
igeragozása, a mult a határozatlané s a jövő 
az akaródzóé. Szoktassuk rá a gyermeket, hogy 
így mondja : ezt teszem, ne pedig így: ezt fo-
gom tenni. 

Az iskola nyelvéből ki kell rekeszteni a pesz-
szimista szólamokat, az ott folyó beszédet a 
biztonságérzetnek s az önkénytelen örömnek 
kell táplálnia, ott nincs helye a kétségnek s el-
bátortalanodásnak. Hiszen egyébként is köz-
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szólás, hogy az i f j ú s á g nem ismeri a kételyt. 
Az i f j ú s á g éppen azért oly bájos, mert nem 
akad fenn, nem h a g y j a el magát , mert biza-
kodva alkot és cselekszik, mert f i t tyet hány a 
tétlen érzelgősségnek. 

A cselekvésnek, elhatározásnak itt-ott nemle-
ges eredményre is kell vezetnie, az önkéntes 
lemondásra, mint például a dohányzás mellőzé-
sére, egy-egy mozielőadás elmulasztására, ven-
déglő, kávéház elkerülésére, nyalánkság ki-
hagyására . Az effa j ta lemondások az akaraterő 
nagy megfeszítésével járnak és előbb-utóbb 
megteremtik azt az erkölcsi erőt, mely meg-
nemesíti az embert s naggyá és hatalmassá 
kovácsolja a társadalmat . Az erkölcsi erő sza-
badí t ja fel az egészséges akaratot, az erkölcsi 
erő teremti a nagy és legyőzhetetlen nemze-
teket. 
L'Éducation familiale (Brüsszel). 

F. Garcin. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Blaskó Mária: Multvári leányok. A Szent Ist-
ván Társulat kiadása, Budapest. — Két fiatal 
jóbarátnőnek, művészettel megrajzol t képét, 
hű lélektükrét kap juk ebben a megragadó ked-
vességű könyvben, a huszonöt évvel ezelőtti 
idők álmodozó, szelíd érzelmességével. 

A negyedszázad előtti halk, finommodorú, 
békés és letompított fényű vi lágban is voltak 
fiatal leányok, akiknek magas szárnyalású, 
mély érzésű lelke ku ta t t a azt az eszmét, amely 
az életnek értelmet, lelki gazdagságot ad. Az 
akkori leányok is ráébredtek egy napon, hogy 
szendergő, békés érzéseik forrongani kezdenek, 
hogy iskolás izgalmaikon, apróbb-nagyobb 
gondjaikon kívül, mélyebb értelme is van az 
életnek. 

De célkeresésük harcát maguknak kellett 
megvívniuk, mert az akkori időkben nem vol-
tak még oly élesen kijelölt irányeszmék, mint 
ma és az utat muta tó segítséget hiába keresték. 

A fiatal leányok tanácstalanul állottak, de 
azért vergődéseik á r á n maguk bogozták ki a 
helyes utat, tiszta szívük, fehéren fénylő lel-
kük ösztönös ú tmuta tása i ra hal lgatva. 

Az olvasó szíve, lelke átmelegedik a két 
multváró jóbarátnő nagy célkitűzésén: hogyan 
legyünk jók és szentek a világi életben? 

Az ő tiszta szívük megoldja ezt a nagy kér-
dést. 

Az írónő világos lélekelemzése hangulatos 
•dialógusai, mély meleg l í rá ja a tiszta szív és 
lélek legragyogóbb ékköveit hozzák felszínre. 

A szép kiállítású kötetet Márton Lajos mű-
vészi ra jzai díszítik. 

Mária-dalok. Rudnyánszky Gyula költemé-
nyei. K i ne ismerné Rudnyánszky Gyulát, a há-
borúelőtti idők egyik legnépszerűbb költőjét? 
Színes, mélyérzésű költeményeit sok-sok isko-
lában szavalták s ezek nagyban hozzájárul tak 
a lelkek, a nemes érzelmek mélyítéséhez s az 
i f j ú s á g neveléséhez. A költő elvesztette szeme-
világát . Meghalt s művei lassan-lassan fele-

désbe mentek, mégpedig méltatlanul, mer t 
azok örökszépek, örökéletűek. Nagy szolgálatot 
te t t a költő özvegye most, hogy férjének emlé-
két felúj í tot ta és igen ízlésesen, a költemények-
hez méltó művészi alakban, ária-dalok" cí-
men kiadta. 

Mély áhí tat , meghatot tság s a vallásos érzel-
meknek egész skálája árad felénk ezekből a 
költeményekből, amelyeknek formája is a .le-
hető legtökéletesebb. Hivő lélek áhitatos fohá-
szai ezek, amelyek hitet, reményt adnak, meg-
nyugtatnak, felemelnek. H a a lelkünket bánat 
éri vagy borongós kétségek szállnak meg, ezek 
a versek vigasztalnak, bátor í tanak, megerősí-
tenek. Nagyrészük népiskolai szavalásra is al-
kalmas. Tanítólelkek bizonyára szívesen olvas-
sák, azért a legmelegebben a jánl juk. (A kötet 
kapható: özv. Rudnyánszky Gyulánénál, Mis-
kolc, Kazinczi-utca 32. és a könyvkereskedé-
sekben.) 

Ró.zsáskert. Szavalókönyv. Szerkesztette: dr. 
Tordai Ányos. (Szent István-Társulat kiadása.) 

Ebben az értékes szavalókönyvben, amely 
immár második kiadásban jelent meg, több 
száz olyan költemény van, amelyek nemcsak 
iskolai ünnepélyeken való szavalásra, hanem 
az egyes t an tá rgyak keretében, hangulatkel-
tésre, a fel indított érzelmek elmélyítésére is 
alkalmasak. 

A könyvben a szerző köimyTebb kezelhető-
ség szempontjából, t a r t a lmuk szerint így cso-
portosította a költeményeket: I. Isten, Világ. 
II . Jézus. I I I . Az Űr ünnepei. IV. Mária. V. 
Szentek. VI. Hit , Lélek. VI I . Isten fia. VI I I . 
Bűnbánat . Halál . Ítélet. I X . Család. X. Fele-
barát . Szeretet. XI . Ember . Társadalom. X I I . 
Magyar föld. Magyar siralom. Ezenkívül az 
írók szerinti csoportosítást is megtalál juk a 
könyvben. A sok jeles író és költő között eze-
ket a tanító-költőket t a l á l juk : Berecz I rén 
Várkonyi Ignácné, Eger; F in t a Sándor, Szom-
bathely; Havas István polg. isk. igazgató; He-
vesi M. Angelika iskolanővér, polg. isk. tanár, 
Kalocsa; Hódsági Béla polg. isk. tanár . B a j a ; 
Joós Ferenc felügyelő-igazgató, Kecskemét; 
Kövér Erzsébet tanítónő, Arad; Móra I s tván 
nyug. polg. isk. igazgató, Budapest; Móra 
László igazgató, Budapest ; Nagy Méda polg. 
isk. tanárnő, Budapest ; Ölbei Irén tanítónő, 
Pestszenterzsébet; Pohárnok Jenő tan. kép. 
int. gyak. isk. tanár, Győr; Tóth Lenke Kiss 
Béláné tanítónő, Szolnok. Örömmel lá t juk, 
hogy a m a g y a r taní tóságnak mennyi kiválósá-
gát t a lá lha t juk abban a fényes névsorban, 
amelyet a szerző a legnagyobb gonddal állí tott 
össze. 

A könyv olyan értékes költeményeket tar-
talmaz, amelyeknek olvasgatása közben mé-
lyülnek érzelmeink s nemesedik lelkünk. Éppen 
azért ka r t á r sa ink figyelmébe ajánl juk. 

Az egyetemes, átfogó rajzoktatás a népiskolá-
ban. (Alapvető, módszeres tanmenet.) Összeállí-
totta: Szabó József tanítóképzőintézeti rajz-
tanár, szobrászművész. 

Ez a munka tulajdonképen két részből áll. 
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Az egyik az elméleti rész, mely a ra jz tan í tás ra 
vonatkozó igen hasznos útbaigazí tásokat fog-
lal magában. A szerző részletesen foglalkozik 
a ra jz tan í tás népiskolai módszerével s vala-
mennyi gyakorla tnemre vonatkozóan nemcsak 
részletes utasítást nyú j t , hanem azokat pszi-
chológiai szempontból is fejtegeti. Ezzel eléri 
azt, hogy a tanítónak a r a jz tan í t á s ra s ezzel 
kapcsolatban az egyes gyakorlatnemekre vo-
natkozó módszeres ismereteit tudatosítsa. 

A második különálló füzet címe: „TJtban a 
népiskolai ra jzoktatás felé." Ez külön rajz-
lapok gyűjteménye, amelyek gyakor la t i ke-
resztülvitel szempontjából v i lágí t ják meg a 
rajztaní tásnál követendő eljárást . Ezek a rajz-
lapok mind-mind beszédesek. Világosan szól-
nak a módszerről is, meg az elérhető eredmény-
ről is. Egyik sem kíván többet, min t ami a 
népiskolában keresztülvihető. Sok-sok anyagot 
és értékes gondolatot találunk ezeken a rajz-
lapokon, amelyeknek megvalósításával tanítói 
munkánkat tökéletesíthetjük. (Kapható a szer-
zőnél, Miskolc.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
James Fred. Rogers: The welfare of the 

teacher. (A tanító jóléte.) Washington, Office 
of Education. 1934 Bulletin no 4., G9 lap. 

Az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb 
oktatásügyi hivatala által szerkesztett és ki-
adott jelentés, amely részletes statisztikai ada-
toknak szakszerű feldolgozása a lap ján teszi 
szóvá az iskolaügy elsőrendű személyi tényező-
jének, a tanítóságnak, egy mindmáig még az 
európai kul túrál lamokban sem érdem szerint 
méltatott ügyét : a tanszemélyzetnek egészségét 
legtágabb értelemben, annak vizsgálatát és 
ellenőrzését hivatalból vagy magánúton, bele-
értve a különböző (betegségi, üdülési, tanul-
mányi) szabadságolások és ideiglenes felmenté-
sek s helyettesítések ügyét. 

Hogy odaát mekkora súlyt vetnek az említett 
tényezőkre és az iskolázásra való kapcsolatos 
kihatásokra, az kitűnik abból is, hogy az Office 
mór tíz év előtt kiadott egy a tanítók egészsé-
gére és fenntar tására vonatkozó tanulmányt . 
Ennek adatai kiderítették, hogy más hivatás-
beliekkel összehasonlítva, a tanítók egészség és 
élet tar tam dolgában jóval kedvezőbb helyzet-
ben vannak. Ez azonban, jegyzi meg a szerző, 
nem azt jelenti, hogy az állapotokat ne lehetne 
még kedvezőbbé tenni. Elvi szempontból felette 
figyelemreméltó az Office vezetőjének (Com-
missioner of Education) a címbeli tanulmány 
élére illesztett rövid előszavában olvasható kö-
vetkező, világszerte megfontolást érdemlő nyi-
latkozata: „Nem szorul bizonyításra, hogy az 
iskola munkájának középpontja a tanító. En-
nek az elvnek elismerése ellenére gyakran meg-
feledkezünk arról, hogy az iskola m u n k á j a csak 
akkor lehet legjobb, ha a tanító is legjobban 
teljesítheti feladatát. A taní tónak kötelessége, 
hogy fizikai erőkészletének legjavát vesse 
latba, de ugyanakkor az oktatásügyi hatóságok 

kötelessége, hogy a szellemi és testi munka 
egészségügyi feltételeiről gondoskodjanak." 
Szerzőnk a beérkezett adatokat a lakosság 
száma szerint négy csoportban dolgozta fel: a) 
városok 100.000 és több lakossal, 93 város közül 
82 válaszolt; b) 30.000—100.000 lakos, 236 közül 
182 válaszolt; c) 10.000—30.000 lakos, 475 közül 
70% válaszolt; d) 5000—10.000 lakos, ezek közül 
csak 388 (18%) válaszolt. E négy kereten belül 
egyenként sorrakerülnek az egészségügyi vizs-
gálatok és szabadságolások különböző nemei és 
a betegség elleni biztosítás. A szövegben és 
mindenre ki ter jedő számos táblázatban az 
egyes államok, sőt városok oktatásügyi ön-
kormányzatánál fogva rendkívül nagy változa-
tosság észlelhető, amelyet a szerző a befejező 
részben (Comments and Conclusions, 54. L, f.) 
igyekszik tárgyi szempontok szerint összefog-
lalni. Ebből ál l jon i t t csak néhány tanulságos 
részlet: A tanszemélyzet egészségügyi óvóintéz-
kedéseiben, mint egyébként előrelátható, a mo-
dern berendezkedésekkel ellátott nagyobb vá-
rosok já rnak elöl: ezeknek kétharmada egész-
ségi bizonyítványt követel alkalmazás előtt. E 
bizonyítványok kiállítása, illetőleg illetékes-
sége körül is nagy változatosság mutatkozik: 
hatósági, iskolai, magánorvos (ez utóbbi leg-
kedveltebb, de visszaélésekre ad alkalmat). 

Másrészt, olvassuk, szem előtt tartandó, hogy 
a testi és a szellemi alkalmasság nem mindig 
függ össze: törékeny testi szervezetű egyén is 
lehet igen jó tanító, viszont kiváló tes talkat 
mellett nem érvényesülhet a tanteremben. A 
kérdőívekből ki kellene küszöbölni i lyeneket: 
„Él-e bódítószerekkel, dohánnyal, alkohollal? 
Volt-e szanatóriumban vagy állami kórház-
ban?" H a a tanító (nő) képzők komolyan gondjá t 
viselnék növendékeik egészségének, alkalmazá-
sukkor alig lenne szükség iijabb orvosi vizsgá-
latra. Felvétel előtt a jánlatos lenne a jelölte-
ket egyhavi próbaidőre beosztani s megállapí-
tani, váj jon alkalmasak-e az osztályok ellen-
őrzésére. Többévi szolgálat után fizetéses üdü-
lési, tanulmányi szabadságolásnak van helye, 
amely után a tanerők rendesen felfr issülve és 
tapasztalatokban gyarapodva látnak munká juk-
hoz stb. 

Az érdeklődőket még felhívjuk az Office ki-
adásában megjelent egészségügyi füzetek gaz-
dag sorozatára (Health Education Series), 
amely minden vonatkozásban hasznos ú tmuta-
tásokkal szolgál. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Olasz tanítógyerniekek 
ingyenes és kedvezményes nyaraltatása. 

A Duce édesanyjának, ugyancsak egykori 
tanítónőnek emlékére alapított és nevét viselő 
intézmény (Istituto di beneficenza Bosa Mus-
solini Maltoni) évről-évre megszervezi a ta-
nítócsaládok gyermekeinek részben tenger-
parti, részben hegyvidéki nyaral ta tását . Az 
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•ezer gyermekre számított ingyenes és fél-
ingyenes akció 40 napos ta r tammal turnusok-
ban bonyolódik le. Résztvehetnek azonkívül 
te l jes , de igen előnyös fizetés ellenében más 
tanítógyermekek is. Ezek a nyara lás t a r t amára 
a tel jes ellátásért összesen 310 l i rát tartoznak 
fizetni. 

Repülés mint kötelező tantárgy. 
Az osztrák közoktatásügyi minisztérium ez-

időszerint a repülés tanításának előkészítésé-
vel foglalkozik. Nem arról van ugyan szó, hogy 
minden osztálynak külön repülőgépet bocsás-
sanak rendelkezésére, hanem inkább arról, hogy 
a tanulók a repülés elméleti a lapjai t teljesen 
elsaját í tsák. Evégből az eddiginél nagyobb 
terjedelemben fogják tanítani a meteorológiát, 
a légkör és éghaj la t ismeretét stb. A tanuló-
ka t továbbá képesíteni fogják kisded repülő-
gépminták elkészítésére, ami kedvező alkalmat 
fog nyúj tani osztály- és intézetközi verse-
nyekre. A tornataní tásban különös súlyt vet-
nek a vitorlásrepüléshez szükséges mozdula-
tokra , idővel pedig azoknak a tanulóknak, 
akiknek erre különös rátermettségük és haj -
lamuk van, gyakorlat i repülőtanfolyamokat is 
hozzáférhetővé tesznek, a veszélyek lehető el-
há r í t á sá ra irányuló megszorításokkal. Csak az 
iskolai előkészítés után fogják megengedni a 
repülőegyesületekbe való felvételt a szabály-
szerű vitorlásrepülő vizsgálat érdekében. 

Lengyel vélemény az iskolai rádió mellett. 
E g y lengyel gimnáziumi t aná r az i n t e r -

nationale Zeitschrift"-ben a rádiónak az isko-
lákban való felhasználása mellett foglal állást. 
Ezt, úgymond, az iskolai nyelvtanításban kel-
lene értékesíteni. Az országos határokon túl 
t e r jedő közvetítéseknek nevelő hatása felér a 
tanulók nemzetközi levelezésével. A német 
nyelvnek lengyel tanárai ismételve tapasztal-
ták, hogy a tanulók nagy örömmel hal lga t ják 
a n n a k az országnak nyelvét, amelyet az isko-
lában tanulnak. H a a tanítás élénkítéséről van 
szó, nem szabad a technikai vívmányok elől 
elzárkózni. 

Az olaszországi 
tankerületi főigazgatók hatásköre. 

A mult év óta nálunk is életbeléptetett re-
formhoz hasonlóan Olaszországban is a tarto-
mányok (provincia) székhelyén működő tan-
kerületi királyi főigazgatók (regio provvedi-
tore agli studi) hatáskörébe tartoznak, admi-
nisztratív és pedagógiai tekintetben, az elemi 
iskolák ügyei is, ennélfogva a tanfelügyelők 
(ispettori) és a szakfelügyelők (direttori di-
dattici) is közvetlenül a tankerület i főigaz-
gatónak vannak alárendelve. A széleskörű in-
tézkedési jogokkal felruházott tankerületi fő-
igazgató azonban rendeleteit mindenkor „a mi-
niszter rendeletéből" (d'ordine del Ministro) 
jelzéssel í r j a a lá és természetesen intézkedé-
seinek végleges érvénye is a miniszter hallga-
tólagos vagy kifejezett jóváhagyásától függ. 

A „falubeli rádió" 
(Radiorurale) pályázatai. 

A falusi és tanyai iskolák oktatásának ki-
egészítését szolgáló ezen intézmény úgy a nép-
tanítók, mint a falusi népiskolák tanulói ré-
szére érdekes pályázatot tűzött ki. A tanítók 
által kidolgozandó tétel a következő: készíteni 
kell egy részletes tervet arról, hogyan lehet a 
növendékeket a rádió oktató előadásának tel-
jes megértésére előkészíteni és az abban fog-
laltakat a tanítás keretébe beleilleszteni? Az ez 
alkalommal közölt rádióelőadás arról szólt: 
„Hogyan válik belőlem aviatikus?" — A ta-
nulók pedig egy, a rádióban közölt leírás köz-
vetlen benyomása alapján egy abban szereplő 
alakról rajzot készítenek és azt sa já t képzelő-
tehetségiikre támaszkodva más alakokkal, il-
letve ornamentális, dekoratív részletekkel is 
kiegészíthetik. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium Keszthelyen. Zala 
vármegye tanítóságának keszthelyi köre május 
hó 27-én Keszthelyen, a Kat. Legényegylet ha-
talmas termében Medve Is tván kir. tanfel-
ügyelő elnöklete mellett tartotta meg ezévi pe-
dagógiai szemináriumát, melynek Iwsits Gyula 
községi népiskolai igazgató, körzeti iskolafel-
ügyelő volt az igazgatója, a jegyzői tisztet pe-
dig Torma Gizella keszthelyi tanítónő töl-
tötte be. 

A szemináriumon nemcsak a keszthelyi, ha-
nem a távolabbi járásokból is igen sok tanító 
jelent meg s ezekkel a résztvevők száma mint-
egy kétszázra emelkedett. 

Medve István Zala vármegye kir. tanfelügye-
lője igen tar ta lmas beszéd kíséretében nyitotta 
meg a szemináriumot. Beszédében az ú j iskolá-
nak az értelmi, érzelmi és akara t i nevelésre 
vonatkozó összhangját emelte ki s meggyőző 
erővel mutatott rá a tanítói munka nevelői ré-
szének fontosságára. 

A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó 
után Dezső Lipót tanügyi főtanácsos a tanítói 
együttérzés, az önnevelés és az ú j iskola belső 
életének berendezéséről tar to t t igen megkapó 
előadást, amelyet a hallgatóság nagy elisme-
réssel és hálával fogadott. 

Berczy Miklós közs. isk. taní tó a zsinorírás 
módszerét a legnagyobb hozzáértéssel és finom 
pedagógiai érzékkel ismertette, utána pedig 
gyakorlati bemutatótanítást tar tot t . A világos 
és tiszta képet nyúj tó előadást és tanítást a 
hallgatóság és a szeminárium vezetősége a leg-
nagyobb elismeréssel honorálta. 

Dr. Kukidjevits József gazdasági akadémiai 
tanár Átöröklés és családvédelem címen ta r to t t 
igen értékes ós tanulságos előadást, amit a je-
lenvoltak a legnagyobb érdeklődéssel hallgat-
tak és hálásan fogadtak. 

Drozdy Gyula, lapunk főszerkesztője előadá-
sában a földrajz tanításának módszerét ismer-
tette, majd az elméletben hangoztatott elvek-
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nek megfelelő mintataní tás t tar tot t . Előadását 
és taní tását a jelenvoltak a legnagyobb figye-
lemmel hallgatták 8 nagy elismeréssel hono-
rál ták. 

Délután a balatoni sportpályán a keszthelyi 
községi népiskolák toinabenmtatóünnepélyt 
tar tot tak, amelyen nemcsak a szeminárium 
hallgatói s a helybeli iskolák tanárai , hanem 
nagyszámú közönség is megjelent. A nagy pe-
dagógiai érzékkel és hozzáértéssel felépített 
ünnepély tornagyakorlataiban és já tékaiban a 
jelenvolt pedagógusok és a közönség egyaránt 
gyönyörködött. 

A jól sikerült , sok-sok értéket nyú j tó szemi-
ná r ium Medve I s tván kir. tanfelügyelő záró-
szavaival ért véget. 

Pedagógiai szeminárium Békéscsabán. A bé-
késcsabai körzet tanítósága má jus hó 20-án 
nagy érdeklődés mellett tar tot ta meg pedagó-
giai szemináriumát Békéscsabán, a városháza 
nagytermében, ahol mintegy 300 taní tó és ta-
nítónő jelent meg. Ott voltak az egyházak és 
a város vezető egyéniségei s a középiskolák 
tanára i is. 

A szemináriumot Ringbauer Káro ly kir. tan-
felügyelő nyitotta meg. Beszédében tömör és 
világos képet nyúj tot t az igazi népiskola ne-
velői és oktatói feladatairól és a tanítók ön-
nevelésének fontosságáról. Rámuta to t t arra, 
hogy a vármegye pedagógiai szemináriumai-
nak és a békésvármegyei népiskolák munkás-
sága szépen és eredményesen illeszkedik be 
abba a nemzetépítő munkába, amelynek Hó-
man Bálint kultuszminiszter a vezetője, irányí-
tója. A kir. tanfelügyelőnek mély gondolatok-
ban gazdag • előadását a tanítóság igen nagy 
érdeklődéssel hallgatta. 

Drozdy Gyula, lapunk felelős főszerkesztője 
„A helyesírás és nyelvi magyarázatok tanítási 
eredményének biztosítása a kevés óraszám 
mellett" címen tartot t előadást, amelyet a 
nagyszámú hallgatóság a legnagyobb figye-
lemmel és érdeklődéssel hallgatott. 

Marschalkó J enő nagyszénási áll. tanító, kör-
zeti iskolafelügyelő „A főnévképzés" címén 
ta r to t t a IV. osztályban a hallgatóság figyelmét 
mindvégig lekötő, igen értékes és mintataní-
tást, amelynek keretében mindazokat az elve-
ket szemléltette, amelyeket Drozdy Gyula 
előző elméleti előadásában hangoztatott . 

Majd ismét Drozdy Gyula tar tot t előadást a 
„Vázlatkészítés módja" címen. Előadásának ke-
retében rámuta to t t a vázlatkészítés szükséges-
ségére, a vázlatok készítésével kapcsolatos ne-
hézségekre és ezeknek elhárítási módjára . Több 
tantárggyal kapcsolatban megvilágította, hogy 
az anyagnak mely részeiből kell vázlatot készí-
teni s mely részeknél mellőzhető a vázlatkészí-
tés. Előadását a hallgatóság nagy megértéssel 
és megnyugvással fogadta. 

Lovas József áll. tanító „Az úgynevezett mel-
léktantárgyak szerepe és fontossága" címen 
ta r to t t mindvégig nagy figyelemmel hallgatott, 
értékes előadást. 

Salamon Emil ia békési tanítónő „Tanterem-
t o m a a I I . fiúosztályban" címen tar to t t igen 
értékes mintatanítást , melynek keretében meg-
kapó és meggyőző módon mutat ta be, hogy 
miként kell a t an te remtorna óráit felépíteni s 
azt a test és a lélek összhangzatos nevelése 
szempontjából értékesíteni. Értékes előadását 
a hallgatóság nagy elismeréssel honorálta. 

A pedagógiai szeminárium Ringbauer Káro ly 
kir. tanfelügyelő összefoglaló záróbeszédével 
ért véget. 

Szemléltetőeszköz-kiállítás és pedagógiai sze-
minárium Mezőtúron. Szolnok vármegyében a 
pedagógiai szeminárium I X . sorozatával kap-
csolatban Bihary Is tván tanügyi tanácsos, kir. 
tanfelügyelő kezdeményezésésre a szemináriu-
mok székhelyein, a tanítók a maguk és a tanu-
lók által készített vagy gyűj tö t t szemléltető-
eszközökből kiáll í tást rendeztek. Mezőtúr és 
Túrkeve taní tósága és óvónői nagy lelkesedés-
sel valósították meg' hivatalfőnökük nemes el-
gondolását s olyan gazdag eredményt muta t -
tak fel, hogy az eredetileg két napra tervezett 
kiállítást öt nap ra kellett meghosszabbítani. 

Nagy és előkelő közönség jelenlétében, ünne-
pies keretek között nyi tot ta meg a kiál l í tás t 
május 13-án Bihary I s tván tanügyi tanácsos. 
Az ünnepély hangula tá t emelte a túrkevei isko-
lásgyermekek magyaros festői viseletben elő-
adott csikós, pásztor stb. nóták és táncok soro-
zata, melyet Madarász Káro ly és neje taní-
tottak be. 

Utána a hat termet színült ig megtöltő anyag 
bemutatása következett. Az óvodák mesejelene-
tei, berendezett házai stb. u t án komoly madár , 
ásvány, kép, fizikai, természetrajzi felszerelé-
sek sorakoztak. A falakat teljesen befödő szín-
pompás képek és a ha ta lmas anyag alat t ros-
kadozó asztalok mind-mind a tanítói lélek rá-
termettségéről, ügyességéről és végtelen türel-
méről beszé l t . . . 

A szeminárium a következő napon volt a 
városháza dísztermében. A nagyszámú tanító-
ság munká jának megbecsülését látta abban, 
hogy megjelent közöttük dr. vitéz Bessenyei 
Lajos, a debreceni kerület főigazgatója, dr. 
Hoffman I s tván helyettes főigazgató, t anügyi 
tanácsos, dr. Szathmáry I m r e főjegyző, a pol-
gármester helyettese, az egyházak lelkészei, a 
gimnáziumok igazgatói, t aná ra i stb. 

Balogh Anta l törökszentmiklósi rk. tanító az 
í rás tanításáról értékes előadást, Háló Malvin 
áll. tanítónő pedig ügyes mintataní tást tartot t-
Majd Kárpáthy Károly karcagi ref. isk. igaz-
gató, körzeti iskolafelügyelő előadása követke-
zett a tanítási vázlat készítéséről. A nagysikerű 
előadás után mindannyian átvonultak a kiáll í-
tás megtekintésére. A főigazgatót és kíséretét 
igen meglepte a szemléltetőeszközök ilyen dús 
és értékes gyűj teménye és elismerésüket fejez-
ték ki a tanítóságnak. Ezután Markóth Dezső-
nek és dr. Szomoródy Béla vármegyei népmű-
velési t i tkárnak tar ta lmas felolvasása követ-
kezett. 
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E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Magyar Pedagógiai Társaság ülése 
A Társaságnak május hó 16-án a Ma-

gyar Tudományos Akadémia heti üléster-
mében Komis Gyula dr. á l lamti tkár elnöklésé-
vel megtartot t XLIV. nagygyűlése néhai 
Fináczy Ernő emlékének volt szentelve. Az elő-
kelő hallgatóság soraiban helyet foglaltak a 
nagy halott családjának tagjai , ott volt Kiss 
József kíséretében Montessori Mária dr. unoka-
öccsével, Lukács György ny. miniszter stb. 

Az ülést áhítatos csendben Kornis elnök a 
következő beszéddel nyitotta meg: Mélyen tisz-
telt Társaság! A nevelés legsugalmazóbb ere jű 
eszköze a példa. Ezt a pedagógiai alapigazsá-
got a legélénkebben és a leghatékonyabban 
szemlélteti annak a kiváló férf iúnak nemes 
alakja , akinek lelkünkben örökké élő emlékeze-
tét fe lúj í tani ma Társaságunk egybegyűlt. A 
példa szuggesztív ereje abból fakad, hogy a 
hirdetet t elv és a konkrét valóság, az eszmény 
és a tett, a prédikáció és a cselekvés a példa-
adó jellemben abszolút módon fedik egymást . 
I lyen jellemet tisztelünk Fináczy Ernőben, aki 
örök min tá já t adta annak, hogyan kell a neve-
lőnek és tudósnak lélekformáló tevékenységé-
vel az értékeket a maga szemléletes pé ldáján 
megvalósítania. 

Nagyhatású hosszú életének belső haj tóereje , 
amely szakadatlan munkásságát kibontakoz-
ta t ta , egyszersmind belsőleg összetartotta s 
egész egyéniségének zárt egységet kölcsönzött, 
az igazság önzetlen szeretete és kultusza volt . 
Félszázadnál hosszabbra nyúló nevelő és tudo-
mányos pályáján mindig odaadóan, minden 
melléktekintet nélkül, az élet egyTéb örömeiről 
és becsvágyáról lemondva, ku ta t t a s a maga 
kutatásterületén bát ran val lot ta az igazságot. 
Maradék nélkül professzor: a tudomány hit-
vallója volt. P á l y á j á t nem hiába kezdte a gö-
rög világ ku l tú rá j ának vizsgálatával, mert hisz 
haláláig legmélyebben á tha to t ta Aristoteles 
életeszménye, a bios theoretikos, amely szerint 
a tudományban, az igazság önzetlen kuta tásá-
ban rejlik az embernek sajátszerű tökéletessége 
és boldogsága; a tudományos gondolkodás a 
legmagasabbrendű életforma, az emberi kul-
tú ra tetőpontja. 

Fináczy Ernő f ia ta l korától kezdve ehhez az 
aristotelesi életeszményhez ragaszkodva, nem-
zetét a nagyhatású tudományos munkák egész 
sorával ajándékozta meg. A magyar közokta-
tásügyi reformok egyik legfontosabb korszaká-
nak, majd a nevelés egyetemes történetének öt 
kötetben való klasszikus megírásával örök há-
lára kötelezte a magyar tudományosságot. A 
közoktatásügy időszerű kérdéseiről í r t tanul-
mányainak mindig irányszabó, a valóságos fej-
lődésbe mélyen belenyúló és ezt formáló jelen-
tősége volt. Elméleti gondolkodásának leszűrt 
eredményei állandóan gyakorlat i lag is alakí-
tot ták sok évtizeden keresztül a magyar köz-
oktatásügyet az Országos Közoktatási Taná-
cson keresztül, amelynek lelke és vezére volt. 

De ugyancsak a legmélyebb és soha el nem 
múló hálával gondol Fináczy Ernő nemes 
alakjára a Magyar Paedagógiai Társaság, 
amelyet az elnöki székben teljesen újjászerve-
zett, sokoldalúvá szélesített és magas tudomá-
nyos színvonalra emelt. Társaságunkban azóta 
lüktet igazi élet, Társaságunk azóta a magyar 
pedagógiai elmélkedők aktív centruma, amióta 
Fináczy Ernő tudományos tekintélye s egyéni-
ségének sugalmazó ereje ide vonzotta őket. A 
Társaság vezető tag ja i fokozatosan taní tványai 
lettek, ak ikre a nagy professzor mély tudása, 
didaktikai ihlete, maga körül erkölcsi légkört 
teremtő személyisége s klasszikus előadás-
módja maradandó ha tás t gyakorolt. , 

Most, amikor géniusza az örök élet magassá-
gából tekint le reánk, el nem halványodott egy 
pil lanatra sem földi lényének oly nemes és 
mindnyá junka t magához láncoló mivolta: lelki 
egyensúlyozottsága és összhangja, fenkölt gon-
dolkodása és erkölcsi komolysága, derült élet-
f i lozófiája és humora, parancsoló öntudatos-
sága és meg nem alkuvó energiája. 

Ebben az ünnepélyes hangulatban melegen 
üdvözölve a gyászolt nagy férfiú mélyen tisz-
telt családtagjai t , a Társaság t. t ag ja i t és ven-
dégeinket, nagygyűlésünket megnyitom. 

Engedjék meg, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
hogy külön igaz tisztelettel köszöntsem dr. 
Montessori Mária úrnőt , a nevelés v i lághírű 
apostolát, Társaságunk t. tagját , aki már má-
sodszor tiszteli meg Társaságunkat látogatásá-
val s ma ő is hódolni aka r a nagy magyar ne-
velő, Fináczy Ernő emlékezetének. 

Miután az elnök ezt az üdvözletet olasz nyel-
ven is megismételte, zajos tapsok közepette szó-
lásra emelkedett Montessori Mária : Csengő 
hangon köszönte meg az elnök meleg üdvözle-
tét, hálás szívvel emlékezett meg arról, hogy 
a Társaság őt tiszteleti tagja inak sorába 
emelte, ami egyben a két nemzet bará t i meg-
nyilatkozásának jele. A mai alkalomból ő is 
hódolattal ha j t j a meg zászlaját a nagy magyar 
pedagógus emléke előtt. (A beszédet Kiss Jó-
zsef tolmácsolta magyarul.) 

Ezután Gyulai Ágost, a Társaság t i tkára tar-
tott kegyeletes emlékbeszédet Fináczy Ernőről, 
(Gyulai Ágost beszédét lapunk legközelebbi 
számában közöljük.) 

A nagy tetszéssel fogadott emlékbeszéd után 
Gyulai előterjesztette jelentését a Társaságnak 
1935. évi működéséről. Beszámolt a lefolyt évi 
magyar pedagógiai irodalomnak azon szép-
számú termékeiről, amelyek a Társaság tagjai-
nak munkájából jöt tek létre. Ismertet te to-
vábbá a Társaság folyóiratának, a Magyar 
Paedagogiának gazdag tartalmát. Beszámolt a 
Társaság 1935. évi üléseiről s az azokon elhang-
zott 18 felolvasásról, a Társaság megválasztott 
ú j tiszteleti és rendes tagjairól s végül kegye-
letes szavakkal mél ta t ta az egy év óta elhúnyt 
tagoknak Berzeviczy Albert és JZrődi-Harrach 
Béla tiszteleti tagoknak, továbbá Waldapfel 
János és Krammer József rendes tagoknak 
munkásságát és érdemeit. 

Az 1935. évről szóló pénztári jelentésnek, az 
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1936. évi költségvetésnek és a számvizsgáló-
bizottság jelentésének bemutatása és jóvá-
hagyása után az elnökség javas la tára a nagy-
gyűlés egyhangúlag a következőket választotta 
meg tiszteleti, illetőleg rendes tagja ivá. 

I. Tiszteleti tagul: 1. Ranschburg Pá l egye-
temi tanárt , a kísérleti módszerű pszichológiá-
nak megalapítóját Magyarországon, számos a 
nemzetközi tudományban is ú t törő pszicholó-
giai munka szerzőjét, a lélektannak világszerte 
elisme-t kutatóját . 2. Szendy Károlyt , Budapest 
székesfőváros polgármesterét, a főváros iskola-
ügyeinek lelkes és áldozatkész régi munkását , 
aki a vi lágháború utáni nehéz viszonyok elle-
nére is ú jabb virágzásra vi t te a főváros köz-
oktatásügyi intézményeit. II. Rendes tagul: 1. 
Cser János tanítóképzőintézeti tanár t , a szfőv. 
Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriu-
mának vezetőjét, a „Korszerű magya r lélektani 
és nevelésügyi tanulmányok" szerzőjét stb. 2. 
Havas Is tván ny. polg. isk. igazgatót, a Petőfi-
Társaság főti tkárát , pedagógiai és szépirodalmi 
írót stb. 3. Staud János c. főigazgatót, a buda-
pesti gyakorló középiskola igazgatóját, a kö-
zépiskolai oktatás régi érdemes tag já t , számos 
didakt ikai tanulmány szerzőjét. 

Az emlékezetes ülés az elnök köszönőszavai-
val emelkedett hangulatban ért véget. 

A pomázi tanítói járáskörök közgyűlése. 
A Pestvármegyei Ált. Tanítóegyesület Pomázi 
Tanítói Járásköre, valamint az Állami Tanítók 
és óvónők Országos Egyesületének Pomázi 
Köre má jus hó 23-án Dunabogdányban tar-
totta évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen 
megjelent Ruszthy Rusztek Károly , Pest vár-
megye kii-, tanfelügyelője, Drozdy Gyula, la-
punk felelős főszerkesztője, Ember Sándor or-
szággyűlési képviselő, fíerkényi Károly, az Or-
szágos Szövetség elnöke, Galla Endre , az Ál-
lami Tanítók Országos Egyesületének elnöke, 
vitéz Csorba Ödön, ugyanezen egyesület főtit-
kára. A járáskörök területén működő papság 
és más vezető egyéniség szép számmal. 

A közgyűlésen Kadoesa Sándor elnökölt, aki 
megnyitó beszédében a magyar taní tóság mun-
kásságának fontosságáról s a taní tóság helyze-
téről szólt mindenre kiterjedő részletességgel. 

Ruszthy-Rusztek Káro ly kir. tanfelügyelő ér-
tékes összefoglaló képet nyúj to t t a tanítóság 
munkásságáról s rámutatot t a kultuszkormány-
zatnak alkotó munkájára , amely minden lehe-
tőt megtesz a népiskolák fejlesztéséért, a taní-
tók helyzetének javí tásáért s az egyetemes nem-
zeti ku l tú ra fejlesztéséért. 

Horváth Olga áll. tanítónő Dunabogdány 
monográfiáját ismertet te igen élvezetes alak-
ban, nagy hozzáértéssel, éles meglátással. 

Drozdy Gyula, lapunk felelős főszerkesztője 
„A taní tásra való előkészülés és a vázlatkészí-
tés" címen tartott előadást, amelynek keretében 
rámuta to t t az előkészülés fontosságára s mind-
azoknak a nehézségeknek elhárí tására, amelyek 
a vázlatkészítés elrendelése nyomában fel-
színre kerültek. Előadását a közgyűlés nagy 
megértéssel és megnyugvással fogadta. 

Rerkényi Káro ly és Galla Endre a tanítóság 

egyesületi életének fejlesztéséről, a tanítóság 
anyagi helyezetéről s a helyettes taní tói intéz-
mény megszüntetéséről, illetve rendezéséről 
szóltak. 

Csiszér József, az általános járáskör elnöke 
szintén a tanítóság helyzetéről szólt megnyitó-
jában. 

Jablonkay János igazgató, körzeti iskolafel-
ügyelő „Az ú j szakfelügyelet és a tanítóság" 
címen t a r to t t igen értékes előadást. Fejér And-
rás a t i tká r i jelentéssel kapcsolatban több ha-
tározati javaslatot n y ú j t o t t be. A pénztár i és 
számvizsgáló jelentés u t án a közgyűlés a Him-
nusz eléneklése mellett ért véget. Délután a je-
lenvoltak nagyrésze ha jón Visegrádra rán-
dult ki. 

H Í R E K 

Tízéves a debreceni Nyári Egyetem. A deb 
receni Nyári Egyetem tizedik tanfolyamát az 
idén is augusztus 1—18-ig- rendezik meg. A mult 
nyáron 255 külföldi vet t r a j t a részt s az idén 
már eddig 18 nemzet fiai közül 320 külföldi 
résztvevő jelentkezett, így kiváló alkalom nyí-
lik idegen nyelvek gyakor lására és külföldiek-
kel való megismerkedésre. A jubi lár is tan-
folyamon a legkiválóbb magyar és külföldi elő-
adók t a r t anak előadásokat magyar, német, f ran-
cia, angol és olasz nyelven. Az előadások dél-
előtt 8—11-ig és délután 5—7-ig lesznek, hogy 
maradjon idő a gyönyörű nagyerdei s t randon 
való fürdőzésre is. A hallgatóság internátusok-
ban, bútorozott szobákban és jó szállodákban 
nyer elhelyezést. A legú jabb kutatásokat fel-
ölelő előadás-sorozatokat hangverseny, magyar 
táncbemutató, nyelvleckék, szórakozási és spor-
tolási alkalmak, továbbá kirándulások egészí-
tik ki. A résztvevők vasút i és vizumkedvez-
ményt kaphatnak. Lakás és elsőrendű ellátás 
három hét re 65 P. Beiratkozási díj 8 P . Rész-
letes felvilágosítással szolgál a debreceni Nyár i 
Egyetem t i tkársága. Debrecen 10. 

A Közművelődési Rádióelöadássorozat júniusi mű-
sora. Minden vasárnap dé lu tán '/»5 órakor Budapes t 
I. ál lomásán a következő e lőadások hal lhatók: Június 
7-cn a magya r ság talán legszebb fa j t á já ró l a Király-
hágó túlsó o ldalán , a Kalota és Körös vidékén lalió 
kalotaszegiekről tart előadást dr . Visit; Károly. Ismer-
teti e nép eredet i építkezését, iparművészetét, színes 
viseletét, é l e tmódjá t , melyek a magyar etnográfia leg-
nagyobb ér iékei közé t a r toznak . Június i't-én viszont 
Rexa Dezső egy olyan m a g y a r ér tékről fog megemlé-
kezni, mely a népiest emelte fel a magas művésze tbe 
és tagadhata t lan hatással volt a népre. Blahánéról, a 
nemzet csa logányáról fog felolvasni, arról a remek 
magyar asszonyról , akinek egész lénye, kedélye, be-
széde és nó tázása a legmélyebben vésődött be a ma-
gyar föld népének lelkébe. A tanév befejezése, a 
bizonyítványosztás a lkalmából június 21-én dr. Keme-
nes Illés t ankerü le t i kir. fő igazgató ad gyakor la t i ta-
nácsokat a szülőknek és neve lőknek arra , hogyan 
irányítsák a d iákgyermekek arany-vakációjá t úgy, 
hogy m e g k a p j á k a szükséges pihenést, de azért gyü-
mölcsöztethessék tudás terén is a pihenés hosszú nap-
jait. Június 28-án az állatvilágban megnyilatkozó szü-
lői szeretetről olvas fel dr. Hankó Béla egyet, t a n á r . 
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Az a lacsonyabbrendü ál latoknál még csak ivadék-
gondozást találni, m i k o r a kis p ipacs-méh elkészíti 
peté je fészkét, kibéleli p ipacsszi rommal , teli r a k j a 
virágmézzel és azután elröpül. A m a d a r a k n á l , emlő-
söknél nyilatkozik m e g a szülői szeretet. A fecske 
táplá l ja , taní t ja fiókáit , de mikor a fióka önállóvá 
lesz, vége a szülői kapcsola tnak. Csak az embernél 
tar t tovább ez a kapcsola t és ebből az állati ösztön-
ből fe j lődöt t ki a legmagasztosabb ember i tu la jdon-
ság: az anyai szeretet. 

A magyar dalosok új országos szövetsége. Az 
Országos Magyar Dalosszövetség önkormány-
zatát a belügyminiszter nemrégiben felfüg-
gesztette és ügyeinek kivizsgálására miniszteri 
biztost küldött ki. A vizsgálat oly nagymérvű 
szabálytalanságokat állapított meg, hogy ki 
kellett mondani a Szövetség feloszlatását. Má-
jus 10-ére hívta meg Nevelős Gyula dr. minisz-
teri tanácsos, miniszteri biztos a dalos egyesü-
letek képviseleteit az ú j országos szövetség 
megalakítására. A közgyűlésen az egyesületek 
képviseletei igen nagy számban jelentek meg 
és kimondották az ú j megalakulást . Az ú j ala-
kula t a „A Magyar Dalos Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége" nevet viseli. Ezu tán a közgyű-
lés hosszú és részletes vita után elfogadta az ú j 
alapszabályokat és megválasztotta a tisztikart. 
Elnök: Bessenyey Zeno, a Közmunkatanács el-
nöke, másodelnök: dr. Nevelős Gyula minisz-
teri tanácsos, országos igazgató: dr. Boldis 
Dezső, tanügyi tanácsos. Megalakult a választ-
mány és a bizottságok, amelyek között ú j szerv 
a karnagyi bizottság, amelynek hivatása a mű-
vészi bizottság elméleti elgondolásainak gya-
korlat i megvalósítása és főleg a karnagyok 
továbbképzése. Az újonnan a lakul t szövetség 
elsősorban erőteljes művészi célok megvalósí-
tását tűzte zászlajára, amit a régi értékek meg-
óvásával és ú j értékek nyúj tásáva l óhajt el-
érni. A különböző bizottságokban a magyar 
dalosélet kitűnőségeinek neveit lá t juk. Az Or-
szágos Szövetség megalakulását nyomon fog ja 
követni a Törvényhatósági Dalosbizottságok 
megalakítása, amelyek a régi daloskeriiletek 
helyébe lépnek. 

Méhészeti tanfolyam. A méhészkedő lelkészek és 
tan í tók okta tására a m . kir. földmívelésügyi minisz ter 
úr — elegendő számú jelentkező esetén — a székes-
fehérvári m. kir. téli gazdasági iskolában július 2-ától 
júl ius 12-éig teljes elméleti és gyakor la t i i smerete t 
n y ú j t ó méhészeti t anfo lyamot rendeztet s erre kezdők 
is jelentkezhetnek. Az oktatás h á r m a s irányú: egy-
szerű és könnyen ér the tő elméleti tanítás, k a p t á r -
készítés a m. kir. téli gazdasági i skolában és gyakor -
lati bemutatás, méhészkedés n a p o n t a a helybeli mé-
hészetekben. Megtanul ja a hallgató tehát nemcsak a 
méhészkedést , h a n e m a kaptárkészí tés t , viaszfőzést, 
műlépöntést , ragasztást , drótozást, keretkészí tési stb.-t 
is. A gyakorlati ok t a t á s célját szolgál ja az esetleges 
t anu lmányi k i rándulás is. A t a n f o l y a m teljesen dí j -
ta lan. Elvégzés u t á n elméleti és gyakorlat i vizsgát 
tesznek a hallgatók és a t an fo lyamró l látogatási bizo-
nyí tványt kapnak. Foglalkozási idő hétköznap dél-
előtt 8—12, délután >/23—6 óráig. Vasárnap szabad. 
A mindenki által elkészítendő k a p t á r — közösen be-
szerzendő — a n y a g á r a körülbelül 9 pengőt fizet be 
minden hallgató. Az elkészítendő kap tá r t a t a n f o l y a m 
végeztével hazaviszi mintául . Felvételre í rásban vagy 
élőszóval a székesfehérvár i m. kir . téli gazdasági iskola 

igazgatóságánál (Horthy Miklós-tér 48, távbeszélő 575) 
június 15-ig lehet jelentkezni. Itt egyszersmind további 
felvilágosítás is nyerhető. Felvételre je lentkezéskor a 
kaptár a n y a g á r a előlegül 2 pengő előre bef ize tendő 
vagy bekü ldendő (postán még 10 fillér kézbesítési d í j 
is). Ez egyszersmind a je lentkezés komolyságának 
biztosítéka! A hallgató lehet helyből vagy vidékről 
(vasúton is) b e j á r ó vagy nap i 1-50—2 pengőért teljes, 
ellátással (mosás nélkül) b e n t l a k ó is. A tanfo lyam elő-
adója, Bucsy Z. Jenő v. m. kir . méhészeti felügyelő, 
má r számos tanfolyamot vitt s ikerre és így a hallgató-
ság mindent megtanulhat , ami t csak a mai méhésznek 
tudnia kell. A tanfolyam kezde te július 2-án reggel 
8 órában van megállapítva. Naponta egy (1) óra gaz-
dasági e lőadás a hallgatóság érdekköréből . Kapitány 
Géza, igazgató. 

A népszövetségi szellemi együttműködési bi-
zottság budapesti ülése. A Nemzetek Szövet-
sége kebelében működő Szellemi Együt tműkö-
dés Nemzetközi Bizottságának Irodalmi és Mű-
vészeti Albizottsága ez évben június hó 7—12 
között Budapesten t a r t j a értekezletét, amelynek 
tárgya: a humanizmus szerepe a modern élet-
ben. A nagynevű külföldi író és tudós tagok-
ból álló bizottság a magyar kormány meghívá-
sára t a r t j a nálunk ülésezését, folytatásaként 
annak a sorozatnak, amelyet 1932-ben a Goethe-
centenárium alkalmával F rankfu r tban kezdet-
tek meg. 1933-ban Madridban, majd ezt követő-
leg Pár izsban rendeztek hasonló értekezletet az 
emberi k u l t ú r a jövőjéről, amelyen magyar 
részről Teleky Pál gróf egyetemi t aná r vett 
részt. 1934-ben Velencében volt összejövetel, 
amelyen Magyarországot Bartók Béla, Gerevich 
Tibor és Zilahy Lajos képviselték. 

A budapest i értekezlet elnöke Paul Valery, 
a vi lághírű francia költő, a francia akadémia 
tagja lesz; résztvesznek Ausztriából Dopsch, 
Franciaországból Focillon, Spanyolországból 
Madariaga és Estelrich, Lengyelországból Ha-
leczki, Hollandiából Huizinga, Olaszországból 
Ojetti és Paribeni, Svájcból Röhn és Piaget 
egyetemi tanárok; az Északamerikai Egyesül t 
Államokat Tyler, a Népszövetség magyaror-
szági főbiztosa képviseli, míg Romániából 
Vacarescu Helén írónő jön el. Maga a Népszö-
vetség genf i központi t i tkársága kiküldi fő-
t i tkárhelyettesét Pilotti t , valamint de Monte-
nach bárót , Radziwill hercegnőt és Halsten 
Kallia t i tkárnőt ; a Szellemi Együt tműködés 
Párizsi Nemzetközi Intézetét annak igazgatóját 
Henry Bonnet képviseli és résztvesz a Nép-
szövetség két magyar főtisztviselője is: Badi-
sics E lemér dr. nyug. miniszteri tanácsos és 
Lajti I s tván dr., a Pár izs i Intézet t i tkára . 

A magya r kormány nevében a külügyminisz-
ter és a közoktatásügyi miniszter díszebéden 
látja vendégül a kiküldötteket, Horthy Miklós 
kormányzó pedig magánkihal lgatáson fogadja 
az elnökséget és a vezető tagokat. J ú n i u s 11-én 
autókirándulás lesz Esztergomba, az ásatások 
megtekintésére, amikor útközben Aquincumot 
is meglátogatják, a hercegprímás pedig szemé-
lyesen fogad j a a kirándulókat. A tanácskozá-
sok i ránt igen nagy érdeklődés nyilvánul meg. 

Finnugor Kultúrkongresszus Észtországban. 
Június 26—28-ika között lesz az V. F innugor 



10. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ' 
361 

Közművelődési Kongresszus Észtország fővá-
rosában, Tallinnban. A 125.000 lakosú ősrégi vá-
ros nagy szeretettel v á r j a a magyarság kikül-
dötteit is. E kongresszusoknak különösen nagy 
jelentőségük van a finn, észt és a magyar né-
pek közötti kapcsolatok fejlesztésében. Az első 
Finnugor Kongresszus 1921 júniusában Helsin-
kiben tartották, 1924-ben követte ezt a második 
Tallinnban, majd 1928-ban a harmadik Budapes-
ten, ahol elhatározták, hogy ezentúl szabályos 
időközökben meg fogják ismételni a rokon-
népeknek ezt a nagy találkozóját. Az idei 
kongresszusra a Csekey I s tván szegedi egye-
temi tanár elnöklésével működő Magyar Elő-
készítő Bizottság társasutazást rendez, amely 
június hó 21-én indul Budapestről és Zsolnán 
keresztül Varsó, Riga, Ta r tu érintésével és 
egy-egynapos kiszállással, 25-én érkezik Tal-
linnba. A magyar kormány részéről maga Hó-
man Bálint közoktatásügyi miniszter is részt-
vesz, aki a megnyitóünnepségen fel is fog szó-
lalni. A kongresszus lezajlása után a csoport 
tag ja i vagy átmehetnek Finnországba, ahonnét 
Helsinki és Viipuri városok, valamint a híres 
Imatra-vízesés megtekintése után térnek vissza 
vagy pedig Finnország megtekintése helyett 
egy lettországi négynapos tengerpart i nyara-
lásban vehetnek részt. A finnországi úttal a 
részvételidíj — I I I . osztályon számítva — 
377 pengő, míg a lettországi tartózkodással a 
költségek nem érik el a 300 pengőt sem. Érdek-
lődni lehet: a Turán i Társaságnál (Budapest, 
V., Országház) és az IBUSz-nál (Budapest, VII., 
Rotenbiller-u. 1.). 

Találkozók. Fe lkérem mindazon kar tá rsa imat , kik 
Jászberényben végezték a taní tóképzőt , c ímüket egy 
országos ta lálkozó megbeszélése cél jából haladéktala-
nul közöl jék. Nagy Kálmán, főt i tkár , Budapest, X, 
Gergely-utca 39. — Fejh ívom a soproni evang. tanító-
képzőben 1926-ban végzett osztá lytársaimat , liogv tíz-
éves ta lá lkozónk előkészítése cél jából mielőbb közöljék 
címüket s óha ja ika t Czuppon Béla evang. tanítóval, Bük 
(Sopron m.) — A pécsi tan í tóképzőben 1931-ben vég-
zett taní tók 1936 június 27-én találkozót ta r tanak . 
Osztálytársak közöljék c ímüket Böhm János tanítóval, 
Villány. 

Felhívás! Szövetségünk felkéri mindazon hadviselt 
közalkalmazot takat , ak ik h á b o r ú s szolgálatukból ki-
folyólag bármi lyen há t r ány t szenvedtek, hogv az or-
szágos statisztika kiegészítése végett azt pár sorban a 
szövetséggel közölni sz íveskedjenek. Cím: Hadviselt 
Magyar Közszolgálati Alkalmazot tak Baj társ i Szövet-
sége Budapest , VI, Podmaniczky-u tca 45. sz. 

Ungvárott végzett tanítók találkozója. Folyó évi 
július hó 14-én Debrecenben á l ta lános találkozót tar-
t anak az Ungvárott végzett taní tók, kántor tan í tók . 
Er re a találkozóra hivatalos minden korosztály az 
eper jesi és nyíregyházi képzőkben oklevelet nyert kar-
tá rsakkal együtt. Minden jelentkezést szívesen elfogad 
és minden, a ta lálkozóra vonatkozó érdeklődésre (vá-
laszbélyeg ellenében) készséggel válaszol Mátyás József 
gk. kántor taní tó , a Gk. Tan í tók Orsz. Egy.-nek ügrv . 
elnöke, Debrecen, Vígkedvű M.-u. 4. sz. 

Meghívó találkozóra. A debreceni ref. taní tóképző-
ben 1901-ben végzett osz tá ly társa imat 1936. évi július 
2-án délelőtt 9 órára a debreceni kol légiumban tar-
t andó 35 éves ta lá lkozóra tisztelettel meghívom. Deb-
recen. Mocsári László, ref. ig.-tanító. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-

nek 93.800/1936. VII/2. számú rendelete 

az 1936. évi berlini olimpiai jelvény védelme 
tárgyában. 

1 . 

Az Országos Testnevelési Tanács olimpiai 
jelvényt rendszeresített az 1936. év fo lyamán 
Berlinben rendezendő olimpiai versenyeken 
résztvevő magyar versenyzők és a versenyekre 
hivatalosan kiküldött más személyek megkülön-
böztetésére. 

Az olimpiai jelvény le írása a következő: fe-
hér mezőben vízszintesen elhelyezett egymásba-
fonódó 7 mm sugarú, kék-sárga-fekete-zöld-
piros színű öt karika, fölöt tük a kar ikák tel-
jes hosszúságában 30 mm hosszú és 7 m m szé-
les piros-fehér-zöld sáv, melynek közepén 7 mm 
szélességű és 14 mm magasságú méretben a 
magyar c ímer van elhelyezve, a fehér mező-
nek a m a g y a r címertől ba l ra eső részén a „Ber-
lin" szó, j o b b r a eső részén pedig az „1936" év-
szám van feltüntetve. E jelvény zománcozott. 

2. 

Az 1. §-ban leírt olimpiai jelvényt, úgyszin-
tén az alkotórészeiből összeállított bármily vál-
tozatot, vagy a jelvény bármily u tánza tá t vi-
selni csak annak szabad, aki a r r a az Országos-
Testnevelési Tanácstól engedélyt kapott. 

Az 1. §-ban leírt olimpiai jelvényt, úgyszin-
tén alkotórészeiből összeállított bármilyen vál-
tozatot, vagy a jelvény bármilyen u t ánza tá t 
csak az Országos Testnevelési Tanács rendel-
kezésére szabad elkészíteni és csak az olimpiai 
jelvény használatára, illetőleg viselésére jogo-
sított számára szabad eladni, vagy egyébként 
átengedni. 

3. 

Amennyiben a cselekmény súlyosabb b ü n -
tető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ 
el és tizenöt napig terjedhető elzárással bün-
tetendő, aki a 2. §-ban foglal t t i lalmat meg-
szegi. 

Pénzbüntetés tekintetében az 1928 : X . tör -
vénycikk rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A kihágás mia t t az e l já rás a közigazgatási 
hatóságnak — a magyar királyi rendőrségnek 
működése területén a m. kir. rendőrségnek,, 
mint rendőri büntetőbíróságnak — hatáskörébe 
tartozik. Az 1929 : X X X . t.-c. 59. § első bekez-
dése 3. pon t jának alkalmazása szempontjából 
szakminiszternek a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert kell tekinteni. 

Budapest, 1936. évi május hó 19-én. 
Dr. Hóman Bálint s. k_ 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
3106/1936. ein. sz. rend. a körzeti iskolafelügyelő 
számára Budapesten tartandó továbbképző tan-

folyam tárgyában. 
Valamennyi kir. Tanfelügyelő úrnak. 

A körzeti iskolafelügyelők továbbképzése cél-
jából folyó évi jú l ius hó 6-tól 11-ig bezárólag 
a budapesti I. ker . áll. tanítóképző-intézetben 
hatnapos továbbképző-tanfolyamot rendezek. 

Kívánatos, hogy a tanfolyamon valamennyi 
körzeti iskolafelügyelő résztvegyen. 

A tanfolyam hallgatói közül mintegy 200-an, 
részben a budapesti I. ker. áll. tanítóképző-, 
részben a budapesti áll. gyógypedagógiai inté-
zetben, részben pedig a Tanítók Házában kap-
nak lakást és tel jes ellátást. Azok, akik a ta-
nítóképző- és a gyógypedagógiai intézetben 
nyernek elhelyezést, a lakásért és élelmezésért 
napi 1 P 70 f-t fizetnek. Ezek lepedőt, takarót 
és vánkost hozzanak magukkal. Azok, akik a 
Tanítók Házában kapnak elhelyezést, a lakásért 
és teljes ellátásért napi 2 P 50 f- t fizetnek. Ezek-
nek ágyneműt nem kell magukkal hozniok. 

Ezeknek a kedvezményeknek igénybevétele 
nem kötelező. Kívánatos, hogy a főváros kör-
nyékén lakó körzeti iskolafelügyelők, kik na-
ponta villamoson és vonaton is elélhetik a fő-
várost , s mindama vidéki körzeti iskolafelügye-
lők, kik rokoni vagy baráti összeköttetésüknél 
fogva önmaguk gondoskodhatnak megfelelő el-
helyezkedésükről, az említett kedvezményes el-
lá tás igénybevételétől tekintsenek el, hogy vala-
mennyi körzeti iskolafelügyelő számára az el-
helyezkedés biztosítható legyen. 

A nagyobb családú, vagy távolabb lakó hall-
gatókat, a. rendelkezésemre álló fedezethez mér-
ten, mérsékelt összegű utazási segélyben fogom 
részesíteni. 

A tanfolyamon való részvételt az egyes 
körzeti iskolafelügyelők legkésőbb folyó évi 
jún ius hó 12-ig bezárólag a kir . tanfelügyelő 
úrná l tartoznak bejelenteni. Bejelentendő a 
résztvevő neve, működési helye, iskolájának 
jellege, családi állapota, gyermekeinek száma, 
mikor vett részt pedagógiai továbbképző tan-
folyamon és azt, hogy a kedvezményes el látást 
igénybe óhaj t ja-e venni? ' 

A jelentkezőkről a kir. Tanfelügyelő úr a fel-
sorolt adatok közlésével összeállított névjegy-
zéket legkésőbb folyó évi jún ius hó 15-ig bezáró-
lag közvetlenül a budapesti I . ker. áll. taní tó-
képző-intézet igazgatóságának küldje meg. 
(Budapest, I. ker., Fery Oszkár-u. 40. sz.) 

A jelentkező hallgatókat a felvételről a tan-
folyam vezetősége fogja értesíteni. 

Budapest, 1936 má jus 29. 

A miniszter rendeletéből: 

Dr. Kósa Kálmán s. k. 
minisztet1! tanácsos. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
2205 1936. ein. sz. rendelete a „Közszolgálati Jog-
szabályok Gyűjteménye" I. részének megjele-

nése tárgyában. 
Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, 

intézetnek és intézménynek. 
A közszolgálati jogra vonatkozó anyagi jogi 

és el járási szabályok olyan nagyszámú és kü-
lönböző jellegű jogforrásokban vannak szét-
szórva (törvények, miniszteri és kormányren-
deletek stb.), hogy azok egy részéhez hozzáférni 
is nehéz. E jogszabályok, amelyek magukban 
véve is szövevényesek, különböző időkben ke-
letkezvén, elavult tételeket, ellentmondásokat 
is ta r ta lmaznak és adott esetben az érvényben 
levő rendelkezés csak nagy fáradság á rán álla-
pítható meg. 

E nehézséget kiküszöbölendő, a pénzügy-
minisztérium utasítást adot t a pénzügyminisz-
térium illetményügyi főosztályának a ha-
tályos közszolgálati jognak összefoglalására. 
A több kötetre tervezett gyűj temény első fü-
zete: Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteménye 
I. rész címen megjelent és tartalmazza az ál-
lami és vármegyei alkalmazottak illetményeire 
vonatkozó, az 1936. évi március hó 31. napján 
érvényben levő jogszabályokat. Rövid időn be-
lül követni fogja a füzetet az állami és vár-
megyei alkalmazottak lakáspénzéről, kikülde-
tési és átköltözködési illetményeiről, kedvez-
ményeiről, elméleti és gyakorlat i képesítésük-
ről, családi pótlékaikról és a nyugdí jakról szóló 
jogszabályok összefoglalása is. 

A most megjelent I. füzetre azzal hívom fel 
Cím f igyelmét, hogy az a m. kir. állami nyom-
dánál (Budapest, I., Kapisztrán-tér 1. szám) 
rendelhető meg 1 P 20 f i l lér á r mellett. 

Postai küldés mellett a felmerülő postai költ-
ség is előzetesen megküldendő az állami nyom-
dához, illetve a Gyűjtemény, a megrendelő 
kívánságára, utánvét mellett is megküldhető. 

Budapest, 1936 má jus hó 13-án. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Jalsoviezky Károly s. k. 
miniszteri osztályfőnök, 

az elnöki osztály főnöke. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 61.981/1936. VI. szám alatt kelt rendelete a 
népiskolák tanévének bezárásáról és az új tan-

év megnyitásáról. 

I. 
Valamennyi tankerületi kir. Főigazgatónak és 

kir. tanfelügyelői hivatalnak. 

Az 1921. évi X X X . t.-c. végrehaj tása tárgyá-
ban 130.700/1922. VIII. a. szám alatt kiadott ren-
delet értelmében a népiskolákban a tanév szep-
tember hó 1-én kezdődik és június hó 30-án ér 
véget. 

Ennek az intézkedésnek érvényben tar tása 
mellett a jövőre nézve az alábbiakat rendé-
lem el: 
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A tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 
hó 8-án, vagy 9-én történik. 

A megnyitást megelőző öt hétköznap alat t 
kell megtar tani a pótbeiratásokat, az alakuló 
tantestület i értekezletet és a népiskolai magán-
vizsgákat, amennyiben ez utóbbiak az iskolaév 
végén bármely okból nem voltak megtarthatók. 
Évzáró vizsgálatok június hó 21-éig bezárólag 
jún ius 22—24-ike között a magántanulók vizs-
gálatai , június hó 25-én a tanév ünnepélyes be-
zárása és végül jún ius hó 26-, 27-én a jövő tan-
évre szóló beiratások tartandók. 

Önként értetődik, hogy a fenthivatkozott ren-
deletnek a tanév megrövidítésére vonatkozó, 
illetőleg az iskolai munkanapokat megállapító 
intézkedése, továbbá az ezeket kiegészítő, vagy 
módosító rendelkezések továbbra is érvényben 
maradnak. 

Ez a rendelet már a folyó tanévben ha-
tá lyba lép. 

I I . 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 

Fent i rendeletemet azzal van szerencsém tu-
domására hozni, hogy a bölcs főhatósága alalt 
működő népiskolákra nézve hasonló módon in-
tézkedni méltóztassék. 

Fogad ja a Főtiszt. Egyházi Főhatóság kiváló 
tiszteletem őszinte nyilvánítását . 

Budapest, 1936. évi má jus hó 26-án. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1936. évi 2824/eln. számú rendelete a tényle-
ges és nyugdíjas közszolgálati alkalmazottak 
gyermekei részére az 1936. évi nyári hónapokra 
szóló vasúti arcképes igazolványok kiállítása 

tárgyában. 
I . 

Valamennyi alárendelt hatóságnak és intéz-
ménynek. 

A közszolgálati alkalmazottak és nyugdíjasok 
igényjogosult gyermekei részére a folyó évi 
nyári hónapokra (június hó 15—szeptember hó 
I5-ig) szóló arcképes vasúti igazolványok ki-
állítása folyó évi má jus hó 20-án megkezdődik. 
Az arcképes igazolványok kiáll í tása az eddigi 
feltételek mellett történik s a 4 pengő térítési 
összeg változatlanul megmarad. Tekintettel 
azonban arra, hogy ú j arcképes igazolványok 
kerülnek kiadásra, a fenti térítési összegen kí-
vül még 2 pengő kiállí tási illeték fizetendő s a 
kérelemhez megfelelő nagyságú ú j fényképfel-
vétel melléklendő. 

II . 
Főtiszt, egyházi Főhatóságoknak. 

A tényleges és nyugdí jas közszolgálati alkal-
mazottak gyermekei részére a nyár i évnegyedre 
szóló arcképes igazolványok kiállítása tárgyá-
ban kiadott rendeletemet szíves tudomás és to-
vábbi e l járás végett, van szerencsém tisztelettel 
közölni. 

Budapest, 1936. évi má jus hó 19-én. 

A királyi tanfelügyelői hivatalok pedagógiai 
szemináriumi könyvtára részére beszerzett mű-

vek és folyóiratok jegyzéke. 
1. „A termőföld hibái", kötve 2 P 50 f 
2. „Egészségvédelmi nevelés vezér-

könyve", kötve 6 P 50 f 
3. „Iskolásgyermek", kötve 1 P 40 f 
4. „Hogyan tanulmányozzam a fa lu 

é l e t é t n kötve 1 P — f 
5. „Helyesírás és nyelvi magyaráza-

tok", kötve 8 P 50 f 
6. „A család békéje", kötve 1 P 40 f 
7. „Bába lelte babona", kötve 2 P 70 f 
8. „Magyarság néprajza", I I I . kötet, 

kötve 20 P — f 
9. „Korszerű nevelés", kötve 13 P 50 f 

10. „Táblai rajzok", tokban 24 P — f 
11. „Bontakozó élet", V. köt., kötve . . 9 P 50 f 
12. „Népoktatási szemle" évi előfize-

tési d í ja 4 P — f 
13. „Magyar Pedagógia" évi előfize-

tési d í ja 5 P — f 
14. „Pedagógiai Szeminárium" évi elő-

fizetési dí ja 12 P — f 
Budapest , 1936. m á j u s hó 15-én. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Kósa Kálmán s. k., 

miniszteri tanácsos. 

Elismerés és köszönet. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

dr. Juhász István m. kir. kormányfőtanácsos, 
ügyvédnek, Budapest, azért, mert az Érd-park-
városi Telektulajdonosok Egyesülete keretében, 
a szegénysorsú iskolásgyermekek felruházása 
érdekében mozgalmat indított, melynek ered-
ményeként 625 pengő 50 fillér ér tékű ruha-
nemű és élelmiszer volt az a r ra reászorulok kö-
zött kiosztható, őszinte elismerését és köszöne-
tét nyilvánította. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

őrgróf Pallavicini Alfonz nagybirtokosnak 
(Sövényháza) azért, mer t a mindszenti állami 
elemi iskola 300 szegénytanulója részére két hó-
napon ót 666 pengő értékű ingyen reggeli t jut-
tatott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvá-
nította. 

Könyvajánlás. 
A szerzők neve: dr. Eperjessy Ká lmán és 

Juhász László. — A könyv címe: Szemelvények 
a magyar történelem latinnyelvű kútfőiből. — 
A kiadócég: M. Kir . Egyetemi Nyomda. — A 
megjelenés helye és ideje: Budapest, 1935. — 
A könyv alakja: 8-adrét. — Az a jánlás , mely 
iskolafajok könyvtárai számára való beszer-
zésre vonatkozik: középiskolák t aná r i könyv-
tárai számára. 
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Segédtaneszköz ajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

2121/1936. ein. számú rendelet „Hazai Mada-
raink" Kiadó- és Ter jesztő Vállalat (Újpest, 
Tavasz-u. 87. sz.) „Hazai Madaraink" című és 
32 darab képeslevelezőlapból álló képsorozatot 
a nép-, közép-, középfokú és szakiskolák ré-
szére segédtaneszközökül engedélyezte. 

A 32 darabból álló levelezőlap képsorozat ára 
3 pengő, egy-egy levelezőlap ára 10 fillér. Be-
szerezhető a kiadónál. 

Pályázat 
a jövedéki bírságalap fö iös összegeiből javadalma-
zott ösztöndíjak és ipartandíjak adományozása iránt. 

I. 
Ösztöndíjak, 

melyek évi összege 60, 100, 150 és 200 pengő, az 1936— 
1937. tanév elejétől kezdve olyan igényjogosult tanulók 
részére, akik Magyarország területén bá rme ly nyilvá-
nos elemi, polgári, főreál iskolá t , főgimnáziumot , reál-
gimnáziumot , taní tóképezdét , jogakadémiát , egyetemet 
vagy műegyetemet, t o v á b b á ipari szakiskolát , felső-
ipari iskolát, kereskedelmi iskolát vagy gazdasági tan-
intézetet, illetőleg fe l sőbb leányiskolát, taní tónöképez-
dét vagy pedig női ipar i skolá t mint r endes hallgatók 
lá togat ják és szorgalmukat , jó magaviseletüket , jeles 
vagy k i tűnő előmenetelüket iskolai b izonyí tvánnyal 
igazol ják. 

II. 
1 partandíjak, 

melyek évi összege 100 pengő, az 1936—1937. tanév 
elejétől kezdve olyan igényjogosult t anulóknak , akik 
Magyarország területén valamely mesterségben, kéz-
művészetben vagy kereskedésben ó h a j t j á k magukat 
kiképezni és akik feddhe t len magaviseletükről , úgy 
mint eddigi e lőmenete lükről és szorga lmukról bizo-
nyí tványt csatolnak. 

A felsorolt kedvezmények adományozásáná l a m á r 
említett feltételeken k ívü l úgy a szülőkre, mint azok 
gyermekei re nézve az 1875. évi február h ó 17-én 9500. 
szám alat t kibocsátott és a „Pénzügyi Közlöny" 1875. 
évfo lyamának 15. s z á m á b a n közzétett körrendele tben 
foglalt ha tá rozmányok és feltételek is mérvadók. 

Az említett feltételek igazolásán kívül hitelesen ki-
m u t a t a n d ó a családtagok és a még el nem látott, vala-
mint az összes gye rmekeknek száma, továbbá az: váj-
jon a pályázó egy vagy több gyermekének neveltetése 
részben vagy egészben nem történik-e m á r az állam 
vagy valamely köza lap í tvány segélyével, illetőleg váj-
jon nem részesiil-e m á r é s , igenlő esetben hány és 
mi lyen alapítványi hely vagy hány és mi lyen összegű 
ösztöndí j - vagy i p a r t a n d í j b a n ? 

A meghatározott fe l té 'e lek ér te lmében felszerelt 
fo lyamodványokat a szülőn, és pedig, h a a növendék 
a ty ja tényleges szolgála tban áll, az előírt hivatalos 
úton az illető pénzügyigazgatóságnál (pénzügyigazga-
tósági kirendeltségnél, központi vámigazgatóságnál) , 
esetleg, ha a lka lmazásukná l fogva e r re jogosultak, a 
pénzügyminisztér iumnál , nyugalmazot t igényjogosul-
tak vagy azok özvegyei, illetőleg szülők nem létében 
a gyámok, annál a pénzügyigazgatóságnál (pénzügy-
igazgatósági kirendeltségnél, központi vámigazgatóság-
nál) , amelynek ke rü le t ében az igényjogosult legutoljára 
a lkalmazva volt, l egkésőbb folyó évi augusztus elsejéig 
(1.) nyú j t sák be. 

Az elkésetten és n e m az előírt ú ton benyúj to t t vagy 
a k ívánt módon fel n e m szerelt pá lyáza t i folyamod-
ványoka t nem veszik figyelen.be. 

Az ösztöndíjak élvezetében álló mindké t nembeli 

növendékek részére a magasabb t an fo lyamba tör tént 
felvétel folytán j á r ó magasabb ösz töndí j folyósí tása 
nem kérelmezendő, mer t eziránt az 1898. évi 19.105. 
s z á m ú körrendelet ér telmében hivatalból történik in-
tézkedés. 

A leánygyermekeknél azonban — az évi ösz töndí jak 
adományozásáná l ha tá rozot tan jelzett időtar tam le-
já r t áva l — az ösz töndí jak folytatólagos engedélyezését 
okvet lenül kére lmezni és az ez i rán t i kérvényeket 
szintén a fentemlí tet t módon és határ időig he kell 
n y ú j t a n i . 

Budapest , 1936. évi június. 
A m. kir. pénzügyminisztérium. 

Pályázati hirdetmény a kecskeméti m. kir. 
állami gazdasági szaktanítóképzőintézetnek az 
1936/37. tanév folyamán megnyíló férfi és női 
tagozatai I. évfolyamára való felvétel tár-

gyában. 
(Közzététetik a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter 46.642/1936. számú rendelete alapján.) 

A kecskeméti m. kir. állami gazdasági szak-
tanítóképzőintézetnek az 1936/37. tanév folya-
mán megnyíló I. évfolyamára felvételi pályá-
zatot hirdetek. 

A gazdasági szaktanítóképzőintézet mindkét 
tagozatának tanulmányi ideje folyó évi szep-
tember hó 15-én kezdődik és két tanévre ter-
jed. Az első évfolyam mindkét tagozatára 
egyenkint 15 hallgató vétetik fel. A hallgatók 
tandíj , lakás és ellátás címén havonként ötven 
pengőt tartoznak negyedévi előleges részletek-
ben az intézet pénztárába befizetni. Vala-
mennyi hallgató bentlakó és az intézettel kap-
csolatos Otthonban teljes ellátásban részesül. 
A férfihallgatók részére 5 ösztöndíjas hely áll 
rendelkezésre. 

Pályázhatnak 22-ik életévüket még be nem 
töltött oly népiskolai tanítók (tanítónők), akik-
nek jeles, vagy legalább jórendű népiskolai 
tanító(nő)i oklevelük van. 

Csakis ép, teljesen egészséges oki. tanítók 
(nők) pályázhatnak, minthogy a tanfolyamra 
felvett hallgatók a gyakorlat i munkában is 
kötelesek résztvenni. 

A 2 pengős okmánybélyeggel ellátott kér-
vényhez a következő okmányokat kell csatolni: 

a) Születési anyakönyvi kivonat. 
b) Népiskolai tanító(nő)i oklevél. 
c) A szülők foglalkozását és vagyoni állapo-

tát, a kiskorú gyermekek számát feltüntető 
újabbkeletű hiteles községi bizonyítvány. 

d) Erkölcsi bizonyítvány. 
e) Erős és teljesen egészséges szervezetről, 

valamint testi és szellemi épségről szóló ható-
sági tisztiorvosi bizonyítvány. 

f ) Magyar ál lampolgárságot tanúsító ható-
sági bizonyítvány. 

g) Esetleges szolgálati bizonyítvány. 
A felvételnél vidéken nevelkedett, a falusi 

gazdasági életet ismerő és így a gyakorlat i 
mezőgazdaság i ránt több érzékkel bíró pályá-
zók előnyben részesülnek. 

A pályázati kérvényeket annak a tanító (nő) -
képző-intézetnek az igazgatóságánál kell be-
nyúj tani , amely intézetben a pályázók népisko-
lai tanító(nő)i oklevelüket szerezték. 
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A beérkezett pályázati kérvényeket a tanító-
képzőintézet igazgatója és az intézethez beosz-
tott gazdasági szaktanár á tv izsgál ja és fel-
vételre csak azokat hozza javaslatba, akik a 
tanítóképzőintézet öt évfolyama a la t t a gazda-
sági, háztartási teendők és a kézimunka iránt 
a legnagyobb haj lamot és kedvet mutat ták, ille-
tőleg a gazdasági szaktanító(nő)i pá lyára való 
rátermettségüknek tanító(nő)i szolgálatuk alatt 
is tanúje lé t adták. Az intézet igazgatója a 
folyamodványt közvetlenül a kecskeméti szak-
tanítóképzőintézet igazgatóságához továbbítja. 

A felvett hallgatók jelentkezésükkor gazda-
sági i rányú felvételi vizsgálatot tesznek és 
ezenfelül orvosi vizsgálat alá is kerülnek. 

A felvétel véglegessé csakis akkor válik, ha 
a-pályázó a vizsgálaton is minden tekintetben 
alkalmasnak bizonyult. 

Pályázati határidő 1036. évi július hó 1. 
Budapest, 1936. évi május hó 25-én. 

Pályázati hirdetmény. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megye alólirott kir. tanfelügyelője, min t végrehaj tó 
jogutód pályázatot h i rde t a volt k i skunhalas i kir. tan-
felügyelői kirendeltség személyzete és e kirendeltség-
hez akkor iban tartozó tanintézetek tanerő i által 1924. 
évi j a n u á r hó 17-én, illetőleg 1924. évi ápr i l i s hó 22-én 
létesített „Földvári József-féle a lap í tvány" kamataiból 
esedékes kettő (2) j u t a lomdí j r a . A ju t a lomdí j jelenleg 
464 pengő tőke évi kamata, mely két egyenlő részben 
kerül kiosztásra. Az alapítólevél 5. p o n t j a értelmében 
e j u t a lomdí j r a pá lyázha tnak felekezeti különbség nél-
kül 1. a k iskunhalas i kir. tanfelügyelői kirendeltség 
volt személyzetének, 2. az alapí tványt tevő iskolák tan-
erőinek középfokú iskolába járó, jó magaviseletű és 
jeles vagy legalább jó előmenetelő gyermekei . Az a 
tanuló, aki a ju ta lomdí ja t megkapja , ennek élvezeté-
ben mindadd ig megmarad , amíg az alapítólevél fel-
tételeinek megfelel. A pályázat i kérvényeket az illeté-
kes tanintézet tanári vagy tanítói testületének vélemé-
nyével a tanintézet igazgatósága ú t j án e hirdetés meg-
jelenésétől számított 15 napon belül kell Pest vár-
megye kir . tanfelügyelősége címére — Budapest , I, 
Attila-utca 1—3. sz., II. em. — beküldeni . Eredet i ok-
m á n y o k mellőzendők, legfel jebb csak másola tban ter-
jesztendők be. Budapest, 1936 m á j u s hó 12. Ruszthy 
Rusztek Károly s. k., t anügyi tanácsos, várni. kir. tan-

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Hóman Bálint kultuszminiszter költségvetési 
beszéde. — Dr. Imre Sándor: Báró Wesselényi 
Miklós gondolatvilága. — Dr. Lőrinczy Sza-
bolcs: A tanítói egyéniség. — Günther Jolán: 
A tanmenetek készítése. — Dr. Montessori 
Már ia Budapesten. — Gyakorlati Pedagógia: 
Drozdy Gyula: A Tisza, Körös és a Maros vi-
déke. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi iro-
dalom. — Külföldi szemle. — Pedagógiai szemi-
nárium. — Egyesületi Élet. — Hírek. — Hiva-

talos rész. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6. 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 

P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és inagánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhess&k. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

KISTORMÁS ág. hitv. ev. egyháza pályázatot hirdet 
I I . sorsz. tanítói állásra. Javadalom: lakás egy bútoro-
zott szoba, 2 köbméter keményfahasáb, házhoz szállítva 
és felaprítva, a törvényes kezdő tanítói illetmény 60 szá-
zaléka az egyháztól, a többi államsegély. Kötelesség: az 
I—-III. (B-típusú) osztály önálló vezetése, szükség esetén 
kántori teendőkben helyettesítés. A kellő mellékletekkel és 
válaszbélyeggel felszerelt kérvények megjelenéstől számí-
tot t három héten belül kistormási lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (162 ) 

NjQjfrykjovojL&y, 

A m. t. Tantestület tag ja inak folyószámlahi te l vagy 5% 
pénztár i engedmény. 
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H a r m ó n i u m o t , zongorá t , hangszer t 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 
Nagy választék, olcsó árak, részlet 

D P M V N V 1 N V I Budapes t , VI., ker. 
K L i U E P t I I N I i L Király-utca 58—60 . 

A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 
Kérj« legújabb 32. sz. árjegyzékemet. 

C S Ó T róm. kat.. egyházközségének képviselőtesülete a 
nyugdí jazássa l megüresede t t kántor tan í tó i á l l ás végleges 
betö l tésére pályázatot h i r d e t a lap megjelenésétől számí-
to t t 21 napi ha tá r idővel . Az állás be tö l tése a VKM. 
69.030—1934. VI. r e n d e l e t é s az egyházha tóság h á r m a s 
jelölése a lap ján tör tén ik . J a v a d a l o m : há romszobás l a k á s 
ker t te l , 11 kat . hold é s 984 négyszögöl szántó é s rét , 
p á r g a b o n a eca 35 q rozs, 28 ürm. fa, természetbeni munka 
megvá l tva . Adókat t a n í t ó fizeti. Ér tékegység 69. Többi 
ál lamsegély. Köte lességek: reábízott osz tá lyokat vezetni , 
k á n t o r i teendőket p o n t o s a n végezni, é n e k k a r t szervezni 
és vezetni , az I K N - m u n k á b á n résztvenni, egyesületek ve-
zetésében segédkezni. Je lö l t ek sa já t köl t ségükön tar toz-
nak a próbán megjelenni . Az a pályázó, akinek érdeké-
ben b á r k i részéről is a k á r élőszóval, a k á r í rásban köz-
b e n j á r á s történik, a jelölésből kizáratik. Az á l l ás szeptem-
ber 1-én foglalandó el. A szabályszerűen felszerel t kérvé-
nyek válaszbélyeges megcímzet t bor í tékkal róm. ka t . plé-
bánia , Csót (Veszprém m. ) küldendők. (156) 

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 

K E M E C S E r e f o r m á t u s népiskolánál az egyik nő tan í tó i 
á l l á s r a pályázat h i rde t t e t i k 21 napi ha tá r időve l . J a v a d a -
l o m : kezdőfizetés 29 százaléka, lakáspénz, ál lamsegély, 
ö s s z e s okmányok csa to landók. Állás szeptember elsején 
elfoglalandó. Por tókö te les jelzésű megcímzet t levélborí ték 
melléklendő. Presb i té r ium. (159) 

F E R E N C J Ó Z S E F N Ő N E V E L Ő I N T É Z E T , Székes-
fehé rvá r , in te rná tussa l egybekötött i sko la t ípusa i : 

a ) elemi leányiskola , 
b ) polgári leányiskola , 
c) há rom évfolyamú nőipariskola, 
d) elemi isk. taní tónőképző. 
I n t e rná tu sába fe lvesz leánygimnáziumi t anu lóka t is, 

kik az intézet tőszomszédságában lévő községi leánygim-
náz iumba j á rha tnak . 

Az intézetnek m o d e r n fürdőhelyisége, tennisz- és kor-
cso lyapá lyá ja s gazdaság i gyakorlatokhoz külön gazdasági 
ke r t j e van. 

Tá jékoz ta tó t készséggel küld az intézet főnöksége. (167) 

K O N D O R O S róm. ka t . egyházközsége a nyugdí jazás-
sal megüresedett k á n t o r t a n í t ó i ál lásra szeptember 1-i 
h a t á l l y a l pá lyáza to t hirdet . Ha tá r idő a hirdetés meg-
jelenésétől s zámí to t t há rom hét. J a v a d a l m a : természet-
ben lakás , tö rvényes fizetés, 10 százalék ál lamsegély. 
Vá lasz tá s a püspöki ka r legutóbbi rendelete szer int 
tör ténik . H iány t a l anu l felszerelt kérvények kondorosi 
plébániahivatal (Békés m. címre küldendők válaszbélyeg-
gel. Az a pályázó, ak inek érdekében bárk i részéről is a k á r 
élőszóval akár í r á sban közbenjárás tör ténik , a jelölés-
ből kizárat ik . (168) 

T A N Í T Ó I O K L E V É L L E L rendelkező jóbangú helyet tes 
k á n t o r t keresek az összes kán tor i teendők elvégzésére. 
F ize tés megegyezés szer int . Próbaéneklés idejéről külön 
ér tes í tés . Utazásmegté r í t é s nincs. Okmányok június 30-ig 
Almásy László kántor , Kiskúndorozsma címzendők. (154) 

P É C S izr. hitközs. iskolaszéke pá lyáza to t h i rdet négy-
t a n í t é s elemi iskolájánál elhalálozás fo ly t án megüresedett 
nem államsegélyes tan í tó i ál lásra. J avada lmazása törvény-
szerű. Olyan férf i tanerők a ján lkozzanak, kik a zsidó-
iskolai tanítás-nevelés egész területén kellő rá te rmet t -
séggel és készséggel bírnak. • A kéréshez csatolni kell az 
oklevelet, erkölcsi b izonyí tványt , á l lampolgársági bizo-
ny í tvány t , esetleges működési b izonyí tványokat , illetékes 
kir. tanfelügyelő á l t a l k i á l l í t o t t b izonyí tványt , mely a 
pá lyázónak a p ro l e t á rd ik t a tú ra a l a t t i m a g a t a r t á s á t iga-
zol ja s igazolja az t is, hogy pályázó nem ál l olyan bírói 
vagy fegyelmi í télet h a t á l y a a l a t t , mely állásvesztést 
v o n h a t j a maga u tán . Kellően felszerelt a j án la tok e hir-
detés megjelenésétől s z á m í t o t t három héten belül Roboz 
Miksa iskolaszéki elnökhöz küldendők. (170) 

P U S Z T A K I S F A L U rom. ka t . egyházközsége kántor-
t an í tó i á l lás ra pá lyáza to t hirdet . H a t á r i d ő : pá lyáza t 
megjelenésétől számíto t t 3 hét . J a v a d a l o m : lakás termé-
szetben, 24 ér tékegység helyi j á r a n d ó s á g és ál lam-
segély. Állás betöltése a vonatkozó Vkm. és egyház-
megyei ha tósági rendele tek szerint tör tén ik . Pá lyáza-
t o k : P lébánia H i v a t a l Lovászhetény, u. p. Erdősme-
nyecske, címre küldendők. (177) 

Olvasóink fisveimébe 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 ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT. 
Budapest , Kákóczi .út ötven Erzsébet'körút sarok. 

S Z I H A L O M róm. ka t . egyházközsége az elhalálozás 
fo ly t án megüresedett kán to r t an í tó i á l l á s ra pá lyáza to t 
hirdet vonatkozó egyházhatósági és miniszteri rendele-
tek figyelembevételével. J avada lma : természetbeni lakás 
kert tel , 27 ka t . hold szántó, 180 négyszögöl lucernás, 
1972 pengő pá rbé rvá l t s ág , s tóla az egyházközségtől ; 
252 pengő depu t á tum a poli t ikai községtől. Az érték-
egység száma 116. Kötelesség díjlevél szerint . Pá lyáza t i 
idő e lap megjelenésétől számí to t t 21 nap. A próbaének-
lés idejéről a három jelölt értesí t tet ik. Az a pályázó, ki-
nek érdekében bárki részéről- akár élőszóval, akár írás-
ban közbenjárás tör tén ik , a jelölésből kizárat ik . Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Róm. k a t . plébániai hiva-
ta l , Szihálom. (169) 

H A R M O N I U M 
Tárogató, Szakszofon, 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
h a n g s z e r e k 
l e g j o b b a k 
csakis i t t a 
m a g y a r 
g y á r b a n 
k a p h a t ó k 
Részletre is 

Kitüntetve a világ összes államaiban! 
Legjobb húrokat készít! 
Művésziesen javít! 

MOGYOROSSY GYULA HANGSZERMESTER 
BUDAPEST VIII , RÁKÓCZI-ÓT 71, 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10% engedmény v. jut. 
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ÚJ ORGONÁT ÉS HARMÓNIUMOT 
a legolcsóbban készít és szállít elsőrangú kivitelben 

F | T T L E R S Á N D O R orgona- és harmóniumkészítő-mester 
Negyedszázados cég. Pestszenterzsébet, Valéria-utca 41. szám 

Új homlokzati sípok készítése, javítás, hangolás szakszerű végzése jótállással. 
Alapíttatott 1910. Erőshangú iskolai harmóniumok 120 pengőtől. Kérjen árjegyzéket! 

P Á T R O H A községi óvoda felügyelőbizottsága pályá-
zatot hirdet a pátrohai községi óvodánál nyugdíjazás foly-
tán megüresedett óvónői ál lásra. Pályázhatnak magyar 
honos oki. óvónők összes okmányaik csatolásával. 

Az állás helyi j avada lma: a törvényeknek megfelelő 
természetbeni lakás kert tel ós a mindenkori kezdő óvónői 
illetmények 10 százaléka, amely a teljes összegig állam-
segéllyel egészíttetik ki. 

Kezdőműködés esetén a megválasztott óvónő egyelőre 
segédóvónői minőségben alkalmaztatik. 

Pályázat i határ idő a hirdetmény megjelenésétől számí-
to t t 21 nap. 

A kellően felszerelt pályázati kérelmek az óvoda fel-
ügyelőbizottságának elnökéhez nyújtandók be. (158) 

S Á R R É T U D V A R I református egyháza egy 28 érték-
egységes tanítónői ál lásra amennyiben az állás előlépés-
sel töltetnék be, úgy egy készpénzfizetéses állásra, ha pedig 
ezen állás is eíőlépéssel töltetnék be, úgy egy 66 érték-
egységes és államsegélyes á l lásra hirdet pályázatot . La-
kás az értékegységeseknél természetben,, készpénzfizetése-
seknél törvényes lakbér. Kérvények június 22-ig Lelkészi 
hivatal címére válaszbélyeggel küldendők. Állás helyet-
tessel van betöltve. Megjelenés és levélbsni megkeresés 
mellőzendők. Az állás szeptember elsején foglalandó el. 
(161) 

ZSEBEHÁZA evangélikus leánygyülekezete pályázatot 
hirdet kántor tan í tó i állásra. Pályázatok e lap megjelené-
sétől számí to t t három héten belül a vadosfai lelkészi hi-
vatalhoz küldendők. Értékegység 24. Válaszbélyeg mellék-
lendő. (175) 

H 1 1 R D E T É S E 1 K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó melléklése esetén továbbíthat 
a kiadóhivatal. 

CSERÉLEK Kaposvártól három kilométerre fekvő 
Toponár állami iskolától Dunántúl bármely 4—8 tan-
f r ő s iskolájához. Kraf tné Lakos Erzsébet, Szigetvár. 
(155) 

CSEHÉLNÉK Alsó-borsodból, fővonal mellől, több 
tanerős, ref. iskolától. Választ : „Elhatározás ' jeligére 
kérek a kiadóhivatalba. (178) 

CSERÉLNÉK közvetlen Pestkörnyékéről magaslati 
helyről 11 tanerős államitól Sárbogárd—Kaposvár vagy 
Sárbogárd—Pécs közötti vasútál lomással bíró államival. 
Válaszok: „Szeptemberre" jeligére a kiadóba. (150) 

CSERÉLEK háromtanerős rk. iskolától bárhová. Er-
szinger Klára , Demecser, Szabolcs. (152) 

HASZNÁLT ISKOLAPADOKAT megvételre keres Ref. 
Iskolaszék, Törökszentmiklós. (153) 

H A R M Ó N I U M O K A T iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál) . Kér-
jen árjegyzéket. 

HARMÓNIUM, erőshangú, kifogástalan állapotban 
olcsón eladó. Nagymező-utca huszonnyolc, földszint húsz 
(171) 

MŰFOG ..OTBA" tagok részére a Pénzügyminisztérium 
által kiutalandó összegért, ráfizetés nélkül. Kívánat ra is-
mertetőt küldök. Bíró Sándor vizsgázott fogász m. Buda-
pest, Rákóczi-út 25. (157) 

SZENT GELLÉRT KONVIKTUS. SZEGED, K A I V Á R I A - UTCA 10. 

Tisztán altruisztikus alapon működő tanulóotthon, melyet a Szent 
Gellért Társaság tart fenn. A konviktus középiskolai tanulókat vesz 
fel. A havi ellátási díj 35 pengó. A növendékek gondos és szak-
szerű tanulmányi vezetésben részesülnek. Az intézet okleveles közép-
iskolai tanárai a tanulókat tanulmányaikban ellenőrzik és támogatják. 
A tanulók naponkénti négyszeres-, élelmezése bőséges és ízletes. Az 
intézet kertjében sport-, tennisz és télen jégpálya áll az ifjúság ren-
delkezésére. A zenére hajlamos tanulók ingyenes hegedűoktatásban 
részesülnek. Zongoratanulás az intézetben mérsékelt díjazásért. Rész-
letes tájékoztatót érdeklődőknek dítalanul küld az IGAZGATÓSÁG. 

CSERÉLNÉK ref. iskolától város közeléből, szép mel-
lékjövedelemmel, községivel vagy hasonlóval. „Megéri" jel-
igére. (176) 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyöné zongora-
termében, Erzsébet-körút huszonhat. 

CSERÉLNÉK kizárólag főváros mellé nagyvárosi köz-
ponti iskolától (félnapos taní tás) . Költségeit megfizetném. 
„Szerencse." (172) 

KÖZSÉGI taní tóval cserélnék tanyára is, osztott kato-
likus iskolától. Sándor Béla, Nógrádbercel. (173) 

HARMÓNIUM, négyoktávos, eladó Szieber harmónium-
készítőnél: II., Török-utca 6. (174) 

KATOLIKUS ISKOLÁTÓL cserélnék fővonal, víz, 
megyeszékhely szomszédságából államival is „Fér f i" jeli-
gére. (160) 

C S E R É L J E N Debrecen mellé. Gyermekeit hazulról já-
r a tha t j a főiskolába. Polgári helyben. Soktanerős állami. 
„Fővonal i" jeligére a kiadóhivatalba. (163) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, P I A N I N Ó T , HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantál tan, Budapest V I I I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

CSERÉLNÉK két tanerős ref. iskolától értékegységes 
helyre is, vasút mellé bárhová, honnan gyermekeimet kö-
zépiskolába jára thatnám. Csak készpénz Il letményhivatál-
tól. Je l ige: „Nem kán tor . " (164) 

BUDAPESTTŐL egy órányira (állomástól félóra) 
egészséges dombvidékről szép lakással bíró községi taní tó 
cserélne „Községivel vagy államival". (165) 

T I Z E N Ö T regiszteres orgonaharmónium félévig hasz-
nált gyönyörű darab jutányosán eladó, fizetési kedvez-
ménnyel is. Farkasékp.ál, VI I I . , Mária Terézia-tér 14. 
fsz. 1. (166) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest I I , Török-utca 8. (a budai Margit-hidfő-
től a második utca jobbra) . 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK É v t i z e d e k ó t a 
k ö z i s m e r t l e g j o b b 

ház>, dalárdák., iskolák- és k ü l ö n ö s e n templomoknak. 
M a g y a r o r s z á g b a n v e z e t ő h a r m ó n i u m c é g é s l e g n a g y o b b h a r m ó n i u m s r a k t í r 

HÖRL NÁNDOR Budapest I I , Török-utca 8. sz. 
A b u d a i M a r g i t ; h í d f 6 t ő 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 . 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR ü z l e t e 

S z o l i d árak . J ó m i n ő s é g . K é n y e l m e s f i z e t é s i f e l t é t e l e k 

B u d a p e s t VII , D o h á n y - n t c a 3 0 . T e l e f o n : 4 1 - 9 - 0 4 . 

RIGLER J Ó Z S E F EDE 
P A P I R N E M U R E S Z V E N Y T A R S A S A G 

B U D A P E S T 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
R a j z f ü z e t e k , r a j z t ö m b ö k , á l l ó t ö m b ö k a 
l e g j o b b k i v i t e l b e n , v á z l a t k ö n y v e k k ü l ö n « 
f é l e k i v i t e l b e n k é s z ü l n e k . M a g y a r g y á r t « 
m á n y ú r a j z t á b l á k , h á r o m s z ö g e k é s v o n a l « 
z ó k , t o v á b b á r a j z e s z k ö z ö k é s m i n d e n « 
n e m ű r a j z é s f e s t ő a n y a g o k n a g y r a k t á r a . 

BARAKOVITS JÁNOS 
mGorgonaépI tő 
R á k o s p a l o t a , P á z m á n y . ú t 7 2 . 

ÚJ o r g o n A t 
átép í tést , 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 vállal . 

P l « ; i f l f ft szállítja a miniszt. ajánlott és többszörösen kitüntetett, 
* a mély fekete, tartós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy l/t bádog 6/4 kg 4—6 isk. táblának P 8 — 

» >/2 » 3/« » 2—3 » » » 4 - 2 0 
» drb iskolatáblamáz«ecset, lapos 4"=os » 2 ' 5 0 
» palack If. híg. piros vonalozófesték ecsettel » 1" — 

Láda, szállítólevél » —'40 . tó l feljebb 
Új" mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Főutca 60. 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
Q T f l W A Q ^ C B B U D A P E S T II . K E R Ü L E T 
O l U V V M O O L n L Á N C H Í D - U T C A 5 . S Z Á M 
Több iiyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

L O P O S G Y U L A B U D A P E S T I I I , 
B É C S I - Ű T 85 

I S K O L A P A D O K , 
T O R N A S Z E R E K , 
J Á T S Z Ó T É R I 
B E R E N D E Z É S E K . 

S E R E S - F É L E S Z A B . 
E R D E I ISKOLAI 
P A D A S Z T A L O K 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A I Kft. 
I s k o l a b ú t o r - g y á r a . B p e s t V I , D é v é n y i . ú t 2 0 . 2 2 | 

Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasillványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

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

I N T E R N Á T U S . A hódmezővásárhelyi Ref. Gimn. Fiúinternátus 
igazgatóságához a felvételi kérvények július 31-ig nyújthatók be1 

A felügyeletet és korrepetálást a bentlakó felügyelő- és nevelőtanár 
látja el. A teljes díj : lakás, fűtés, mosás, világítás és kisebb gyógy-
el látással együtt havi 45 P. Arra érdemes tanuló kedvezményt 
kaphatnak. Tájékoztatót küld az Igazgatóság. 

Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem díjmentes költségvetést 

M A R X é s M É R E I 
T A N S Z E R G Y Á R A 

B U D A P E S T V I . B U L C S Ú U T C A 7 . 

T E L E F O N : 9 3 - 3 - 8 6 . 

ALAPÍTVA 1900 -BAN. 1 2 0 SZAKMUNKÁS 

SZLEZÁK 
h a r a n g -

m e s t e r 

B U D A P E S T , 
F r a n g e p á n « u 

8 0 . s z á m 

S a j á t h á z á b a n 

Eddig szállított 
harang jaimról igen 

szép elismerő 
leveleket kaptam 

R Á F A E L 

ú j h a r a n g o s 
k a t , h a r a n g « 
v a s k o r o n á k a t 

é s vas« 
á l l v á n y o k a t , 

r e p e d t h a r a n « 
g o k a t ú j r a á t« 
ö n t i l e g j u t á s 

n y o s a b b 
á r b a n . 

24.099. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII , Múzeum-körút 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 Ó 

SZ E R K E S Z T Ő S É G : Budapest, V., Hold-utca 16. (Magyar I X^-1 A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 26:8:18.1 -T*- VIII . ker.. Múzeum-körűt 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

( ^ " É Z I R A T O K megőrzésére és I C L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám I r j I R D E T É S hivatalos pályázat 
visszaadására a szerkesztőség I ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium I ^ ^ 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

nem vállalkozik. Hirdetések szö- I 820—4—106/1930. VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési d í j az j szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
vege a kiadóhivatalnak, minden I állami-, községi-, társulati-, magán és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ- I 160 P, 1 j t oldal 85 P. V, oldal 50 P, 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek I ségvetésébe vétessékföl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő I '/• oldal 30 P. A hirdetési dijak a 

küldendő. I postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. I kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

F I M C Z Y C I t V O E M L É K E Z E T E * 
í r t a : G Y U L A I Á G O S T DR. 

Az emberi ku l tú ra nagy egyéniségekkel leg-
gazdagabb korszakaiban sem gyakori látvány 
az oly férfiú, kinek egyébként nemes erények-
kel, magasztos eszmék szolgálatával ékes élete 
tökéletes szimbólumát jelenti az idők szellemé-
nek és sa já t jeles korszaka műveltségének. Az 
ily férf iú lelke mélyén ott él minden szépség, 
jóság és igazság, mely kora legjobbjainak lé-
nyegét alkotta. Nem kell, hogy e r i tka férfiú 
a kor eseményeinek legmagasabb csúcsain jár-
jon, hogy a közélet azon területein működjék 
és játszódjék le élete, melyek a pillanatnyi el-
határozások, bár sokszor az egész nemzetre 
nézve rögtön elhatározó és döntő jelentőségű 
cselekedetek mezejét alkotják. A mindennapi 
közérdeklődéstől, főleg a politikai mozgalmak-
tól és a napi izgalmaktól távol élő, csendes, de 
mélyenjáró gondolatoknak, nagy irányeszmék-
nek pusztán lelki hordozója is lehet az ily sze-
mélyiség, ki mintegy a korszak jelentőségének 
jelképe gyanánt szerepel. 

Az a férfiú, kit alig egy esztendővel ezelőtt 
hantoltunk el a csöndes sír ölébe s kinek em-
lékét, mint a XX. század eddig legkiválóbb 
magyar tudós pedagógusáét, most a Magyar 
Paedagogiai Társaság minden egyéb tudomá-
nyos közületek között elsőnek óha j t j a megújí-
tani, e r i tka férf iak sorába tartozott, azon ke-
vesek közé, kik a XIX. század nagy magyar 
lángelméinek, Széchenyinek és kortársainak 
megvalósított eszméitől vezérelve, a mult szá-
zadnak külföldi, humanisztikus szellemű, nagy 
nevelői gondolkodóitól is megihletve, a XIX. 
századi magyar humanizmusnak s evvel egy 
nagyszerű, kulturál is szempontból különösen 
nevezetes korszaknak váltak szimbolikus kép-
viselőivé s így nemzetnevelői jelentőségű sze-
mélyiségekké. 

Fináczy E rnő ez a ri tka férfiú, a Magyar 
Paedagogiai Társaságnak, e központi jellegű 
tudós nevelésügyi fórumnak első pillanatától 
kezdve dísze és éke, alapítója és vezetője a 

* Részlet a Magyar Paedagogiai Társaság közgyűlésén 
1936 m á j u s 16-án tar to t t emlékbeszédből. 

szellem útjain, két évtizeden át ügyvivő, majd 
tiszteleti elnöke, kinek emléke mindenkor el 
nem múló érdemekkel ragyog e Társaságban. 
Azon pedagógusok közül való, kik — miként 
ő éppen mélyreható neveléstörténeti tanulmá-
nyai során — valóban megértették Mária Teré-
zia egyik legnagyobb gondolatát, hogy az is-
kola a legnemesebb értelemben vett politikum 
s e gondolatot a nemzeti törekvések nyelvére 
fordítva, nemcsak írásaiban fejtegette, hanem 
tettekkel is szolgálta. Fináczy Ernő egész pá-
lyája, melynek kezdete az első magyar közép-
iskolai törvény megalkotásával s befejezése az 
utolsó nagyméretű középiskolai reformmal és 
a magyar tanügyi közigazgatásnak a Rat io 
Educationis humanisztikus szellemében való 
átszervezésével, mind ez utóbbiakban tehát a 
középiskolai oktatás ügyének ismét homlok-
térbe jutásával esik egybe, az előbb említett 
nagy kultúrpolit ikai gondolat magyarázata-
ként, mint a magyar középoktatási törekvések 
keretébe foglalt harmonikus egész áll előttünk. 
E szép pálya emlékezete bizonyára ez emlék-
beszéd gyönge szavai nélkül sem megy fele-
désbe azoknál, kik a magyar nevelés- és okta-
tásügy iránt érdeklődést és szeretetet hordoz-
nak szívükben. S liogy mindemellett az alig 
egy évvel ezelőtt elhúnytnak nemes emlékeze-
tét mégis már most megújítva, áldásos életét 
és munkásságát ismertetve, nem vártam meg 
a hosszabb idő történeti távlatából kínálkozó 
nézőpontot, ebben különösen egy cél vezetett: 
pályájának rajzával óhaj tot tam megmutatni, 
hogy ő, kit életében a magyar tanárok egyik 
nagyhatású tanáraként tisztelt a pedagógiai 
közvélemény, pedagógiájának erősen huma-
nisztikus vonásaival, egész tudományos mun-
kásságának tar talmával és szellemével, el-
hányta után is, ma, az ú jabban föllendült kö-
zépiskolai törekvések idején, a tanárok tanára-
ként él nemzedékek emlékezetében s hogy 
Fináczy Ernő nemzete szellemi életének törté-
netében már most megállapíthatólag mara-
dandó nevet szerzett magának, mikor a magyar 

M KÖMÉ 
SZERED. 

F O L Y Ó I R T O K 
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pedagógiai törekvésekbe a történeti érzéket 
eleven erő gyanánt beoltotta. 

Fináczy Ernő a jók és igazak szívében nemes 
emléket hagyott maga után. Jóságos ősz a l ak j a 
a vele közelebbről érintkezőkben s köztük ta-
ní tványainak, immár régen tanároknak sok 
százaiban évtizedek óta a nemesen gondolkodó 
tudós pedagógus képét ébresztette fel és tar-
tot ta fönn mindenkor s ez fogja kísérni a szó 
legmagasabb értelmében vett kiváló embernek 
kegyeletes emlékét a mi körünkben és utó-
dainkéban is. 

Fináczy Ernő élete története, fényes tudo-
mányos sikerei mellett is, amik őt a budapesti 
egyetem tudós ka tedrá já ra és magas rektor i 
polcára, a Magyar Tudományos Akadémia 
igazgatótagsági és osztályt i tkári díszes székébe 
emelték, egyébként rendkívül egyszerű törté-
net volt, aminő a magyar tanáré és tudósé 
lenni szokott; külső eseményekben nem bővel-
kedett, benső tar talomban, munkában, példa-
adó erőben annál gazdagabb volt azonban. 

Mindenképen tanulságos és fölemelő érzés az 
1860 má jus 10-én Budán született nagynevű 
tudós egyéniség főművének: 1906-tól 1934-ig 
készült nagy neveléstörténetének alakulásá-
val kapcsolatban elgondolkozni magának mai 
kegyeletes emlékünnepünk Hősének sorsáról is. 
Amily harmonikus kép végigkísérni őt boldog 
családi élete miliőjében lefolyt tudós pá lyá ján 
a sikeres alkotó munka boldogító érzései és ki-
váló eredményei közepette, oly fá jda lmas él-
mény bará ta inak és tisztelőinek s a Magyar 
Paedagogiai Társaság hozzá mindig hű és ra-
gaszkodó mai elnökségének és tagja inak látni 
azt, mint hanyat lot t el az életmű befejeztével 
maga ez az értékes élet is. 1934 nyarától kezdő-
dően súlyosan gyötrődvén kórágyán, a végső 
szenvedések tisztító tüzében Fináczy E r n ő pu-
ri tán lelke még ragyogóbb, fényesebb és fehé-
rebb lett s az örökkévalóság 1935 február 26-án 
egy harmonikusan élt, már t í rként elmúlt ki-
váló szellemet vál tot t magához. 

Ha Fináczy Ernő élete eseményeinek keretén 
végigtekintünk s emlékezetét fe lú j í t juk , úgy 
érzem, főképen egy feladat megoldása vár 
reám ez alkalommal: megvilágítani néhány 
szóval, minő lélek élt életeseményeinek kerete 
mögött, mi jellemezte őt gazdag egyéniségében 
pá lyá ja folyamán, mint hivatalnokot, mint ta-
nárt, mint tudóst, mint írót és mint embert? 
Mert ezek azok a komponensek, melyek ere-
dőjeként személyiségét a magyar utókor a 
nemzet el nem múló emlékű, nagyérdemű jeles 
fiai, kegyeletes szóval élve: ha lha ta t lan ja i kö-
zött említeni fogja. 

Tevékenysége minden területén egy volt ő, 
harmonikus és egységes humanista lélek, azzal 
a metafizikai sajátsággal , melyet az idomok 
világában a kongruencia elve képvisel. A hiva-
talnok erényvilága a tanárban, ez utóbbié a 
tudósban és íróban, valamennyié a magasabb-
rendű emberben teljes és tökéletes összhang-
ban egyesült és volt egy őbenne. 

A hivatali embert, szorosabban véve a vér-
beli bürokra tá t rendesen szűk látókörrel, egy-

oldalúnak ismeri a közvélemény, kinek rende-
sen éppen az a szociális érzéke nincs meg, 
melynek egyénisége lényegét kellene alkotnia. 
Mai ünnepünk nemes hősében a legmagaszto-
sabb értelemben vett ügy- ós emberszeretet élt 
elég hosszú időre te r jedő hivatali pályáján, a 
közoktatásügyi minisztériumban, a Közokta-
tásügyi Tanácsban viselt tisztségei, egyetemi 
dékáni és rektori adminisztratív feladatai 
megoldása idején. Hivatásának szeretete lángolt 
benne, hivatal i foglalkozásának fe ladata i t és 
jelentőségét a modern nemzeti ku l tú rá ra nézve 
mély belátással fogta föl és ez képessé tette őt 
arra, hogy minden egoizmustól menten, sa já t 
egyéni érdekeit feláldozva, csupán az ügyet 
szolgálja. Volt h ivata l i társai jegyezték fel 
róla, hogy veleszületett és nevelése ál tal ki-
fejlesztett lelkiismeretessége és szinte a neme-
sebb értelemben vett pedánsságig menő pon-
tossága, mely azonban mentes volt minden 
kicsinyességtől, lehetővé tette neki, hogy a leg-
kisebb ügyeket és a nagy kérdések legapróbb 
részleteit is egyaránt gondosan kezelje és sem-
mit el ne hanyagoljon, ami a gondja i ra bízott 
ügyhöz hozzátartozott. Mindez jellemének puri-
tánságával és nemességével párosulva, példa-
szerűen korrektté és megbízhatóvá tet te hiva-
talbeli és magánéleti magatar tását , minden 
részrehajlástól mentessé az ő hivatal i javasla-
tait ós intézkedéseit. Mindehhez kiváló szervező 
tehetsége és nagy munkabírás és kötelesség-
tudás is járul t , ami őt az említett munkakörök-
ben valósággal első munkaerővé, az ügyvitel 
oszlopos tag jává avat ta . 

Mindezekkel analóg jellemvonások ékesítet-
ték Fináczy Ernő személyiségét a katedrán, 
középiskolai és egyetemi tanár korában is. Mi-
kor ötévi középiskolai tanári foglalkozás ta-
pasztalataival s ez időszakban kife j le t t mély-
séges szeretetével az i f j ú s á g iránt, melyet bol-
dog családi köréből v i t t magával az életbe is, 
az egyetemi tanár magas polcára lépett, senki 
nála jobban nem ismerte a középiskolai tanár 
h ivatását és munkájá t . Ez határozta meg egye-
temi t anár i működésének i rányát : mindent, 
amit a mult és jelen általános pedagógiája 
nyú j tha t , értékesíteni a leendő t anár szempont-
jából. A gyakorlat i követelmények gondozása 
nem vá l t a tudományos színvonal k á r á r a s a 
kettőnek összeegyeztetése volt egyetemi elő-
adásainak jellemző vonása. Tanítványai , kik 
ma mind régen tanárok már, s nem egy mes-
terével kongeniális közöttük, róla szólván, most 
is azt a maguknak is örökszép mintául szol-
gáló t a n á r t lá t ják benne a múltból fölragyogni, 
ki kötelességét h iva tásának érezte. Előadásai-
nak külső kereteit az emberi jelleme alapvoná-
saiként ismeretes rendszeretet és pontosság 
á l lapí to t ta meg. B á r éppen azért előadásait 
pontosan kidolgozta, mégis az élőszó közvetlen 
ha tásával beszélt, világosan, szabadon, elevenen 
és fordulatosán. Azok közül a kevesek közül 
való volt, kik úgy beszéltek, ahogy í r tak s így 
a tudományok közlésének művészéül volt te-
kinthető. Minden mondata azt muta t ta , hogy 
lelkiismeretesen készült előadó óráira, ami a 
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jó tanár szuggesztív hatóerejének egyik titka. 
Érezhető volt fejtegetésein, hogy táx-gyán tel-
jesen uralkodik s nagy tudományos felkészült-
ség van szavai mögött. Amint középiskolai ta-
nár korában nem előadó, szavaló t anár kívánt 
lenni, hanem nevelve-oktató, ki a didaktika 
minden lehető eszközét segítségül hívta tanár i 
m u n k á j a teljesítésénél, az egyetemen sem kí-
vánta feladatai t csak előadói minőségben meg-
oldani. Amit a X X . század az egyetemi szemi-
náriumok szellemében megteremtett , azt Fi-
náczy is örömmel tette magáévá, közelebb ju-
tott így taní tványai lelkéhez, tudományos ér-
deklődésükhöz s így óhaj tot t ú j succrescentiát 
nevelni a pedagógiának. Tan í tványa inak szá-
zai bizonyára áldóan gondolnak elhúnyt pro-
fesszoruk személyiségére, ki t valóban nem gyű-
löltek az Istenek, mikor a tanár i ka tedrá ra 
elhívták. 

Fináczy azonban, miként élete eseményeinek 
áttekintése közben képe kialakul előttünk, nem-
csak kitűnő t aná ra volt szaktudományának, 
hanem kuta tó ja és a szó teljes értelmében vett 
tudósa is. Tudományszakát a magyar tudomá-
nyosság körében megalapító és előbbre vivő, 
nagynevű, komoly tudós, i t t is jellemének 
mindazon sajátságaival ékesen, melyek már 
hivatali és tanári személyiségét is egységbe 
foglalták. A valódi tudós személyiségek étho-
szát, amint azt éppen benne jellegzetesen föl-
ismerhet jük, a tárgyilagosság, az egyéni haj -
lamokon való uralkodás, a tudománynak lán-
goló szeretete s elmerülés a tudományos igazság 
feltétlen szolgálatában, lojal i tás mások tudo-
mányos véleményének szemléletében s ezzel 
kapcsolatban a fejlődésképesség alkotja . Volta-
képen olyan változatai az emberi lélek eré-
nyeinek, melyek Fináczy személyiségéből mű-
ködése minden területén sugároztak. Élete 
első szakaszában a klasszika-filológia eszme-
köre, az ant ik világ nagyszerűsége s az 
ebben való tudós búvárkodás és elmerülés 
varázsa ta r to t ta fogva őt, később mindin-
kább erősebb érdeklődéssel, végül teljesen 
á thaj lot t a neveléstudomány tárgyi vi lágába 
s a pedagógiai erosz megragadván őt, en-
nek lángjainál ismerte föl igazi hivatását a 
magyar tudományban. Komolyan a klasszika-
filológia művelőjének s nem tehetségtelen mű-
velőjének indult, tudományos pá lyafu tásának 
delelőjét az egyetemen s az akadémiában azon-
ban már a neveléstudomány területén végzett 
munkásságával , a magyar pedagógiai tudo-
mány tulajdonképeni megalapozásával ér te el. 
Minő hát az az álláspont, melyet mint szak-
tudós e téren elfoglalt? 

A magyar pedagógiai tudományosságban 
Fináczy Ernő eleinte a he rbar t i realizmus ha-
tározott képviselője volt. Ez kétségtelen meg-
ál lapí tást nyert a mai tudományos vi lág előtt 
s az utókor részére is. Pedagógiai ál láspontjá-
nak gyökerei az i f jú- és fér f ikora idejében 
uralkodó jelleggel bíró herbar t i i rányba nyúl-
nak, azonban az is megállapítható, hogy gon-
dolatvilága, éppen fejlődésképessége folytán, 
idővel mindig több és több éltető elemet szí-

vott és dolgozott fel líjabb irányokból és 
eszmeáramlatokból, úgyhogy lassankint csak 
az első koncepció keretei marad tak meg s 
Fináczy tudományos pedagógiai felfogása — 
úgy, mint Herbar t követőié egyáltalában, Zil-
leré, Stoyé, Waitzé, Kármáné s főleg Will-
manné — fokozatosan az ú j tudományos igé-
nyeknek megfelelő tar talommal bővült, illetőd 
leg egészült ki. A pedagógia tudományelméleti 
és ismeret tani jellegéről, a nevelés céljáról és 
eszközeiről, a nevelés alapproblémáiról, főleg az 
erkölcsi nevelés magasabbrendű feladatáról ki-
fejlődött és megszilárdult felfogását, ezeket az 
ál talános elvi és szisztematikus szempontokat 
alkalmazza Fináczy a nevelés múl t j ának kuta-
tásában és fe l tárásában is, ami tudományos 
munkásságának fő t á rgya és valódi gerince, ami 
életének főműve volt . Főjellemvonásai e téren 
az eredeti források módszeres tanulmányozása, 
az elmúlt korszakok pedagógiai gondolkodását 
ú j rake l tő ereje s az a nagyszerű készség, mely-
lyel magyarázza. Ezér t nem is tekint i sohasem 
elszigetelten a jelenségeket, hanem tényleges 
szellemtörténeti módszerrel összefoglaló át-
tekintésben lá t ja őket s a kor eszméinek áram-
latai t sem összefüggéseikből kiszakítva, hanem 
az egész miliőből, a kor összes életnyilvánulá-
saiból vezeti le és ér te t i meg. Mindezek a jel-
lemvonások méltán szereztek neki súlyt és 
tekintélyt saját tudományszakában és a tudo-
mány egész vi lágában s magyarázzák a külső 
sikereket is, melyek a tudományos társadalom 
körében neki osztályrészül ju tot tak. 

Hatásának nagy eredményeit azonban nem 
kevéssé köszönhette elhúnyt tiszteleti elnökünk 
annak, amit egy ünnepi alkalommal róla szóló 
régi í rásaim egyikében a magyar irodalmi vi-
lág színe előtt má r másfél évtizeddel ezelőtt 
teljes meggyőződéssel vallottam, hogy Fináczy 
Ernőben a tudóssal méltán versenyez az író 
s a tudós pálmájához hervadhata t lanul fonódik 
az írói babér. Róla, mint íróról szólni éppoly 
kötelesség s éppoly hálás feladat, mint érté-
kelni benne a tudóst, megbecsülni a tisztvise-
lőt és rajzolni az embert . Az e lhúnyt profesz-
szor a szorgalmas írók közé tartozott , kinek a 
közéletben elfoglalt helyzeténél fogva gyakran 
kellett ékesszólóan nyilatkoznia szóban és írás-
ban s aki sua sponte keletkezett szép és ki-
váló könyveiben is mindig az előkelő felfogású 
és szép stílusú író, az íróművész jellemző sa-
já tságai t mutatta. Külön tehetsége volt ez 
Fináczynak, mellyel bőven élt is p á l y á j a folya-
mán, úgyhogy az 1878-tól kezdve elhúnytáig 
ter jedő 56 esztendő mindegyike meghozta a 
maga irodalmi termését olyan kisebb-nagyobb 
munkáiban, miknek egyike sem vesztette el 
értékét ma sem s világos és szép előadásánál 
fogva mindegyik nemcsak okulással, hanem 
élvezettel olvasható mai napig is. Különösen 
művésze volt az essay műfa jának , melynek 
addig főleg csak az irodalmi és tör ténet i tárgy-
körre terjedő ha t á ra i t kibővítette, midőn a 
pedagógiai essay m ű f a j á t megteremtette. Leg-
javát ezeknek éppen Társaságunk elnöki szé-
kében, ünnepi és közgyűlésein mu ta t t a be, 
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amit kegyelettel óhajtok megállapítani ez al-
kalommal. Megláthatjuk ezekből, hogy Fináczy 
érett alapeszméinek, széleskörű tudásának, gaz-
dag tapasztalatainak, vaslogikájának, nagy 
fogékonyságának s nemes értelemben vett ér-
zékenységének, i f jú- és férfikora klasszikus 
tanulmányi forrásaiból eredő kristálytiszta stí-
lusának erősségeivel diadalmasan foglalja el 
helyét legkiválóbb tudományos íróművészeink, 
essay-íróink körében s írásainak fönnszárnyaló, 
rhétori magaslatokra emelkedő fejtegetései 
mindig nagy és el nem múló hatást gyakorol-
nak az olvasóra. 

S milyen volt hát mint ember az a férfiú, kit 
mint tisztviselőt, tanárt , tudóst és íróművészt 
a legjobbak közé tartozónak ismertünk meg? 

Szeretném, ha szavam itt csengőbb lenne és 
erősebb, hogy elhatna minden szívekhez, tanít-
ványaiéhoz, kik hálával, barátaiéhoz, kik szere-
tettel s összes kortársaiéhoz, kik tisztelettel 
emlékeznek reá. Hal l ják meg újra , mit eddig 
is éreztek, hogy Fináczy Ernő nemcsak elmé-
letben volt a humanizmus eszmevilágának kép-
viselője. Ember volt ő valóban a szó legszebb, 
legnemesebb értelmében s éppen emberi eré-
nyeinél fogva részesült egész életén át min-
denkor, mindenki részéről nagy tiszteletben. 
Ezt a szép emberi jellemet, ezt a kiváló egyéni-
séget, ezt a teljesen kifejlett magasabbrendű 
személyiséget oly erények koszorúja ékesítette, 
melyeknél szebbeket sohasem teremthettek 
volna az Istenek legkegyeltebb gyermeküknek 

lelkivilágában sem. Az erkölcsi komolyság és 
kiegyensúlyozottság, a lelki harmónia és fegye-
lem, az emberszeretet és életbölcseség, a hű-
ség és megbízhatóság, a jóság és puritán élet-
felfogás, a lelki derű tisztasága és a bölcs hu-
mor oly lelki tulajdonságok, melyek a nagy 
embert alkotják. S ha ez a tétel áll, akkor ki-
mondom — tisztelettel megújí tva emlékét kö-
rünkben —, hogy Fináczy Ernő nagy ember és 
nagy lélek volt, kinek emléke előtt kegyelettel 
gyújtom meg ez ünnepélyes alkalommal az 
emlékezés fáklyáját , 

Fináczy Ernőben értékes élet után nemes és 
jó lélek tért vissza atyáihoz. Szép, eredmények-
ben gazdag életét, melyet a magyar nevelés és 
oktatás ügyének szentelt a nagyok szellemé-
ben, végigtekinteni ma és mindenkor fölemelő 
fog maradni a nevelésügy munkásaira nézve. 
Aki népe jövő nemzedékeinek neveléséért s ez-
zel nemzete jövendőjéért egész életén át oly 
tiszta szívvel s olthatatlan lánggal égett s 
Eötvös Józseffel szólva „olyan sokaknak vilá-
gított", méltó, hogy minden időben tisztelet 
tárgya legyen. S úgy gondolom, ha majd 
munkatársai és tanítványai is, kik valaha vele 
együtt éltek e földi téreken, mind követik őt 
s ezek közül az utolsó is utánaköltözött, nevét 
és emlékét művelődésünk és irodalmunk tör-
ténete akkor is kegyelettel fönn fogja tartani, 
munkásságát, mint maradandó becsűt, elisme-
réssel fogja említeni a messze jövendő is. 

A M A G Y A R . 5 Í É 1 I E T K I L T C R Á L I S E G Y E Í 1 É I Y 

M E O K Ö T É I E 

— Hómari Bálint kultuszminiszter berlini útja. — 
A magyar és német kultúrát sokszázados 

kapcsolatok fűzik egymáshoz. Attól elkezdve, 
hogy Pilgrim passaui püspök térítői megjelen-
tek a pogány magyarok táborában, állandó 
érintkezésben volt a két nép és a két kultúra 
egymással. Magyar diákok és különösen a pro-
testantizmus idején fiatal teológusok százaike-
resték fel a wittenbergai, jénai és heidelbergi 
egyetemeket, később pedig különösen nagy 
volt nálunk az irodalmi befolyás, különösen a 
XIX. század első felében. A világháború alatt 
felfokozódott a németség irántunk való érdek-
lődése is és 1916-ban a berlini egyetemen ma-
gyar nyelvi- és irodalmi tanszéket szerveztek, 
amelynek első tanára néhai Gragger Róbert, a 
kiváló germanista volt. 1924-ben nyílt meg a 
Collegium Hungaricum, amelynek eddig több 
mint 200 fiatal ösztöndíjasa volt. 

1934 októberében Magyarországon tartózko-
dott Rust Bernát németbirodalmi és porosz 
közoktatásügyi miniszter, Hóman Bálint ven-
dégeként. Akkoriban a két közoktatásügyi mi-
niszter „feljegyzést" írt alá a magasabb mű-
veltség célját szolgáló tanár-, diákcsere stb. 
ügyében. A német birodalmi kormány már ré-
gebben meghívta a látogatás visszaadására 
Hóman Bálint közoktatásügyi minisztert, aki 

azonban csak most tudta visszaadni a látoga-
tást, ezt az alkalmat használva fel egyúttal 
a r r a is, hogy Lengyelország, Olaszország ós 
Ausztria példájára a Németbirodalommal is 
nemzetközi szerződés formájában kulturális 
egyezményt kössön. 

Május 23-án délután 3 óra 20 perckor indult 
el Hóman Bálint a keleti pályaudvarról Bé-
csen keresztül Berlinbe, Szily Kálmán állam-
titkár, Villani Lajos báró követségi tanácsos, 
vitéz Terbócz Miklós és Kultsár István minisz-
teri osztálytanácsosok kíséretében. A miniszter 
felesége és fia társaságában néhány perccel az 
indulás előtt érkezett meg a pályaudvarra, ahol 
búcsúztatására megjelentek Mackensen György 
budapesti német követ, Wlassics Gyula báró, 
h. államtitkár, Jalsoviczky Károly, Madarász 
Is tván és Huszka Ernő miniszteri osztályfőnö-
kök, Olay Ferenc, Fülei-Szántó Endre, vitéz 
Haász Aladár, vitéz Tárczay-Fclicides Román, 
Kőrösy László, Nevelős Gyula, Bernáth Géza 
és Mariay Ödön miniszteri tanácsosok, vitéz 
Nagy Iván miniszteri titkár, Csánky Dénes, a 
Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Pasteiner 
Iván, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, 
Palkovics Pá l tanügyi fogalmazó és még töb-
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ben mások. Mackensen követ vörös rózsacsokor-
ral kedveskedett a miniszter feleségének, majd 
vonatindulás előtt a miniszter barátságosan 
búcsúzott a megjelent uraktól és szalónkocsi-
j ába szállva, a gyorsvonat a jelenlévők lelkes 
éljenzése közben hagy ta el a pá lyaudvar t . 

Bécsben a pá lyaudvaron Rudnay La jos ma-
gyar követ, a követség tisztviselőivel, Mis-
kolczy Gyula dr. egyetemi ny. r. tanár , a Col-
legium Hungar icum igazgatója és osztrák rész-
ről Böckl miniszteri tanácsos üdvözölték az ér-
kezőket. A követségen adott szűkebbkörű va-
csora u tán a miniszter még az este folyamán 
továbbutazott Berlinbe. 

A berlini napilapok m á r előre szivélyeshangú 
cikkekben jelezték Hóman Bálint érkezését, 
vezetőhelyen méltatva a magyar miniszter 
személyi kiválóságait és rámutatva, hogy Hó-
man Bálint nemcsak kiváló államférfi és ki-
magasló tagja a Gömbös-kormánynak, hanem 
nagy tudós és képzett szakember is. „Német-
ország — í r t a a Germania — a bará t i magyar 
nemzet képviselőjét üdvözli benne. Hóman Bá-
lint, a történettudós jobban ismeri, mint bárki 
más, azt a sokoldalú kapcsolatot, ami Német-
ország és a Dunamedence államai között fenn-
áll. Mint politikusnak bőven lesz a lka lma né-
metországi tartózkodása alat t ezeket a kapcso-
latokat kul turá l is és szellemi téren kimélyí-
teni és még szorosabbra fűzni." 

A miniszter vonata vasá rnap délután ha t óra 
t á jban érkezett Berlinbe. A német h a t á r r a elébe 
utazott Zierold közoktatásügyi miniszteri taná-
csos, Farkas Gyula dr., a berlini egyetem ta-
n á r a és az ottani Collegium Hungar icum igaz-
gatója és Szegedi-Maszák Aladár követségi 
t i tkár. A berlini pályaudvaron Rust Bernát 
birodalmi népnevelésügyi miniszter fogadta 
Hóman Bálintot, Ztschientsch á l lamti tkár , KUr-
zell miniszteri tanácsos és Burmeister kormány-
főtanácsos kíséretében, de megjelent a berlini 
magyar követség egész személyzete is. 

Díszebéd Berlinben. 
25-én reggel a miniszter első ú t j a a hősök 

emlékművéhez vezetett, ahol a német hadügy-
minisztérium s a berl ini városparancsnokság 
képviselőinek jelentkezése után ellépett a ki-
vezényelt díszszázad előtt, majd hata lmas ba-
bérkoszorút helyezett az emlékmű talapzatára. 
Ezután meglátogatta az egyetemi és a nagy 
ál lami könyvtárt , ma jd résztvett az Adlon-
szálló tükörtermében rendezett villásreggelin, 
amit Rust miniszter adot t tiszteletére. A meg-
hívott vendégek között Rosenberg és Himler 
birodalmi vezetők, Funk és Lammers állam-
titkárok mellett a német tudomány, művészet 
és irodalom igen sok számottevő személyisége 
volt jelen. 

„Minden áldozatra való készség a 
szabadságért és a nemzeti be-
csületért." 

A villásreggeli folyamán Rust birodalmi mi-
niszter Hóman Bálinthoz fordulva a következő 
beszédet mondot ta : 

— Amikor 1934 októberében eleget tet tem 
Nagyméltóságod ünnepélyes meghívásának és 
Budapestre utaztam, Németország és Magyar-
ország régi és bevált kapcsolatainak biztos ér-
zülete tvezetett és az volt a törekvésem, hogy 
tanulmányozzam a lehetőségét e kapcsolatok 
újraélesztésének, amelyekben azonos irányú 
kultúrfelfogás nyi lvánul meg. Németországot 
ebben a törekvésében az a meggyőződés h a t j a 
át, hogy valamely nép kul turá l is kifejlesztése 
helytelen alapokon nyugszik, ha nem i r ány í t j a 
a legegyszerűbb, de a legigazibb erény: a min-
den áldozatra való készség a szabadságért és 
a nemzeti becsületért. 

— Azok a nemzetek, amelyek valóban így 
gondolkodnak, könnyen megértik egymást, mer t 
megbecsülik másoknál azt, ami t maguk is sa-
j á t erkölcsi és szellemi létük előfeltételének 
éreznek és szentnek tar tanak. Azokat a kultu-
rális kapcsolatokat, amelyek ilyen gyökerek-
ből nőnek ki, tar tósabbnak látom, mint a poli-
t ikai célokra a lapí tot t kapcsolatokat és ezek 
szerintem áldásosabbak a népek igazi békéjére. 

— Magyarországban azt lát tam, hogy a kö-
zös nehéz sors, amely az életért és a szabad-
ságér t folytatot t bátor harc időszaka után a 
két népre nehezedett, ugyanolyan hatással jár t , 
mint nálunk, a lkalmam volt megismerni az 
Önök i f júságát , amely a szellemi és testi erő-
kife j tés terén mindent elkövet önmaga fenn-
t a r t á sá r a és előbbrevitelére. A legnagyobb meg-
becsüléssel láttam, hogy a magyar kormány e 
súlyos időkben is új főiskolákat létesített és a 
meglévőket kiépítette. 

— Nagyméltóságod bőséges a lkalmat nyú j to t t 
nekem álláspontom kifejtésére és így módom-
ban állt megismertetni Magyarországgal a nem-
zeti szocialista Németország felfogását . Ennek 
eredményeként fokozódott készség mutatkozott 
a r ra , hogy megjaví t suk és sokszorozzuk a kul-
tú rának azokat az ú t ja i t , amelyek Németország-
ból Magyarországba és Magyarországból .Né-
metországba vezetnek. Az első gyakorla t i ered-
mény az volt, hogy már akkor kultúregyez-
ményt létesíthettünk. Ezt az egyezményt, amely 
másfélévvel ezelőtt jöt t létre, kezdetnek szán-
tuk. Időközben újból sokat végeztünk az ú j já -
építés terén és most Ön alkalmat nyú j t nekünk, 
hogy megismertessük önnel és az Ön munka-
társa ival azt a munkát , amelyet Németország 
i f júságának kiképzése terén végez, azt a nevelő 
tevékenységet, amelyet az állam és a nemzeti 
szocialista mozgalom az egész nép körében ki-
fe j t ós azokat az intézményeket, amelyeket tu-
dományos és népnevelési téren alkottunk. 

— Köszönöm Önnek, hogy eljött hozzánk. Nem 
mint idegen jött közénk. Feledhetetlen napokat 
töltöttem a vendégszerető Magyarországon. 
Üdvözlöm Nagyméltóságodat és az Önnel 
együt t jö t t u raka t és a legszívélyesebb isten-
hozottat mondok önöknek. Amikor annak a 
kívánságomnak adok kifejezést, hogy német-
országi látogatásuk közös céljaink további meg-
erősítésére vezessen, a r r a kérem önöket, Uraim, 
csatlakozzanak ehhez az istenhozotthoz. Poha-
ramat emelem Nagyméltóságod egészségére, a 
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magya r ki rá lyságra és Horthy kormányzó 
öf őméltóságára. 

Hóman miniszter: Idegen kultúr-
javak átvétele csak akkor szolgál-
hat a nemzeti művelődés javára, ha 
a szellemi függetlenség feláldozása 
nélkül történhetik. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a következő szavakkal válaszolt: 

— A Német Birodalom hata lmas fővárosá-
ban osztályrészemül ju to t t díszes és ki tüntető 
fogadtatás hatása a la t t mélyen meghatott szív-
vel mondok Excellenciádnak köszönetet az 
egész magyar nemzetet megtisztelő vendéglátá-
sért. Köszönöm i t t elhangzott beszéde ékes 
szavait és a bennük megnyilvánuló barát i ér-
zelmeket. Mint miniszter ú r magyarországi lá-
togatása alkalmával, most is a bizalom, rokon-
szenv, sőt barátság légkörének melegét érzem 
és azt hiszem, ennek a légkörnek kialakításá-
ban a nemzeteinket egybefűző érzelmek mel-
let t személyi momentumoknak, közösnek bizo-
nyul t felfogásunknak is része van. 

— Excellenciád magyarországi látogatása 
alkalmával a nemzetek közötti barátságos vi-
szony legfőbb biztosítékát az állandó és benső-
séges kulturális érintkezésben és a szellemi 
kapcsolatokban jelölte meg s a kul turál is kap-
csolatok és érintkezések előfeltételeként a kul-
t ú r j a v a k cseréjének kölcsönösségére mutatot t 
rá, mert a nemzetek kulturális érintkezése csak 
a kölcsönösség, a bizalom, megértés, egyenjogú-
ság és hűség szellemében végrehajtva lehet 
gyümölcsöző. Ez a megállapítás megerősített 
abban a felfogásomban, hogy az idegen kultúr-
javak átvétele csak akkor szolgálhat a nemzeti 
művelődés javára, ha átvételük a nemzeti mű-
veltség értékeinek és sajátos vonásainak, a 
szellemi függetlenségnek feláldozása nélkül 
történhetik. 

— Egyik tősgyökeres magyar városunkban 
miniszter ú r a legnagyobb elismeréssel adó-
zott a kul túra terén ott legutóbb kife j te t t nagy 
erőfeszítésünknek és az ál tala létrehozott tel-
jesítményeknek. De azt is megállapította, hogy 
a nemzeti ku l túrák a lap ja és éltető ereje, a 
nemzet jövő fejlődésének igazi biztosítéka nem 
a magas kul túra intézményeiben, hanem a nép 
értelmiségében, művelődőkészségében és kultú-
rájában rejlik. 

— Miniszter ú rnak ezek a megállapításai 
mély benyomást tet tek rám. Bennük az adott 
helyen és alkalommal az emberi kul túra tör-
ténetében eminens szerepet betöltő nagy kultúr-
nemzet fiának számban, erőben, hatalomban 
megfogyatkozott kis magyar nemzetünk kul-
turál is törekvéseivel és szellemi életével szem-
ben kifejezett elismerését ismertem fel. De 
megragadtak a bennük rejlő elvi szempontok 
is, amelyeknek érvényesítése minden nemzet 
egészséges kultúrfej lődésének alapfeltétele. — 
Aligha csalódom, h a a német nemzet hata lmas 
kul turál is teljesítményeinek, a német művelő-
dés színvonalának, messze kimagasló jelentő-
ségének t i tkát is ezeknek az e l v í szempontok-

nak következetes érvényesítésében látom. A 
szellemi erőtényezők elsődleges és i rányadó 
történeti szerepének tudata, a művelődésnek 
sa já tos nemzeti s t ruk tú rá j a és a nemzeti kultú-
rának az egész sokmilliós német népet átfogó 
és átható kiterjedése, más szóval a német mű-
velődés spirituális, nemzeti és népi jellege ad-
ják magyarázatá t és egyben biztosítékát is a 
német kul túra hata lmas fejlődésének, magas 
színvonalának, pára t lan tekintélyének és világ-
szerte érvényesülő hatóerejének. 

— A történet folyamán velünk magyarokkal 
szemben barátságának sokszor tanújelét adó 
hatalmas német nemzet kultúrája ösztönzést és 
értéket adott nekünk magyaroknak is. Az iro-
dalom és művészet, a tudomány és közgazda-
ság, az ipar és technika nagy német mesterei-
nek magyar taní tványai századok óta az első 
sorokban küzdenek és dolgoznak a magyar 
nemzeti művelődés felvirágoztatásán. Német 
földről kiindult eszmei áramlatok nem egyszer 
hatottak termékenyítően a magyar szellemre 
és művelődésre anélkül, hogy annak sajátos 
nemzeti jellegét és színezetét veszélyeztették 
tvolna. Ezért mi magyarok is örömmel kell, 
hogy lássunk minden olyan törekvést, amely 
a német művelődés spirituális színezetét, nem-
zeti tar ta lmát , népi jellegét kidomborítva, a 
haladás és fejlődés hatalmas perspektíváit 
igyekszik a németség elé feltárni . Abban a meg-
győződésben, hogy Rust birodalmi nevelésügyi 
miniszter úr ennek a nemzeti fejlődésnek és 
kul turál is haladásnak hivatott i rányítója, az ő 
magyarországi lá togatása és az én itteni fo-
gadtatásom nyomán kelt meleg és benső érzé-
sekkel szívemben emelem poharamat Rus t 
Bernhard birodalmi miniszter ú r ra , a német 
művelődésre, a dicső német nemzetre és annak 
vezérére, Hitler Adolf birodalmi kancellár ú r 
önagymél tóságának egészségére. 

A német sajtó visszhangja. 
A német saj tó állandóan ter jedelmes és me-

leghangú cikkekben foglalkozott a magyar 
kultuszminiszter látogatásával. A nemzeti szo-
cialista Angriff például többek között a követ-
kezőket í r ta : 

A magyar kultuszminiszter, aki t most az 
egész német nép vendégeként üdvözölhetünk, 
programmot jelent. Hóman miniszter a népiség 
gondolatának felelős képviselője, aki nagy cél-
tudatossággal, országának i f j ú és legjobb erői-
vel szövetségben tiszta színekben akarja életre 
kelteni a nemzet sajátos művészetét. Ebben a 
törekvésben, amely a sajátos nemzeti alapból 
kiinduló továbbfejlődésre irányul , szellemi ba-
rá tságban a hasonló irányú akara t t a l eltöltött 
néppel, két természettől adott ku l túrkör érint-
kezik s ebből a barátságból mindket tőjükre 
csak nyereség származhat. 

A Deutsche Allgemeine Zeitung cikkében ki-
emeli, hogy a nemzetek közötti szellemi csere 
valóságos iskolapéldája lehet Németország és 
Magyarország közművelődési viszonya. Hóman 
miniszter látogatása, akit a német fővá-
rosban rendkívül szívesen fogadtak, szerencsés 
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jelképe ennek az együttműködésnek. Megálla-
p í t ja a lap, hogy Magyarországnak Európa 
délkeleti részén a keresztény nyugati kultúra 
olyan helyét kell megvédelmeznie, amely ma 
kétszeres jelentőségűvé vált. Kívánatos lenne, 
ha például a német diákok az eddiginél na-
gyobb számban megismernék Magyarországot, 
mert most ismét olyan emberekre van szük-
ség, akik valóban ismernek más nemzeteket. 

A többi berlini lap is részletesen foglalko-
zott a látogatással s feltűnő helyen közölte 
Rust és Hóman minisztei-ek beszédeit. 

A harmadik nap. 
Május 26-án délelőtt a kultuszminiszter első-

nek a Berl in melletti Dahlemben az úgyneve-
zett Vilmos császár-Intézetet kereste fel és 
nézte meg, Thyssen igazgatótanár kalauzolása 
mellett, aki a végén egy különleges öntvénnyel 
a jándékozta meg a minisztert, amely Zsig-
mondy Richárdtól, a gött ingai egyetem egykori 
neves, magya r eredetű professzorától szárma-
zott. Ezután Gragger Róbertnek, a Collegium 
Hungar icum első igazgatójának s í r j á t kereste 
fel a miniszter, amelyre koszorút helyezett. 

Délben Szily Kálmán ál lamti tkár kíséretében 
Göbbels József propagandaügyi és népfelvilá-
gosítási miniszternél tett látogatást , amikor az 
á l lamférf iak hosszabb ideig tárgyal tak a kö-
zös művészetpolitikai kérdésekről. Eznap dél-
ben Sztójay Döme magyar követ adott szűkebb-
körű ebédet a miniszter tiszteletére. 

Délután egyetemi klinikákat, ma jd a Colle-
gium Hungaricumot lá togat ta meg a minisz-
ter, amelynek dísztermében összegyülekeztek 
az ösztöndíjasok, valamint a Berlinben élő ma-
gyar kolónia vezetői és a magyar iskola nö-
vendékei is. I t t Farkas Gyula kollégiumi igaz-
gató üdvözölte Hóman Bálintot, aki válaszá-
ban a nemzeti együvétartozás és a ku l tú ra ápo-
lásának jelentőségét hangoztatta, majd külö-
nös dicsérettel emlékezett meg Ivanics József-
nek, a berlini Magyar Iskola igazgatójának 
érdemeiről és á tnyú j to t t a neki a kormányzó 
által adományozott Magyar Érdemrend lovag-
keresztjét. 

Kedden este a berlini állami operában dísz-
előadás volt a miniszter tiszteletére, amikor 
Némethy E l la főszereplésével a Tannhäuser t 
adták elő. A díszelőadás u t án a birodalmi kor-
mány fogadást rendezett az Operában, amelyre 
a német közélet minden vezető tényezője hiva-
talos volt. 

Hitler fogadta Hóman Bálintot. 
Május 27-ón, szerdán délelőtt a kultuszminisz-

ter Potsdamba látogatott el, ahol megtekin-
tette Nagy Fr igyes híres „Sanssouci" kastélyát 
és az azt környező parkot, valamint lá togatást 
tett a nemzeti szocialista politikai nevelőinté-
zetben. Délben Göring porosz miniszterelnök 
lát ta vendégül szűkebb körben a magyar kul-
tuszminisztert és Szily Ká lmán ál lamti tkár t . 

Ebéd u tán Hitler Adolf német birodalmi ve-
zér és kancellár Rust nevelésügyi miniszter 
jelenlétében fogadta Hóman Bálintot és Szily 

Kálmánt , akiket Sztójay Döme követünk mu-
tatott be. A német kancellár, illetve á l lamfő 
szívélyesen elbeszélgetett a magyar u rakka l . 
A fogadás után Hóman, Rust és Göbbels mi-
niszterek részletesen megtárgyal ták az alá-
í rásra kerülő kul turál is egyezmény egyes sza-
kaszait. 

Ez az egyezmény részletesen intézkedik 
mindazokról a tudományos, iskolaügyi, iro-
dalmi és művészeti kapcsolatokról, amelyek a 
két ország körül felmerülhetnek. 

Hamburgban. 
Május 29-én, pénteken Rust miniszter kísé-

retében Hóman Bálint és kísérete Hamburgba 
utazott, ahol a város közoktatásügyi és kul-
turál is intézményeinek megtekintése u tán a 
birodalmi helytartó és a városi szenátus üdvö-
zölték a magyar vendégeket. 

Berlinből való elutazása előtt a kultuszmi-
niszter fogadta a nemzeti szocialista h í r lap-
tudósító munka tá rsá t és németországi ta r tóz-
kodásáról többek között a következőket mon-
dotta: 

— A német-magyar kultúr egyezmény alá-
támasztja, kibővíti és megszilárdítja a már 
meglevő intézményeket és kapcsolatokat. Az 
egyezményben fontos rendelkezések vannak, 
amelyek kétségtelenül hosszú időre elmélyítik 
majd a két nemzet közötti szellemi kapcsola-
tokat. Mi magyarok különösen jelentősnek 
t a r t j u k a kölcsönös szellemi érintkezésnek ezt 
az intézményes biztosítását, mert ez lehetővé 
teszi számunkra, hogy részeseivé vá l junk a 
német műveltség nagy szellemi és erkölcsi 
erőinek és ugyanakkor nem jelenti s a j á t szel-
lemi életünk bármilyen korlátozását. 

— Berlini tartózkodásom alatt a német nép 
vezérét és annak művét nemcsak mint kultúr-
politikus, hanem mint történész is igyekeztem 
megismerni és megérteni s ez nagy élmény volt 
számomra. Mély benyomást tett reám az a ta-
pasztalat, hogy az ú j rendszer az állam tel jes 
támogatását n y ú j t j a a német tudomány és a 
német műveltség régi bevált intézményeinek. 
Nagy örömmel á l lapí that tam meg, hogy a ber-
lini magyar intézetek a birodalmi kormány ha-
tártalanul barátságos támogatását élvezik s 
ugyanilyen örömmel lát tam, mily egészséges 
életet élnek a német tudomány és oktatás ösz-
szes intézményei. Különös nyomatékkal kívá-
nom kiemelni azt a nagyszabású tel jesí tményt , 
amellyel létrehozták az olimpiai stadiont és a 
többi nagyszabású sporttelepet. 

— Mély benyomással térek vissza Magyar-
országba, abban a szilárd meggyőződésben, 
hogy az egyezmény, amelyet Rust és Göbbels 
birodálmi miniszterekkel volt szerencsém meg-
kötni, szilárd alapot nyújt a Németország és 
Magyarország közötti hagyományos és törté-
nelmi alapokon nyugvó szellemi kapcsolatok 
további kiépítésére. 

A német sa j tó legszívélyesebb hangon emlé-
kezett meg az elutazó magyar kultuszminiszter 
ottartózkodásáról. A Berliner Tageblatt töb-
bek között a következőket í r t a : 
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A magyar-német kulturális egyezmény ör-
vendetes módon többet jelent, mint tanszékek 
és előadói állások létesítését, valamint kölcsö-
nös könyvtári és okmánycsere rendszeresítését, 
mert eleven kapcsolatot teremt a jövő nemze-
dék tudományos és művészeti életének kép-
viselői számára, amely nemzedéknek mindkét 
ország szellemi és politikai kérdéseiben oly sok 
érintkezési pont ja lesz. Magában foglal ja ez a 
kultúregyezmény a gondolatkicserélés leg-
ú jabb alakjait is, mint például a diákcsere, 
vendégelőadások, külföldi ösztöndíjak és fel-
vá l tva történő működés a két ország kutató-
intézeteiben. A két ország kul turál is kapcsola-
ta i tehát megerősödve olyan szellemben újul-
nak fel, amely a tudományos munkával a Ma-
gyarországgal való kapcsolat legkellemesebb 
oldalát: a baráti vendégszeretet kapcsolja össze. 

A Berliner Lokalzeiger í r ta : 
Világos, hogy Hóman kultuszminiszter láto-

gatása nemcsak külsőleg szi lárdít ja meg azt a 
jó viszonyt, amely Gömbös Gyula miniszter-
elnöksége alatt a két ország között gazdasági 
vonatkozásban is kialakult, hanem ez a jó-
viszony a kulturális egyezmény megkötése ré-
vén a szellemi életnyilvánulások terére is ki-
terjed és belső kapcsolatot teremt a két nép 
között. 

Búcsútávirat. 
Az éppen egy hétig tartott németországi útról 

a kultuszminiszter május 31-én vasárnap reg-
gel érkezett Budapestre a bécsi gyorsvonattal. 
Visszatérőben a következő távira tot küldte 
Rust birodalmi nevelésügyi miniszternek: 

„A Német Birodalom határán gondolatban 
mégegyszer végigtekintek azoknak a nagy és 
maradandó benyomásoknak a sorozatán, 
amelyeket a magyar-német kul turál is egyez-
mény kiegészítése alkalmával nyertem. En-
gedje meg Nagyméltóságod, hogy hálámnak 
adjak kifejezést, amiért a német kormány és 
nép kitűnő vendégbarátságát élvezhettem. 
Hóman Bálint." 

Megérkezése után néhány nap múlva a kul-
tuszminiszter egyik magyar napilap munkatár-
sának érdekes in ter jú t adott németországi út-
járól, amiből, mint találó és jellemző szavakat 
ideiktat juk azokat a szavakat, amiket Hitler 
kancellárról mondott: 

— Hitler Adolf személyében — mondotta a 
miniszter —, a célkitűzésbe vetett rendületlen 
hitét és hivatástudatát , pur i tán erkölcsi fel-
fogását, az egyszerűségig menő közvetlenségét, 
tekintetében és beszédében megnyilvánuló 
szuggesztív erejét s az alkotásokban és rend-
szerezésben jelentkező akara tá t találom a leg-
jellegzetesebbnek. Napja inknak kétségtelenül 
egyik legnagyobb egyéniségével álltam szem-
ben, akit alkotásaival együtt igyekeztem a his-
torikus szemével meglátni és megismerni. 

Végül megemlítjük, hogy Hóman Bálint köz-
oktatásügyi miniszter és Szily Kálmán állam-
t i tkár a német Vöröskereszt díszjelvényének 
csillagos nagykeresztjét , Villani Lajos báró kö-
vetségi tanácsos, vitéz Terbócz Miklós és Kult-
sár István miniszteri osztálytanácsosok a né-
met Vöröskereszt díszjelvényének I. osztályát 
kapták, 

# 

A krónikás meg van győződve, hogy az ú j 
egyezmény, amely a századok óta folyó kul túr-
érintkezéseknek a modern kor követelményei-
hez való szerves és céltudatos rendszerbeállí-
tása, rövidesen meg fogja hozni gyümölcsét és a 
jövőben nemcsak a magyarság fogja átvenni a 
„Germania docet" elve a lapján a német kul-
tú ra nagy alkotásainak és szellemi i rányainak 
eredményeit, hanem reméljük, a maga helyén 
és körében a mi tudományos, irodalmi, művé-
szeti és zenei alkotásaink is meg fogják találni 
az utat a német közvélemény szélesebb rétegei-
hez és termékenyítőleg fognak hatni újszerű-
ségükkel, sa já tos zamatukkal és színükkel, az 
övékétől végeredményben f a j i és egyéb adott-
ságok miatt elütő, tehát számukra érdekes mi-
volta következtében a német tudományos, mű-
vészeti és irodalmi élet ú jabb alkotásaira. 

Jelenet 
a keszthelyi községi 
népiskolák 
tornaünnepélyén. 
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A S Z E M L É L T E T É S S A M O Z G Ó K É P E K 
í r t a : N É M E T H S Á N D O R 

Az ismeretnyuj tás legeredményesebb módja 
a szemléltetés. Ezért ford í t a mai neveléstudo-
mány a szemléltető okta tásra oly rendkívül 
nagy gondot. Iskoláinkban a gazdag gyűjte-
ményeken— természetesen csak a városi isko-
lákban —, továbbá a gyakor i kirándulásokon 
kívül még sok más eszköz áll a tanító rendel-
kezésére, hogy mindazt, amiről tanít , szemlél-
tethesse is. 

A szemléltetésnek a taní tásban való jelentő-
sége abban határozódik ki, hogy világos és 
maradandó ismeretek bir tokába j u t t a t j a a ta-
nulót. Ezt a célt azonban csak akkor éri el, ha 
a szemléltetés megfelelő módon történik. A fu-
tólagos, tehát csak rövid ideig tar tó szemlélte-
tés semmiesetre sem lehet sem elég világos, 
sem pedig elég tartós ismeretek forrása. Csak 
alapos szemlélet eredményezhet biztos ismere-
teket. Ezért kell a szemléltetés módjának min-
dig olyannak lennie, hogy a szemlélődés alkal-
ma a tanulókra nézve egyút ta l élményt jelent-
sen. Élménnyé pedig csak akkor lesz bármely 
szemlélet, ha a szemléletnyujtás elegendő ideig 
tar t , ha sokoldalú, tehát minél több érzékszerv 
működik közre a lelki kép megalkotásában és 
ha a felfogott érzetekhez egyidejűleg hangulat i 
elemek is társulnak. Szükség van a r r a is, hogy 
a szemlélődéshez hozzákapcsolódjék a tanuló 
cselekvése (aktivitása), mégpedig mennél na-
gyobb mértékben, tehát a látási-hallási stb. 
érzetekhez mozgási érzetek is csatlakozzanak. 
A fizikai vagy kémiai kísérletek nyomán meg-
állapítható törvény akkor helyezkedik el iga-
zán tartósan a lélekben, ha a kísérletet a tanuló 
nemcsak látta, hanem maga is véghezvitte, 
vagy legalább is a kísérlet végzésénél segéd-
kezett. I ly módon a kísérlet s az abból levon-
ható törvényszerűség élménnyé alakul a tanuló 
lelkében, tehát mintegy átélte, azaz maga 
idézte fel a tüneményt, azt megfigyelte, szinte 
valamennyi érzékszerve közreműködött s a 
nyer t szemléletekből értelme segítségével ő 
maga vonta le a szabályt, 

A tanítói h ivatásra való előkészítés szem-
pon t j a mellett a tevékenység élményszerűsége 
i rányí to t ta a tanítóképző-intézeteket akkor, 
amikor a természettudományi gyakorlatokat 
tantervükbe beillesztették. A gyakorlat i órá-
kon a népesebb osztályokat kétfelé osztják, 
hogy egy időben a kevesebb tanuló eredmé-
nyesebben foglalkozhassék a természetrajzi, ké-
miai és fizikai kísérletekkel és megfigyelések-
kel és így alaposabb, biztosabb ismeretek bir-
tokába jussanak a tanulók. Sokszoros és álta-
lános tapasztalat igazolja, hogy a szemléltetés-
nek ez az élményeket nyú j tó módja vezet a leg-
biztosabb ismeretekhez. A népiskolában nehéz 
megvalósítani az egyéni kísérletezést, de azt 
i t t is megtehetjük, hogy a tanulók legalább 
segédkezzenek egy-egy kísérlet bemutatásában. 

H a a szemléltetés cél ja nem valamely jelen-
ség érzékeltetése, hanem csupán csak tá rgyak be-

mutatása, akkor a tanulók cselekedtetése hát -
térbe szorul s a látás érzékszerve jut az isme-
ret megszerzésében döntő szerephez. Minden 
módszertan azt taní t ja , hogy az ily dolgok 
szemléltetésénél első helyen áll a természeti 
t á rgy bemutatása a maga valóságában, azután 
következik annak valaminő utánzata, kicsinyí-
te t t mása (modell) s végül a kép vagy tábla i 
rajz . B á r érték tekintetében a képet harmadik 
helyre állítja a módszertan, mégis a képszem-
lélet legáltalánosabb a taní tásban. Ugyan is 
természeti t á rgy vagy annak mása csak r i t -
kán kerülhet bemuta tásra az iskolában a t á r g y 
jellege miatt (pl. élő állat vagy épület), az 
utánzatok beszerzése sem mindig lehetséges, 
mer t például költséges vagy egyáltalán nincs 
is ilyen, ellenben a kép legkönnyebben hozzá-
férhető. A legtöbb dolgot tehát képen kell 
szemléltetnünk. Képekből van a rendesen fel-
szerelt iskoláknak a leggazdagabb gyűj temé-
nyük, falusi iskolákban pedig legtöbbször nem 
is igen található egyéb szemléltető eszköz, mint 
néhány kép. Az egyszerű képnek azonban 
egyik há t ránya az, ami különben az utánza-
toknál is megvan, hogy a t á rgya t legtöbbször 
környezetéből kiszakítva m u t a t j a be, tehát más 
tá rgyakkal vagy éppen az emberekkel való 
kapcsolatát nem szemlélteti. Igaz iigyan, hogy 
például a fö ldra jz taní tása során bemutatot t 
t á jkép sok mindent ábrázolhat egy és ugyan-
azon képen, csakhogy az i ly képekről meg 
hiányzik az élet, legfeljebb az életnek egyet-
len mozzanatát ábrázolhatják, amelyet a r a j -
zoló vagy a fényképezőgép éppen megrögzí-
tett. 

Hogy egy-egy kép apróbb részletei is kellő-
képen szemlélhetők legyenek, az a kép levetíté-
sével érhető el. A nagyméretű képen legtöbb-
ször minden jól látható s a tanterem minden 
pont járól jól szemügyre vehető. H a a fényfor-
rás elég erős, akkor kellőkép á tvi lágí t ja az 
üvegképet s valósággal ragyogóan vetíti a vá-
szonra. A vet í te t t képek szemlélése természe-
tesen maradandóbb nyomot hagy a lélekben, 
mint a közönséges kép, mert sokkal erősebben 
ha t érzékeinkre. A tanulók ál ta lában szívesen 
nézegetik a vet í te t t képeket s tapasztalat sze-
r in t elég sokáig meg is őrzik hatásukat . Ma 
azonban még sok nehézséggel j á r a vetítés, 
mert sok időbe kerül az előkészület, A körül-
ményes előkészület vonja maga után a másik 
hibát, t. i. azt, hogyha már az előkészület meg-
történt, ezt törekszünk ki is használni s ezért 
több képet vet í tünk, mint amennyi t egy-egy 
alkalommal a tanuló el tud lelkében raktá-
rozni. Tapasztalat bizonyít amellett, hogy a be-
mutatot t képek nagy száma a beható szemlél-
tetésnek rovására esik. 

A képszemléltetés legtökéletesebb f o r m á j a 
a mozgóképek bemutatása. Ez van leginkább 
h iva tva a természetet pótolni. Igen nagy előnye 
más képekhez mérten az, hogy a szemléltetett 
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t á r g y a t nem szakí t ja el természetes környeze-
tétől. H a a szemléltetés t á rgya élőlény, akkor 
annak mozgását, életének legjellemzőbb meg-
nyilvánulásai t is be tud ja mutatni úgy, amint 
azok tényleg végbemennek. Az emberi élet je-
lenségeit sem egy-egy megrögzített, tehát való-
j ában élettelen mozzanatukban, hanem folya-
matosságukban, tehát pillanatról p i l lana t ra 
változó cselekvéssorozataikban tudja szemlél-
tetni . A földrajzi t á j aka t is a r a j t uk folyó élet-
tel együtt á l l í t ja a szemlélő elé. Egyszóval : a 
mozgókép a természet egész életét, beleértve az 
ember életjelenségeit is, a leghívebben jelenít i 
meg a tanulók szeme előtt. Szinte már nem is 
kép, hanem élet. A mozgókép szemlélete való-
ban élményt jelent a tanulók számára. A moz-
gás élet, amelynek látása mindig érdekes, épp 
ezért figyelemre kényszerít s a beható meg-
figyelés nyomán a lélek átéli a lá tot takat . Az 
oktatásban tehát rendkívüli jelentősége van a 
mozgóképeknek, mert élményszerű szemlélete-
ket eredményeznek. 

A mozgóképek nagy oktató erejének tudatá-
ban a székesfőváros tanügyi vezetője a mai 
időknek e legtökéletesebb képszemléltető esz-
közét nagy anyagi áldozattal máris beáll í totta 
az oktatás szolgálatába. Több népiskoláját fel-
szerelte mozgóképet vetítő készülékkel, hogy 
az oktatást mennél tökéletesebbé tegye. Pá lyá-
zatot hirdetett ú j szemléltető képszalagok szer-
kesztésére, hogy azok egészen az oktatás cél-
ja i t szolgálják. Nemrég tar to t ták meg a Má-
ria Terézia-téri elemi iskolában az első, moz-
gókép bemutatásával kapcsolatos taní tás t nagy 
sikerrel. A kultuszminisztérium pedig több kö-
zépiskolát szerelt föl mozgóképeket vet í tő ké-
szülékkel. 

Az iskolai bemutatásra szánt képszalagok 
lehető tökéletesítése minden tanítónak és ta-
ná rnak érdeke, mert ezzel taní tásai t eredmé-
nyesebbé teheti, ezért kívánatos, hogy mennél 
többen mondják el a mozgóképre, mint a szem-
léltetésnek hovatovább nélkülözhetetlen eszkö-
zére vonatkozó gondolataikat. Ez i rányí tot t 
bennünket is az i t t elmondottakban. 

A ma használatban levő képszalagokra fel-
ve t t tanítási anyag szerkezetileg akként tago-
lódik, hogy a képek közé beékelődik a magya-
rázó szöveg, természetesen olyan elrendezés-
ben, hogy a magyarázat megelőzi azt a képet, 
amelyre vonatkozik. Ez az elrendezés azonban 
nem mondható szerencsésnek. A szöveget a nép-
iskolai tanulók, különösen a kisebbek nehezen 
olvassák, hangosan betűzgetik, illetőleg szó-
tagol ják s legtöbbször oly lassan, hogy a szö-
veg lepereg, még mielőtt elolvashatták volna. 
Amellett, hogy a hangos olvasás za j ja l jár , a 
hamar tovatűnő szöveg megértetlen marad. 
B a j az is, hogy a felírás rendszerint szűk-
szavú s emiatt nem elég világosan magya-
rázza meg a nyomában megjelenő kép tar ta l -
mát. Ha a kép tárgyát pontosan megjelöli is, 
a figyelmet nem tud ja a részletekre is rá-
irányítani . Ezen a hibán segíthetne ugyan a 
terjedelmesebb magyarázó szöveg, csakhogy 
ekkor még több lesz a szöveg, mint a kép, te-

hát csak az olvasnivaló szaporodik a látnivaló 
rovására . Márpedig ez nem lehet cél, sőt el-
távolí t a képek bemutatásának igazi céljától: 
a szemléltetéstől. H a a r r a is gondolunk, hogy 
a közbeiktatott szöveg sokszor a képek össze-
függését is megzavarja , t. i. valamely jelenet-
nek egy újabb mozzanata külön magyarázatot 
kíván, akkor a r r a a megál lapí tásra kell jut-
nunk, hogy a képek közé ékelt szöveg aka-
dálya a kép nyugodt felfogásának és élvezeté-
nek. Az összefüggés megszakítása kiküszöböl-
hető ugyan, ha a hosszabb jeleneteket ábrá-
zoló képek előtt terjedelmesebb szöveg nyú j t 

magyarázatot , de i lyenkor tapasztalat szerint 
az a zavaró körülmény jelentkezik, hogy a las-
san olvasó, vagy gyengébb emlékezetű, ke-
vésbbó figyelmes tanuló a hosszabb szöveget 
elfelejti , ezért a jelenet ú j mozzanatát nem érti, 
emiat t szomszédját kérdezgeti s így mindkettő-
jük figyelme elterelődik a képről. Még azt is 
tekintetbe kell vennünk, hogy a szöveg lénye-
gesen megnöveli a képszalag hosszát, ennél-
fogva előállítását tetemesen meg is drágít ja , a 
bemuta tás idejét pedig jóval meghosszabbítja. 

Sokkal tökéletesebbé válnék a szemléltetésre 
szánt képszalag, ha a feliratok elmaradnának 
a képszalagokról. Nincs is r á j u k szükség, kü-
lönösen nincs a népiskoláknak szánt szalago-
kon. Minthogy azonban a kép megértéséhez 
magyaráza t ra okvetetlen szükség van, ezt a 
magyarázatot föl i ra t helyett a taní tó adja meg. 
Evégből neki pontosan ismernie kell a képeket, 
sorrendjüket , t á rgyukat , részleteiket s gondo-
san elő kell készülnie a képmagyarázatra . 
A magyarázat egy-egy kép megjelenésével egy-
időben történjék s a kép tárgyához képest le-
het hosszabb vagy rövidebb, szükség szerint 
egyszerű vagy hangulatos. Hosszabb termé-
szetesen sohasem lehet, mint amennyit mon-
dani lehet, míg a kép lepereg. I ly módon a kép-
szalag szinte „hangosfilm" jelleget nyer, fel-
fogásában a látás és hallás érzékszerve egy-
szerre működik s a kétféle érzet egybefonódva 
és egymást kiegészítve és erősítve hatol a lé-
lekbe s ott jobban meg is ragad. A tanítónak 
a kép szemlélésével egyszerre elhangzó magya-
rázata jobban t u d j a a f igyelmet irányítani, 
mint az előrebocsátott felirat s a részletekre 
is jobban rá t ud j a terelni a tanulók figyelmét. 
Azt se felejtsük, hogy — Gárdonyi szavait 
idézve — „ . . . a hangnak is van értelme, külö-
nösen mikor a hang a szívhez szól". A magya-
rázó tanító hanglejtése, ál talában színezett be-
széde, mily hatásokat idézhet föl a tanulók lel-
kében, azt minden tanító igen jól tudja. I t t is 
érezzük annak igazságát, hogy nem csupán az 
a fontos, hogy mit mondunk, hanem az is, 
hogyan mondjuk. 

El tud juk képzelni, hogy valami fölirásnak 
szüksége mégis fölmerül. Szükség lehet erre 
például földrajzi t á rgyú képsorozatoknál. De 
i t t sem kívánatos a hosszabb szöveg, csupán 
a kép tárgyának megnevezése. A többit fűzze 
hozzá a magyarázó. Az olyan képszalagokon 
azonban, amelyek folyamatos történést, soro-
zatos emberi cselekvéseket ábrázolnak, aminő 
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például a házépítésnél, valamely ipari munká-
nál megy végbe, felesleges a képek összefüggé-
sét közbeiktatott föliratokkal megszaggatni s 
ezzel megzavarni. Minden képszalaghoz a r a j t a 
levő képek pontos leírását jegyzékbe kell fog-
lalni, e jegyzék a lapján s a képszalag előzetes 
lepergetésével elkészülhet a taní tó a magyará-
zatra . 

A szöveg mellőzésével elérhető megtakar í tás t 
a r r a kellene felhasználni, hogy az egyes képek 
hosszabbak legyenek, hogy elég ideig lehessen 
őket szemlélni. Nagyon kívánatos az is, hogy 
a vetítőgépek olyan szerkezetűek legyenek, 
hogy a pergő szalagot bármely pil lanatban 
meg lehessen állí tani. E r re azért van szükség, 

hogy a jelenet valamely mozzanata tetszés sze-
r int i ideig legyen a néző elé állítható. Például 
valamelyik város részletei következnek egy-
más u tán a képszalagon. Egy-egy érdekes épü-
let részletei, építészeti szempontból érdekes és 
művészi elemei, vagy például a népi ruhában 
alkalmazott magyaros hímzések stb. moziképen 
csak futólagosan figyelhetők meg. H a azonban 
mozdulatlan a kép, akkor addig nézhetjük, 
ameddig a k a r j u k s a képnek minden részlete 
alaposan szemügyre vehető. í g y a nyert szem-
lélet is sokoldalú és tartós lesz. 

A képszalagok megszerkesztésének talán a 
leglényegesebb szempontja az, hogy maguk a 
képek legyenek valóban nevelő és oktató ere-
jűek. A valóságnak mindenkor a legjellemzőbb, 
legtanulságosabb és jól szemlélhető mozzana-
ta i t kell megörökíteni a képszalag tárgyához 
tartozó képek közül. E mellé sorakozik még az 
esztétikai szemponton kívül az érdekesség 
szempontja is, hogy a tanulót maga a kép 
mintegy kényszerítse a figyelmes szemlélő-
désre. Önként kínálkozik itt az olvasmányok-
kal való összehasonlítás. Amiként azt t a r t j u k 
jó i f júság i olvasmánynak, amelyben a mese 
önmagában, külön erkölcsi fejtegetések (mora-
lizálás) nélkül is nevel és különösebb magya-
rázgatás nélkül is oktat, azonképen a jó kép-
nek is önmagában kell rej tenie az oktató ele-
meket, azaz önmagában is mintegy beszélnie 
kell s önmagát magyaráznia. A sok magya-
ráza t ra szoruló költemény sohasem közvetlen 
hatású, éppúgy nem az a sokat magyarázott kép 
sem. Ezér t nem lehet megkapó, nem nyomul 
elég mélyen a lélekbe, emiatt hamar ki is hul l 
onnan. Az oktatás érdeke azt is megkívánja , 
hogy a több elemet összefogó képnek azon rész-
letei, amelyek az együttességben nem lehetnek 
elég szembetűnők, külön is, úgynevezett közeli 
felvételben is jelenjenek meg a vásznon. Pél-
dául a pásztoréletet ábrázolja a képszalag. 
Feltét lenül be kell mutatni valamely pásztort 
közeli felvételben is, hogy r u h á j a jól meg-
figyelhető legyen. A szűrén alkalmazott díszítő 
elemek szintén csak közeli felvételben szemlél-
hetők jól. Mindezek a több mindent ábrázoló 
képen elmosódnak, pedig érdekesek is, jellem-
zők is. I t t újból megjegyezzük, hogy ily képek 
bemutatása idején k ívána tosa gép megállítása 
a tartósabb megfigyelés érdekében. 

Fejtegetéseinket azon őszinte örömünk ki-

fejezésével fejezzük be, hogy a mozgóképek be-
vonultak az iskolákba és nem a tanulóknak 
kell a mozikba vonulniok. Ezzel a mozgóképek 
szorosabban kapcsolódnak az iskolai oktatás-
hoz. 

I S K O L Á N K Í V Ü L I N É P M Ű V E L É S 

Színház és műkedvelő előadás. 
í r t a : B I S Z T R A Y G Y U L A dr . 

Gyakran hal l juk e két fogalmat együt t emle-
getni. Vagy úgy, hogy azonosítják a kettőt s az 
egyiket a másik j avára igyekeznek kijátszani, 
vagy pedig úgy, hogy szembeállítják egymással 
s aszerint vonják le belőlük a pillanatnyi érdek-
nek leginkább megfelelő konklúziót. Mindkét el-
járás helytelen. Színház és műkedvelői előadás 
nem azonos vagy ellentétes, hanem különnemű 
fogalmak, amelyek tehát egymással szembe nem, 
csak egymás mellé állíthatók. A maga nemében 
mindkettő lehet tökéletes vagy gyarló, de a r ra 
egyik sem alkalmas, hogy a másik érdekében 
vagy ellenében fegyverül használjuk. 

A színházi-ól mindenkinek eléggé világos kép-
zetei vannak. Annál szükségesebb a műkedvelői 
előadás lényegének pontos körülhatárolása. Mű-
kedvelői előadás alatt nem hivatásos színészek, 
hanem műkedvelő magánosok által szórakoztató, 
kulturális vagy jótékonysági célból rendezett 
színi előadást kell érteni. Alapvető különbség 
tehát a hivatásszerű foglalkozás helyett az ön-
műveléssel egybekapcsolt alkalmi szórakoztatás. 
Szükséges továbbá a „műkedvelő" kifejezés jelen-
tésbeli árnyalata i t is megkülönböztetni. A „mű-
kedvelő" — közhasználatban „dilettáns" vagy 
„amatőr" — kifejezésnek ugyanis kétféle jelentése 
van. Nálunk általában a rosszabbik értelme ment 
át a köztudatba; kiejtését bizonyos lekicsinylés, 
lenézés mellékzöngéje kíséri. Ilyen értelemben 
mondjuk a nem céhbeli művészre vagy tudósra: 
dilettáns piktor, műkedvelő író, amatőr történész 
stb. Pedig a dilettáns és amatőr szó jóértelmű 
jelentésben is használatos; ezekkel a kifejezé-
sekkel szoktuk műélvező készségünket, a szép-
ben és a művészetekben gyönyörködni tudó 
képességünket nyilvánítani . Különböztessük 
meg tehát a szó kétféle értelmét s a műkedvelői 
előadás fogalmára foglal juk le ez utóbbit, 
amelynek kedvező jelentésbeli á rnyala ta van. 

Ha a színházat és a műkedvelői előadást alkati 
különbözőségükben mérlegeljük, megállapíthat-
juk, hogy a kettő között a további eltérések az 
összetevő elemek arányaiban rejlenek. Köztudo-
mású, hogy a színház nemcsak művészeti, hanem 
egyszersmind társadalmi intézmény is. A színház 
életét — előadásait és látogatottságát — nem-
csak a művészet szempontjai i rányí t ják ; hatal-
mas társadalmi tényezők is közrehatnak abban 
(divat, társadalmi kötelezettség stb.). Hasonló-
képen művészeti és társadalmi erők ta r t ják fenn 
a műkedvelői előadás intézményét is. Csakhogy7 

a műkedvelői előadás rúgói sokkal mélyebben 
gyökereznek a társaséletben, a társadalomban és 
hatósugarai is sokkal intenzívebben érintik a kö-
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zönséget, mint a színház világában. A színházi 
előadást elsősorban a művészi szempontok hatá-
rozzák meg; a társadalmi és üzleti irányelvek 
amazokat csak részben befolyásolhatják. A mű-
kedvelői színjátszás területéről az üzleti érdek 
száműzve van. A művészi követelmények sem 
érvényesülhetnek a színházéhoz hasonló mérték-
ben. Annál nagyobb, mondhatni nralkodó szere-
pet töltenek be a tá rsadalmi tényezők. Ezekre 
kell tehát legfőbb tekintettel lennünk amikor 
a műkedvelői előadások színműveit, szereplőit és 
közönségét vi lágít juk meg közelebbről. 

A műkedvelői előadásra szánt színművek ki-
választásában a jelzett alapelvek követendők. 
A műkedvelői színpad repertoárja gyökeresen el-
tér a színházak műsorától. A színházat szcenikai 
aggályoskodások nem zavarják, mert hiszen a 
mai fejlett színpadi technika mellett a legmeré-
szebb elképzeléseket is könnyűszerrel tud ja meg-
valósítani. Ezzel szemben a műkedvelő társaság-
nak rendszerint szűk és primitív színpaddal kell 
számolnia; bútorokról, kulisszákról és kosztü-
mökről a rendezőségnek esetről esetre kell gon-
doskodnia, mert nincs kelléktáros, akit vezény-
szóra mozgosítani lehet. Gondolja meg ala-
posan a műkedvelő társaság, hogy a szín-
darabok nagy része forgószínpadot, sok 
színváltozást, tömegjeleneteket, drága dísz-
leteket és pazar öltözéket követel, vagyis 
olyan gazdag fölszerelést igényel, amivel 
csak a színházak rendelkeznek. Céltalan tehát 
mert egy szegényesen kiáll í tott t ragédia előadása 
mert egy szegényesen kiállított tragédia előadása 
kész komédia. Műkedvelői színpadra az egysze-
rűbb drámai műfa jok valók: párjelenetek, élet-
kép, népszínmű, hazafias és alkalmi dráma, víg-
játék s hasonlók. Nincs helye a klasszikus tragé-
diának (Shakespeare színművei, Bánk bán), a 
drámai költeménynek (Faust, Ember tragédiája) 
ée az egzotikus miljőben lejátszódó színmüvek-
nek. Hasonlóképen nem valók műkedvelői szín-
padra a nehéz szövegű, verses, rímes színdara-
bok. Hamlet hatalmas monológját, Cyrano ne-
héz t i rádái t csak hivatásos színész tud ja jól elő-
adni, akit alapos előképzettség é6 hosszú gya-
korlat támogat ebben. A műkedvelő színész ér je 
be az egyszerű prózai szöveggel. Hasonló okok-
ból nem valók műkedvelői előadásra a külföldi 
színművek általában. Ezeknek szelleme, tárgya, 
levegője többnyire távol áll az egyszerűbb fa-
lusi közönségtől, a szereplők gyakran ki sem 
tud ják helyesen ejteni az előforduló idegen ne-
veket. 

A rendezés és előadás technikai nehézségei 
inkább csak akadályokat jelentenek s nem tilal-
mat. Ám vannak természetesen olyan szempon-
tok is, amelyek már éles határvonalat húznak a 
műkedvelői előadásra alkalmas vagy alkalmat-
lan színművek közé. E szempontok a népműve-
lés és nemzetnevelés alapelveiből folynak. Nem 
alkalmas az a színmű, amelynek tárgya, tar-
talma, szelleme nemzeti, vallási vagy erkölcsi 
tekintetben a legcsekélyebb kifogás alá esik. 
A műkedvelői előadásnak a hazafias érzést, a 
vallásos lelkületet és az erkölcsi felfogást kell 
kimélyítenie; a legkevesebb, amit elvárunk tőle, 

hogy e hármas törvényt tiszteletben tar tsa. Ke-
rülni kell az oly színmű előadását, amely a tár-
sadalom békéjét és egyensúlyát megzavarhat ja , 
a község életében viszályt támaszthat. Nem al-
kalmas műkedvelői színpadra az olyan darab, 
amely a város és falu ellentéteit kiélezi, a tekin-
tély elvét aláássa, a parasztot kifigurázza, tár-
sadalmi vagy osztálykülönbséget szít, a családi 
élet alapjait kikezdi ós általában nemzetpoliti-
kai érdekbe ütközik. Kerülendő minden politikai 
vonatkozás. A napi politika nem való a nép-
művelés területére. Kerülendő mindennemű üz-
leti reklám alkalmazása. Fölöslegesek, tehát 
mellőzendők azok a színművek is, amelyek a 
patológia, a kriminológia és a borzalmak vilá-
gából merí t ik tárgyukat . Az ily színművek nem 
a kedélyre, hanem az idegekre és az ösztönökre 
hatnak, nem szórakoztatnak, hanem megborzon-
gatnak, — a kedélyképzés terén tehát nincs 
semmi keresnivalójuk. 

A nemzeti és vallási szempontokat — érthető 
büntetőjogi okokból — a legkevésbbé skrupu-
lózus szerzők is tiszteletben szokták tar tani ; 
annál több szabadságot engednek meg maguk-
nak az erkölcsi felfogás tekintetében, mintha 
csak a paragrafusok köteleznének s nem egy-
szersmind a jóízlés is. Nyilvánvaló, hogy a mű-
kedvelők színpadán ily színmű nem nyerhet 
polgárjogot. Az ízléstelenség rendszerint a szö-
vegből és a helyzetekből ütközik ki, de gyakran 
nem a szavakban, hanem csak a szavak mögött 
lappang. Olykor már a szenzációt hajhászó cím-
ből is kirí , mint például az ilyenekben: Meg-
csalom a feleségem, Fér jhez megy a feleségem, 
A csókok koldusa, Egy csók és más semmi. In 
f lagranti , Üldöznek a nők, Átadom a nőmet stb. 

A műkedvelői érdekek szempontjából az elő-
adásra szánt színművek nyelvezete sem közöm-
bös. A népművelési munka területére, így a mű-
kedvelői színpadra, nem szabad beszivárognia 
oly színműveknek, amelyek magyartalanságokat 
terjesztenek és tért nyi tnak a nyelvrontásnak. 
E tekintetben különösen helyén van a szigorú-
ság, mert tudnivaló, hogy a műkedvelői szín-
padra szánt darabok nagy részét nem fémjel-
zett írók í r ják, hanem dilettánsok, a szónak 
rosszabbik, mondhatni „kontár" értelmében. 
Vannak színművek, amelyeknek már a címük 
elárulja a szerző nyelvtani járatlanságát, mint 
például: „Pásztortüzek a sötétbe" (!), vagy már 
a címükkel tudatos nyelvrontásról tanúskodnak, 
mint például: „Braun ki lesz csapva". Hasonló 
elbírálásban részesítendők azok a szerzők is, akik 
valami elképzelt műnépiesség zavaros nyelvén 
tákolják össze színdarabjaikat. Az újabbkeletű 
népszínművek és úgynevezett falusi jelenetek 
nagy részében úgy beszélnek a népi alakok, 
ahogy a magyar paraszt sohasem beszélt, ahogy 
csak a pesti zugkabarékban és a ligeti mutat-
ványos bódékban szokták a parasztot beszéltetni. 
Az efféle színművek szerzői gyógyíthatat lan fél-
műveltségben leiedzenek, amit azzal is tanúsí ta-
nak, hogy rendszerint sű rű káromkodásokkal és 
vaskos kiszólásokkal igyekeznek pótolni a népi 
zamatot. 

Önmagában a jámbor írói szándék sem elég-
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séges ahhoz, hogy sikerült mű jöj jön létre. Kü-
lönösen a hazafias és vallásos tárgyú színmű-
veknél figyelhető meg ennek igazsága. Egyik 
színműbírálónk találó hasonlata szerint a tehet-
ségtelen szerzők úgy rejtőzködnek a dicséretes 
és magasztos témák palást jába, mint az ókor-
ban az üldözött bűnösök Apolló templomába, 
amelynek küszöbe védelmet biztosított. Hívat-
lan tollforgatóink egy része valósággal el-
árasztja az irredenta és a vallásos témákat, nem 
csoda, hogy éppen ezen a két területen akad a 
legtöbb fércmunka. Az avatatlan szerzők figyel-
men kívül hagyják, hogy egy tucat dialogizált 
frázis még nem színdarab s éppen a magasztos 
tárgy kötelez valóban gondos, ihletett alkotásra. 
Teljes mértékben áll ez a vallásos színművekre 
is, amelyek rendszerint abban a hibában szen-
vednek, hogy kegyeskedő érzelmességben merül-
nek ki, ahelyett, hogy az igazi hitéletnek, a tar-
talmas vallásosságnak és a krisztusi tanítások-
nak meggyőző ábrázolását nyúj tanák. 

Ismerni kell végül a színműírás technikáját , 
a színpad törvényeit, a drámai előadás légkörét. 
Száz meg száz olyan színdarabot olvashatunk, 
amelyek jogosan azt a gyanút keltik, hogy íróik 
sohasem voltak színházban, sőt egész életükben 
nem olvastak egyetlen színművet sem. í g y szü-
letnek „műkedvelői előadásra szánt" színművek 
a jelenetezés, a cselekménybonyolítás sejtelme 
és a megoldási lehetőségek elemi ismerete nél-
kül. Valóságos vétek volna a műkedvelők drága 
szabadidejét efféle gyámoltalan kísérletek be-
tanulására vesztegetni. 

A színházi és műkedvelői előadás alkati kü-
lönbségéből következik, hogy a szereplők közötti 
különbség is komoly megfontolást igényel. A 
színházi előadás művészi alapjellege, tökéletes 
illúziója lehetővé teszi, hogy a színészt teljesen 
különválasszuk szerepétől. Nem a magánembert 
lát juk benne, hanem a drámai hőst s játéktelje-
sítményét kizárólag a művészi alakítóképesség 
szempontjából í téljük meg. Jellemző példa a 
színházi szemlélet kettősségére Gyulai Pál esete 
Jászai Marival. Gyulai mint a „Budapesti 
Szemle" szerkesztője helyet adott egy olyan kri-
tikának, amely Jászai Mari ,.Elektra"-alakítá-
sát kifogásolta. Jászai Mari a bírálat miatt női 
mivoltában sértve érezte magát, mire Gyulai ki-
jelentette, hogy a művésznőt „női mivoltában" 
sérteni nem akarta, — a közölt kifogásokat 
azonban fenntar t ja . A hivatásos színész estéről 
estére cseréli szerepét és álarcát; ma koldus, 
holnap király, ma lovag, holnap címeres gaz-
ember és így tovább. Hasonlóképen játszanak 
a színésznők ellentétes szerepeket s alakítanak 
kényes jeleneteket; ma angyalt, holnap hetérát, 
bajádért , ahogy a műsor kívánja . Hivatásuk 
megengedi, szerződésük pedig egyenesen köte-
lezi őket erre. És ez olyan természetes, mint 
kétszerkettő négy. 

Egészen más a helyzete a műkedvelői előadá-
sok szereplőinek. A színészek hivatásból játsza-
nak, míg a műkedvelők pusztán alkalmi indok-
ból, szívességből és hajlamból, szórakozásból. 
Gyakran szűk, zárt körben, kizárólag egyen-

rangú nézők előtt zajlik le az előadás; így volt 
különösen a múltban, amikor uralkodók és fő-
urak tartottak műkedvelői előadásokat baráti 
társaságuk mulat tatására. A műkedvelői elő-
adáson a szerep a szereplő magánéletétől már 
csak a szűk környezet miatt is alig választható 
kiilön. Az előadandó színmű megválogatásánál 
különösen meg kell fontolni ezt a körülményt. A 
műkedvelő szereplőben a közönség nein a szerep 
tökéletes alakítóját keresi, hanem az ismerőst 
vagy rokont, aki érdeklődését elsősorban ebből a 
szempontból köti le. Minél egyszerűbb közönség 
körében pereg le az előadás, annál szorosabb a 
kapcsolat a színjátszó és a néző, a színpad és 
a nézőtér között; a kevésbbé iskolázott közön-
ség érdeklődését inkább megragadja a szereplő, 
mint a szerep s a játékban nem az alakítást, 
hanem elsősorban a rokon és ismerős szereplők 
beszódmodorát és gesztusait figyeli. A festék, 
álarc és jelmez alatt is a hozzátartozót, a szom-
szédot vagy ismerőst lá t ja bennük. De amint a 
magánélet kapcsolatai elkísérik a műkedvelőket 
a színpadra, éppen úgy a színpadi emlékek is 
legtöbbször egybefonódnak és összeolvadnak ma-
gánéletükkel. Különös óvatosságra van tehát 
szükség főként a női szereplőknek, mert ők tá-
volról sem élvezik ugyanazt a szabadságot, mint 
a színésznők. Egy-egy kényes szerep emlékét a 
kosztűmmel együtt nem fogják levetni s egy 
félremagyarázható szerep, egyetlen szó vagy 
jelenet emléke a legkellemetlenebb kihatással 
járhat . Művészi alakítás a legkényesebb szere-
pet is előadhatóvá teheti, a gyakorlatlan mű-
kedvelő viszont egy kevéssé kényes szerep ve-
szélyeit sem kerülheti ki. Természetes, hogy a 
városi és falusi, rut inos és kezdő műkedvelők 
között nagy eltérések állhatnak fenn, a veszély 
azonban már egy árnyalaton is múlhat s így 
mindeniket egyformán fenyegeti. Közismert do-
log, hogy a műkedvelő társaságok tagja i ren-
des színtársulatokba is bekerülhetnek s jeles 
színészekké fejlődhetnek. Csakhogy az ilyen ese-
tek kivételeknek számítanak s nem követendő 
példáknak. A színészképzés hivatásos intézmé-
nyei a színiiskolák, nem pedig a műkedvelői 
előadások. És mindaddig, amíg valaki műked-
velői színpadon szerepel, a műkedvelői előadá-
sok sajá tos szempontjaihoz kell alkalmazkodnia. 

Színház ós műkedvelői előadás különbözősége 
a nézőtéren is kiviláglik, vagyiä a közönségnek 
a szereplőkhöz és a színpadhoz való viszonyá-
ban is megnyilvánul. A színházi közönség drága 
pénzért veszi a jegyet, az előadással szemben 
tehát jogos igényekkel lép fel és kellő kritikai 
magatar tás t tanúsít. A műkedvelői előadások 
közönsége rendszerint kulturális vagy jótékony-
sági célok támogatására szánt, elenyészően cse-
kély belépődíj ellenében foglalja el helyét. 
A szereplőkkel szemben nem helyezkedik a hű-
vös tárgyilagosság álláspontjára, mert hiszen 
azok többnyire hozzátartozók vagy ismerősök, 
akiknek előkészítésében maga is résztvett s 
lámpalázában mint érdekelt fél osztozik. Amit 
a színházi közönség semmi szín alatt sem tűrne 
meg, azon a műkedvelői előadások közönsége 
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megértő mosollyal tér napirendre. Ez a magya-
rázata annak, hogy a műkedvelői előadásokon 
szokásos kisebb-nagyobb zökkenők és zavaró 
mozzanatok fölött (egy kis felsülés a szerepben, 
paróka leválása, kulisszák beomlása, függöny 
fennakadása stb.) senki sem ütközik meg. De 
nemcsak a közönségnek a színpadhoz való vi-
szonya, hanem a színpadnak a közönségre gya-
korolt hatása is lényegesen más, mint a szín-
házban. A műkedvelői előadás a fa lunak egyik 
legfőbb és legjelentősebb szórakozási alkalma. 
Az előadásra a társaság tagjai hónapokon át 
készülnek, a közönség pedig az előadásról hó-
napokon át beszél. Hatása tehát összehasonlít-
hatat lanul nagyobb, benyomásai mélyebb hullá-
mokat vernek fel a színházhoz nem szokott, 
frissebb érzékenységű közönség soraiban. A mű-
kedvelői előadásnak egészen más akusztikája 
van, mint a színháznak. Ami a színházban pusz-
tán csak liahotát kelt, az itt mély megbotrán-
kozást okozhat s botrányba fúlhat. Ezt a szem-
pontot különösen figyelembe kell venni az elő-
adandó színdarab kiválasztásában. A műkedve-
lők különös előszeretettel keresik az egyfelvoná-
sos színműveket és t réfás jeleneteket. Ez ért-
hető, mert nem nagy szcenikai követelményeket 
támasztanak, betanulásuk könnyű, hatásuk biz-
tos sikert ígér. Ezek a műkedvelők csak egy 
dolgot hagynak figyelmen kívül, épp a legfon-
tosabbat, azt, hogy az efféle egyfelvonásos tré-
fák nem a műkedvelői színpadra, hanem szinte 
kizárólag a kabarék céljaira íródnak. A kabaré-
tréfák gyakran tele vannak tűzdelve a politikai 
és a társadalmi életre való célzásokkal, amiket 
a fővárosi közönség könnyen megért és mulat 
raj tuk, falun azonban legfeljebb a kisszámú 
újságolvasó közönség tud róluk, míg a többség 
számára ízetlen-sótlan tréfálkozás az egé-^z. Ko-
moly veszélyt rej t magában a kabaré-tréfák f r i -
vol hangja és laza erkölcsi levegője. A kabaré-
darab nem tartozik a legelőkelőbb drámai mű-
fa jok közé, a kabarék és komédia-színpadok 
törzsközönsége meg éppen a legalantasabb 
tömegízlést képviseli. Nem jelenti ez azt, mintha 
a kabarék közönségében nem akadna valódi 
kultúrréteg, sem pedig azt, hogy e kis színházak 
műsorában nem taláiható néhány jól sikerült, 
ízléses, irodalmi színvonalú alkotás. Az át lag 
azonban nem ilyen, — ebből az anyagból tehát 
csak a legszigorúbb szelekcióval lehet összeválo-
gatni azt a néhány kivételt, amely a műkedvelői 
előadások tiszta légkörébe is beilleszthető. Azt 
is tekintetbe kell venni, hogy a fővárosi közön-
ségnek, amelynek használatára ezek a portékák 
készülnek, száz meg száz művelődési és szóra-
kozási alkalma van. Az a néző, aki ma egy har-
madrangú kabaré vaskos tréfáin kacag, holnap 
a Nemzeti Színház klasszikus estéjén vagy az 
Opera előadásában gyönyörködik, holnapután 
hangversenyre megy és így tovább. Számára 
tehát ezek a t réfák csak 2—3 órai szórakozást 
jelentenek, semmi egyebet. Amint kilépett a ka-
pun, lepereg róla a vaskos tréfák és frivol jele-
netek emléke s másnap reggelre má r el is felejti 
az egészet. Nem így a műkedvelői előadások 
közönsége. A legnagyobb tájékozatlanságra, a 

dolgok nem ismerésére vagy szándékos félre-
magyarázására vall tehát egyes színművek és 
t réfák mellett azzal kardoskodni, hogy hiszen 
Pesten vagy Szegeden, vagy egyéb nagyváros-
ban nagy sikerrel adták és neves közéleti fér-
fiak igen jól mulattak ra j t a , amint azt a szín-
házi hírharangok is hitelesen tanúsít ják. A ka-
baré nem műkedvelő színpad, hanem kizárólag 
mulat ta tásra berendezkedett üzleti vállalkozás; 
ennek megfelelően megengedheti magának, hogy 
a mulat ta tás eszközeiben pusztán a kasszasikerre 
legyen tekintettel. Ezzel szemben a műkedvelői 
előadás sem nem kabaré, sem nem grand gui-
gnol-színház, hanem a népművelés egyik leg-
jelentősebb területe s legkedveltebb eszköze. 
Nemcsak szórakozási, hanem művelődési alka-
lom is s ezért előadása semmiféle közművelő-
dési és nemzetvédelmi érdekkel nem állhat ellen-
tétben. 

A fentiekben körvonalazott meggondolások 
már a múltban arra indították a kormány-
főhatóságokat, hogy a műkedvelői előadásokat 
jelentőségüknek megfelelő gondozásban, i rányí-
tásban és ellenőrzésben részesítsék. A korábbi 
rendeletek, így a 109.000/1932. VII . sz. belügy-
miniszteri és a 03.598/1932. V I I I . f. ii. o. sz. kul-
tuszminiszteri rendelet elsősorban a műkedvelői 
előadások szerzői jogdíjának, valamint a vidéki 
színészethez való viszonyának kérdését rendez-
ték a méltányosság és egyöntetűség elvei sze-
rint. Az ellenőrzés és i rányí tás szempontjait e 
két rendelet még csak részben, mintegy kívá-
nalom fo rmájában fejezte ki. A belügyi rende-
let „a műkedvelői előadások engedélyezésének 
elbírálásánál irányadó szempontokul a helyi 
rendészeti és általános kul turál is követelmé-
nyekre" h ív ta fel a rendőrhatóságok figyelmét. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet 
hasonlóképen inkább szempontokat adott, nem 
pedig utasítást az ellenőrzésre; „A műkedvelői 
előadások népművelési jelentősége elsősorban 
az előadott darab milyenségén múlik. A nép-
művelési bizottság feladata odahatni, hogy a 
műkedvelők belső értékkel bíró, műveltségi szín-
vonaluknak megfelelő darabot adjanak elő." 
E rendeletekkel egyidejűleg jelent meg a Nép-
művelési Titkárok Nemzeti Szövetsége kiadásá-
ban a „Műkedvelők színmütára" című kiadvány 
(Budapest, 1932). A kiadvány úgy készült, hogy 
a magyar színmüirodalmat, elsősorban persze a 
műkedvelői színpadra írottakat, kiváló szak-
emberek megbírálták s a műkedvelői szempon-
toknak megfelelő színműveket abban tá rgy-
körök szerint csoportosítva, jegyzékbe foglalták. 
A főbb tárgykörök ezek: vallásos, hazafias, nép-
színművek, vígjátékok és bohózatok, mesejáté-
kok, operettek, magán- és párjelenetek, i f jú ság i 
és gyermekszínművek stb. A kiadvány a cím-
leírásokon kívül a szcenikai követelményeket is 
ismerteti és az egyes művek tartalmát is közli. 
A kiadvány rendkívül hasznos és igen jelentős 
lépést jelent a hazai műkedvelői előadások szín-
vonalának emelése és szellemének tisztítása te-
kintetében. A válogatott színművek e jegyzéke 
megkönnyítette a műkedvelői társaságok és ma-
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gánosok helyzetét, amennyiben azok nem voltak 
többé kizárólag az egyoldalú kiadói tájékozta-
tásra utalva. 

Csakhogy nines szaporább műfa j , mint a mű-
kedvelői színdarab. A színművek száma évről 
évre száz meg száz ú j darabbal gyarapodott, a 
műkedvelők pedig különös előszeretettel visel-
tetnek az újdonságok iránt. Amellett nemcsak 
az újdonságokra vetették magukat , hanem egyre 
nagyobb mohósággal bányászták elő az eredeti-
leg kirostált anyagból is a műkedvelői szem-
pontból nem kívánatos, sőt egyenesen ártalmas 
színműveket. A kiválogatott értékek helyett in-
kább a selejteshez folyamodtak, csakhogy azok-
nak sokszor a legalacsonyabb ösztönökre ható 
komikumával minél zajosabb sikert könyvelhes-
senek el. A hiúsági szempont elnyomta a mű-
kedvelés alapelvét és magasabb érdekeit. 

E sajnálatos tapasztalatok újabb intézkedésre 
késztették az említett főhatóságokat. Így jelent 
meg a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
78.600/1934. VII . 1. ü. o. sz. rendeletével egyet-
értőleg a belügyminiszter 199.900/1934. sz. rende-
lete, amelynek értelmében 1934 december 1-től 
kezdődőleg az elsőfokú rendőrhatóságok a tör-
vényhatósági népművelési bizottságok vélemé-
nyezésétől teszik függővé a műkedvelői előadá-
sok engedélyezését. E rendeletekben már erőtel-
jesebben domborodik ki a műkedvelői előadások 
népművelési érdekeltsége, valamint az i rányí tás 
és ellenőrzés szakszerűségének biztosítása. A 
belügyminiszteri rendelet szerint „a közművelő-
dés érdekei teszik szükségessé annak biztosítá-
sát, hogy ily előadásokon osak a népművelés 
terjesztésére alkalmas, de más közérdekű szem-
pontból sem kifogásolható színpadi termékek 
kerülhessenek bemutatásra". A rendeletekkel 
egyidejűleg a kultuszminisztérium az említett 
„Műkedvelők színműtárában" foglalt mintegy 
450 színdarab címjegyzékét is kiadta a szerzők 
betűrendjében. (Néptanítók Lapja és Népműve-
lési Tájékoztató 1934 december 15-i számában és 
önálló kiadványként külön is.) A kultuszminisz-
térium ugyanakkor megkezdte a -jegyzékben 
nem szereplő régebbi színművek és az azóta 
megjelent újdonságok megbíráltatását s az al-
kalmas színművek címleírását 1935 január 15-től 
kezdődőleg rendszeresen közli a Néptanítók 
Lapja és Népművelési Tájékoztató minden hó-
nap 15-i számában megjelenő pótjegyzékekben. 
Ez a munka a jövőben is rendszeresen folyta-
tódik, hogy a törvényhatósági népművelési bi-
zottságok ellenőrző tevékenysége megkönnyít-
tessék s a műkedvelő társaságok fennakadás 
nélkül játszhassák az arra alkalmas újabbkeletű 
darabokat. A minisztériumi jegyzékbe foglalt 
darabokat az iskolánkívüli népművelési bizott-
ságok minden további b í rá la t nélkül kedvezően 
véleményezik s ezekkel szemben az alkalmasság 
kérdése többé nein vetődik fel. Itt jegyezzük 
meg, hogy az eddig megjelent 18 pótjegyzék 
cca 650 színdarab címét tartalmazza; ezt az 
alapjegyzékben foglalt 450 darabhoz hozzászá-
mítva, ezidőszerint mintegy 1100 a minisztérium 
által műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvá-

nított színművek száma. (Az eddigi pótjegyzé-
kekben felsorolt színművek egyesített jegyzéke 
külön kiadványként a közel jövőben fog meg-
jelenni.) 

Az 1934. évi rendeletek csakhamar éreztették 
jótékony hatásukat . A műkedvelői színpadok 
levegője megtisztult, a társaságok igyekeztek 
megfelelő tá rgyú és szellemű darabokat válasz-
tani, ami a színvonal örvendetes emelkedését 
eredményezte. Eleinte egy-két napilap megpró-
bálta a rendeleteket úgy beállítani, mintha azok 
a műkedvelői előadások rendezését megnehezí-
tenék. A közönség azonban csakhamar meg-
győződhetett ennek a beállításnak célzatosságá-
ról, minthogy ismételten kiderült, hogy a tények 
ferde megvilágítása egyéni érdekeket és sértett 
hiúságot takar. A műkedvelés őszinte barátai 
felismerték az ellenőrzés szükségességét és an-
nak jótékony hatását. Maga az egyik legköze-
lebbről érdekelt fél, a Magyar Színpadi Szerzők 
Egyesülete is minden tekintetben helyénvalónak 
találta, hogy a műkedvelői előadásokat bizonyos 
korlátok közé helyezik, annál is inkább, mért 
hiszen maguk a színházak sem játszhatnak 
kényük-kedvük szerint bármilyen tendenciájú 
darabot. Ma már országszerte bebizonyosodott 
a szakszerű ellenőrzés jótékony hatása s az azt 
érvényesítő etikai szempont az ügy minden ba-
r á t j á t közös zászló alá tömörítette. 

Használni és ár tani mindenütt nyílik tér. 
A népművelésnek az a feladata, hogy szeretettel 
felkarol jon minden törekvést, amely a nemzeti 
értékek kibontakozását szolgálja; kötelessége 
azonban egyszersmind lenyesni minden kinövést 
és vadhaj tás t , amely tudatosan vagy akaratla-
nul, a r ra ártalmas, káros vagy veszélyes lehet. 
Erre törekszik a műkedvelői előadások terüle-
tén is. 

A jászberényi tanszer kiállítás egyik részlete. 
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Néprokonsági népművelési előadások 
Székesfehérvárott 

Székesfehérvár th j . város Iskolánkívüli Nép-
művelési Bizottsága előadássorozatot szerve-
zett a néprokonsági eszmék ismertetése és nép-
szerűsítése céljából. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
r i u m ugyanis 1931. évben rendeletet bocsátott 
ki, mely szerint a rokonnemzetek ismertetésére 
egy-egy órát. kell fordítani az elemi iskolák-
ban. Az iskolánkívüli népművelés az elemi ok-
ta tás folytatása lévén, helyénvalónak tar tot ta a 
népművelési bizottság, hogy munkaprogramm-
j á t ilyen i rányú munkálkodással bővítse ki. 

A megtartott négy előadás a következő sor-
rendben és programul szerint folyt le. 

Folyó évi január 16-án j a p á n i est, melyen 
dr. Mezey István, a Magyar-Nippon Társaság 
ügyvezető alelnöke tartott előadást: „Magyarok 
és japánok" címmel. Utána dr. Serényi Antal 
kir . tanfelügyelő, a népm. bizottság ügyv. el-
nöke ismertette a japáni zenét, zenei bemuta-
tásokkal. Dr. Lukinich Frigyes: „Nippon" című 
balladája, japán zene- és énekszámok egészítet-
ték ki és színezték a műsort. 

Január 30-án b o 1 g á r-est. A bevezető elő-
adás t vitéz Galánthay Glock Tivadar tábornok, 
országgyűlési képviselő, a Turán i Társaság al-
elnöke tartotta, aki a bolgárok történetét is-
mertette, dr. Puskás István a Bolgár-Magyar 
Bizottság fő t i tkára pedig a magyar-bolgár 
kapcsolatról beszélt. Boneva Dori ta bolgár éne-
kesnő bolgár dalokat énekelt. Ugyancsak bol-
g á r zeneszámok és szavalatok szerepeltek még 
a programmon. Az esten megjelent a bolgár 
nemzet képviseletében dr. Czwetkoff Lázár kö-
vetségi titkár és megjelentek az estén a város-
ban és a vármegye távolabbi vidékén lakó bol-
gárok is. 

A március 1-i é s z t-esten dr. Lukinich F r i -
gyes, a Turáni Társaság fő t i tkára tartott az 
Észt köztársaság felszabadulásának 18. évfor-
duló ja alkalmából ünnepi előadást. Sonkoly 
I s tván hegedűművész észt dalokat játszott, Hab-
litz Alama észt operaénekesnő ugyancsak észt 
dalokat énekelt. Az estélyen megjelent J ö f f e r t 
Richárd észt követségi ügyvivő is, aki az észt 
nemzet nevében mondott hálás köszönetet Szé-
kesfehérvár közönségének és a Népművelési 
Bizottságnak az ünnepi estéért. 

Március 8-án, a f i n n - e s t t e l fejeződött be a 
rokonsági estek sorozata. Egyú t t a l ez volt a 
sorozat fénypont ja is, mert ezen az előadáson 
m a g a dr. Hóman Bálint kultuszminiszter, a 
város országgyűlési képviselője is megjelent. 
Je len volt dr. Talas Onni f inn követ, megha-
talmazott miniszter is feleségével, kiket a meg-
nyitó beszédben gróf Széchenyi Viktor főispán 
köszöntött. Az előadást dr. Talas Onni tar tot ta : 
„Az anyai szeretet a Kalevalában" címen. Az 
idézett részeket m a g y a r nyelven Végh József 
szavalta. Dr. Bán Aladár a Turáni Társaság 
alelnöke a f inn-magyar rokonság mibenlétét 
ismertette. A f i n n követ felesége, Lemmikki 
Talas, — ki női kísérőivel együt t finn nemzeti 

viseletben jelent meg -— finn dalokat énekelt 
Johannes Nyyssönen követségi tanácsos zon-
gorakísérete mellett. 

Az előadás-sorozat teljes sikere a r ra az elha-
tározásra ösztönözte a Népművelési Bizottsá-
got, hogy a megkezdett munkát folytatva jövő-
ben a rokon nemzetek ismertetése után a nem-
zetünkkel barát i viszonyban élő népeket és azok 
kul túrá já t ismertesse és az azokkal való kap-
csolatot erősebbé tegye és kimélyítse. 

A városban végzett ilyen i rányú munkával 
párhuzamosan a vármegyei bizottság hasonló 
irányú szervezése a lapján a vármegye közsé-
geiben tar tot tak néprokonsági estéket. 

A Julián-Iskola-Egyesület jutalmazásai 
és elismerései. 

A Julián-Iskola-Egyesület a magyar nyelvok-
tatásában kiváló eredményt elért tanítókat min-
den évben megjutalmazza. Az 1936. évben a kö-
vetkező tanítók részesültek jutalomban és elis-
merésben : 

Somogy vármegye: Simon Ottó somogydö-
röcskei ev. tanító. 50 P jutalom. — Czimmer 
Jánoü boldogasszonyfai rk. tanító. Elismerő 
oklevél. — Klenner Adolf antalszállási ev. tanító. 
Elismerő oklevél. — Reményi József almamel-
léki községi tanító. Elismerő oklevél. — Frei-
fogel József szomajomi rk. tanító. Elismerő ok-
levél. 

Veszprém vármegye: Wesztergom György 
városlődi rk. tanító. 50 P jutalom. — Ruip Má-
ria ácsteszári rk. tanítónő. Elismerő oklevél. — 
Babicsné Bakonyváry Etel porvai rk. tanítónő. 
Elismerő oklevél. — Unger András fenyőfői rk. 
tanító. Elismerő oklevél. — Nagy Gáspár bébi 
xk. tanító. Elismerő oklevél. 

Tolna vármegye: Va rga Gizella kisdorogi rk. 
tanítónő. 100 P jutalom. — Walter Gyula báta-
széki községi igazgató-tanító. 50 P jutalom. — 
Schramm Ádám cikói rk. tanító. 50 P jutalom. 
— Plel György apari községi tanító. Elismerő 
oklevél. — Damjanich Athanázné bátaszéki 
községi tanítónő. Elismerő oklevél. — Földes 
László bátaszéki községi tanító. Elismerő okle-
vél. — Lőrentey Károly bátaszéki községi ta-
nító. Elismerő oklevél. — Dr. Kovács Elekné 
bátaszéki községi tanítónő. Elismerő oklevél. — 
Péry Mártonné bátaszéki községi tanítónő. El-
ismerő oklevél. — Tóth Nándor bátaszéki köz-
ségi tanító. Elismerő oklevél. — Dacker J akab 
bikácsi ev. tanító. Elismerő oklevél. — Erményi 
Imre bonyhádi rk. tanító. Elismerő oklevél. — 
Szegő József cikói tanító. Elismerő oklevél. — 
Zord Anna dunakömlődi rk. tanítónő. Elismerő 
oklevél. — Tornaallyai Sándorné grábóci rk. 
tanítónő. Elismerő oklevél. — Schrauf Oszkár 
kétyi tanító. Elismerő oklevél. — Uttas E m m a 
szálkai rk. tanítónő. Elismerő oklevél. — Kincs 
Péter teveli rk. tanítónő. Elismerő oklevél. — 
Eördög Virgi l udvar i ev. tanító. Elismerő ok-
levél. — Sauervein János udvar i ev. tanító. El-
ismerő oklevél. — Horvá th Erzsébet várdombi 
rk. tanítónő. Elismerő oklevél. — Bartsch Lajos 
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györei ev. tanító. Elismerő oklevél. — Hámory 
Judi t bonyhádbörzsönyi községi tanítónő. El-
ismerő oklevél. 

Baranya vármegye: Darázsy Mihály nyom-
jai községi tanító. 100 P jutalom. — Albauer 
József nagyárpádi rk. tanító. 50 P jutalom. — 
Kienle Dezső máriakéméndi községi tanító. 50 
P jutalom. — Pohl István abaligeti rk. tanító. 
50 P jutalom. — Sasváry József godisai rk. ta-
nító. Elismerő oklevél. — Radics Béla mágócsi 
rk. tanító. Elismerő oklevél. — Reidl Sebestyén 
mekényesi ev. tanító. Elismerő oklevél. — Kósa 
József bikali rk. tanító. Elismerő oklevél. — 
Bortek Margit lánycsóki rk. tanítónő. Elismerő 
oklevél. — Halvax Károly pogányi ev. tanító. 
Elismerő oklevél. — Hernai Béla véméndi 
rk. tanító. Elismerő oklevél. — Monoszlai 
Endre véméndi rk. tanító. Elismerő oklevél. 
— Dékány István versendi rk. tanító. Elismerő 
oklevél. — Hesz János szajki rk. tanító. Elis-
merő oklevél. — Ebrics I s tván németii rk. ta-
nító. Elismerő oklevél. — Keinrá th Béla orosz-
lói rk. tanító. Elismerő oklevél. — Pret t l József 
nagypal l i rk. tanító. Elismerő oklevél. 

Békés vármegye: Rohoska Géza szarvasi ev. 
tanító. 50 P jutalom. — Rohony Gábor szarvasi 
ev. tanító. Elismerő oklevél. — Lovas József 
kétegyházi állami tanító. Elismerő oklevél. 

Pest vármegye: Wéber Ágoston solymári áll. 
tanító. 50 P jutalom. — Bucsy Jenő soroksári 
áll. ig. tanító. Elismerő oklevél. — Kadocsa 
Sándor pomázi áll. ig. tanító. Elismerő oklevél. 
Wiesenbacher Richárd dunabogdányi áll. ig. 
tanító. Elismerő oklevél, — Medvedt Ede pilis-
csabai áll. ig. tanító. Elismerő oklevél. — Ko-
vács Gyula pilisszentlászlói áll. ig. tanító. El-
ismerő oklevél. — Mokk Róbert budakeszi áll. 
ig. tanító. Elismerő oklevél. — Lovas Ferenc 
szigetcsépi áll. ig / tanító. Elismerő oklevél. — 
Fedák József torbágyi rk. igazgató. Elismerő 
oklevél. 

Zemplén vármegye: Mikula János mikóházai 
g. kat. tanító. 50 P jutalöm. 

Győr vármegye: Kurz Konrád ra jkai ev. ta-
nító. 50 P jutalom. — Kerschbaum Ferenc ra j -

kai rk. tanító. Elismerő oklevél. — Gross Ká-
roly hegyeshalmi ev. tanító. Elismerő oklevél. 
— Vukovicli Pál horvá t já r fa lu i községi tanító. 
Elismerő oklevél. —• Loós János rapkai ev. ta-
nító. Elismerő oklevél. 

Fejér vármegye: Holup József gut tamási rk. 
tanító. 50 P jutalom. — Halmos Lászlóné sz. 
Winkler Teréz isztiméri rk. tanító. 50 P juta-
lom. — Herber Ignác balinkai rk. tanító. El-
merő oklevél. — Pázmányné Ecker Karolin 
etyeki rk. tanítónő. Elismerő oklevél. — Her-
ner József pusztavámi rk. tanító. Elismerő ok-
levél. — Maros J á n o s pusztavámi rk. tanító. 
Elismerő oklevél. Metzger Is tván vérteskozinai 
rk. tanító. Elismerő oklevél. 

Abauj-Torna vármegye: Karády József holló-
házi áll. tanító. 50 P jutalom. — Schi f fner Mar-
git fűzéri áll. tanítónő. Elismerő oklevél. — i f j . 
Komorovicz Béla vágáshutai áll. tanító. Elis-
merő oklevél. 

Báesbodrog vármegye: Vitéz Vára l j ay József 
csávolyi tanító. 50 P jutalom. — Depinyi János 
vaskúti tanító. Elismerő oklevél. — Pap Sán-
dor vaskúti tanító. Elismerő oklevél. — I rma i 
Is tván vaskúti tanító. Elismerő oklevél. Her-
czeg Mihály kunbaja i tanító. Elismerő oklevél. 
— Léh Magdolna ga ra i tanítónő. Elismerő ok-
levél. 

Komárom Esztergom vármegye: Szabó Rácu 
Jánosné csévi áll. tanítónő. 50 P jutalom. — 
Kurucz János környei rk. tanító. Elismerő ok-
levél. Könözy Endre csolnoki rk. tanító. Elis-
merő oklevél. Vitéz Hegyhátú Alajosné kör-
nyei rk. tanítónő. Elismerő oklevél. 

Vas vármegye: Hauszer Káro ly rábafűzesi 
rk. tanító 50 P jutalom. — Karlovi ts Is tván 
kisnardai áll. tanító. Elismerő oklevél. — Pil is 
János felsőcsatári rk. tanító. Elismerő oklevél. 
— Molnár Alajos nemesmedvei rk. tanító. Elis-
merő oklevél. — Paclics Anna rábatót fa lu i rk. 
tanítónő. Elismerő oklevél. — Molnár Pál felső-
röknői rk. tanító. Elismerő oklevél. — Kotsis 
László szakonyfalui rk. tanító. Elismerő okle-
vél. — Varga Gábor vaskeresztesi rk. tanító. 
Elismerő oklevél. 

Sopron vármegye: Höffer Lu jza ágfalvai rk. 
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tanítónő. 50 P jutalom. — Polster Rezső soproni 
ev. tanító. Elismerő oklevél. — Pur t Gyula ág-
falvai ev. tanító. Elismerő oklevél. — Rudios 
Mihály undi ev. tanító. Elismerő oklevél. — 
Istenes József németzsidányi ev. tanító. Elis-
merő oklevél. 

Nógrád-Hont vármegye: Kismartoni Ferenc 
nagymarosi áll. tanító. 50 P jutalom. — Özv. 
Fischerné sz. Metzker Lujza zebegényi tanító-
nő. Elismerő oklevél. — Német Ferenc zebe-
gényi tanító. Elismerő oklevél — Baraczka Ti-
vadar berkenyei tanító. Elismerő oklevél. 

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

A mi külföldi vendégeink 
I r ta : DROZDY GYULA. 

Sokszor hangoztatjuk, hogy: „a népiskola az 
élet iskolája". Ez pedig azt jelenti, hogy a nép-
iskolának az életre kell nevelnie s így figye-
lembe keli vennie mindazokat a körülményeket 
és adottságokat, amelyeket az élet nyú j t . Az 
élet pedig változik. Benne mindig ú j abb és 
ú jabb jelenségek történnek, amelyekről az is-
kolának tudomást kell vennie s ahhoz kell al-
kalmazkodnia. A Tanterv sem lehet merev 
„anyag-tár". Ennek is engednie kell s enged is, 
inert: ha nem is a betűjében, de a szellemében 
benne van, hogy az élet számára nyuj t suk az 
ismereteket. Utasításunk is megkívánja, hogy 
az anyagot az életből vegyük s az életnek ad-
juk. Ez a követelmény pedig felszabadít min-
den merevségtől. Ha az élet ú ja t ad, nekünk 
azt az ú j a t kell nyuj tanunk, gyermekeinket a r ra 
az ú j r a kell nevelnünk. Ezért hangoztat a Tan-
tervet kibocsátó miniszteri rendelet „keret-tan-
terv"-et. Ebbe a keretbe azt helyezhetjük el, 
amit az élet kíván. 

Ha a környező magya r élet újabb jelenségeit 
nézzük, örvendetesen ál lapí that juk meg, hogy 
idegenforgalmunk úgyszólván napról-napra 
emelkedik. Szépséges fővárosunk utcáin mái-
lépten-nyomon találkozunk külföldi gépkocsik-
kal, német-, olasz-, angol-, franciaszóval. Kül-
földi vendégeink meglátogat ják szépséges tá-
jainkat, városainkat, természeti kincseinket s 
nagy érdeklődéssel f igyelik népünk sa já tos éle-
tét, megkapó népművészetét. S az illetékesek 
minden lehetőt elkövetnek, hogy idegenforgal-
munk minél jobban fej lődjék. 

Emellett az örvendetes jelenség mellett a nép-
iskola sem haladhat el szótlanul. Ezt a tanító-
nak nemcsak tudomásul kell vennie, hanem az 
iskolában és az iskolán kívül mindent el kell 
követnie, hogy népünket az idegenekkel való 
bánni tudásra nevelje. Felette fontos ez, mert 
nem szabad felednünk, hogy minden egyes ide-
gen nemcsak pénzthozó vendég, hanem jószán-
dékú bará t is s nem engedhetjük meg magunk-
nak azt, hogy őt nálunk csalódás, esetleg bán-
talom, kellemetlenség érje. Nekünk minden 
erőnkkel a r ra kell törekednünk, hogy minden 
egyes külföldi vendég jól érezze magát nálunk 
s jó hírünket vigye. 

Kérdezem: — Váj jon gondol-e erre önmagá-
tól a gyermek s a nép? — Gondol-e önmagától 
arra, hogy a most megindult s oly szépen fej-
lődő idegenforgalom micsoda anyagi és erköl-

csi értéket jelent s zámunkra? . . . Azt hiszem, 
bátran mondhatom, hogy: nem. Arra r á kell 
eszméltetni és az idegenekkel való bánnitudásra 
rá kell nevelni a gyermeket és a népet. H a azt 
akar juk , hogy a hozzánk jövő külföldiek jól 
érezzék magukat nálunk s jó hirünket vigyék, 
nem szabad olyan eseteknek megtörténnie, mint 
amilyeneket gyakran hallunk, olvasunk. Pl. 
Az egyik falu ha tá rában a külföldi gépkocsit 
megdobálták a gyermekek. A kocsi, a szekér 
szabálytalanul h a j t az úton s a kocsis nem en-
gedi, hogy a külföldi gépkocsi megelőzze s to-
vább haladhasson. A külföldi vendég sokszor ne-
gyedóráig kísérletezik, hogy az előtte szabály-
talanul haladó kocsit, szekeret megelőzze, ami-
ből sokszor szerencsétlenség is származik. A ke-
rékpárosok sem haladnak az r t akon szabályo-
san, hanem a külföldi gépkocsi előtt ide-oda ci-
káznak. Mikor a külföldiek az utcán haladnak, 
nagy szépségeink, nevezetességeink nézdegélésé-
ben elmerülnek, akkor az alkalmi árusok min-
denféle értéktelen jelvények, „emlékek" megvé-
telével tolakodnak. Csak legutóbb olvashattuk, 
hogy az ilyen tolakodó árusok már kora reggel 
a szálloda előcsarnokában vá r t ák a külföldie-
ket s bosszantó tolakodással kényszerítették 
olyan tárgyak vásár lására , melyek hazánk meg-
csonkításával kapcsolatosak. Képzelhető, init 
érezhettek azok az ilyen hazafiságba öltöztetett 
üzlet láttára! 

És még sok-sok hasonló figyelmetlenség, tola-
kodás és kapzsiság történik idegen vendégeink-
kel szemben. Igaz, hogy vannak felemelő esetek 
is. I lyen pl. az, ami a múlt ősszel az Alföldön 
történt . Egy külföldi vendég gépkocsija az 
árokba fordult s a vezetője súlyosan megsebe-
sült. A felborult gépkocsi és szerencsétlenül 
j á r t utasa mellett többen haladtak el s nem se-
gítettek, mert távol volt a község, ahol orvos 
volt. Az egyik közeli tanyaház asszonya mikor 
észrevette a szerencsétlenséget, odament, kül-
földinek erősen vérző sebét megmosta, bekö-
tözte s nyomban gondoskodott arról, hogy mi-
nél gyorsabban kórházba kerüljön. És a kül-
földi hálás volt. Mikor visszatért hazájába nem-
csak pénzt küldött megmentőjének, hanem szá-
mára a tanyaház szomszédságában néhány hold 
földet is vásárolt. 

Ezek és ezekhez hasonló esetek nemcsak azt 
muta t ják , hogy hogyan és hogyan nem szabad 
bánnunk külföldi vendégeinkkel, hanem a r r a is 
alkalmasak, hogy megbeszélésükkel kapcsolat-
ban, a gyermekekkel és a felnőttekkel a kül-
földiekkel szemben való helyes viselkedésre rá-
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mutassunk. Az iskolában ez nem lehet egy óra 
anyaga. Az erre való nevelésnek állandónak 
kell lennie. A tudatosítás azonban egy óra ke-
retében is történhetik, amelyen érdeklődést kel-
tünk s rámuta tunk azokra az előnyökre, ame-
lyeket az idegenforgalom jelent hazánknak. Az 
alábbi tervezetben ennek az órának felépítését 
és anyagát nyújtom-

T E R V E Z E T . 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődés felkeltése. Ha községünkben 
vagy környékünkön idegen vendégek fordulnak 
meg, a gyermekek elmondják azt, amit látoga-
tásukról tudnak, amit, ha kell, a taní tó kiegé-
szít. Természetes, hogy itt szóba kerül az is, 
hogy mely országból s miért jöttek. Ha közsé-
günkbe nem jönnének külföldiek, akkor vala-
mely újsághírre l kapcsolatban szólunk róluk, 
miközben felolvassuk a hírt , esetleg nézegetjük 
azokat a képeket, amelyeket látogatásukkal 
kapcsolatban az ú jságok képes mellékletei kö-
zölnek. 

— Váj jon örültök-e ha vendég jön hozzátok! 
— Hogyan fogadjátok? — Mivel mutat já tok 
meg azt, hogy szívesen lát játok? — Kinek a 
vendégei ezek a külföldiek? — kérdezem, mire 
a gyermekek elmondják elgondolásukat. Ha 
szükséges, tisztázom, hogy ezek hazánknak ven-
dégei; tehát minden magyaré. Az enyémek is, 
a szülőké is, a gyermeké is. Mert mindnyá-
junkká, azért mindnyájunknak szívesen kell fo-
gadnunk, velük mindnyájunknak előzékenyek-
nek kell lennünk. 

b) Célkitűzés. — Beszélgessünk arról, hogy 
miért jönnek hozzánk, mi hasznuk van ebből s 
hogy hogyan bánjunk a mi külföldi vendége-
inkkel. 
Tárgyalás. 

a) Miért jönnek; mit látnak? A beszélgetés-
nek ebben a mozzanatában ezt a helyzetet kép-
zeltetjük el gyermekeinkkel: 

Az emberek szeretnek utazni, mert utazás köz-
ben sokat látnak, tapasztalnak, tanulnak. 
Ezután az utazás pihenés, üdülés is számukra. 
Mielőtt utaznának, azon gondolkoznak, hogy 
hová menjenek. Elhatározzák, hogy abba az or-
szágba mennek, melyről sok szépet hallottak, 
olvastak s amire kíváncsiak. H a Magyar-
országról hallottak sok szépet és jót, elhatároz-
zák, hogy ide jönnek. Utazik egy ember is, egy 
család is. Rendszerint azonban többen összeáll-
nak s együtt jönnek. Ma már sok ilyen társas-
utazás van. Az ilyen utazó társaságot vonatok, 
hajók, gépkocsik hozzák hazánkba. (Külföldi 
gépkocsik, idegeneket hozó vonatok, hajók ké-
pének szemléltetése.) 

— S váj jon mire lehetnek kíváncsiak? — vet-
jük fel a kérdést, aztán a térkép segítségével s 
a tanul tak alapján összegyűjt jük a következő-
ket: 

Először is a mi szépséges fővárosunkat 
lá togat ják meg. Ott megnézik a- város gyö-
nyörű fekvését, a fenséges Dunával , az er-
dőkkel borított budai hegyeket. Megnézik 
a főváros szép utcáit, tereit, forgalmát. 
Felmennek a Vár-hegyre s ott megnézik 

az elragadó fekvésű királyi palotát, a tör-
ténelmi nevezetességű koronázó Mátyás templo-
mot és a sok-sok régi épületet, amelyeknek em-
léktáblái Budavár múlt ját hirdetik. Végig sé-
tálnak a Halász-bástyán s onnan gyönyörköd-
nek a mi világszép fővárosunkban. Aztán át-
mennek Pestre s megnézik a mi pára t lanul szép 
Országházunkat, a bazilikát. Elmennek a Sza-
badság-térre s ott látják a magyar f á jda lma t 
kifejező négy szobrot s a hitet, reményt keltő 
Országzászlót. Elmennek a gyönyörűséges Mar-
gitszigetre, felmennek a Sváb-hegyre s a János-
hegyi kilátóról gyönyörködnek az e l ragadóan 
szép tájban. Csendes estéken végighajóznak a 
Dunán s gyönyörködve nézik a kivilágított 
Dunapartot , a fényben úszó királyi palotát, Ha-
lász-bástyát, Erzsébet-kilátót, s a Szent Gellért-
hegyet, a kivilágított szoborral és vízeséssel. 
Nappal megfürdenek Buda világhíres gyógy-
fürdőiben. 

És így haladunk végig Budapest minden ne-
vezetességén, minden szépségén, miközben ké-
peket szemléltetünk. Ezek a képek lehetnek: 
képeslevelezőlapok vagy más reprodukciók s 
Budapest szépségeit ábrázoló falragaszok, 
prospektusok. (Ennek a megbeszélésnek alakja 
olyan legyen, hogy a gyermek maga is vágyód-
jék Budapest megismerésére.) 

Aztán ugyanilyen alakban beszélgessünk a 
Balatonról és környékéről, a Hortobágyról . 
Aggtelekről, Kecskemétről, Szegedről, az alföldi 
tanyavilágról, Mezőkövesdről, Halasról s a ma-
gya r népművészet más nevezetesebb helyéről, 
az esztergomi és székesfehérvári ásatásokról, a 
magyar falvak színesen pompázó népviseleté-
ről s mindenről, ami külföldi vendégeinket ér-
dekelheti. Gyüj tsük össze azokat az újságcikke-
ket ós képeket, melyek külföldi vendégeink lá-
togatásairól szólnak s ezeket olvassuk fel, illetve 
szemléltessük. 

(Ezzel nemcsak az idegenforgalommal kap-
csolatos gondolatokat hintjük el gyermekeink 
lelkében, hanem velük is megismertetjük és 
megszerettetjük hazánk szép vidékeit, nevezetes-
ségeit. S az idegenforgalom gondolatát és jelen-
tőségét belevihetjük, sőt bele is kell vinnünk a 
földrajz tanításába is, ami úgy történik, hogy 
az idegenforgalomról is szólunk mindannyi-
szor, valahányszor hazánknak olyan táját, neve-
zetességét ismertetjük, ahová külföldi vendé-
geink is el szoktak menni vagy kívánatos volna, 
hogy oda elmenjenek.) 

b) Az erkölcsi és anyagi érdek. A taní tásnak 
ebben a mozzanatában azt ér te t jük meg a gyer-
mekekkel, hogy micsoda anyagi és erkölcsi 
hasznunk van az idegenforgalomból. A beszél-
getés anyaga és a lakja ez lehet: 

— Min utaznak azok a külföldi vendégek, akik 
hozzánk jönnek? — Vasúton, gépkocsin, hajón. 
— H a vasúton és hajón utaznak, azért fizetnek. 
— Kinek gyarap í t j ák akkor a jövedelmét? — 
Annak, akié a vasút és a hajó. — A vasiit mind-
nyájunké, a magyar államé. — Akkor az állam-
nak van belőle haszna. — Annak. — Kitől kap ja 
ezt a jövedelmet? — A külföldiektől. — Hol 
keresték ők azt a pénzt, amit a mi vasutainkon 
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fizetnek? — Odahaza, az ő országukban. — S 
hol költik el? — Nálunk. — Váj jon mi lehet 
jobb? Ha attól kap ja a vasút a pénzt, aki itt-
hon kereste, avagy attól, aki külföldön kereste 
s itt költi el?— Jobb, ha attól kap j a a pénzt, 
aki azt külföldön kereste, mert ott kap ja s hoz-
zánk hozza, — következtetnek a gyermekek. — 
Ha ha jón utazik, a magyar hajóstársaság jöve-
delmét szaporítja. H a gépkocsin jön, magyar 
kereskedőtől veszi a benzint, az olajat , tehát a 
magyar kereskedőnek van haszna belőle. 

És így tovább. Rámuta tunk arra , hogy kül-
földi vendégeink a magyar szállodások, vendég-
lősök, kereskedők és iparosok jövedelmét gya-
rap í t j ák , magyar terményeket, élelmiszereket 
használnak s így a magyar termelők, földműve-
seknek haszna van belőlük. Szólunk arról is, 
hogy a külföldi vendégeink a magyar népmű-
vészet alkotásait is szívesen vásárol ják, hogy 
emlékeket vigyenek haza Magyarországból. I t t 
konkrét esetekre is hivatkozunk. (Pl. Legutóbb 
hallottam, hogy egyik angol vendégünk So-
mogyban készített népművészeti tá rgyakér t 60 
pengőt fizetett. Halason 200 pengő ára csipkét 
vá sá ro l t Stb.) — S kinek van ebből haszna? 

— Lám, a külföldiek olyan vendégek, akik 
pénzt hoznak a házhoz! Hanem még másér t is 
jó, hogy idejönnek. Váj jon mi a mi legnagyobb 
bajunk, fájdalmunk? — Az, hogy hazánkat szét-
darabolták. — Ez. Mikor a háború után Tria-
nonban ez az igazságtalan szétdarabolás 
történt , akkor még nem volt bará tunk. Min-
denki ellenünk tört, mindenki helyeselte meg-
csonkításunkat, szétdarabolásunkat, mert elhit-
ték azt, amit azok a szomszédaink mondottak, 
akik hazánk földjén osztozkodni akar tak . El-
hitték, mert nem ismerték hazánkat. Azóta 
már változott a helyzet, Mindig több és több 
idegen jön hozzánk, akik megismernek, meg-
szeretnek, megbecsülnek minket s itt tudják 
meg, hogy micsoda nagy igazságtalanság tör-
tént velünk. Lá t j ák azt is, hogy mi ebben az 
igazságtalanságban nem tudunk megnyugodni, 
hanem békés eszközökkel, de állandóan a r ra 
törekszünk, hogy az egész világ meggyőződjék 
arról az igazságtalanságról s jóvátegye azt, ami 
Trianonban történt. Rámuta tunk arra, hogy 
ma már nagyon sok barátot szereztünk, akik 
ná lunk jártak, megismertek, megtudták bajun-
kat, fá jda lmunkat otthon sokaknak elmondták 
s így a velünk tör tént igazságtalanságnak leg-
jobb hirdetői lettek. Szóljunk Rothermere 
lordról, a magyarbará t angol képviselőkről, 
Olaszországról s olvassunk fel az újságokból 
olyan szemelvényeket, amelyek arról szólnak, 
hogy a mi volt külföldi vendégeink mit mon-
dottak rólunk s hogyan beszéltek, í r tak hazánk 
szétdarabolásáról. 

- - A velünk történt igazságtalanság jóvátéte-
lét csak igazi jóbarátok segítségével t ud juk el-
érni. Ezért is nagyon fontos az, hogy minden 
külföldi, aki hozzánk jön, jól érezze köztünk 
magá t s mint jóbará t hagyja el hazánkat. 

e) Hogyan viselkedjünk külföldi vendégeink-
kel szemben? — Mindén magyar gyermeknek 
és felnőttnek tudnia kell azt, hogy hogyan vi-

selkedjék külföldi vendégeinkkel szemben. A 
magyar emberről azt mondják, hogy szíves és 
vendégszerető. Hogy ezt a jó hírnevünket meg-
őrizzük, kövessünk is el mindent, hogy külföldi 
vendégeink jól érezzék magukat nálunk. Ho-
fcyan viselkednétek ti, ha a mi községünkbe 
külföldi vendégek jönnének? — kérdezem, mire 
a gyermekek elmondják elgondolásaikat, de 
aligha ju t eszükbe apróbb kedveskedés, pedig 
csak ezekből érzi meg igazán a gyermek azt, 
hogy hogyan kell vendégeink lelkéhez férkőz-
nie. I t t vegyük sorra a lehető figyelmessége-
ket, kedveskedéseket. Kezdjük ott, hogyha tud-
juk, hogy vendég jön hozzánk, rendet csinálunk 
otthonunkban. Így fogadjuk külföldi vendé-
geinket is. Legyen tiszta, rendes a község ut-
cája, a házak udvara . Ne mondhassák külföldi 
vendégeink azt, hogy a magyar rendetlen nép. 
H a vasárnap, ünnepnap jönnek, vegyük fel a 
legdíszesebb ruhánkat . Azt, amelyik olyan, 
mint, amit nagyapáink viseltek. (Nem „bri-
csesz-nadrág", „micisapka", á t formál t városi öl-
tözet.) Ezzel egyben gyermekeink lelkében a 
népviselet megőrzésének gondolatát is elhint-
jük és erősít jük. Barátságosan köszönjünk ven-
dégeinknek. Az nem baj, hogy ők nekünk ide-
gen nyelven fogadják, mert hiszen nem tudnak 
magyarul . Ne vegyük körül, ne bámuljuk őket. 
Viselkedésünkön vegyék észre, hogy szívesen 
állunk segítségükre. H a valami készséget kér-
nek, azért ne vá r junk tőlük pénzt. Pl. Ha vi-
zet kérnének s érte esetleg pénzt akarnának 
adni, barátságos mosollyal hár í tsuk el. Stb. 
Ehhez és ehhez hasonlókkal mutassunk rá 
arra , hogy a külföldi vendég megtudja s otthon 
elmondja, hogy a magyar nép nem kapzsi, nem 
kíván minden kis szívességért pénzt. Szóljunk 
arról, hogy ha valamit vesznek, ne adjuk azt 
drágábban, mint amennyiér t azt i t thon elad-
nánk. Ne kínálgassuk terményeinket, készít-
ményeinket tolakodó erőszakossággal. Külföldi 
vendégeink csak azt vegyék meg, amire szük-
ségük van, ami nekik tetszik. Kedveskedjünk 
nekik néhány szál virággal s ha tehet jük s ha 
alkalmunk van rá, kínál juk meg valami cse-
kélységgel. Ha községünknek valami nevezetes-
sége van, vezessük el oda s mutassuk meg. Ha 
énekkar van a községünkben, énekeljünk nekik 
néhány szép magyar dalt. Éltessük az ő orszá-
gukat magyar nyelven, esetleg az ő nyelvükön. 
Stb. Ezekkel az apró szívességekkel, kedveske-
désekkel, megnyer jük s bará toknak szerezzük 
meg őket. 

Szóljunk a helytelen viselkedésekről, a tolako-
dásokról, erőszakoskodásokról, a kéregetésről 
is, amelyek ellenszenvet vál tanak ki, rossz hí-
rünket költik s ezzel ár tunk magunknak, 
ügyünknek, hazánknak. 

Begyakorlás. 
a) Összefoglalás. Mondassuk röviden a tanul-

tak lényegét. Azt, micsoda anyagi és erkölcsi 
hasznunk van nekünk az idegenforgalomból, 
hogy hogyan és miért kell jól bánnunk külföldi 
vendégeinkkel s mit mutatunk meg nekik, ha 
hozzánk jönnek. 
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b) Dramatizálás. Megfelelő rövid előkészítés-
sel játszassuk el a külföldi vendégek fogadását. 

e) Külföldi vendégek idehivogatása. I t t szól-
junk arról, hogy sok hazánkat ismertető iratot, 
képet, könyvet küldünk a külföldi országokba 
azért, hogy minél többen kap janak kedvet a 
Magyarországba való utazáshoz. (Néhány pros-
pektust is szemléltessünk.) 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Tanítóképző. A magya r tanítóképző-
intézeti tanárok országos egyesületének folyó-
i ra ta , melyet Molnár Oszkár szerkeszt. A folyó-
irat minden közleményén, szellemén, összeállí-
tásán egyaránt meglátszik az odaadó szerkesz-
tői gondosság. Közli a május i szám az orszá-
gos egyesület május i közgyűlésének meghívó-
ját, a Szegeden azóta ineg is t a r to t t közgyűlé-
sére, a gazdag tárgysorozat tal együtt . Szép 
cikket írt a május i számba Mácsay Károly (A 
népiskolák pedagógiai szakfelügyelete és a ta-
nítóképzés), Móczár Miklós (Az állattan és a 
földtan tanítása a tanítóképzőintézetekben) és 
B. Braun Angela (Lakóhelyismertetés). Mind-
ezeken kívül gazdag és tanulságos a folyóirat 
többi rovata is, amelyek az egyesület vesztesé-
geiről (Akik elmentek), az egyesületi élet ese-
ményeiről és az Irodalom újdonságairól , vala-
mint a Hírek és az egyesületi élet egyéb moz-
zanatáról is megemlékeznek. 

Gyermekvédelem. A Tábori Kornél szerkesz-
tésében megjelenő pedagógiai szaklap körül a 
magyar gyermekvédelem lelkes gárdá ja cso-
portosul és minden irányban magas színvona-
lon t a r t j a a folyóiratot, mely címében hordja 
és egyetlen szóval teljesen kifejezi állandó 
programmjá t , a gyermekvédelem gyönyörű és 
szent ügyét. A most megjelent júniusi szám 
első cikkében az osztályfőnöki óráról nyilat-
koznak pedagógiai közvéleményünk jeles vezé-
rei : Ady Lajos, Berta Ilona, Karácsony Sándor 
dr., Szenes Adolf, Nagy Miklós, Olasz Péter, S. 
Kis Terézia nagyon érdekesen. Majd Dienes 
Valér ia dr. ír pompás e lmefut ta tás t a nőneve-
lésről, dr. Naményi Lajos ideggyógyász-főor-
vos pedig szép tanulmányt Kultúra és átöröklés 
címen. Új kísérletek a középiskolában címen 
Arató Is tván kőszegi igazgató lelkesen propa-
gál ja a magyar iskolákba a szakteremrendszer 
bevezetését. A Lapszemle és Hí rek rovatából 
értesülünk a Gyermekvédelem terén fölmerült 
érdekes eseményekről is. 

Magyar Dal. Megelőzve nagy ünnepe fényes 
alkalmát, hogy a Magyar Dalos Egyesületek 
Országos Szövetsége június 28-án Szombathe-
lyen t a r t j a XXIV- ik országos Dalosversenyét 
és Liszt Ferenc ünnepét, hivatalos lapjának 
rendkívüli száma most jelent meg. Minden 
közleménye a közelgő ünnep programmjának 
van szentelve, főkép az új jáalakulásnak. 

Közli az ú j elnök dr. Bessenyey Zénó el-
nöki beköszöntőjét, s az országos igazgató dr. 
Boldis Dezsőnek a dalosegyesületekhez intézett 
szózatát. Az érdekes számban egész terjedelmé-
ben megtalál juk a Dalos Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének alakuló közgyűléséről föl-
vett jegyzőkönyvet, az újonnan választott tiszti-
kar teljes névjegyzékét és a szombathelyi Da-
losverseny és Liszt Ferenc-ünnep programm-
ját . A magyar dal közelgő nagy ünnepe elébe 
az egész magyarság érdeklődéssel néz. 

Dunántúli Tanítók Lapja. A május i számba 
Benedek Vince, győri igazgató í r t szinte him-
nikus lendületű vezércikket, „A gyermek, mint 
féltett nemzeti kincs" címen. Bő tudósítást kö-
zöl a lap a dunántúl i húsvéti tanítógyűlések-
ről. Ezeken kívül Polány István, dr. Bendefy 
László, Ezsöl T ivadar is érdekes cikkben fog-
lalkoznak az aktuál is tanügyi problémákkal. 
Továbbá Bendfy János szép tá rcá t í r t a téli 
gerlevándorlásról. Fölötte jellemző szépségeket 
találunk a Búcsrí község történetéről Németh 
Jenő által összeállított népies szokások és élet-
bölcseleti példák adataiban. Érdekesek az isko-
lai életből vet t apró adomák s az Anyák nap-
já ra Bendefy László által ír t ünnepi beszédek 
is. Ebben a számában közli a lap a nemrég el-
húnyt természettudós Lambrecht Kálmán Re-
pülőgépen sárkányok nyomában c. posthumus 
cikkét, ami maga is kiilön érdekessége a 
számnak. 

Magyar Iparosnevelés. A lap má jus i számá-
ban Varjas József egyesületi elnök írt vezér-
cikket „Üj szakirányú tanmenetekre van szük-
ség" címen az ipartörvény módosításáról, a 
Taylor-rendszerről pedig Török Béla, majd a 
budapesti önálló tanonciskolák jövőjéről Tóth 
Árpád ír. Foglalkozik a lap az ipar törvény 
képviselőházi tárgyalásával is. Kiss László 
fo ly ta t ja a Bécs-városi tanonciskolákról í r t 
hosszabb tanulmányát s a lap f igyelme tá jé-
koztat ja olvasóit a szakbavágó eseményekről 
és az egyesületi élet folyásáról. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Zenei nevelés a falusi iskolában 
Zene és ének nem ú j tantárgy az Egyesült Ál-

lamok népiskoláiban, már a polgárháború (1861 
—1865) óta rendszeresen oktat ják, sőt a rádió 
meg a hangosfi lm feltalálása következtében, 
nemkülönben a szabadidő helyes felhasználá-
sára irányuló törekvésekkel kapcsolatban ma-
napság sokkal nagyobb súlyt is helyeznek rá, 
mint ha jdanában. 

Ennek ellenére a tanulóknak több mint a fele 
mégsem részesül rendszeres zene- és énekokta-
tásban. Hol vannak ezek a tanulók? Többnyire 
a falusi és kisvárosi iskolákban. A kicsiny, sze-
gényes helyeken ugyanis az iskolaszékek első-
sorban afölött kénytelenek őrködni, hogy az is-
kolafenntartással járó költségek a lehető leg-
csekélyebbek legyenek. E nagy takarékoskodás-
nak aztán az a következménye, hogy az iskolák 
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alig nyúj tanak többet tanulóiknak az írás, ol-
vasás és számolás elemeinél, holott általánosan 
érzett sürgős szükséglet, bogy a falusi gyer-
mekek részére jobb és tartalmasabb nevelést, 
több mindenféle előnyt kell biztosítani. Ez a 
körülmény teszi megokolttá a jelen sorokat is, 
amelyek azzal a kérdéssel foglalkoznak, mi mó-
don lehet a falusi iskolákban a zenei nevelést 
meghonosítani és eredményessé tenni. 

Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a 
zene- ós énekoktatás nem is annyira pénzkér-
dés, mint inkább a jóakara tnak s belátásnak a 
dolga. A szülők attól tar tanak, hogy e művé-
szeti tárgynak a bevezetése újabb jelentékeny 
költséget okoz és megakaszt ja a többi reális 
tantárgyban való előmenetelt; a taní tókat visz-
szariasztja, hogy nem éreznek magukban elég 
rátermettséget a zene s ének oktatására; a fel-
ügyelő hatóságok meg- úgy vélik, hogy iskoláik 
nem képesek ezen a téren eredményt elérni. 

Pedig lényeges költségek nincsenek, elegendő 
egy használt s potom áron beszerezhető gram-
mofón s néhány megfelelő lemez; ahol van, jó 
szolgálatot tesz a rádió is. A tanító hiányos ze-
nei ismereteit ezek az eszközök s az iskolai 
énekeskönyvek teljesen pótolják. Mindezeken fe-
lül még csak egyetlen dolog szükséges: a be-
látó szülők s az iskolai hatóságok jóakara tú tá-
moga tá sa 

Az elemi hangjegyismertetésen kívül a zenei 
nevelés három i rányú lehet: 1. jeles zenemű-
vek hallgatása; 2. egy- és többszólamú eneklés; 
3. hangszerzene. 

1. A gyermekek fogékonyságát az ének s a 
zene i ránt leghatásosabban azáltal ébresztget-
jük, ha kiváló, dallamos műveket hal lgat ta tunk 
velük. Mondanunk sem kell, liogy itt tág teret 
engedhetni az egyházi zenének s éneknek, s 
hogy a világi énekek közül csak azokra szorít-
kozzunk, amelyeknek szövege is megfelel. 

2. Az énektanítás legelső szabálya, hogy ne 
látszatra dolgozzunk, mint azt elődeink tették, 
akik kiválogatott kisebb csoportot előadásokra 
jól betanítottak, de magá t az osztályt elhanya-
golták. A helyes i rányú énektanítás éppoly 
lassú ütemű és fokozatos, mint a többi tan-
tárgyé; egyszerű, egyszólamú énekek betanítá-
sával kezdődik és fokonkint művészi, két-, há-
rom-, négyszólamú énekek előadásával tetőző-
dik be. 

Az énekek kiszemelésénél a legnagyobb gond-
dal kell eljárni. Dallam és szöveg ugyanazt a 
kívánatos szellemet tükröztesse és végered-
ményben az iskolai élet és tanítás kiegészíté-
sére szolgáljon. Kivá l t a szöveg illeszkedjék a 
falusi gyermekek tapasztalataihoz, idealizálja 
a vidéki életet, aranyozza meg a szabadban fo-
lyó foglalatosságokat és szórakozásokat: a me-
zei munkákat , a halászatot s vadászatot, a csó-
nakázást, lovaglást, stb., általában a köznép bé-
kés otthonát és vallásos életmódját. 

Az énekek begyakorlása előtt alkalmat kell 
nyú j t an i a gyermekeknek, hogy többízben is 
végighallgassák az egész dalt a grammofónon, 
ha pedig már megtanulták, akkor kíséret nél-

Kül, szabatosan énekeljék, a dinamikus hatások 
kidomborításával. 

3. A hangszeres zene művelése nem való a fa-
lusi iskolába, mert kevesen művelik, tehát teljes 
zenekart alig lehet összeállítani s az erre fordí-
tandó munka, idő és költség nem áll arányban 
az elérhető eredménnyel. 
Education (Boston) Glenn Gildersleeve. 

1936. május i szám. 

Francia tanügyi lapokból. 

A gyermek erőfeszítése 
Általában véve, a gyermek nagy erőfeszíté-

sekre képes. Ezek az erőfeszítések vagy pusztán 
testiek, a gyermek egészségi állapotától füg-
gőek, vagy pedig erkölcsi természetűek, amikor 
is az érzelmek forrásából fakadnak. 

Ka a gyermek jól érzi magát, szívesen végez 
még kínos testi gyakorlatokat is, de csak azzal 
a föltétellel, hogy e gyakorlatok révén vala-
minő vágyát elégíti ki. Ennek az a magyará-
zata, hogy a gyermeket kizárólag vágyai, ösz-
tönei i rányí t ják, mozgatják. 

Az erőkifejtésnek ez a kedvelése önmagában 
véve igen üdvös dolog, de folytonos ellenőr-
zésre, felügyeletre szorul, mert a tudatlan, ösz-
töneitől sodort gyermeket állandóan az a vesze-
delem fenyegeti, hogy tevékenysége hamis 
i rányba terelődik és rossz szokások elsajátítá-
sára vezet. Ez a felügyelet a nevelő legelső fel-
adata, ám ügyelni kell a r r a is, nehogy a fel-
ügyelet elnyomássá f a ju l jon s megakassza az 
élet nekilendüléseit. A felügyelet csak irányít-
son s ne akadályozza meg a kezdeményezést; 
ne csupán a tévedésekkel s keletkezhető bajok-
kal számoljon, hanem vegye figyelembe azt is, 
liogy a természet sok jónak is a forrása. Ahhoz, 
hogy a gyermek természete napvilágra kerül-
jön, bizonyos fokú szabadságra is szükség van: 
ez a szabadság éppenséggel nem veszélyes ak-
kor, lia bölcs és tapasztalt tekintélynek a fel-
ügyelete alatt áll. 

Azonban a gyermek spontán erőkifejtésének 
az ellenőrzése még nem is elegendő, a nevelő-
nek ezen kívül sugalmaznia is kell megfelelő 
erőfeszítéseket. A gyermek rendkívüli képzelő-
erő vei van megáldva s igen élénk képzetei köz-
vetlenül is cselekvésre indít ják. Ez a magyará-
zata annak, hogyan tud órákhosszat eljátsza-
dozni mindenféle semmiséggel, amelynek nevet 
ád s amely élő személyiséggé tűnik előtte: a 
kislány minden nehézség nélkül eltársalog a ba-
bájával , a fiúcska meg tüzes par ipának tekinti 
a söprűnyelet. Ezt a rendkívüli és csodálatos 
képességét ki kell használnunk, hogy kedvet 
keltsünk a gyermekben olyan tevékenykedésre, 
amely testi és erkölcsi fejlődését egyaránt-elő-
mozdít ja. 

H a a még nehezen betűzgető gyermeket a r ra 
szólítjuk fel, hogy vegye kezébe a könyvet, az 
bizony csak ímmel-ámmal tesz eleget a parancs-
nak, mert azok a fekete ákombákomok egyálta-
lában nem hatnak a képzeletére. De ha előbb 
néhány megkapó eseményt mondunk el a könyv 
tartalmából s ekként fölébresztjük érdeklődé-
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sét és megragadjuk képzeletét, a gyermek 
szinte nekiesik a könyvnek, készen a legnagyobb 
erőfeszítésre, hogy megfejtse a nyomtatot t be-
tűk talányát s ezen az úton fedezze föl ama cso-
dákat, amelyekről neki ízelítőt adtunk. 

Fölösleges hosszabban fejtegetnünk a nevelő 
szerepét akkor, amidőn az anny i ra cselekvő, 
folyvást szárnyaló gyermeki képzeletnek ser-
kentéséről ós i rányí tásáról van szó. Csak annak 
a megállapítására szorítkozunk, hogy a gyer-
mek képzeletének i rányí tása és erőfeszítéseinek 
megindítása egyazon dolog. 

H a a tetterő serkentésével jó eredményt aka-
runk elérni, a r r a is ügyelnünk kell, hogy 
csakis elérhető és látható célokat tűzzünk ki, 
mert a gyermek mihamar elveszti bátorságát, 
ha nem t u d j a erőkifejtésének eredményét meg-
állapítani. Neki kézzelfogható, szemmel látható 
eredmények kellenek: ezt a szó szoros értelmé-
ben vesszük. Ily szemmel látható eredmény pél-
dául édesanyjának elismerő mosolya, társainak 
bámulata, látogatók helyeslése. 

Az erkölcsi jót és rosszat nevelőjének örö-
mén vagy bánatán kell a gyermeknek felismer-
nie. Az erkölcsi jó az örömnek a légkörét, az 
erkölcsi rossz viszont a fájdalomét, bánatét te-
remti meg körülötte. 

Ju ta lom és büntetés csak akkor gyakorol tel-
jes erkölcsi hatást a gyermekre, ha az nevelője 
elégedettségének vagy rosszalásának természe-
tes következményeként jelentkezik előtte. 

Ekként a gyermek erkölcsi erőkifej tése a ne-
velő magatar tásától függ. Emennek tehát ál-
landóan ügyelnie kell arra , hogy elégedetlen-
sége jelét csak abban az esetben nyilvánítsa, ha 
igazi rosszat tapasztal, viszont elismerését is 
csak valóban jó tettek fölött fejezze ki. A gyer-
meknek az az ösztönszerű vágya, hogy nevelő-
jének mosolyát és örömét vívja ki, valamint az 
az üdvös félelme, hogy ne keltsen elégületlen-
séget, ha ta lmas indítékok a cselekvésre s az erő-
kifejtésre, a jó gyakorlására s a rossznak elke-
rülésére. 

L'Education familiale (Brüsszel), 
193fi ápril isi szám. 

J. Viollet. 

A jászberényi tanszerkiállítás bejárata. 

TUDOMÁNY,IRODALOM» MŰVÉSZET 

Leidenfrost Gyula: „Keserű tenger". (Frank-
lin Társulat kiadása.) 

Az ember tulajdonságainak egyik legcsodála-
tocsabbika, hogy mindig vágyakozik valami 
után, amije nincs, vagy amit elvesztett. Ez a 
tulajdonság magyarázza meg a magyar ember 
erős nosztalgiáját a tenger után, ez a vágyako-
zás robbant ki közel egy század előtt a „ten-
gerre magyar" jelszóban s öltött testet az egyet-
len magyar kikötő, Fiúmé, milliós áldozatok 
árán történt kiépítésében. Amióta pedig a kék 
Adria s vele együt t ez a kis darab magyar ten-
gerpart elveszett számunkra, még erősebben él 
mindannyiunkban a tenger szeretete, a vá-
gyakozás azok után a szép idők után, amikor a 
végtelen vizek néhány négyzetkilométerét még 
mi is magunkénak mondhattuk. 

Mennyivel erősebbnek élhet ez az érzés Lei-
denfrost Gyulában, a kiváló magyar tenger-
kutatóban, aki kutató út ja in , mint a tengerek 
szabad sirálya, számtalanszor kalandozta be az 
Adriát s látogatott meg más tengereket s így 
ismerte meg a tenger minden titokzatos szépsé-
gét. Könyvének minden sora erről a nagy-nagy 
tengerszeretetről beszél, ez a szeretet vezeti tol-
lát, ad szárnyat gondolatainak, hogy amikor tu-
dományos biológiai alapon számol be a tenger 
életéről, mégis izgalmas regénynél érdekesebb 
olvasmánnyal ajándékozza meg a magyar ol-
vasóközönséget. 

Szinte káprázik a szemünk a tengernek attól 
a nagy gazdagságától, amely Leidenfrost Gyula 
avatott vezetése mellett szemünk elé tárul , mert 
nemcsak a tenger szépségeivel, költészetével is-
mertet meg minket a szerző, hanem azzal a ki-
meríthetetlen kincsesbányával is, amely millió 
és millió embernek biztosít kenyeret, megélhe-
tést. A tenger hihetelen gazdagsága elsősorban 
ál latvilágának csodálatos sokféleségében ós vál-
tozatosságában nyilvánul meg. Ebbe a tengeri 
faunába ad bepillantást Leidenfrost Gyula, 
amikor sorban megismerteti az olvasót az osz-
trigatermeléssel, a sokféle tengeri hal, rák, 
kagyló mozgalmas életével, a tenger szörnyete-
geinek életmódjával, a mélységekben vívott ti-
táni harcaival. 

Sorban vonu l t a t j a el a szerző előttünk azokat 
a kincseket, amelyek évszázadok folyamán kü-
lönböző hajókkal süllyedtek a végtelen vizek 
fenekére s amelyek visszaszerzéséért állandó 
ostromot folytat a Neptun ellen az ember. Vál-
tozó szerencsével folytonosan folyik ez a harc, 
itt-ott sikerül is tetemes értékeket visszahódí-
tani a tengertől, de az egyenlőtlen harcban bi-
zony legtöbbször a tenger marad győztes s min-
den páncélkamránál biztosabban őrzi továbbra 
is az embertől elhódított kincseket. 

De a tengernek nem az az igazi kincstára, 
amit a búvárok ostromolnak, hanem, amit a 
vegyészek iparkodnak belőle kibányászni. Ke-
vésre mentek ők is, csak éppen morzsákat tud-
tak a terített asztalról lecsipegetni. Pedig a ten-
ger azúrkék vagy smaragdzöld pa t iká jában a 
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vegyészek idáig va lami harminckétféle elemet 
talál tak különböző vegyületek a lakjában. Pa rá -
nyokra elosztva a nemesfémek is óriási meny-
nyiségben találhatók föl a tenger vizében s ha 
valamikor a vegyészeknek sikerülne a tenger 
kincstárát teljesen kifosztani, minden emberre 
ju tna belőle fejenkint ötvenezer kiló arany és 
tízezer kiló ezüst. I Ia a vegyészi tudomány meg-
ta lá l ja a kulcsot az óceán páncélszekrényéhez, 
a zsákmányból bőven ki lehet fizetni valameny-
nyi hadisarcot, az összes szövetségközi adóssá-
gokat, sőt jócskán maradna belőle még sok 
egyébre is. De sor keriilhet-e erre valaha is? 

Érdekesen számol be Leidenfrost a „kék szén" 
fontosságáról és értékéről s ismerteti azokat a 
kísérleteket, amelyek a hullámverésben rej lő 
óriási energiaforrás kihasználására i rányulnak. 
H a a tengerjárás tüneményét ki tudnók ak-
názni, a kilowattórák trillióit áll í thatná az em-
ber szolgálatába, többet, mint amennyi ener-
g iá ra egyáltalában szüksége van. 

Leidenfrost Gyula könyvét azzal az érzéssel 
tesszük le, hogy nemcsak megtudtunk mindent, 
ami t egy átlagosan művelt embernek a tenger-
ről tudnia kell, hanem kiolthatatlanul szí-
vünkbe vésődött a nagy vizek szeretete és szá-
munkra — remélhetőleg egyelőre — még kese-
rűbb lett a „Keserű tenger". 

„Orvos az őserdőben". I r t a : Albert Schweitzer. 
Fordí to t ta : Klopstock Gizella. (Franklin-Tár-
sulat kiadása.) 

Dr. Schweitzer Albert , a nagy emberbarát , 
orvos, filozófus, teológus, orgonaművész, Jo-
hann Sebastian Bach híres méltatója előttünk 
fekvő könyvében meg í r j a a f rancia Egyenlítői-
Af r ikában általa alapí tot t lambaranei kórház 
alapí tásának történetét s lambaranei működé-
sének első éveit. 

Ez a nagyszívű emberbarát élete céljául tűzte 
ki, hogy kórházi tevékenységével legalább 
részben jóvátegye mindazt az igazságtalansá-
got ós kegyetlenséget, amit a négerek az el-
múlt évszázadok a la t t kénytelenek voltak el-
szenvedni a civilizált európaiaktól. „Minden 
emberért , aki szenvedést okozott, el kell men-
nie egynek, aki segítséget hoz" — í r j a könyvé-
ben. 

Schweitzer ezt az elvét a maga személyére 
vonatkozólag teljes egészében megvalósította. 
Életéről valóban elmondhatjuk, hogy mások-
nak áldozott élet. Mélységes hite, a jó cseleke-
detekért égő lelkesedése és napja inkban egé-
szen kivételes e t iká ja öntötte bele azt a hatal-
mas erőt, amellyel kitűzött céljait hiánytala-
nul meg tudta valósítani. 

Előt tünk fekvő könyve szinte szokatlanul 
nagy sikert a ra to t t és számos kiadásban jelent 
meg német, svéd, dán, holland, angol, f rancia , 
spanyol, orosz, cseh, japán és finn nyelven. A 
könyv gazdag anyaga és meglepő írásművé-
szete nemcsak a szakembert nyűgözi le, hanem 
a közönség legszélesebb rétegeit és az érett if-
júságot is. 

Megragadó erővel ecseteli Schweitzer azt a 

sok betegséget és nyomorúságot, amelyben a 
forró A f r i k a őserdeinek néger lakossága szen-
ved. Az álomkor, a t rópusi malária és vérhas 
s az európai előtt szinte hihetetlen mértékű 
fekélyek és fekélyesedés okozta szörnyű szen-
vedéseket, rettentő emberpusztí tást pedig a tu-
domány és civilizáció fegyvereivel csak a fe-
hér ember tudja enyhíteni és megakadályozni. 

Rendkívül érdekesen ismerteti a könyv az 
őserdők szociális problémáit és a trópusokon a 
rendszeres munka nehézségeit. Európában azt 
hiszik, hogy a vadak között igen csekély bérért 
annyi munkás t lehet kapni, ahányat csak akar-
nak. Ennek pedig éppen az ellenkezője igaz. 
Sehol sem lehet olyan nehezen munkás t kapni, 
mint a primit ív népeknél és a munkatel jesí t -
ményhez viszonyítva sehol sem fizetik meg 
őket olyan jól. A bennszülött kevés munkával 
szinte mindent megkap a természettől, amire 
a fa luban a megélhetéshez szüksége van. Ha 
kunyhót akar építeni, amely megvédje a nap-
tól és esőtől, a hozzávaló fát, bambuszt, ra f f iá t 
és háncsot megtalá l ja az erdőben. Azután ül-
tet még egy kevés banánt és maniokot, kicsit 
halászik, vadászik és ezzel mindene megvan, 
ami szükséges, anélkül, hogy munkásnak kel-
lene elszegődnie, vagy rendszeresen kellene ke-
resnie. A néger nem lusta, hanem szabad em-
ber. Ezér t mindig alkalmi munkás marad, aki-
vel rendes üzemet fenntar tan i nem lehet. 

Végül megismerjük a missziók magasztos 
munká já t és szerzőnek a hittérítés terén szer-
zett tapasztalatai t . Megállapítja, hogy a niisz-
sziók a bennszülöttek között olyan emberi és 
keresztény jellemeket nevelnek, akik a misszió 
esküdt ellenségeit is meggyőznék arról, hogy 
Jézus taní tása mennyire meg tud ja változtatni 
a pr imit ív embereket is. Azt kívánja , bár lenne 
a missziónak elegendő pénze és elegendő em-
bere, hogy ú j telepeket alapíthasson a föld-
rész belsejében, mielőtt még a fehérek keres-
kedelme eljutna oda mindazokkal a veszélyek-
kel és nehézségekkel, amelyeket a négerek szá-
mára felidéz. 

Örülünk, hogy a Frankl in-Társu la t lehetővé 
tette ennek az értékes könyvnek magyar ki-
adását s így lehetőséget nyújtott , hogy azt ol-
vasóközönségünk is megismerhesse. 

Lenau. A magyar születésű és éppúgy magyar 
jellemű, magyar lelkű költő, Lenau verseiből 
egy kötetnyit nemcsak magyar nyelvre, de ma-
gyar versekre is fordí tot t át Havas István, a 
neves magyar poéta. Lenau máskülönben is 
nemcsak születése révén, de egész tragikus 
életpályájával, költői alkotásaival, i t thagyott 
emlékeivel és pé ldájával együtt színtiszta és 
ra jongó magyar szellem, akinek élete a magyar 
halhatat lanok dicső sorába tartozik. Gyönyörű 
verseiből, melyeket eredetileg anyanyelvén, 
vagyis német nyelven írt, olyan magyar költő 
lelke, szelleme árad, aki ra jongó szerelmese 
mindannak, ami m a g y a r : égnek, földnek, a ma-
gyar népnek és nemzetnek s a nemzet múlt já-
nak és jövendőjének; amazt megbecsüli, emeb-
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ben magyar szíve rendületlen hűségével bízik. 
Ez a rajongó, gyönyörű költői szellem tragé-
diában fejezte be életét, mely azonban nem 
mult el, mert költészetében minduntalan meg-
újul , mint most is, méltó, nagyérdemű költő-
tá rsa : Havas Is tván tolla, szelleme, művészete 
pompás verseiben. Azt hisszük, hogy Havas 
Is tván amily közel áll Lenau tiszta költészeté-
hez a maga költészetében, leghivatottabb ma-
gyarázója, fordí tója Lenau verseinek, amelyek 
meleg magyar szellemét, tar ta lmát , legtöbbször 
még verstechnikai formái t is a megértő költő-
társ nagy szeretetével önti ugyanolyan vers-
idomokba, amilyenekben maga Lenau megírta, 
mégpedig olyképen, hogy az valóban dicsősé-
gére válik. Bevezetőül a Lenau verseiből című 
kötethez megható élet- és jel lemrajzot is írt 
Lenauról — Havas Is tván s ez a bevezető 
olyan, mintha első és egyik legszebb költe-
ménye volna a Lenau és Havas szövetséges 
költészetének. 

Mélyből hoztam. (Nagy Méda versei.) Szenve-
delmes asszonyi lélek szólal meg Nagy Méda 
erőteljes költészetében. Verseiben csupa misz-
t ikumot lá tunk és érezünk, olyan asszony köl-
tői lelkét, aki majdnem emberfölötti erővel 
v ív j a az élet nagy tusái t és szinte szenved az 
örökké eleibe toppanó ti tkok izgalmaitól. Nagy 
Méda keresi az élettitkok izgalmait: szenvedé-
seit és örömeit egyaránt , válogatás és meg-
különböztetés nélkül. Úgy érezzük, hogy maga-
sabbrendű lelki, asszonyi életében szüksége van 
azokra, hogy élvezi az élet titkait, amelyek ta-
lán annál kedvesebbek neki, mennél rejtelme-
sebbek. Érzelmei, gondolatai, szemlélkedései 
éppoly misztikusak, mint a formák, amelyekbe 
azokat foglal ja . Szinte örökösen viaskodik a 
misztikummal s ez teszi költészetének mérésig 
szépségeit. Szereti a titkot, talán m e r t abban 
jobban föl talál ja költészetének elemeit, ame-
lyeket nem keres, mert nem kell keresnie; túl-
áradó képzeletében és ra jongásában dúsgazda-
gon teremnek azok meg. Nagy Méda született 
költő, aki szinte nem győzi szórni véná j a pazar 
kincseit, amelyek lelkében viharokat teremnek. 
Szenvedelmesen lüktet minden költeménye, 
mintha egész költészete csupa szenvedelem 
volna. De sokszor csak költői fo rmá jában van 
a szenvedelem, költészete szívesen hódol a leg-
gyöngédebb gondolat vagy érzés varázsának is. 
Költészete főkép az asszonyi élet problémái 
körül a legerőteljesebb. Nagy Méda költészete: 
az i f j ú ság ra jongása és költészete. Sokszor vak-
merő, olykor túlzó, de kétségtelen, hogy hatal-
masan és mindig egyéni. Verseiben érezzük az 
ihletet, a szépség vágyát és megbecsülését és 
a formák gondját . Nagy Méda erőteljes költői 
tehetség, akitől még sok meglepő költői alko-
tást és abban sok meglepő fordulatot is vár-
hatunk. Azt bizonyosan tudjuk , hogy a Mély-
ből hoztam szárnyaló kötetének — folytatása 
is lesz. Olyan, ami ehhez méltó folytatás, ha 
nem a mélységekből hozva is. Hanem — a 
magasságokból. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Dr. Josef O. Vértes: Nervöse Kinder. Ein 
Handbuch für Eltern und Erzieher. (Ideges 
gyermekek. Kézikönyv szülők és nevelők ré-
szére.) Paderborn , 1935. Ver lag Ferdinand 
Schöningh. 136 lap. 

Az ideges gyermek mind gyakoribb jelenség 
lesz korunkban, amit a modern életnek gyors 
i r amú fejlődésén kívül a két évtizeddel ezelőtt 
lezajlott nagy vi lágkatasztrófa s annak gazda-
sági és tá rsada lmi következményei bőségesen 
megmagyaráznak. S ez a jelenség nem kis gon-
dot jelent a szülőknek de természetesen a tá r -
társadalomnak is és nagy fe ladatot ró reá juk . 
Gyermekek tömegéről van szó, tehát a nemze-
tek ér tékál lományának jó nagy részéről, mely-
nek megmentéséért mindent meg kell kísérelni 
és tenni. 

Könyvünk szerzője, kit már több mint ne-
gyedszázad óta foglalkoztatnak az ideges gyer-
mekek életjelenségeire vonatkozó tanulmányai 
s ki e tekintetben európai viszonylatban is jó 
névnek örvend, e téren folytatot t sokévi tanul-
mányai t és bőven szerzett tapasztalatai t kí-
ván ta összefoglalni éppen E u r ó p a színe előtt, 
német nyelven Németországban kiadott művé-
vel. Könyvének egyéni színezetet sa já t eredeti 
adatai , megfigyelései, kísérletei, tapasztalatai 
adnak, melyeket mint az ideges gyermekek 
1920-ig fönnállott ál lami iskolájának igazgatója 
s ugyanazon intézet lélektani laboratóriumának 
vezetője, de mint e téren magángyakorlatot is 
folytató nevelő gyű j tö t t . 

Bevezetésül mindenekelőtt azt az alapvető 
kérdést törekszik tisztázni, hogy ál talában van-e 
jogunk ideges gyermekekről beszélni, vagy pe-
dig bele lehet-e, kell-e olvasztani ezt a t ípust 
más jelenségformák keretébe"? E tekintetben 
teljesen pozitív eredményre ju t az ideges gyer-
mek-típusra vonatkozólag. Ezen az alapon kí-
sérli meg — s bocsássuk előre, te l jes sikerrel — 
mindazon tudományos eredményeket, melyek 
az ideges gyermekre vonatkoznak s mindazt, 
ami e tárgyra nézve értéket jelent, egységes 
műbe önteni s a maga gondolataival és elmé-
letével is kiegészíteni. E l já rásában teljes tár-
gyilagosságra törekszik és eklektikus álláspon-
tot foglal el. Kétszáznál jóval többre rúg azok-
nak a dolgozatoknak száma, melyek az ideges 
gyermek testi és lelki életének jelenségeit né-
met, francia, angol és olasz nyelven tárgyal-
ják s szerzőnk több évtizedes foglalkozása so-
rán e tudományos kutatásokat mind figyelembe 
vette, mikor a r r a a meggyőződésre jutott , hogy 
legfőbb ideje volna rendet teremteni e kérdés 
szótágazó tárgyalásaiban és megalkotni a szük-
séges gyógyító pedagógiai rendszert. 

Tárgyalásának gondolatmenete a felnőttek s 
a gyermekek ideges jelenségeinek összehason-
lításából kiindulva az idegességnek testi, lelki 
és szervezeti fe l fogását mu ta t j a be s az ide-
vágó különféle megállapítások gazdag soroza-
tából ju t a gyermeki idegesség t ip ikus ismer-
tető jeleinek: a fokozott ingerlékenység és a 
gyors kimerülés jelenségeinek értékeléséhez. 
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Vizsgálódásaiban a következő lépés az, hogy a 
gyermek idegességének okait keresi s azokat 
részben átöröklés ú t j án létrejött adottságok-
ban, részben a születés előtti és utáni környe-
zeti tényezőkben ta lá l ja meg. Majd megra jzo l j a 
az ideges gyermek jelenségi képét lelki és testi 
tekintetben. A lelki élet ra jzánál fej tegetései a 
gyermek érzeteinek s képzeteinek viszonyára, 
egész gondolatvilágára (ügyeimére, érdeklődé-
sére, felfogására, emlékezetére, képzeletére s a 
mindezekben jelentkező fáradási mozzanatokra), 
az érzelmi és akarat i élet jelenségeire, jellemre, 
vérmérsékletre, érzelmekre, kényszerképzetekre 
és más zavarjelenségekre kiterjednek. Az ide-
ges gyermek testi életének vizsgálatánál szól 
a testalkatról, a vegetat ív rendellenességekről, 
a szív és az edényrendszer zavarairól, az emész-
tés és lélekzés zavarjelenségeiről, a nemi és ki-
választó szervi szférának ideges tüneteiről, az 
ideges gyermekeket fenyegető súlyosabb beteg-
ségi lehetőségekről: hisztériáról, lelki betegsé-
gekről és vitustáncról. Szerzőnk könyvének 
negyedik szakasza a gyermeki idegesség gyógy-
pedagógiai kezelésének kitűnő összefoglalását 
a d j a s e téren a therápia három részre osztásá-
nak, a gyógyítás, nevelés és taní tás há rmas 
munká jának szükségességét á l lapí t ja meg. A 
gyógyítás kérdésénél az általános szempontok 
során az elkülönítés, a nyugalom, az orvossá-
gok s főleg a lelki ráha tás jelentőségét fejte-
geti. Majd az egyes ideges jelenségek (ingerlé-
kenység, félelem, kimerültség, álmatlanság, éj-
jeli rettegés, kényszerképzetek, t r aumák , be-
szédzavarok, az emlékezet gyöngülése) kezelé-
sével külön-külön foglalkozik. Ebben a szakasz-
ban az orvosi szempontok az uralkodók. Az ide-
ges gyermekekkel szemben alkalmazandó ne-
velői és tanítói teendők alkotják a k i tűnő ösz-
szefoglalásnak befejező s minket tan í tókat kü-
lönösen közelről érdeklő fejtegetéseit, melyek 
a szerzőnek, egy orvosilag is képzett jeles pe-
dagógusnak értékes felfogását tükröztet ik a 
testi és lelki nevelés összhangjáról, a büntetés 
és jutalmazás lényegéről, az ideges gyermekek 
iskolájában egyedül jogosult e l járás szellemé-
ről, az ideges gyermekek statisztikájáról, az 
ezek részére szolgáló középfokú oktatásról s az 
ideges gyermekek pályaválasztásánál követendő 
szempontokról. A könyv gyakorlat i jelentősé-
gét különösen emeli s e tekintetben jó szolgá-
latot tesz a záradékként szereplő fejezet, mely 
egy ezirányú gyógypedagógiai didakt ikának 
vázlatát tartalmazza, megkísérli megállapítani 
a tanítási anyagot és módszert az iskola szel-
lemtudományi, bölcsészettudományi és művé-
szeti t á rgya i ra nézve egyaránt. 

Vértes József könyve két dolgot éreztet meg 
és lá t ta t be velünk, figyelmes olvasóival. Egyik 
az, hogy a mai élet súlyos körülményei kö-
zött szigorú kötelessége a pedagógusnak külö-
nösen behatóan foglalkozni a gyermeki ideges-
ség jelenségeivel. Mély lélektani behatás t igé-
nyelnek ezek és sohasem könnyelmű, felületes 
kíméletet. Az ideges gyermekek nevelésében 
rövid, de velős parancs és egyben ti lalom ural-
kodik a nevelőre és taní tóra nézve: Ne légy so-

hasem következetlen! — A másik dolog, amit 
e könyv elolvasása u t á n meg kell ál lapítanunk, 
az, hogy kár volt nekünk magyaroknak az ide-
ges gyermekek egyetlen külön kísérleti iskolá-
ját a világháború u tán , bizonyára az államház-
t a r t á s szanálása során, megszüntetnünk. Ahol 
ily komoly tudományos eredmények alakulhat-
tak ki, mint aminőket e könyv a magyar is-
kola minden munkásának okulására összefog-
lal, ot t értékes szellemi munka folyt, az hasz-
nos alkotása volt a magyar iskolaszervezetnek 
s megérdemelné, hogy ismét föltámasztassék. 
Kívánatos volna az is, hogy ez igen kitűnő és 
tanulságos könyv, melyet minden tanító em-
bernek okvetlenül el kell olvasnia, magyar 
nyelven is hozzáférhetővé váljék az iskola gya-
kor la t i munkásai részére. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Segély olasz tanítócsaládoknak gyermekáldás 
esetén. 

A nemzetnevelésügyi miniszter rendelete ér-
telmében a tanítóságot is megilleti az állami 
tisztviselőknek gyermekszületés esetén já ró 
ju ta lom (premio). Ez a rendkívüli segély pro-
gresszív alapon úgy van megállapítva, hogy 
az első gyermek születésekor a tanító családja 
400 l i rát kitevő összeget kap. A prémium a 
gyermekek száma szerint emelkedik 3.000 l í ra 
maximál is összeg erejéig, de csak törvényes 
házasságból származó és élve született gyer-
mek után jár. 

A cserkészek világ-jamboree-ja. 
A cserkészeknek 1937. évi nemzetközi össze-

jövetelét az év nya rán t a r t j ák meg Németal-
földön, Vogellenzang falu környékén, az északi 
tengernek négy kilométernyire eső dünáin. A 
szervezők vagy 30.000 résztvevőre számítanak, 
köztük 20.000 idegenre. Az előkészítő bizottság 
élén Rambonnet, a németalföldi cserkészek fő-
nöke áll. 

Egy kiváló olasz gyógypedagógiai folyirat. 
Dr. Giuseppe Montesano egyetemi matfán-

ianár , a római psychiatr iai kl inika vezetője, 
a L'assistenza dei minorenni anormali' c. te-
kintélyes gyógypedagógiai szakfolyóiratot 
szerkeszti. Ennek legutóbbi számában az ő 
tanulmánya is olvasható a „debolezza morale" 
(erkölcsi gyengeség) eseteiről, amikor t. i. a 
k iskorú gyermek jobb meggyőződése ellenére 
is magára vagy másokra nézve káros csele-
kedeteket követ el. Montesano professzor ki-
váló asszisztensnője, Gina Mangili, a gyógy-
pedagógiai iskola II. és III. osztályában köve-
tendő didaktikai eljárással foglalkozik. A fo-
lyóirat ugyanezen száma ismertet i a római és 
firenzei gyógypedagógiai tanítóképző-intézetek 
és iskolák működését is. A szakfolyóirat ki-
adóhivatalának címe: Róma, Via Giacomo 
Puccini 10. 
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A jugoszláv tankönyvszabadalom ellen. 
Belgrádban f. év j anuár havában a tankönyv-

kereskedők, tanítóegyesületek és más érdekelt 
tényezők bevonásával értekezletet tar to t tak , 
amely egyhangúlag állást foglal a közoktatás-
ügyi minisztérium részéről tervezett tankönyv-
monopólium ellen. A felszólalók részletesen 
kifejtet ték ennek a tervnek közművelődési, pe-
dagógiai, társadalmi és gazdasági há t rányai t , 
amelyeket 10 pontba foglalva, emlékiratban 
terjesztettek fel a miniszterhez. 

Nagybritánnia. 
J . Gr. K e r r angol egyetemi tanár „Biológia 

és állam" c. előadásában rámuta to t t a r ra , hogy 
biológiai szempontból a nevelésnek két célját 
kell megkülönböztetni: az egyik magá t az 
egyént t a r t j a szem előtt, a másik az egyént a 
közösséggel kapcsolatban. Amaz magában fog-
lalja a test és szellem egészségének és erejének 
ápolását, az üdeség és határozóképesség fej-
lesztését, ép érzékeket, gyors és megbízható 
megfigyelő tehetséget s ennek okos és találó 
értékesítését, a szorgalomnak, munkabírásnak, 
koncentrációnak, bátorságnak kifejlesztését, vé-
gül az egészséges becsvágy és céltudatosság is-
tápolását. A második csoportba tartoznak: fe-
gyelem, együttműködésre való érzék, lojal i tás 
sa já t fa jáva l és hazájával szemben, hazaszere-
tet, tisztességes magatar tás , finom megkülön-
böztetés s fogékonyság a becsület és becsüle-
tességgel szemben. — A felsorolt tényezők, úgy-
mond, jóval fontosabbak a puszta emlékezet-
beli ismereteknél. 

Művész-tanítók. 
Buenos-Airesben (Argentínia) azzal a célzat-

tal, hogy a taní tóság körében buzdítsák és fej-
lesszék a művészi tevékenységet, kiáll í tást 
rendeztek, amely kizárólag a tanszemélyzet 
t ag ja i által készített műalkotásokat mu ta t t a 
be. Az ötlet életrevalónak és a felkarolásra ér-
demesnek látszik, mert szinte minden ország-
ban akadnak tanítók, akik bár mellékesen, de 
sikerrel tevékenykednek e téren. 

A mezőtúri népviselet bemutatása a jászberényi 
tanszerkiállításon. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium Hatvanban. A hat-
vani j á r á s tanítósága Hullin Antal vármegyei 
kir. tanfelügyelő elnöklete alatt 1936. évi má jus 
16-án tar tot ta szemináriumát. A szemináriumon 
a miskolci tankerület i főigazgatóság képvisele-
tében megjelent Kolumbán Lajos tanügyi taná-
csos. Je len volt továbbá Harkabusz László apát , 
egyházm. ker. tanfelügyelő vezetésével a járás , 
illetőleg kerület papságának több tag ja , vala-
mint Lévay Mihály v. püspök, Várkonyi Sán-
dor főjegyző s még sokan mások a közélet je-
lesei közül. Az előkészítést és szervezést Atzél 
Béla a járás II . körzetének iskolafelügyelője 
végezte. A házigazda szerepét Hamza György a 
vasúttelepi iskola igazgatója, a hatvani járás i 
taní tói kör elnöke töltötte be. 

Hullin Antal elnöki megnyitója a tanítóság-
gal együttérző, annak munkájá t megbecsülő és 
értékelő tanfelügyelő megnyilatkozása volt. 
U tána Kolumbán La jos tanügyi tanácsos szó-
lott a j á rás tanítóságához. Hammel Árpád vm. 
népművelési t i tkár a törvényhatósági Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottság köszöntését tol-
mácsolta. 

Özv. Magdó Mártonné pásztói áll. el. iskolai 
tanítónő tanítása: „Az úszás, Archimedes tör-
vénye" következett, az V. osztályban. A tanító 
felkészültségével, nagyon szép előkészítéssel is-
mertet te az anyagot. Pál Margit ha tvan i közs. 
óvónő az óvoda munká já t igyekezett közelebb 
hozni az iskolához szép gondolatokból felépített, 
szakszerűséggel előkészített értekezésében. Majd 
Vásárhelyi József maconkai rk. isk. tan. a mel-
léknevet ismertette igazi művészettel. 

„Az iskolánkívüli népművelés ú j ú t j a i " címen 
Alzél Béla körz. felügyelő értekezett. Széchenyi 
eszmevilágából indult ki és rámutatot t azokra az 
ntakra , amelyeken a m a népművelőjének járn ia 
kell. 

A szeminárium értékes munka volt. Azzá tet-
ték az abszolút készséget mutató tanítások, az 
értekezések és az, hogy élénk bizonyságát nyúj-
tották a magyar tanító komolyságának, munka-
szeretetének és tanulnivágyásának. 

A szeminárium befejezése után tar to t ta a hat-
vani j á ráskör ezévi rendes gyűlését. A gyűlésen 
Hamza György áll. el.' isk. igazgató elnökölt. 
Megnyitójában rövid áttekintést nyú j to t t a ta-
nítóság érdekeiről, törekvéseiről és célkitűzései-
ről. U t á n a P. Anaklét Ferences a tya mondott 
lelkeket megrázó beszédet arról a hazaszeretet-
ről, amelynek ott kell égnie minden magyar ta-
nító lelkében. Zeke Gábor iskolafelügyelő, várm. 
ált. Egyesület i elnök a tanítói mozgalmakról 
szólott azzal a szeretettel, amely őt ezen a téren 
is jellemzi. Böhm Pé te r hatvan-vasúttelepi isk. 
tanító ,.A tanító védelme" címen ta r to t t mind-
végig élvezetes előadást. 

Pedagógiai szeminárium Lengyeltótiban. 
Ódor Gyula Somogy vármegye kir. tanfelügye-
lője folyó évi május hó 26-án Lengyeltótiban 
pedagógiai szemináriumot tartott, melyen a já-
rás taní tóságán kívül a megjelentek körében 
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ott volt dr. Begedy Pé ter főszolgabíró, dr. Meix-
ner Emil korniányfőtanácsos, balatonlellei föld-
birtokos, Csapó Albert egyházmegyei tanfel-
ügyelő és még sok tanügyi barát. 

A tanfelügyelő igen értékes beszéddel nyitotta 
meg a szemináriumot. Beszédében a lelkiisme-
retes tanítói munkáról és a szeminárium fontos 
és a nemzetet érdeklő tárgysorozatának rövid 
ismertetésével nyitot ta meg a szemináriumot. 

A megnyitó u tán dr. Moró La jos járásorvos 
a tüdővészről tar to t t igen értékes előadást. 
Kapcsolatosan az előadással, Lovas János ba-
latonlellei községi tanító a tuberkulózisról 
mintatanítást muta to t t be. Az értekezlet a leg-
nagyobb elismeréssel adózott a taní tásér t . 

Ezt követte Ruttner La jos balatonlellei igazgató-
tanító, körzeti iskolafelügyelő Loczka Alajos: 
„Iskola és Élet a nevelés ú j ú t ja in" című mű-
vének ismertetése. A körzeti iskolafelügyelő 
alapos előadása a jelenlévők lelkében mara-
dandó nyomot hagyott . 

Peinhoff er József balatonszemesi rk. kántor-
taní tó: ,.A magyar ember mai élete" célkitűzés-
sel gyakorlati mintataní tásában a szeretet je-
lentőségével foglalkozott. Végül Karácsonyi 
Kornél balatonbogiári áll. igazgató-tanító az ál-
talános továbbképző népiskola 6345/1935. számú 
VKM-i rendelettel életbeléptetett Tanterv és 
Utasítás-t ismertette. Ódor Gyula kir. tanfel-
ügyelő a szemináriumi előadóknak köszönetet 
mondott. 

Pedagógiai szeminárium Kaposvárott. A ka-
posvári és az igali j á r á s tanítósága május hó 
23-án tartot ta évi pedagógiai szemináriumát 
Kaposvárott . Ódor Gyula kir. tanfelügyelő meg-
nyitotta a pedagógiai szemináriumot. Hangoz-
tatta, hogy az 1935: VI. tc-hez kiadott Utasí tás 
értelmében a család- és nemzetvédelem jegyé-
ben fog megtartatni.. Ezután következett Melich 
Andor kaposvári áll. tanító, körzeti iskolafel-
ügyelő előadása a család- és nemzetvédelemről, 
Loczka Alajos „Iskola és élet a nevelés ú t ja in" 
c ímű könyve nyomán. Nagy alapossággal ké-
szült előadásában hivatkozott a család válsá-
gára . A családi élet máról-holnapra felbomlik, 
emiatt a gyermek szenved. A család felbomlása 
veszélyezteti a társadalom, a nemzet alapját . 
A gyermekben felébreszteni a családi tűz-
hely szeretetét. Hangozta t ja , hogy a neve-
lés nehezebb, mint a tanítás. Nincs egy álta-
lános összefoglaló nevelési kódexünk. Ennfek 
hiányát érezték is az Utasítást szerkesztő peda-
gógusok azért minden tan tá rgyra rányomták 
a nevelési bélyeget, amikor minden órában, min-
den tantárgy keretében előírták a nevelési ele-
met. 

Nemzetnevelés tekintetében erősíteni kell azo-
kat a kapcsokat, amelyek a magyar t a magyar-
ral összekötik, ellenben el kell oszlatni azokat az 
akadályokat, amelyek az egyik magyar test-
vért a másiktól elválasztják. Ezt az előadást 
volt hivatva demonstrálni az ezután következő 
tanítás IV. o. tanulókkal a beszéd- és értelem-
gyakorlatok köréből. Titán Edéné kadar-
kúti rk. tanítónő művészeti módon oldotta meg 
a feladatát és játszi könnyedséggel uralkodott 

az anyagon. Taní tása nem egy gyermeknek, sőt 
kar társnak is könnyeket csalt k i a szeméből-

Dr. Fenyő Dezső kaposvári iskolaorvos a tu-
berkulózisról és annak romboló, rettenetes ha-
tásáról tartott megszívlelendő előadást. Ezt de-
monstrál ta dr. Krénusz Elek szomajomi rk. ta-
nító V. és VI. o. tanulókkal. A tanítás hatásos 
képek alapján történt. A képek világosan mu-
tat ták a tüdővész keletkezését, terjedését. Végül 
Bárd Miklós közs. iskolafelügyelő ismertette az 
általános továbképző népiskola tantervét és uta-
sítását, melyhez többen hozzászóltak. 

Pedagógiai szeminárium Berettyóújfaluban. 
Csonka-Bihar székhelyén, Beret tyóújfa luban 
m á j u s hó 24-én rendezett pedagógiai értékekben 
gazdag szemináriumot dr- Jakab László kir . 
tanfelügyelő. Szemináriumon megjelent vitéz 
dr. Bessenyey Lajos tanker, főigazgató, dr. 
Hoffmann I s tván tanügyi tanácsos, dr. Szilágyi 
Lajos, a vármegye főispánja. Továbbá: Veress 
Bálint h. esperes-lelkész, Andó Ferenc, Fekete 
Gusztáv, Hajdú Gyula, Morvái Aladár, Nemes 
Ferenc, Eördögh Lajos ref. lelkészek, Gyenes 
György róm. kat. plébános és még sokan a ne-
velésügy barátai . 

A „Magyar Hiszekegy. . . " u t án dr. Jakab 
László tartot t értékes beszédet. Az üdvözlést 
v. dr. Bessenyey Lajos tanker , főigazgató kö-
szönte meg. Nagyvonalú beszédében rámutatot t 
a r ra , hogy míg a rnult nevelési i rányának ten-
gelyében az értelmi nevelés volt, addig ma az 
erkölcsi nevelés áll nevelői munkánk középpont-
jában. Ha 1918 előtt már ebben a szellemben 
lett volna nevelve a nemzet, kibírta volna az 
összeomláskor előállt lelki krízist és ma nem 
volna Trianon. Minden iskola végezzen erős 
nemzeti és erkölcsi nevelői munkát . A tanítók 
r a k j á k le koráll-módra — szüntelen és fá radha-
tat lanul — lelkük drága nevelői értékeit. Majd 
Bertalan Ferenc isk. felügyelő tartotta meg 
nagy felkészültséggel megírt értekezését „ be-
széd- és értelemgyakorlat érzelmi és akara t i 
életre való hatásáról". Előadásához v. dr. Besse-
nyey Lajos tank. főigazgató és dr. Jakab 
László kir. tanfelügyelő szóltak hozzá. Felhív-
ták tanítók figyelmét arra, hogy a beszéd- és 
értelemgyakorlat egységeit iigy dolgozzák fel 
iskoláikban, hogy az ismeretek nyújtása mel-
lett érvényre jusson az erkölcsi nevelői hatás is. 
Érdekes taní tás t mutatott be Petrásovits Magda. 
„A szófogadatlan kis egérről" fogalmaztatott a 
II . osztályban. Sikerült taní tásához dr. Jakab 
László, Décsey Lőrinc, Gyarmati József, v. Mo-
gyoróssy Béla és Sidó József szóltak hozzá. 

Ezután Nácsa Antal ta r to t ta meg gondosán 
előkészített taní tását „A mezőn élő kártékony 
állatok"-ról a IV. osztályban. Komoly nevelői 
értékeket n y ú j t ó tanításához többen hozzászól-
tak. 

Űgy a tanításokból, mint a hozzászólásokból 
gazdagon gyümölcsöztethető tapasztalatokat 
nyertek a résztvevők. Szeminárium a Himnusz 
liángjaival záródott. 

Délben közebéd volt, amelyen felszólaltak v. 
dr. Bessenyey Lajos tank. főigazgató, dr. Szi-
lágyi Lajos főispán a taní tóság és a nevelésügy 
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nagy barát ja , dr. Jakab László kir. tanfelügyelő, 
Veress Bálint h. esperes-lelkész és Gyenes 
György plébános. Felszólalások méltóképen egé-
szítették ki a szeminárium értékeit. 

Körzeti pedagógiai szeminárium Peremar-
tonban. Rendezte Váth J ános iskolafelügyelő. 
Ezen a vidéken az iskolák fele osztatlan. Másik 
fele kéttanítós. Háromnál többtanítós iskola 
csak kettő van. Mikor a körzeti szeminárium 
t a r t á sá ra felhívták a felügyelőket, Vátli első 
gondolata az volt, hogy ennek a vidéknek az 
egytanítós iskola egy délelőtti foglalkoztatá-
sára van feltétlenül mintaképül szüksége. A 
tanítónövendékek nagy hányada kikerül a kép-
zőből, anélkül, hogy erre példát lá thatna. S 
nagy hányada ilyen egytaní tós falusi, vagy 
tanyai iskolába jut s az iskola k á r á r a áll ta-
nácstalanul. Az iskola b á n j a ezt a kísérleti 
nyúl szerepét. Váth körú t j a in érdeklődött kar-
tá rsa i óhaja után is. Tapasztalatból is látta, 
hogy mi kell a vidékén. S hogy mintát mutas-
son, felkérte Günther Jo lán gyakorlóiskolai ta-
nárnőt, aki áldozatos szívvel, a nála megszo-
kott művészettel vállalta s kivitelezte a tervet. 
Beszéd- és értelemgyakorlatból indult ki. Taní-
tási egysége a Kenyér volt. Aztán ezt az örökké 
időszerű tanítási egységet kapcsolással átvit te 
a számolásra, földrajzra, történelem s polgári 
jogokra s természetrajz-gazdaság, ének-tor-
nára . Tanítók tanítójaként s édesanyák, paraszt 
édesanyák megkönnyeztetőjeként. Jóságá t még 
azzal is tetézte, hogy Váth felkérésére minden 
egyes körzeti osztatlan iskola részére képzős 
növendékeivel órarendes óratervet készíttetett. 
Cukorként kapkodták szét. Kép, szám, grafi-
kon, táblai rajzok segítségével mutatot t mintát 
ez a művészlélek. Az elvetett magból, hisszük, 
k i sa r jad a mindennapi kenyér. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Kat. tanitók gyűlése Esztergomban. Az Esz-
tergom-vidéki Róm. Kat . Népnevelők Egyesü-
lete f. é. május hó 26-án ta r to t ta ez évi rendes 
közgyűlését az esztergomi érseki tanítóképző-
intézet dísztermében. A gyűlésen megjelentek: 
dr. Badocsay László főispán, Glatz Gyula pol-
gármester, dr. Lepold Anta l főegyházmegyei 
főtanfelügyelő, dr. Drahos János, dr. Szokolay 
Antal és dr. Hamvas E n d r e prel. kanonokok, 
Kocsán Károly v. országgyűlési képviselő, az 
Orsz. Kat . Tanítószövetség főt i tkára, a helybeli 
tanintézetek igazgatói, dr. Pauer I s tván tan-
ügyi s. t i tkár, az egyesület kötelékébe tartozó 
körök esperesei, a világi és szerzetes papság 
és a tanítóság igen nagy számban. Mint elő-
adók Mihalovics Zsigmond tb. kanonok, az 
Actio Cat. orsz. igazgatója és Finta Sándor, a 
Kat . Tanítóegyesületek Orsz. Szöv. elnöke je-
lentek meg. 

Jeszenszky Kálmán prel. kanonok elnöki 
megnyitójában az Actio Catholica szükségessé-
géről beszélt. Bepillantást nyú j to t t a kat. val-
lás utolsó száz évi történetébe, melynek ered-

ményeként megállapítot ta a ka t . öntudat hiá-
nyosságát . A kat. öntudatot bele kell v innünk 
taní tásunkba és nevelésünkbe, mer t csak így 
tudunk egyházunk és hazánk j a v á r a szolgálni. 
A magya r nemzetet megmentő X I . Ince pápára 
hivatkozott ezekután. Budavára visszavételét 
Ince pápa ha j to t t a végre, de személye eddig 
mégis feledésbe ment . Munkálkodnunk kell te-
hát a kat. öntudat és erőteljes ka t . közvélemény 
kiépítésében. 

Mihalovics Zsigmond tb. kanonok, az Actio 
Catholica orsz. igazgatója, a jövő évi célkitű-
zésről: „Krisztus és a falu"-ról t a r to t t előadást. 
A bolsevizmus veszedeleme ellen az A. C. esz-
közeivel védekezhetünk. Vissza kell vezetnünk 
a fa lu t a régi öntudatos kat. életre. A nemzeti 
megnyilatkozást kifejező m a g y a r népviselet 
és dal kultuszát is vissza kell ál l í tanunk. Mun-
kánkat már az iskolában kell megkezdenünk, 
az ot t lefektetett oszlopokra az tán tovább épít-
hetünk. 

Finta Sándor a Ka t . Tanítóegyesületek Orsz. 
Szöv. elnöke vázolta a tanítóra váró, fenti célt 
szolgáló kötelelezettségeket. Gárdonyi szerete-
tével kell nekünk tanítóknak a fa lu t szolgál-
nunk, hogy a sötét fellegek kiderül jenek a ma-
gyar fa lu fölött. A magyar taní tó t a végvári 
vitézekhez hasonlította, akiknek feladata az ú j 
pogányság ellen felvenni a harcot. 

Szkalka Lajos társelnök az egyesület kötelé-
kébe tartozó körök működéséről ta r to t t beszá-
molót. Azután az Orsz. Tisztviselői Betegápo-
lási Alap-ba való belépésre vonatkozó határo-
zatot ismertette. M a j d a hajdúszoboszlói gyógy-
ház berendezésére kér te a Központi Bizottság 
által javasol t 50 P adomány megszavazását. 

A Hevesinegyei Általános Tanító Egyesület 
gyöngyösi já rásköre május hó 23-án ta r to t ta 
gyűlését. S'ebestyén Lajos igazgató, iskolafel-
ügyelő járásköri elnök megnyitóbeszédében a 
nevelés feladatával és céljával foglalkozott. 
A tetszéssel fogadott beszéd és elnöki bejelenté-
sek u tán Zeke Gábor olvasta fel a központi szer-
vek á l ta l kidolgozott javaslatokat a tankötele-
zettség meghosszabbítására, a jellegkülönbség 
nélküli fizetés utalványozására, a VI I . fiz. o.-ba 
kellő időben való bejuthatásra, az igazgatói ha-
táskör és t iszteletdíjak rendezésére, végül a 
magyar falu egészségügyére vonatkozólag, me-
lyeket a járáskör elfogadott. Ezu tán követke-
zett a gyűlés legértékesebb és legszemléletesebb 
része, amikor dr. Beyer Edéné, kispesti 
állami elemi iskolai tanítónő, a reform-
írásról tartott módszeres bemutató-tanítást . 
Közvetlen előadásával, gazdag tapasztalatai-
val az érdeklődést annyira fokozta, hogy 
amikor részben a gyöngyösi közp. áll. el. is-
kola néhány I. osztályos, főkeppen pedig sa já t 
taní tványaival az í r á s gyakorlati bemutatását 
végeztette, az elismerés minduntalan tapasztal-
ható volt. A hallott és látott szép bemutató-
tanítás u tán a jelenvoltak lelkesen ünnepelték 
dr. Beyer Edénét és a kérdések özönét intézték 
hozzá. Keszthelyi I s t ván ny. ig., az Eötvös Alap 
újabb szociális i rányú tevékenységéről tar tot t 
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előadása után a Hiszekegy elmondásával zárta 
be az elnök a j á ráskör i gyűlést. 

A Bajavidéki Hóm. Kat. Tanítóegyesület 
június hó 2-án tar tot ta évi rendes közgyűlését, 
amelyen dr. Gonczlik Ká lmán apátplébános el-
nöki megnyitóbeszédében a tanítói h ivatás és a 
tanítói munka magasztosságát méltat ta. Majd 
Vág Is tván részletes t i tkár i jelentése után 
Szendrő Imre ka tymár i tanító „Hogyon jelent-
keznek a szociális bajok a gyermeknevelés-
ben?" című előadását és Rasztik Béla bácsal-
mási tanítónak a nép megszervezéséről és a 
népsaj tó terjesztéséről szóló értekezését hall-
ga t ta meg a közgyűlés. Szabó B. Dénes bácsal-
mási tanító indí tványára a közgyűlés határoza-
t i lag kimondta, hogy az espereskerület tanító-
sága a sérelmes intézkedések miatt nem óhajt 
az OTBA kötelékébe lépni és ezen határozatát 
a Bajavidéki Róm. Kat . Tanítóegyesület nagy-
gyűlésén keresztül a Szövetségnek is megküldi, 
hogy azt az őszi közgyűlésén indí tvány alakjá-
ban tárgyal ja . Ezután a zárdi elemi iskolák 
tanulói a „Szülők nap j á r a " ír t két szép szín-
darabot adtak elő, mindenkit megindító nagy 
hatással . 

A Pestvármegyei Általános Tanítóegyesület 
Ráckevei Járáskörének és az Állami Tanítók 
és óvónők Országos Egyesülete Pestszenterzsé-
beti Körének taní tósága f. évi június hó 6-án 
Soroksáron pedagógiai szemináriumot és köz-
gyűlést tar tot t . Megjelent ezen mintegy négy-
száz tanító, jelenvoltak Ruszthy Rusztek Ká-
roly tanügyi tanácsos, Pes t vármegye kir . tan-
felügyelője a pedagógiai szeminárium rende-
zője, dr. Révész Béla a központi j á rás főszolga-
bírója, Drozdy Gyula a Néptanítók L a p j a fő-
szerkesztője, Kovács Anta l pápai kamarás, 
Csontai Győző tanügyi t i tkár, Kandi Mihály 
Soroksár község főjegyzője, Weisz József a 
község bírója, Lánc József a Pestvármegyei 
Általános Tanítóegyesület ügyvezető alelnöke, 
vitéz Csorba Ödön az Állami Tanítók és óvónők 
Országos Egyesületének főtitkára, Földes Fe-
renc a Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes 
Szövetségének t i tkára , Auer István ny. minisz-
teri számvevőségi főtanácsos, dr. Schmidt Fe-
renc polgári iskolai igazgató és még többen a 
község vezető polgárai közül. 

Bodó Lajos iskolafelügyelő, a taní tói kör el-
nöke meleg szavakkal üdvözölte Ruszthy Rusz-
tek Károlyt , mint aki első alkalommal van je-
len a járáskör taní tóságának körében. A peda-
gógiai szemináriumot Ruszthy Rusztek Károly 
magasszárnyalású előadással ny i to t ta meg. 
Mély gondolatokban erkölcsi igazságokban 
gazdag és a való életet meglátó s a lapul vevő 
előadásában rámuta to t t azon egyetlen útra, 
melyen a magyar tanítóságnak a keresztény 
erkölcsi világnézet és az ú j magyar lelkiségre 
való nevelés a lapján haladnia kell. Nagyér tékű 
és igen vonzó előadása szemmelláthatólag meg-
fogta a tanítóleikeket és akt iv i tásra késztető 
mély hatás t gyakorolt rá juk . Az előadásban 
kifejezésre ju tot t igazságoknak, nevelési elvek-
nek mintegy a gyakor la tba való átvitelét vilá-

g í to t t a meg Drozdy Gyula az olvasmánytár-
gya lás módjáról tar tot t előadásában. Nagy 
gyakor la t i tapasztalattal , kiváló pedagógiai 
tudássa l és éles meglátással fejtegette, hogy 
miként kell az o lvasmánytárgyalás t a népisko-
la i taní tás középpontjává tenni és általa a gon-
dolkodásra, az átérzésre való nevelést szolgálni. 
Azu tán Drozdy elméleti előadásának igazolását 
és a gyakorlatban való érvényesítésének mód-
já t , az olvasmánytárgyalásból tar to t t igen ér-
tékes és hatásos gyakorlat i taní tással szemlél-
tet te . Drozdy Gyula előadása és tanítása nem-
csak a tanítóság megnyilvánult érdeklődésére 
n a g y vonzó ha tás t gyakorolt, de valóban ma-
radandó értékeket is adott a tanítói hivatás 
tökéletesítéséhez. 

Vitéz Szereda Béla iskolafelügyelő a lég- és 
gázvédelemről t a r to t t vetí tet tképek kíséretével 
hasznos, ügyes előadást. A közgyűlés tárgy-
sorozatával kapcsolatban Földes Ferenc a 
„Nemzettanulmányozás" fontosságát és módo-
zatá t meggyőző hatással ismertette. Vitéz 
Csorba Ödön a tanítóság jóléti intézményeinek 
áldásos hatásáról beszélt ós azok szeretetére s 
támogatására h ív t a fel ismételten a figyelmet. 
Bodó Lajos elnök a népoktatás és a tanítóság 
egyes időszerű kérdéseit ismertet te összefog-
lalva, melyekkel kapcsolatban határozati ja-
vaslatokat te r jesz te t t be 1. az i f júság és az 
ál lástalan taní tók védelmének érdekében, 2. a 
mindennapos tanköteleskornak kiterjesztése 
tá rgyában, 3. a tanítói ál lás megbecsülését 
szolgáló intézkedések tá rgyában és 4. anyagi 
segítés nyú j t á sának szorgalmazása ügyében az 
állandóan fokozódó drágaság elviselhetővé té-
tele végett. Közgyűlés a határozat i javaslato-
k a t egyhangúlag elfogadta. 

Huszti Imre a tanítói kör pénztárosa a kör 
számadását és költségvetését terjesztette a köz-
gyűlés elé. J avas l a t á r a a közgyűlés elhatározta, 
hogy a já ráskör segélyalapját „Bodó La jos 
Segé lya lapénak nevezi el, m in t akinek 10 éves 
elnöksége a la t t és megértő lelkülete folytán 
létesült és gyarapodot t ezen alap most má r 
számottevő összegre. 

Végül Bodó La jos elnök köszönetet mondott 
Rusz thy Rusztek Károlynak és munkatársai-
nak a szeminárium megrendezéseért, az elő-
adóknak értékes taní tásaikért , a kar társaknak 
pedig a türelmes, fegyelmezett magatar tásáért . 

Járásköri tanítógyűlés Sajószentpéteren. A 
Borsodmegyei Általános Tanítóegyesület sajó-
szentpéteri j á rásköre a napokban tartotta évi 
rendes közgyűlését a kaszinó nagytermében. 
Dobos László ki r . tanfelügyelő képviseletében 
megjelent a gyűlésen Telek Géza isk. felügyelő; 
Tálas Béla, az ált. egyesület elnöke és Sáfrán 
I s tván várm. népművelési t i tkár . Ott voltak: 
Szepessy Gyula főszolgabíró, Elek Imre kir. 
közjegyző, gondnoksági elnök: Hadrava Rezső 
j á r á s i testnevelési vezető. Martoncsik József fő-
jegyző, Horváth László községi jegyző és Szi-
gethy Ferenc ref . lelkész. Kálvin József áll. isk. 
igazgató a j á ráskör elnöke tar ta lmas megnyitó-
j ában rámutatot t a tanítói egység szükségessé-
gére, hogy a megoldásra váró kívánságok és 
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célkitűzések mielőbb megvalósulhassanak. Lel-
kes beszédében fokozottabb munkára buzdította 
a megjelenteket s köszöntötte a Wodianer-díj jal 
kitűntetett Tálas Bélát. Hadrava Rezső járási 
testnevelési vezető a leventeoktatásban kiváló 
eredményt elért Mikola Gyula, Nagy Zoltán, 
Böhm Emil, Barkász Bertalan és Szűcs Gyula 
taní tóknak a vármegyei testnevelési felügyelő-
ség elismerő és dicsérő okiratát nyúj to t ta át. 

Vay Dezső sajószentpéteri áll. taní tó tartott 
ezután gyakorlat i tanítást „Gazdasági kapcsola-
taink a külfölddel". A minden tekintetben jól 
sikerült tanítást Fekete Ignác rudolftelepi fő-
tanító bírálta meg. Sáfrán István vm. népmű-
velési t i tkár „Mit tehet a népiskola a nemzeti 
tudat ápolása érdekében" címen tar tot t elő-
adást. Mikola Gyula áll. tanító, iskolai fel-
ügyelő „Milyen szempontok szerint kell a taní-
tásra elkészülni" címmel értekezett. Szőke Jolán 
varbói tanítónő kedves, megkapó felolvasást 
ta r to t t „A gyermeki szeretetről". Az egyesületi 
t agd í j rendezéséről folyó megbeszélés után a 
gyűlés a Himnusz hangja i mellett ért véget. 

A csökölyi esp. ker. róm. kat. tanítóköre ez-
évi közgyűlését csütörtökön jún. 4-én tartot ta 
Kadarkúton. Megjelent Frey Géza esperes, ker. 
tanfelügyelő, Holló Gyula németladi, Mózner 
József kadarkút i plébános és a taní tóság tel-
j e s számban. A szentmisén a kadarkút i róm. 
kat. el. isk. énekkara kétszólamú énekeket és 
kánonokat énekelt Thán Ede tanító betanításá-
ban, Jávor Ignác kat. tanító orgonakísérete 
mellett. 

A gyűlést Mike Imre, a kör elnöke nyitotta 
meg. Beszámolójában megemlékezett Trianon 
16. évfordulójáról. Utána Herner Fe renc szu-
loki kat. tanító tartot t az énektanítás módsze-
réről szép felolvasást, amit nyomon követett 
Thán Ede kadarkúti tanító gyakorlat i ének-
tanítása. A hozzászólók megállapítása szerint a 
jó l sikerült tanítás mesterien igazolta a fel-
olvasásban elhangzott módszeres elgondolást. 

Majd Tarr Mária marie t ta i tanítónő szép fel-
olvasása következett, melyben i f j ú ságunk hi-
báiról beszélt. A felolvasást Mózner József ka-
da rkú t i plébános értekezése követte. 

A Karádi és Ságvári Róm. Kat. Esperes Ke-
rület Tanítóegyesülete jún ius hó 3-án és 4-én 
Balatonszemesen, Szigeti József a ságvári , Hopp 
József pedig a karádi esp. ker. elnökeinek ve-
zetésével tar tot ta meg évi rendes közgyű-
lését. A népes közgyűlésen megjelentek a ke-
rületnek esperesei, plébánosai és s. lelkészei 
tel jes számban, valamint Drozdy Gyula, lapunk 
felelős főszerkesztője. J ú n i u s hó 3-án este a 
Balaton pa r t j án levő Vigadóban a Balaton fej-
lesztésével kapcsolatos mozielőadás volt. Jú-
nius hó 4-én a közgyűlést szentmise előzte meg. 
Az elnöki megnyitót Szigeti József tar tot ta , 
majd a mul t gyűlés jegyzőkönyvét olvasták 
fel. Ezután Drozdy Gyula a földrajztaní tásnak 
módjairól tar tot t előadást, ma jd az előadásban 
hangoztatott pedagógiai elveknek megfelelő 
mintataní tás t . „A falu szépítési problémáiról" 
Tamás József népm. t i tkár tar tot t igen magas 

színvonalú előadást. A közgyűlés Hopp Jó-
zsef elnök zárószavai után a Pápa i Himnusz 
éneklésével ér t véget. 

H Í R E K 

Oktatófilmek bemutatója. Tudvalevő, hogy 
Hóman Bálint kultuszminiszter az évekkel ez-
előtt megindított f i lmoktatást átszervezte és 
Oktatófilm-kirendeltséget létesített, amelynek 
fe ladata az, hogy a filmet az általános oktatás 
kereteibe intézményesen és céltudatosan be-
vonja . Az Oktatófilm-kirendeltség, amely a 
székesfőváros hasonló célú szervezetét is be-
kapcsolta a munkába, kétévi serény munka 
utón odaért, hogy a tantervszerű oktatásba be-
illeszthető éghetetlen filmeknek ma már egész 
sora áll rendelkezésre. Időközben a kirendelt-
ség gépekről is gondoskodott s a 216 ál lami kö-
zép- és középfokú iskola közül máig mintegy 
200 iskolát látott el könnyen kezelhető, meg-
bízható és olcsó filmvetítőgépekkel. 

Az Oktatófilm-kirendeltség az eddig elkészí-
tet t filmekből június hó 8-án díszbemutatót 
rendezett. A bemutatón vitéz Hor thy Miklós 
Kormányzó Űr is megjelent. Jelen vol tak: Da-
rányi Kálmán miniszterelnökhelyettes, Hóman 
Bálint kultuszminiszter, Tasnádi-Nagy András 
államtitkár, Wlassics Gyula báró h. államtitkár, 
dr. Huszka Ernő miniszteri osztályfőnök, a 
főváros részéről pedig Lamotte Károly alpol-
gármester és Fe lkay Ferenc tanácsnok, a Kul-
tuszminisztérium sok főtisztviselője és meghí-
vott előkelő szakközönség. 

Az előadást Kósa Kálmán miniszteri ta-
nácsos bevezető beszéde nyi tot ta meg. Beszédé-
ben megvilágította a fi lmtechnika nagyszerű 
vívmányainak az általános oktatás terén való 
jelentőségét. Utána Geszti La jos a Fi lmkiren-
deltség vezetője ismertette a kirendeltség ed-
digi működését. Ezután kezdetét vette a be-
mutatás . Két részletben pergették le a legjobb 
f i lmeket s az első részben a bemutatást szak-
tanárok magyarázata kísérte. A közönség élénk 
érdeklődéssel f igyelt és gyakran tapsokkal is 
kifejezést adott tetszésének. A 10 bemutatot t 
f i lm közül legérdekesebb és legszebbek s nem-
csak az iskolai oktatásban, de az iskolánkívüli 
népművelésben is alkalmazhatók: „A vér kerin-
gése", „Öröm és bánat Kalotaszegen", „Nápoly 
és Pompeji" , továbbá „A gólya", „A vásárcsar-
nok élete", „Hogyan mozognak a halak", „Vé-
gig a Szamoson" és a „Csángó magyarok" című 
filmek. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek ez 
az ú j a b b akciója végre biztos mederbe szor í t ja 
a f i lm alkalmazását az iskolai életben és az 
iskolánkívüli népművelés területén egyaránt s 
ezzel el fogja érni, hogy ez a hatalmas kul túr -
eszköz, amely ma már sok millió embernek al-
ko t ja mindennapi szórakoztató szellemi táplá-
lékát, sőt lelki indítékát is, olyan módon érvé-
nyesüljön, hogy a magyar köznevelést előse-
gítse és mindenkinek csak hasznára váljék. 
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Az Országos Gárdonyi Társaság közgyűlése. Az Or-
szágos Gárdonyi Tá r saság most t a r to t t a ezévi közgyű-
lését Simon La jos e lnöklete alatt, nagyszámú közönség 
részvétele mellett. E lnök megny i tó j ában jelentette, 
hogy a társaság mos t kezdi meg működésének tizen-
ö töd ik működési évéi. Ezt a tizenöt évet a jövő évben 
a tá rsaság megfelelő módon ünnepe ln i fogja. A tár-
saság tovább is a Gárdonyi-kul tusz jegyében fo ly ta t j a 
működésé t a magyar nemzet i i roda lom szolgálatában. 
Síklaki István fő t i tká r t i tkár i jelentése után dr. A'e-
nessy Béla pénztáros tett jelentést a társaság vagyoni 
á l lapotáról . A t isz t ikar t kiegészítették o lyanformán , 
hogy alelnökké válasz tot ták dr. Fitos Vilmost, pénz-
tá rossá dr. Romhányi Gyulát és t i t k á r r á Vághy P a n n i 
színművésznőt . Az e lhúnyt tagok helyébe rendes ta-
g o k n a k választotta a tá rsaság dr. Gaál Istvánt, dr. Ger-
y e l y f f y Gábori, dr. Koncz Dezsőt és Vághy Pann i t . 
Ezenkívül még tizennyolc, tagot választot t a közgyűlés. 
E lha tá roz ta a közgyűlés, hogy megind í t j a a Magyar 
Nemzet i Kultúrház megteremtését szolgáló mozgalmat . 
Kul t ivá l ja tovább is a gyermek- és i f júsági i roda lmat 
s megind í t j a a mag3'ar nép művelődését szolgáló mű-
vek kiadását. Karácsonykor gyermek- és i f júság i 
könyvkiál l í tást rendez. A társaság í ródiákjává meg-
választot ta Barut E n d r e írót, zeneigazgatóvá Ságody 
Otmár t . 

Járási népművelési nap az abaújmegyei Eucscn. Ez 
év m á j u s hó 10-én ta r to t t ák meg az abaújmegyei enosi 
j á r á s népművelői a szokásos népművelés i napot . Már 
a kora délutáni ó r á k b a n hosszú szekérsorok vonul tak 
fel a járás tíz községéből és hozták a szereplök s az 
é rdeklődők seregét az encsi levente spor tpályára . Az 
ünnepé ly a Himnusszal vette kezdetét , melyet az encsi 
f é r f i k a r adott elő. Sternegg Géza b á r ó járási főszolga-
b í ró megnyitó beszédet tartott , mely után monológ, 
m a j d gyermekkar és szavalat következett . Az ünnep i 
beszédet farkasfa lvi Farkas Géza országgyűlési kép-
viselő tartotta. Beszédében a m a g y a r népviseletek és 
népszokások f enn ta r t á sának és ápo lásának szükségét 
hangsúlyozta . Az ü n n e p i beszéd u tán a fa j iak, a felső-
fügödiek , alsógagyiak és csobádiak szereplése követ-
kezett , akik énekkel, színes felvonulással , magyar tán-
cokka l és műkedvelői színielőadással vettek részt az 
ünnepélyen. Az alsószendi, bereti és garadnai férf i -
k a r o k magyar nó táka t , ezek között i r redenta da loka t 
a d t a k elő. A szépen sikerült ünnepé ly a Hiszekeggyel 
ér t véget. Az egyes számokat Kálnay Bertalan, Mintsik 
I lona , Bujdos Béla és Kovács Béla, valamint az illető 
községek lelkes taní tó i ka r a t an í to t t ák be. Az ügyes 
rendezés Komorowicz Béla népművelés i t i tkár érdeme. 

A kecskeméti községi elemi iskolák .,Éneklő Ifjú-
sága" 550 kis énekes t vonultatott föl idei, i m m á r má-
sodik karének-vizsgahangversenyén. A helyi sa j tó sze-
r in t tomboló lelkesedéssel ünnepel te a közönség őket. 
A legszegényebb néposztá ly gyermekeinek karvezetője , 
Bodócs Etelka Is tenhez vivő áh í t a t r a ragadta a hall-
gatóságot, a klasszikus renaissance-korbel i világnagy-
ságok: Rebhun, Festa, Josquin ö rökszép dal lamú két-
szó lamú motettáival. A műsor további részét a m a g y a r 
nép i lélek nagynevű kuta tó inak , Kodály Z., Bárdos L., 
Herényi Gy., Halmos L„ Molnár A., Vásárhelyi Z., a 
n e m r é g elhúnyt Irtzing F. ragyogó sikerű népda l -
kó rusa i és kánona i alkották, Szonbati Károly, Bér-
czyné Árendás Karola , Lőrincz Béla, vitéz Parlagh 
Károly, Székely J e n ő és Salamon Mária szakavatot t 
vezetésével. Nagy sikert ért el Lőrincz B. sa já t feldol-
gozású népdalkórusával . Gombkötő Antal tanügyi ta-
nácsos, kir. tanfelügyelő ünnepi beszéde szerves egy-
ségbe forrasztott m i n d e n egyes számot , úgyszintén az 
ősmagyarok „ d a n á j á t " a legmagasabb ku l tú r foko t 
je lentő „Éneklő I f júság"-gal . Meleg, teljes elismeréssel 
mé l ta t t a a műsor r end jében a kis dalosokat és a kar-
vezetőket. A hangverseny k o r o n á j a k é n t a közös káno-

nokban , tíebhardi: Glória szálljon, Kodály: Tánckánon , 
a Katona József-színház négy kü lönböző részén el-
helyezett 550 főnyi gyermektömeg összecsendülő f r i ss 
hang ja varázsla tos erővel hatott . Ezt a színpadon 
Salamon Mária t an í tónő dirigálta. 

Egy tanító új dalai. Eberhárdi Patkó Olivér okány i 
községi t an í tónak és zeneszerzőnek a minap jelentek 
meg új , pá lyad í jnyer tes szerzeményei. A Magyar Zene-
a lbum országos pá lyáza tán az első d í ja t nyerte a 
„Tudom cn, hogy korhely vagyok" c ímű hallgató dal-
szövege. Budapes ten jelent meg „Zúg a vihar egész 
é j je l" c ímű hor tobágyi hal lgatója és „Ha beérek a 
sa rkadi c sá rdába" c ímű b ihar i csárdása , Udvardíj 
Szundy Róbert zeneszerző zenéjével. Eberhárdi P a l k ó 
Olivér még több pályázaton nyer t pá lyad í ja t . 

Az Üj Nevelés Világligája VI I . kongresszu-
sát Angliában, Cheltenhamban t a r t j a meg jú-
lius 31-től augusztus 14-ig. Világviszonylatban 
elsőrangú előadások. — Munkaközösségek. — 
Kiállí tások. — Tanfolyamok. — Filmek. — Be-
mutatók. — Tanulmányi és szórakoztató elő-
adások. — Bővebb felvilágosítással szolgál a 
„Jövő Üt ja in" szerkesztősége. I , Tigris-u. 41. 

Trianoni gyásznap a tápiósiilyi tanítói gyűlésen. 
A gyömrő—nagyká ta i já rások taní tósága a Pestvár-
megyei Általános Tan í tó Egyesület, valamint az Állami 
Taní tók és Óvónők Országos Egyesületének j á r á skö re 
T r i anon 16. év fo rdu ló ján tar tot ta közgyűlését az em-
lékezés, a meg nem alkuvó hazaf ias szellem nevelése 
és az á tü tő erőt jelentő egység jegyében. A két j á r á s 
taní tósága élén Ruszthy-Rusztek Károly tanügyi t auá -
csos, Pest vármegye vezető kir. tanfelügyelője, Mácsay 
Károly urii esperes-plébános, Galla Endre, , az Állami 
Taní tók Országos Egyesületének elnöke, vitéz Csorba 
Ödön, a Pestvármegyei Általános Tanítóegyesület al-
elnöke, Keszthelyi István, az Eötvös-Alap képviselője, 
Sándor Fr igyes rk. és Cseh Benő ref. lelkészek jelen-
tek meg. Az Országzászló előtt Csány Imre gyömrői 
áll. elemi iskolai tan í tó emlékeztetet t Tr ianonra s a 
magyar taní tóságnak az ú j honfogla lás ra vezető m a -
gasztos nevelői fe lada tá ra . Chinorániji Antal felügyelő-
igazgató elnöki megnyi tó jában kife j te t te , hogy Tr i anon 
lehetetlen intézkedéseiről nem elegendő a m a g y a r 
gyermeket és t á r sada lma t meggyőzni s megelégedni 
azzal, hogy ar ra illetékes tényezők és intézmények ter-
jesszék a magyar igazságot kü l fö ldön , hanem a kül -
földi taní tóságot is fel kell világosítani, meggyőzni, 
hogy lássák, érezzék azt a mél tánytalanságot , amit a 
gyűlölet sugal latára Tr ianonban elkövettek. Ha a kül-
földi taní tóság szívén át a t an í tványa i lelkéhez fé rhe-
tünk, azok a gyermekek a magyar igazság legeredmé-
nyesebb hirdetői, „propagáló i" lesznek. A kivitelre a 
Taní tók Szövetségéhez intézendő ha tároza t i javaslatot 
ter jeszte t t elő. Dr. Králikné Erdős Lenke tápióbicskei 
áll. t an í tó a nemzet i szellemnek kifejleszteséről ta r -
tott igen nagy figyelemmel hallgatott s méltányolt elő-
adást . Ruszthy-Rusztek Károly t anügy i tanácsos meleg 
elismeréssel adózot t az e lőadónak azért , hogy az elő-
adásban foglal tak gyakorlat i érvényesí tése a m a g y a r 
taní tók t r ianoni fe ladata i t szolgál ják. Az időjóslásról 
mindvégig derűs s a hazafias szellemet tükröztető, él-
vezetes tanítást muta to t t be Rózsa Sándor tápiószelei 
áll. h. tanító. Az egységről, az összetar tásról s a n n a k 
magasztos és gyakorla t i e redményei rő l különböző vo-
na tkozásokban szólottak Galla Endre , vitéz Csorba 
Ödön és Keszthelyi István, végül Ortutay Miklós gyöm-
rői áll. tanító az i f j ú tanítói nemzedék elhelyezkedé-
séről szólt. 

Találkozó. Csáktornya jelképes nagyközség a csák-
tornyai ál lami taní tóképzőintézetet 1886-ban — ezelőtt 
50 évvel — végzettek tiszteletére 1936. évi június h ó 
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23-án, kedden este 7 órakor , a budai „Zöldfa"-vendéglő 
é t t e rmében (Krisztina-tér 9) vacsorát rendez, amelyre 
a tanítóképzőintézet va lamennyi volt növendékét, csa-
lád tag ja ikka l együtt ezúton is meghív ja Zrínyi Károly, 
a volt intézet igazgatója, a jelképes nagyközség b í r á j a . 
A vacsorán résztvenni óha j tók szándékukat , a részt-
vevők számának megjelölésével, j ún iu s hó 20-ig be-
zárólag, levelezőlapon jelentsék be Muraközi (Szocsics) 
J enő áll. taní tónak, Pestszentlőrinc, Gyöngyvirág-utca 
12. sz. alá. — Fe lké rem a Győrött 1931-ben képesítő-
zött osztálytársaimat , hogy az ötéves találkozónk elő-
készítése céljából c ímüke t velem mie lőbb közölni szí-
veskedjenek. Kovács E r n ő tanító, Ásványráró, Győr m. 
— Az Angolkisasszonyok egri t an í tónőképzőjében 
1916-ban végzettek jún ius 29-én reggel 8 órakor talál-
koznak az intézel kápo lná j ában , a szentmisén. A részt-
venni szándékozók jelentkezését s a volt osztálytársak 
c ímét kéri l'ap I rén c. igazgató-taní tónő Füzesabony, 
Heves m. — Szeretettel kérem az 1926-ban a ba ja i áll. 
taní tóképzőintézetben végzett osztálytársaimat , hogy 
tudas sák velem c ímüke t és közöl jék kívánságaikat a 
folyó évi július 5-ére tervezett ta lá lkozóval kapcsolat-
ban . Cziráky József taní tóképzőintézct i tanár , Kőszeg. 
— Felhívom a csurgói (azóta megszűnt) áll. taní tó-
képzőintézet 1931-ben végzett növendékei t , hogy július 
5-én (vasárnap) t ö r t énendő ötéves ta lá lkozásunk helyé-
nek megállapítása cé l jából címükei velem közöljék. 
Timár ' J á n o s tanító, Györe, Tolna m. — Felhívjuk az 
a r a d i állami tan í tóképzőben végzett va lamennyi kar-
tá r sunka t , hogy az 1936 július hó 4-én és 5-én Buda-
pesten a Tanítók H á z á b a n rendezendő nagy találko-
zóra , melyen az összes évfo lyamok részt vesznek, je-
lentkezzenek. Meg fog juk alkotni a volt aradi taní tó-
képzősök szövetségét is. Címek kü ldendők és tá jékoz-
t a tó kérhető Deli L a j o s felügyelő-igazgató címén Vásár-
helykutas . — A szarvasi taní tóképző 1916-ban végzett 
növendékei július hó 4-én 9 ó rakor a képzőben talál-
kozót rendeznek. — Fe lké r jük a szegedi kir. kat . 
taní tóképző-intézet 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1926 
é s 1931-ben végzett növendékei t , hogy folyó hó 29-én 
reggel 9 órakor Szegeden, az intézetben ta r tandó talál-
kozón megjelenni szíveskedjenek. Más években végzett 
ka r t á r sa inka t is szeretet tel vá r juk . Aki a közös ebéden 
résztvenni óhajt , k é r j ü k , hogy ezt az igazgatósággal 
közöl je . 

Halálozás, Ábel András, a boldogi róm. kat. elemi 
iskola tanítója, fo lyó év m á j u s hó 30-án boldog házas-
ságának második, taní tó i működésének nyolcadik évé-
ben , rövid szenvedés u tán 29 éves korában , a halotti 
szentségekkel tör tént megerősítés u t á n nemes lelkét 
visszaadta Teremtő Urának . 

H I V A T A L O S R É S Z 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
60.457/1936. VI. szám alatt kelt rendelete a nien-
helyi tankötelesek elhelyezése, iskolábajárása 

és tanszerekkel való ellátása tárgyában, 

I. 
Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak és 

kir. tanfelügyelői hivatalnak. 
Menhelyi gyermekek nevelőszülőkhöz történő 

kihelyezésére nem minden vidék és nem minden 
község egyformán alkalmas. 

Vannak olyan községek, amelyekben a lakos-
ság gondolkodásmódjának és érzésvilágának 
a lakulása nem teszi lehetővé a menhelyi tan-
kötelesek elhelyezését. 

Vannak viszont olyan községek, amelyekben 
az általános követelmények feltalálásán kívül 
nagy számban vannak melegszívű, gondos és 
szívesen vállalkozó nevelőszülők, akiknél a 
menhelyi gyermekek egész életének a lakulása 
biztosítottnak vehető. 

Ez utóbbi községeket az állami gyermekmen-
helyek természetesen fokozottabb mértékben 
igyekeznek igénybevenni, e téren azonban 
előbb-utóbb szembe találkoznak a helyi iskola-
fenntartó hatóságokkal, mer t ezekben a közsé-
gekben a menhelyi tankötelesek számának sza-
porodása az iskolák zsúfoltságát idézi elő. 

Figyelembe véve a gyermekvédelemnek nagy 
nemzeti jelentőségét és azt a körülményt, liogy 
a menhelyi gyermekek kihelyezése a gondozási 
díjak jelentős összege fo ly tán a községek szá-
mára tetemes hasznot is jelent, kívánatosnak 
tartanám, h a a menhelyi tankötelesek elhelye-
zésében minél több község venne részt, mert 
ebben az esetben a menhelyi tankötelesek be-
iskolázása körül felmerülő nehézségek is meg-
szűnnének. 

A m. kir. belügyminiszter ú r r a l történt meg-
állapodásom értelmében az állami gyermek-
menhelyek igazgatóságai a jövőben minden ú j 
telep létesítése vagy menhelyi tanköteleseknek 
telepre kihelyezése előtt a telep létesítésének, 
illetőleg a kihelyezésnek összes körülményeit 
a menhelyi tankötelesek szabályszerű beisko-
lázásának kérdésével együt t az illetékes kir. 
tanfelügyelői hivatalokkal való közvetlen tár-
gyalások során tisztázzák, a szükséges intéz-
kedések megtételét tőlük kérik és az említet t 
kérdések végleges rendezése érdekében velük 
egyetértően j á rnak el. 

A kir. tanfelügyelői hivatalok támogassák 
viszont legmesszebbmenően az állami gyermek-
menhelyek igazgatóságát munká jában ós gon-
doskodjanak arról, hogy a menhelyi gyámoltak 
érdekeinek felkarolása t á rgyában 110.299/1924. 
VIII/a. szám alat t (1925. évi H. K.) kiadott 
itteni rendelet lelkiismeretesen végrehajtassék. 

Gyermekmenhelyi tankötelesek ügyében a 
kir. tanfelügyelői hivatalok csak abban az eset-
ben tegyenek ide jelentést vagy javaslatot, ha 
a szóbanlevő ügyeket az ál lami gyermekmen-
helyek igazgatóságával és más érdekelt ténye-
zőkkel folyta tot t tárgyalások során egyáltalán 
nem lehetett megnyugtató módon rendezniök. 

A m. kir. belügyminiszter ú r a tárgyalások 
során közölte velem azt is, hogy egyes iskolák 
tankönyvek, író- és taneszközök, valamint kézi-
munkaanyag tekintetében túlzott igényeket tá-
masztanak a menhelyi tankötelesekkel szem-
ben. Egyik leányiskola például kézimunka-
anyagszükséglet címén 1V2 métertől 3 méter ig 
terjedő mennyiségben vásznat követel tanulói-
tól, amely vászonanyagból különféle ruházat i 
cikket és ágy ruhahuzatokat készíttet iskolai 
kéziniunkaoktatás keretében. 

Az ilyen tantestületek nem számolnak a mai 
súlyos gazdasági helyzettel, a magánháztar tá-
sok teljesítőképességének hiányával , sőt a men-
helyi tanköteleseknél az államkincstár érdeké-
vel sem. 
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Felhívom ezért Címet, u tas í tsa a felügyelete 
alat t álló állami, községi, érdekeltségi, társu-
lati, magán és izr. népiskolák tantestületeit, il-
letőleg tanítóit, hogy igényeiket e téren a leg-
kisebb mértékre szállítsák le, a 176.190/1919. és 
820—05—659/1920. szám alatt kiadott itteni ren-
deletek vonatkozó intézkedéseihez szigorúan al-
kalmazkodjanak és a menhelyi tankötelesek sa-
játos helyzetének figyelembevétele mellett gon-
doskodjanak feltétlenül arról is, hogy ezeknek 
a tanköteleseknek az iskolai felszerelése (tan-
könyvek, író- és tanszerek stb.) mindenkor gon-
dosan megőriztessék. 

A fenti rendeletemben foglal tak pontos 
végrehaj tásá t Címed a hivatalos iskolalátogatá-
sok alkalmával ellenőrizze és a körzeti iskola-
felügyelők által ellenőriztesse. 

II . 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A fenti rendeletemet azzal a kérelemmel van 

szerencsém nagybecsű tudomására hozni, hogy 
a bölcs főhatósága alat t álló iskolákra nézve 
hasonló módon intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1936. évi június hó 3-án. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
62.187—1936. VI. szám alatt kelt rendelete a 
debreceni nyári egyetem népszerűsétése tár-

gyában. 
I. 

Valamennyi kir. tanfelügyelői hivatalnak. 
A debreceni m. kir . Tisza I s tván Tudomány-

egyetem kebelében a f. év n y a r á n már X. év-
folyamatba lép az úgynevezett nyár i egyetem. 

Ennek a nyári egyetemnek a keretében mű-
ködik a többek között az az iskolánkívüli 
népművelési tanfolyam is, amelyet főként kül-
földi magyar tanítók részére t a r tanak meg. 

Kívánatosnak tar tanám, ha ezt a tanfolya-
mot a lehetőséghez képest a magya r taní tóság 
is lá togatná és így szemlanuja lehetne annak 
a felemelő látványnak, amikor a nyári egyete-
men a külföldieknek egész serege magyar kér-
désekkel foglalkozik. 

II . 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A kir. tanfelügyelői hivatalokhoz intézett 

fenti rendeletemet azzal van szerencsém a 
Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak nagybecsű tu-
domására hozni, hogy a bölcs főhatósága a la t t 
működő népiskolai taní tókra nézve hasonló mó-
don intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1936. évi június hó 3-án. 

A m. kir. minisztérium 1936. évi 3410/M. E. 
számú rendelete az állami gyermekvédelem 
székesfehérvári és váci kisegítő intézeteinek 
(ipariskoláinak) igazgatásáról és felügyeletéről. 

1. 

Az állami gyermekvédelem székesfehérvári és 
váci kisegítő intézeteinek (ipariskoláinak) igaz-

gatása és főfelügyelete az 1936. évi jú l ius hó 1. 
napján a belügyminiszter hatásköréből a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter hatáskörébe 
megy át. 

2. 
A székesfehérvári és váci kisegítő intézetek-

ben biztosított férőhelyeknek megfelelően (1. §) 
a had iá rvák ós gyermekmenhelyi kötelékbe tar-
tozó tanulók nevelésének és oktatásának intéz-
ményes biztosítását a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a belügyminiszterrel egyetértve sza-
bályozza. 

3. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha-

tályba, végrehajtásáról a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértve 
gondoskodik. 

Budapest , 1936. évi jún ius hó 2-án. 
Dr. Darányi Kálmán s. k. 

a miniszterelnökség ideiglenes vezetésével 
megbízott földmívelósügyi miniszter. 

Áthelyezés. • 
A m. kir . vallás- és közoktatásügyi miniszter 

dr. Gallay Rezső tanügyi t i tkár i címmel és jel-
leggel felruházott t anügy i segédtitkárt a Bor-
sod—Gömör—Kishont k. e. e. vármegyei kir. 
tanfelügyelői hivataltól, folyó évi júl ius hó l»-i 
hatállyal, Veszprém vármegye kir. tanfelügyelői 
hivatalához helyezte át és megbízta a kir . tan-
felügyelőség vezetésével. 

Pályázat szünidei tanítói továbbképző tan-
folyamra. A vallás- és közoktatásügyi Minisz-
ter Ür 61.007/1935. VI. ti. o. sz. rendeletével, a 
tanítóság szakszerű továbbképzése céljából f. 
évi jú l ius hó 13-ától bezárólag július hó 18-ig 
Kecskeméten a „Hirös-hét" ta r tama alat t , ta-
nítói továbbképző tanfolyamot rendez. 

A tanfolyamon résztvenni óhajtó taní tók és 
tanítónők, működési helyüknek, az iskola jel-
legének és szolgálati éveiknek feltüntetésével 
ír t kérvényeiket július hó 2-ig a kecskeméti 
kir. tanfelügyelőséghez küldjék és jelentsék be, 
hogy i lyen tanfolyamon a világháború befeje-
zése óta résztvettek-e? 

A tanfo lyamra kedvezményes ellátással 70 
nő- és 130 férti tanító vehető fel. Ezek a jelent-
kezéskor a lakásért és napi háromszori étke-
zésért nap i 2 P 50 f i l lér t fizetnek. A kedvez-
ményes helyre felvett hallgatók lepedőt, pár-
nát és t akaró t hozzanak magukkal. 

A kétszáz hallgatón kívül még mintegy 100 
hallgató vehető fel, akik azonban lakást nem, 
de napi 2 P-ér t háromszori étkezést kaphatnak. 

Könyvajánlás. 
A m. kir . vallás- és közoktatásügyi miniszter 

46.503/1936. számú rendeletével Tonelli Sándor, 
Az emberi civilizáció kezdetei című munká t a 
felső kereskedelmi iskolák, felső ipariskolák, 
ipari szakiskolák tanári , kereskedő- és iparos-
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tanonciskolák tanítói könyvtára i számára be-
szerzésre ajánlotta, A könyv ára 5-— P, Rózsa-
völgyi és Társa kiadása, Budapest . 

A szerző neve: dr. Orosz Rezső. — A könyv 
címe. A gyermek szervezete, életműködései, táp-
lálása, gondozása, gyakori betegségei és ápolása. 
— A kiadócég: Nóvák Rudolf és Társa, Budapest, 
— A megjelenési helye és ideje: Budapest, 1932. 
— A könyv alakja fűzött . — A könyv á r a por-
tóval együt t 4— P. Megrendelhető: dr. Orosz 
Dezső főorvos, egyetemi m.-tanár, Budapest, 
VII I , Szentkirályi-u. 6. sz. a. — Az a ján lás 
mely iskolafajok könyvtára i számára való be-
szerzésre vonatkozik: Középiskolai, tanító(nő)-
képző intézetek, felső kereskedelmi és polgári 
iskolák t anár i könyvtárai számára. 

Folyóiratajánlás. 
A szerkesztő neve: „Széehenyista Ifjúság" 

szerkesztősége. — A folyóirat címe: „Széehe-
nyista Ifjúság." — A kiadóeég: Kir . Magyar 
Egyetemi Nyomda. — A megjelenés helye és 
ideje: Budapest, évenkint 10 számban jelenik 
meg. — A folyóirat á ra : Előfizetési á ra egy 
évre 4— P. — Az a ján lás mely iskolafajok 
könyvtára i számára való beszerzésre vonatko-
kozik: Közép-, középfokú és szakiskolák ön-
képzőköreinek könyvtárai számára. 

Pályázati hirdetmény. 
Az Amizoni Károly ál tal alapítot t Országos 

Magyar Nőnevelő Intézetbe való felvétel tár-
gyában. 

Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek 44.159/1936. V. 2. számú ren-
delete a lapján. 

Az Amizoni Károly által alapított Országos 
Magyar Nőnevelő Intézet célja és feladata, 
hogy növendékei jövő hivatásukhoz képest de-
rék és művelt magyar háziasszonyokká és gon-
dos családanyákká készíttessenek elő. A taní tás 
ennek megfelelően elméleti és gyakorlati . El-
méleti t á rgyak: hit- és erkölcstan, neveléstan 
(egészségtannal kapcsolatban), magyar nyelv és 
irodalom, számtan, könyvvitel, gazdaságtan, 
utóbbinak keretében természettudományi isme-
retek, növénytermesztés, állattenyésztés, ház-
ta r tás tan és gazdaságtan; elméleti kertészet, 
rajz, művészettörténet, ének, testgyakorlás, né-
met és f rancia nyelv és irodalom. Az idegen 
nyelvek taní tásában nagy súlyt vet az intézet 
a folytonos gyakorlásra és társalgásra . Gya-
korlati t á rgyak : a háztar tás körébe tartozó ösz-
szes gyakorlat i munkák, a kertészet minden 
ága, állattenyésztés, baromfigondozás stb. 

Az intézetnek három évfolyama van. Csak 
bentlakó növendékei lehetnek. 

A I I I . év befejezése u t án a növendékek vég-
bizonyítványt kapnak. 

Az intézet Budapesten VI. kerület, Ameri-
kai-út 96. sz. alatt, sa já t e célra épített modern 
épületben, egészséges helyen, 5 holdas park és 
gazdasági ker t közepén fekszik. 

A tar tásdí jak, melyekben az élelmezés, a 
nyelvek ós zenetanítás is bennfoglaltatik, a kö-
vetkezők: 

Teljes ellátási d í ja t fizető növendékek tar tás-
díja az I. és II . évfolyamban évi 900 P , a 
I I I . évfolyamon évi 800 P, amely összeget 
10 havi egyenlő részletben kell havonta előre 
megfizetni. 

Kivételesen engedélyezhető kedvezményes el-
látási dí jér t az a növendék folyamodhatik, aki 
legalább általános jó t anulmányi előmenetelt 
és kifogástalan magaviseletet igazol és ezen-
kívül ú jkele tű hatósági bizonyítvánnyal iga-
zolja, hogy vagyoni és családi körülményei 
miatt kedvezményre érdemes. A kedvezményes 
helyek száma korlátozott, az I. éves növendé-
kek csak kivételesen indokolt esetben kaphat -
nak kedvezményt. 

Minden növendék a tar tásdí jon kívül, a be-
iratáskor, egész évre, felvételi és vegyesdíj cí-
men, 60 pengőt tartozik fizetni. Az esetleges 
gyógyszerköltségek vagy kórházi ápolási költ-
ségek ezekben a d í jakban nem fogla l ta tnak 
benn. 

Az Amizoni Károly ál ta l alapított Országos 
Magyar Nőnevelő Intézet első évfolyamában az 
1936/37. iskolai tanévre felvételért pályázhatnak 
azok a legalább polgári leányiskola, vagy 
középiskola IV. osztályát sikerrel végzett ke-
resztény leánynövendékek, akik 14. életévüket 
betöltötték, de 16 évesnél nem idősebbek, egész-
ségesek és szervi ba juk nincsen. 

A felvétel i ránt i kérvényeket az Amizoni 
Károly ál tal alapított Országos Magyar Nő-
nevelő Intézet Igazgatótanácsához címzetten, 
az intézet igazgatóságához június hó 15-ig kell 
benyúj tani . 

A felvételi kérvényekhez a következő okmá-
nyokat kell csatolni: 

a) Születési anyakönyvi kivonatot; 
b) hatósági orvosi bizonyítványt arról, hogy 

folyamodó egészséges és szervi ba ja nincsen; 
e) iskolai bizonyítványt arról, hogy folya-

modó legalább a polgári leányiskola, illetőleg 
a középiskola IV. osztályát sikerrel elvégezte. 
Ha a folyamodó a kérvény benyúj tásakor a 
IV. osztály elvégzését igazoló bizonyítvánnyal 
még nem rendelkezik, a I I I . osztálybeli bizo-
nyí tványát és a IV. osztálybeli félévi értesítő-
jét csatolja; 

d) hatósági bizonyítványt a családfő polgár i 
állásáról, vagyoni állapotáról, jövedelméről és 
a kérvényező esetleges magánvagyonáról , vagy 
ösztöndíjáról, továbbá a családtagok számáról, 
életkoráról, a családfő közvetlen gondozása 
alat t álló gyermekek számáról. 

e) Azok a folyamodók, akik a folyó iskolai 
évben, mint rendes tanulók iskolába már nem 
jártak, erkölcsi magaviseletüket szabályszerű 
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal tar toznak 
igazolni. 

A kérvényekre 2 P-s, a mellékletekre 30 fil-
léres okmánybélyeg ragasztandó. 

Érdeklődőknek szóbelileg vagy levélben n y ú j t 
felvilágosítást az intézet igazgatósága. 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított színmüvek 

18. sz. pótjegyzéke. 

Alföldi Géza: Alászolgája, tanú úr. Bp. Kókai L. 
Őrmester úr, jelentem a lá s san ! Bp. Kókai L. 
Pétör a sa rkára áll. Bp. Kókai L. 

Bar tunek János: Búcsú az; iskolától. ( I f j ú ság számára.) 
Körmend, Molnár D. 

Csite Károly: Az a p a megjelen. Bp. Kókai L. 
— -— Csicsó nem lop többé. Bp. Kókai L. 

Mi van a kötőmben? Bp. Kókai L. 
— — Virágcsokor. Bp. Kókai L. 

Zsuzsi néni a városbaií. (Gyermekek számára.) 
Bp. Kókai L. 

Erdélyi Mihály: Tahi -Tóth Veronika. Bp. Színházi Élet. 
Feleki László: Te t t ének oka ismeretlen. Bp. Marton 

Sándor. 
F i n t a Sándor: Éjjeli zene. Bp. Kókai L. 
Földes Ferenc: A honvéd sírja. ( I f j ú s á g számára.) Ceg-

léd. Simon és Garab . 
— — Nem! Nem! Soha! ( I f júság számára.) Bp. Kókai 

L. biz. 
Görög László: Szenzációs! A legú jabb! Bp. Marton 

Sándor. 
Győr i Vilmos: Nótás Ka t a . Bp. Bródy József. 
Hae í fne r Zsigmond: Tábortűznél. Pécel. Szerző. 
Implom József: A határoszlopnál. (Március 15-re.) Deb-

recen. Gárdos József. 
Az ú j iskola. (Hazaf ias if júsági színdarab.) Deb-
recen. Gárdos József. 

Kasza Vilmos: A módi. Veszprém. Egyházmegyei kny. 
Klement I lona: A nemesi levél. Rákospalota, Szalézi 

Művek. 
Koroknayné Stransky Lu jza : Gerő Böske lakodalma. 

Rákospalota. Szalézi Művek. 
— — Romboló Róbi Liliputban. Rákospalota, Szalézi 

Művek. 
Kőszegi János: Kis Teréz rózsája. Körmend. Szerző. 
László Ödön: Az ismeretlen. Bp. Bethlen Gábor irod. és 

ny. r. t. 
Léva i Hona: Az amer ikai nagynéni. Rákospalota. Sza-

lézi Művek. 
Lőrincz Miklós: Az ügyvédbojtár. Bp. Marton Sándor. 
Mahovits Gyula: Há rom sor kukorica. Törökszentmiklós. 

Kongorácz János . 
Molnár Gyula: Jóska boszorkány. Bp. Kókai L. 
N y á r y Andor: Mestervágás. Bp. Kókai L. 
K. P a p János : A takarékos vőlegény. Kaposvár, Szerző. 

A tanító. Kaposvár . Szerző. 
(Mikszáth Ká lmán elbeszéléséből): Mindenki lé-
pik egyet. Kaposvár . Szerző. 

Pász tor József: Csomorkányék Pesten. Bp. 
Péczely József: Péter hazajön . . . Bp. Légrády Testv. 
Réz Bál in t : A kis hős. Debrecen. Gá rdos József. 
T o r m a Sándor: Koma-hívás. Bp. Kókai L. 
Varga József: Csoda. Debrecen. Gárdos József. 
Z i t á s Bertalan: Elmegy a falu. Bp. Kókai L. 

* 

(Az előadási jogra vonatkozó tájékozódás végett az 
a lábbiakat közöljük a 63.598/1932. V I I I . f. VKM. sz. ren-
deletből, amely annak idején valamennyi iskolánkívüli 
népművelési bizottságnak kiadatot t : Az előadási jog fö-
lö t t különböző jogtulajdonosok rendelkezhetnek, úgymint 
szerző, a könyv kiadója , színpadi ügynökség, örökösök, 
valamely megbízott s tb. A színpadi mű szövegkönyvében 
rendszerint jelezve van , hogy az előadási jog hol szerez-
he tő meg. Ettől el tekintve, az egyszerűség kedvéért min-
den esetben lehet a Magyar Színpadi Szerzők Egyesüle-
téhez fordulni az e lőadási jog megszerzése végett, ami 
természetesen nem z á r j a ki azt, hogy a műkedvelők a 
szerzői jogtulajdonossal közvetlenül is tárgyalhatnak.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Gyulai Ágost: Fináczy Ernő emlékezete. — 
Hóman Bálint kultuszminiszter berlini útja: 
A magyar-német kulturális egyezmény megkö-
tése. —• Németh Sándor: A szemléltetés s a 
mozgóképek. — Iskolánkívüli népművelés: Dr. 
Bisztray Gyula: Színház és műkedvelő előadás. 
— Néprokonsági népművelési előadások Szé-
kesfehérvárott. — A Julián-Iskola-Egyesület 
jutalmazásai és elismerései. — Gyakorlati Peda-
gógia: Drozdy Gyula: A mi külföldi vendé-
geink. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi iro-
dalom. — Külföldi szemle. — Pedagógiai szemi-
nárium. — Egyesületi Élet. — Hírek. — Hiva-

talos rész. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY G Y U L A főszerkesztő. 
Kiadja : a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6. 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 

P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

VÉRTESSOMLÓ községi óvódabizottsága elhalálozás 
folytán megüresedett községi óvónői állásra pályázatot 
hirdet. Pá lyázhatnak róm. kat . val lású óvónők. Kineve-
zésnél előnyben részesülnek, akik oklevelüket már húza-
mosabb ideje szerezték, osztályzatuk legalább is ál talá-
nos jó és a lkalmaztatásukat anyagi és szociális helyzetük 
indokolttá teszik. Érdemes B) l is tás vagy nyugdíjas óvó-
nők is pályázhatnak. Javada lom: természetbeni l akás 
összes mellékhelyiségekkel; törvényes óvónői fizetés 
(94 százalék államsegély, 6 százalék községtől). Pályá-
zati határidő a lap megjelenésétől 22 nap. Az 1928:11. 
t.-c. 3. §-ának 4. szakasza értelmében a pályázók közül 
a kisdedóvónőt a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszter úr nevezi ki. Kérvények: „A vértessomlói óvoda-
bizottság elnökségének" küldendők. (203) 

MAGYARBÓLY r. kat . egyházközsége az eddig he-
lyettessel betöl töt t az egytanítós iskolánál működő kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet . Határ idő: a pályá-
zati hirdetés megjelenésétől számítot t 21 nap. Javada-
lom lakás természetben és 37 értékegység helyben, a 
többi államsegély. Osztatlan „C" típusú iskola. Az ál lás 
betöltése a V. K. M. és az egyházmegyei rendeletek sze-
rint történik. Igazolandó: a német nyelv tudása és a ka-
tonai szolgálat kitöltése. Korteskedés kizáró ok. Pályá-
zatok küldendők: Plébánia Hivatal , Lapáncsa. (204) 

Ű J F E H É R T Ó görögkatolikus iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett I. számú kántortaní tói ál lásra pá-
lyázatot hirdet. Javada lom: 44 értékegység, államsegély, 
stóla, lakás kert tel . Kötelessége: a kántortanítói mun-
kakör ellátása, énekkar vezetése. Megyéspüspök úrhoz 
címzett, helyesen felszerelt kérvények az iskolaszék el-
nökéhez küldendők július 15-ig. Választás augusztus 1. 
(205) 
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SZEPETNEK róm. kat. egyházközségének képviselő-
testülete a nyugdíjazással megüresedett kántortanítói ál-
lás végleges betöltésére pályázatot hirdet a lap megjele-
nésétől számított 21 napi határidővel. Az állás betöltése 
a VKM. 69.030—1934. VI. rendelet és az egyházhatóság 
hármas jelölése alapján történik. A javadalom helyi ér-
tékegysége: 73. A többi államsegély. Kötelességek díj-
levél szerint. Jelöltek saját költségükön tartoznak a kán-
torpróbán megjelenni. Az a pályázó, akinek érdekében 
bárki részéről akár élőszóval, akár írásban közbenjárás 
történik, a jelölésből kizáratik. Az állás szeptember else-
jén elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt kérvények vá-
laszbólyeges borítékkal róm. kat. plébániára Szepetnck 
(Zala vm.) küldendők. (210) 

KISBABOT evang. egyházközsége 1936 szeptemberben 
betöltendő államsegélyes kántortanítói állására pályáza-
tot hirdet. Határidő hirdetéstől három hét. Lelkészi hi-
vatal. (209) 

NYÍRBÉLTEK gör. kat. egyházközsége kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Határidő megjelenéstől számí-
tott 3 hét. Javadalma: lakás, 31 katasztr. hold föld 47 
értékegységben, stóla, cca 25—30 q rozs párbér. Kántor-
tanítói működése mellett köteles egyházi énekkart szer-
vezni és vezetni. Zenei-tudás (harmonium) megkívánta-
tik. Felszerelt kérvények válaszbélyeges megcímzett bo-
rítékkal gör. kat. lelkészi hivatalnak Nyírbéltek külden-
dők. Állás szept. 1-én elfoglalandó. (213) 

HAJDUSZOVÁT ref. egyháza pályázatot hirdet a 
nagymeződülői tanyai iskola férfi-tanítói állására. Fi-
zetés: természetbeni lakáson kívül törvényszerinti. Kö-
telesség: I—-VI. vegyes osztályok tanítása, egyházi 
munka végzése lelkész utasí tása szerint. Korteskedés ki-
záró ok. Pályázati határ idő: a hirdetéstől számított 21 
nap. „B"-listások, nyugdíjasok előnyben. Orgonázás meg-
kívántatik. Szabályszerű kérvények ref. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. (214) 

GÖRÖMBÖLY rk. egyházközsége kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Határ idő: pályázat megjelenésétől 
számított 3 hét. Javadalom: lakás természetben, kerttel, 
31 értékegység helyi járandóság és államsegély. A pró-
baéneklés idejéről a három jelölt értesíttetik. Kötelesség 
díjlevél alapján. Állás betöltése a vonatkozó VKM és egy-
házmegyei hatósági rendeletek szerint történik. Az a pá-
lyázó, kinek érdekében bárki részéről akár élőszóval, 
akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. 
Róm. kat. plébániai hivatal. Görömböly, u. p. Hejő-
csaba (195) 

SZENDRŐ róm. kat. egyházközsége az elhalálozás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det vonatkozó egyházhatósági és miniszteri rendeletek 
figyelembevételével. Javadalma: Természetbeni lakás 
kerttel, 20 kat. hold 1124 négyszögöl szántó, párgabona 
eca. 60 köböl, 16 köbméter tiizifa házhoz szállítva, föld-
munkaváltság 128 P. és stóla. Értékegység 70. Adókat a 
tanító fizeti. Kötelesség díjlevél szerint. Pályázati idő 
e lap megjelenésétől számított 21 nap. Jelöltek saját 
költségükön tartoznak a próbán megjelenni. Az a pá-
lyázó, akinek érdekében bárki részéről akár élőszóval, 
akár rásban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények válaszbélveges, 
megcímzett borítókkal, Plébánia, Szendrő (Borsod vm.) 
küldendők. (196) 

VISS rk. egyházközségének képviselőtestülete lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói ál lásra pályáza-
tot hirdet. Határidő július 9. Járandóság és kötelesség 
díjlevél szerint. Nyugdíjas, valamint egy évi eredményes 
szolgálatot igazoló helyettes tanerők előnyben. Az a pá-
lyázó, akinek érdekében bárki részéről is akár élőszóval, 
akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizára-
tik. (184) 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
nem vásáiolhat, amíg nem látta ajánlatomat. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

Kérje legújabb 3 2 . sz. árjegyzékemet. 

MARTONYI ref. iskolaszéke pályázatot hirdet f. évi 
szeptember 1-én elfoglalandó kántortanítói állásra. Fi-
zetés díjlevél szerint 37 értékegységben. Pályázatok e 
lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel Kazay 
József h. lelkész Martonyi. Pp. Szalonna címre külden-
dők. (185) 

CIKÓ (Tolna m.) r. k. egyházközségi képviselőtestü-
lete július 10-ig pályázatot hirdet kántortanítói állásra. 
Lakás 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. Ezenkí-
vül 70.72 P. ismétlőokt. díj. A képviselőtestület megtette 
a lépéseket, hogy az egység 21 P-vel számítassék. Köte-
lességei díjlevél szerint. Német nyelvtudás szükséges. 
Kántorpróbára a három egyh. hatósági jelölt külön meg-
hívót kap. Kommün alatti magatartás igazolandó. Pá -
lyázati kérvények a cikói plóbániahivatal címére külden-
dők. (187) 

TAPOLCA r. kat . Egyházközsége a halálozás folytán 
megüresedett I I . sz. osztálytanítói, egyben helyettes kán-
tori állásra pályázatot hirdet. Javadalma a törvényes 
fizetés és lakbér. Határ idő a hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 nap. A választás a püspöki kar legutóbbi ren-
delete szerint történik. Szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek Plébánia Hivatal , Tapolca (Zala m.) külden-
dők. (193) 

EGERLÖVŐ ref. presbitériuma az 1935. augusztus 
1-én a „Néptanítók Lapjá"-ban meghirdetett kántortaní-
tói állásra, mely helyettessel van betöltve, ugyanazon 
feltételek mellett, 21 napos határidővel, pályázatot hir-
det. (206) 

T O t e k - e n d 

s z e l l ő s , l y u k a c s o s n y á r i c i p ő 
krupon talppal 10.50 P 
T r o p i k á l cipő, var rot t . 12.50 P 

Nyári női - , fér f i - és g y e r m e k c i p ő k 
szandá lkü lőn legességek . 

Q í a q i j h ő o á c s tf J H i l e n k é 
IV. Petőfi Sándor-u. 3 , IV Várcsház-U. 1-3-5 

A m. t. Tantestület tagjainak folyószámlahitel vagy 
5% pénztári engedmény. 
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Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Lőportár=u. 14/b. 
Telefonhívó: 16-8—40. 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí-
tést, hangolást, homlokzatsípok készí. 
íését izakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

ERDÖSMECSKE rk. egyházközsége kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet vonatkozó V. K. M. és egyház-
megyei hatósági rendeletek figyelembe vételével. Határ-
idő : pályázat megjelenésétől három hét. Javadalom: la-
kás természetben, 51 értékegység, 453-83 P helyi java-
dalom államsegéllyel. Nyugdíjas és egyévi eredményes 
működést igazoló tanítók előnyben részesülnek. Német 
nyelv ismerete szükséges. Egyházközség, Erdősmecske. 
(208) 

A CEGLÉDI Surányi Károly József Hadiárva Ottho-
nunkba a következő tanévre reálgimnáziumi, polgári és 
elemi iskolai fiúnövendékeket veszünk fel. A korlátolt 
számú, havi 45 pengős helyre szept. 7-ig lehet folya-
modni. Tíz kedvezményes, havi 35 pengős helyre legalább 
félig jeles rendű, szegényebb reálgimnáziumi tanulók ré-
szére július 5-i határidővel pályázatot hirdetünk. Igazoló 
mellékletekkel felszerelt bélyegtelen kérvények az Otthon 
igazgatóságához küldendők. Bőséges, jó ellátás, hetenként 
fürdés. Díjtalan orvosi kezelés. Tankönyvsegély. Tanul-
mányi ellenőrzés. Központi fűtés, vízvezeték. Tenisz-, 
korcsolyapálya. Háromholdas fás kert. Felvilágosítást az 
Otthon igazgatósága ad. Országos Gyermekvédő Liga. 
(180) 

ALSÓSZUHA ref. egyháza pályázatot hirdet az idő-
közi lemondással megüresedett orgonista kántor-tanítói 
állásra. Helyi javadalom 48 értékegység. Kötelessége a 
mindennapi és ismétlőiskolák oktatása, a lelkésznek se-
gédkezés. A pályázati határidő megjelenéstől 21 nap. Pá-
lyázati kérvények „Alsószuhai ref. lelkészi hivatal" 
címére küldendők. (194) 

MARCALGERGELYI evangélikus egyházközsége nyár 
folyamán betöltendő államsegélyes kántortanítói állásra 
pályázatot- hirdet. Határidő július 7. Lelkészi hiva-
tal. (182) 

15ÁCSBOKOI) rk. egyházközsége a megüresedett kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 1. Mint 
kántornak: a) szabad lakás — 3 szoba, előszoba, élés-
kamra s megfelelő udvar, b) 600 négyszögöl kert haszná-
lata, c) 12 kat. hold 227 négyszögöl szántóföld, 349 négy-
szögöl rét ós 224 négyszögöl nádas haszonélvezete, d) 

Hálók 
ebédlők 

úriszobák 
k o m b i n á l t b e r e n d e z é s e k 

B U D A P E S T I 
B Ű T O R S Z A L O N B A N 
B U D A P E S T VIII , B A R O S S - U T C A 21. 
Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre. 
Képviselőnk ra jzainkat meghívásra d í jmentesen 
b e m u t a t j a ! 

stólajövedelem az egyházhatósági díjszabályzat szerint. 
2. Mint tanítónak: törvényszabta fizetés, mely részint ál-
lamsegélyből, részint a község pénztárából fizettetik a 
Központi Illetményhivatal útján. Helyi javadalom 24 ér-
tékegység, — 888 ar. K. — Kötelességei: Tartozik a 
reábízott osztályt vezetni s a gazdasági továbbképző is-
kolában tanítani. Köteles a „Rendszabályok a Kat. Nép-
iskolák Közigazgatásához" előírta teendőit pontosan s 
lelkiismeretesen elvégezni. Köteles a lelkipásztort kat. 
akciós (egyházközség, Kat . Legény-, Leányegylet, Oltár 
egylet, Szívgárda) munkájában készségesen támogatni. 
Tartozik alapos néjjénekoktatás mellett egyházi célokat 
szolgáló énekkart megszervezni s kiképezni. Kötelessége 
mintás valláserkölcsös életével a híveknek jó példát adni 
s példájával is nevelni. A község 3 nyelvű: magyar, 
német, bunyevác, ezért megkívántatik e nyelvek kielégítő 
bírása. A pályázat határ ideje e lap megjelenésétől szá-
mított 21 nap. A megválasztott kántortanító kántori ál-
lását mindjárt, megválasztása jóváhagyása után foglalja 
el, tanítói állását pedig szept. 1-én. Válaszbélyeg mel-
lékelendő. A pályázatok a bácsbokodi rk. plébániára kül-
dendők. (201) 

E L A P május 15-i számában megjelent niurgai pályá-
zati hirdetés határideje június végéig meghosszabbitta-
tik. (192) 

Tropikál öltönyök, 
lenvászon 
külön legességek, 

fiivdőcikkek 
gyönyörű kivitelben és kitűnő minőségben a 

TRIBON 
R U H Á Z A T I R T » « 
BUDAPEST VIII, ÜLLŐI-ÚT 14. 

T e l e f o n : 
39-2-85, 
31-2-97. 

A Tantestület igen tisztelt tagjainak a leg* 
kedvezőbb fizetési feltételek. 

GELSE községi iskolájánál megüresedett kántortaní-
tói ál lásra pályázatot hirdetünk. Javadalom díjlevél sze-
rint. Pályázók megfelelő voltukat okmányokkal igazol-
ják. Bemutatkozáson kívül pályázók minden propaganda-
tevékenységtől tartózkodjanak. Kérvények kellően fel-
szerelve e hirdetés megjelenését követő 21 napig adha-
tók be, Gelse község iskolaszékéhez intézve. Kőszségi is-
kolaszék. (183) 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H Ä L L , 
ANDRÁSSYsÚT 15. SZAM 
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csak 34 pengős 
Nagykő vácsy 
tropikál-öltönyben 
kivánhat magának 

Q í f í f f l f h ő l U U \ l l j J i l í l f u U ú 
IV. Petőfi Sándor-u. 3., IV. Városház-u. 1-3-5 

A m. t. Tan tes tü l e t t ag ja inak fo lyószámlahi te l vagy 
5% pénztári e n g e d m é n y . 

SZÉKESFEHÉRVÁR Református Egyházközségének 
presbitériuma pályázatot h i rde t a megüresedett I I . 
számú férfi taní tói állásra. Határ idő a pályázat megje-
lenésétől számított három hét. Javadalom: 3 0 % helyi 
hozzájárulás és a törvényszerű fizetés-kiegészítő államse-
gély s lakbér vagy természetbeli lakás. A törvényszerű 
költözködési dí jat megfizeti az egyház pénztára. Köteles-
ségek : a kijelölendő osztályok növendékeinek tanterv 
szerinti oktatása, a kántor taní tónak helyettesítése a 
templomi orgonálásban és éneklésben, a temetési szer-
tar tásokon éneklésben s a gyülekezeti énekkar megszer-
vezésében, betaní tásában és vezetésében, s az egyházköz-
ség missziói, igazgatási és egyháztársadalmi munkáiban 
való segédkezés. Az állás f. évi szeptember hó 1-én el-
foglalandó. A kellően felszerelt pályázatok (születési bi-
zonyítvány, tanítói és kántori oklevél, működési bizonyít-
ványok és hatósági orvosi bizonyítvány, a családi álla-
potot, állampolgárságot s a kommün alatti maga ta r t á s t 
igazoló bizonyítványok) a Református Egyház Lelkészi 
Hivatalához, Székesfehérvár nyúj tandók be. (188) 

RECSK róm. kat. egyházközsége kántortanítói állásá-
nak végleges betöltésére egyházhatósági miniszteri ren-
deletek betar tásával pályázatot hirdet. J avada lma : ter-
mészetbeni lakás, föld, fa, munkavál tság 50 értékegység-
ben és 2177'10 P párbérváltság. Kötelességei díjlevélben. 
Jelöltek kántorpróbáról ér tesí t tetnek. Az a pályázó, aki-
nek érdekében bárki részéről előszóval vagy írásban köz-
benjárás történik, jelölésből kizáratik. Kérvények 3 hét 
alat t egyházközségi elnökhöz Recsk (Heves m.) kiilden 
dők. (198) 

KÄLOZ református egyházközsége kántortaní tói ál-
lásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet szeptember 
1 i hatállyal. Fizetése 63 értékegység helyi javadalom és 
államsegély. Kötelessége iskolaszéktől kijelölt osztályok, 

ismétlőiskola tanítása, kántori teendők végzése és egy-
házi törvényben előírt kötelességek. Oklevelek, erkölcsi, 
szolgálati, állampolgársági s kommün alat t i magatar tás t 
igazoló bizonyítványok és családi értesí tő felbélyegzett 
válaszborítékkal Szabó Dezső ref. lelkészhez külden-
dők. (199) 

SAJőSZÖGED rk. egyházközsége szept. elsejei hatá ly: 
lyal kántortaní tói ál lásra pályázatot hirdet. Határ idő 21 
nap. Javada lma természetbeni lakás, huszonhét érték-
egységnyi helyi járandóság és államsegély. Pályázatok: 
Plébánia, Sajószöged, válaszbélyeggel küldendők (200) 

A R N A L E L E S Z róm. kat . egyházközség a nyugdíjazás 
folytán megüresedett taní tói ál lásra pályázatot hirdet. 
J avada lom: törvényszerinti illetmény és lakbér. — Köte-
lessége díjlevél szerint. Az állás betöltése a vonatkozó 
VKM. és egyházhatósági rendeletek szerint történik. Ha-
táridő a pályázati hirdetmény megjelenésétől számított 
3 hét. Választás a há rmas jelölés alapján. Az a pályázó, 
akinek érdekében bárki részéről is akár élőszóval, akár 
írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. Az 
állás szeptember 1-én foglalandó el. Kérvények „Plébá-
nia Hiva ta l Tarnalelesz" címre válaszbélyeggel külden-
dők. (215) 

KÓTAHÉT 50% ENGEDMÉNY! 
Közkívánat ra június hó 26-ig meghosszabbí tva! 
A legutóbbi számhoz mellékelt KÓTAHETI-ár-
jegyzék szerinti feltételekkel és az ot t felsorolt 
iskolai ének és karének művek kaphatók a rend-
kívüli 50%-os kedvezménnyel. (212) 

MAGYAR KÓRUS Bpest , l ,FeryOszkár-u.55. 

H 1 R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó melléklése esetén továbbíthat 
a kiadóhivatal. 

C S E R É L E K közvetlen Pestkörnyékre fővonalról, hegy-
vidékről, katolikus tanítóval . Jó cserére szép ingyen la-
kást adok. „Iskoláztatás" jeligére. (186) 

CSERÉLEK polgári iskolával bíró nagyközség mellől 
öt tanerős közs. elemi iskolától róm. kat. val lású tanerő-
vel bárhova . Müller Erzsébet közs. tanítónő, Polgár— 
Görbeháza. (189) 

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. 
Budapest , Rákóczi .út ötven Erzsébet 'körút sarok. 

C S E R É L N E katolikus taní tó tanyai vagy községi is-
kolához. „Jóhelyről" jeligére kiadóhivatalba. (190) 

M I S K O L C — L I L L A F Ü R E D közvetlen közeléből 17 
tanerős állami iskolától cserél tanítónő Pes t vagy Bala-
ton környékére. „Sorsom" jeligére. (191) 

DEMÉNY IMRE ORGONA- ÉS HARMONIUMÉPITŐ 

B U D A P E S T VI, L Á Z Á R * 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 , javí tást , hangolás t e lsőrangú k iv i te lben, 
m é l t á n y o s á r o n v á l l a l . á l l andóan r a k t á r o n . 
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 
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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 harmóniumsraktir 

HÖRL NÁNDOR Budapest I I , Török-utca 8. sz. 
A budai Margitíhídfötől a második utca jobbra. 

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

MÜFOG „OTBA" TAGOK RÉSZÉRE a pénzügymi-
nisztérium által kiutalandó összegért, ráfizetés nélkül. 
Kívánatra ismertetőt küldök. Bíró Sándor vizsgázott fo-
gász m. Budapest, Rákóczi-út 25. (202) 

REFORMÁTUS iskolától tanítónő cserél. „Jó állás". 
(207) 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellen részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
C T I H A Í A C 9 C D B U D A P E S T II . K E R Ü L E T 
O l U V V H O O L n L Á N C H l D - U T C A 5 . S Z Á M 
Több ilyen gyár az országban nincs, kárjen árajánlatot. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényl.út 20 .22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

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

BUDAPEST környékéről, magaslati helyről (autóbusz) 
állami tanítónő cserélne június végére vasúti állomással 
bíró helyre Budapesttől 50 km. távolságig. Ajánlatokat 
„Pestkörnyékről" jeligére kiadóhivatalba. (133) 

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 Á T 
á tép í tés t , homlokzat i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű javítást a leg-
m é r s é k e l t e b b áron vállal . 

Tanító urak ügyeimébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-körút huszonhat. 

TANÍTÓNŐ cserélne nagyközségből 18 tanerős áll. is-
kolától bárhová. „Komoly" jeligére. (197) 

CSERÉLNÉK rk. vallású férfi- vagy nő tanítóval ked-
ves falu községi iskolájától. „Tanítónő" jeligére. (211) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANIN6T, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

CSERÉLNÉK kizárólag főváros mellé nagyvárosi köz-
ponti iskolától (félnapos tanítás). Költségeit megfizet-
ném. „Szerencse". (172) 

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

NÉMETÜL beszélő katolikus tanítónőt keresek első 
elemista leányomhoz. Gyógyszertár. Tiszaszentimre. (179) 

CSERÉLEK 26 tanerős áll. iskolától kisebb helyre is, 
államival „Bárhová" jeligére. (181) 

Rieger Ottó orgonagyár ^ 
Budapest X, Szigligeti'utca 29. Bscs 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, fe 
homlokzatsípok készítését, min* Ej 
dennemű orgonajavításokat mér- ffl 
sékelt áron, szakszerűen elvállal. j 3 l 

^ SZIEBER FERENC 
S Z A K K É P Z E T T Z O N G O R A - , H A R M Ó N I U M K É S Z Í T Ő 

É S H A N G O L Ó 

B U D A P E S T T E L E F O N H ÍVÓ: 
I I , M E C S E T - U T C A lg. SZ . IV. 23. 55-2-98. 

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 . 

SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANG. ES  
ÉRCÖNTÖDE 

— n 

(Budapest.belvárosi föplébánia-templom részére készített 2400 kg.os 
,,Polgármester.harangmelyet 1928 november 25-én szentelt fel 

dr. Serédi lusztinián bíbornok hercegprimis 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 kézmú. 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy a r any . 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerőlevél I 
KöUségvetéssel^U mentesen szolgál 1 Előnyös fizetési feltéte1 ek 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mester 

Harangláb'gyár 
Harangi 

felszerelés 

24.221. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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50057 
13. S Z Á M . 1936. JÚLIUS 1. 

Néptanítók 
J ^ ÉS 

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 : Budapest, 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, 
VI I I . ker., Müzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

L ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadásira 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 2 40 P. Egyes szám 
-1—' 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 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. 

T U 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. lI , oldal 50 P , 
v . oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

A K I S D £ D Ó V Á § R Ó L S Z Ó L Ó 1 8 9 1 : X V . T.-C . 
M Ó D O S Í T Á S A 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter törvényjavaslatot terjesztett az ország-
gyűlés elé, amelyben az 1891 : XV. t.-cikket úgy 
módosítja, hogy a jövőben a kisdedóvodák a 
belügyminiszter hatásköre alá kerüljenek. Habár 
kezdetben a képviselőházban ellenzői is voltak a 
törvényjavaslatnak, az aggodalmakat kultusz-
miniszterünk meggyőző beszéde szétoszlatta s így 
a törvényjavaslatot a képviselőház pártkülönb-
ség nélkül a legnagyobb megértéssel fogadta. 

A törvényjavaslatot Szinyei Morse Jenő elő-
adó a következő beszéd kíséretében terjesztette a 
képviselőház elé: 

T. Képviselőház! A most tárgyalás alá kerülő, 
mindössze négy szakaszból álló törvényjavaslat 
szervesen illeszkedik bele a kultuszminiszter úr-
nak már több ízben kifejezésre juttatott abba az 
elgondolásába, hogy az egyes intézmények a 
hatásköri féltékenységek kiküszöbölésével és a 
hatalmi kérdések kikapcsolásával annak a kor-
mányzati ágazatnak igazgatása alá lielyezendők, 
ahová célkitűzésüknél és rendeltetésüknél fogva 
valóban tartoznak, de amellett biztosítandó a 
harmonikus kooperáció lehetősége azokkal a 
kormányzati ágazatokkal, amelyek bizonyos 
szakszempontokból az intézmények felügyeletébe 
beleszólási joggal kell, hogy bírjanak. 

Ez az elgondolás kétségkívül helyes és köve-
tésre méltó, mert annak gyakorlati keresztül-
vitele nemcsak az intézmények helyes működé-
sének és fejlődésének lehetőségét ad ja meg, ha-
nem az adminisztrációs költségek csökkenését is 
eredményezi, azaz a racionalizálás igen fontos 
feladatát viszi közelebb a megvalósuláshoz. Nem 
igényel ugyanis bővebb bizonyítást, hogy a ha-
sonló rendeltetésű intézményeknek különböző 
minisztériumok által való igazgatása a dolog 
természeténél fogva az adminisztrációt meg-
drágít ja és csökkenti az intézmények szükségle-
teire fordítható összeget. 

Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételé-
vel helyezkedett a t. kultuszminiszter ú r ar ra az 
álláspontra, hogy minden intézmény, amely is-
kola, a vallás- és közoktatásügyi miniszter igaz-

gatása, illetőleg nevelési és tanulmányi felügye-
lete alá helyezendő. Ennek megfelelően kerültek 
a közelmúltban az ipari szakoktatás intézményei 
a kultuszminiszter úr igazgatása alá, az iparügyi 
miniszter úrnak szakszempontból gyakorlandó 
felügyelet jogának épségben tartásával és kötte 
tett meg a gazdasági szakoktatás nagy területén 
a földmívelésügyi miniszter úr és a kultusz-
miniszter úr között az oly régóta várt megegye-
zés, amely a két minisztérium között a teljes har-
monikus összműködést, a szakszempontok érvé-
nyesülését és egyben a tanulmányi és felügye-
leti kérdések érvényrejutását van hivatva bizto-
sítani. 

Az előadottakból viszont logikusan következik, 
hogy a kisdedóvás a kultuszminisztérium hatás-
köréből annak a minisztériumnak igazgatása alá 
adandó át, amelynek hatáskörébe a közegészség-
ügy, a gyermekvédelem és szociális biztosítás 
nagy problémái tartoznak, tehát a belügyminisz-
térium hatáskörébe. Következik pedig ez azért, 
mert az óvoda nem iskola, hanem egészségügyi 
és szociális intézmény, amelynek feladata éppen 
az iskolaköteles koron alul levő gyermekek vé-
delme, gondozása és ápolása. 

Logikus a kisdedóvásnak a belügyminisztérium 
hatáskörébe való átadása azért is, mert az iskola-
köteles koron alul levő gyermekek gondozása a 
hároméves korig ezidőszerint is a belügyminisz-
tériumhoz tartozik, nincs értelme tehát annak, 
hogy a hasonlóképen iskolaköteles kort még el 
nem ért 3—6 éves gyermekek ügyeit egy másik 
minisztérium intézze. 

T. Képviselőház! Az a megítélés és felfogás, 
hogy a kisdedóvás a gyermekvédelem céljait 
szolgálja a nevelés eszközeinek felhasználásával 
és nem öncélú intézmény, nem újkeletű, hanem 
tulajdonképen egyidős az intézmény keletkezésé-
vel. Az eredeti elgondolás legfeljebb annyiban 
szenvedett az idők folyamán némi eltolódást, 
hogy míg kezdetben a kisdedóvóintézet talán in-
kább a nevelőnőt tartani nem képes kispolgári 
elem gyermekeinek gondozását kívánta volna 
szolgálni, idővel mindinkább a legszegényebb 

E m i nöíiírá 
SZEGED. 

FOLYÓIRATOK 
* 
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népesség szülői felügyelet nélkül maradó gyer-
mekeinek vált intézményévé és pedig bá t ran 
mondhat juk, liogy közkedvelt intézményévé, lát-
ván a szegény szülők azokat a fizikai és erkölcsi 
előnyöket, amelyeket az óvoda nyú j t . 

Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy ha-
zánkban az óvoda ügye elválaszthatatlanul össze 
van kapcsolva a magyar főnemesség három ki-
emelkedő tagjának nevével. Sorrendben első gróf 
Brunswick Terézia, gróf Brunswick Antal sep-
temvir és helytartótanácsos leánya, Pestalozzi 
taní tványa és Beethoven ideálja, aki 1828 június 
1-én nyitotta meg Budán any j a házában az első 
óvodát, az akkor „Angyalkert"-nek nevezett in-
tézetet. Ugyancsak neki volt köszönhető az or-
szágos kisdedóvó egyesület létrejötte is. 

Sorrendben a második, akinek az óvoda ügye 
Magyarországon oly sokat köszönhet, nem kisebb 
ember, mint báró Wesselényi Miklós, aki nagy 
megértéssel és energiával szállott síkra az óvo-
dák ügye mellett és aki „Szózat a magyar és 
szláv nemzetiség ügyében" című, 1843-ban meg-
jelent művében az óvodákkal kapcsolatban töb-
bek között a következőket í r ja (olvassa): „Kisded-
óvó intézet az, minél korunknak szelíd emberi-
séget jellemzőbb, áldottabb, s dicsőbb szüleménye 
nines. Jóltevő harmatkint szállott az mennyből 
emberi nemünkre; za j és pompa nélkül, de siker-
rel csiráztatva a jó t s terjesztve az áldást. Ez ég 
malasztját a jó Isten, úgy látszik, mintha éppen 
r a j t u n k könyörülve bocsátotta volna a f ö l d r e . . . 
És ezért nincs tárgy, mire honfiaim figyelmét 
vonni, s munkás részvétüket feléleszteni inkább 
óhaj tanám, mint kisdedóvó intézetekre." 

„Ily intézetek, •— olvassuk lovább Wesselényi-
nél — annyira a létező szükség s az élet kellékei-
ből merítvék s annak megfelelők: miszerint ked-
veltetnek oly míveletlen föld népe által is, mely 
különben javí tásnak s új í tásnak éppen nem ba-
r á t j a s melyet sem szép szó, sem erő nem igen 
tud gyermekeinek más falusi oskolábani jára tá-
sára bírni. A szegénysorsú munkával és dolog-
gal elfoglaltakat apró gyermekeikkeli bíbelődés-
től menti fel. Nem kénytelenek dolgukat mulasz-
tani s honn ülni a családanyák, vagy a má r 
dologtehető nagyobb testvérek: ha a kisdedeket 
gond alatt tudják, nem kell félniök, hogy vagy 
szekér s marha gázolja el utcán, vagy tűznek te-
szik magukat s szüleik vagyonát martalékává. 
Ezért a legvadabb nép is örömest adja gyerme-
keit kisdedóvó intézetbe." 

T. Képviselőház! Wesselényinek e megállapí-
tásai annyira találóak és annyira fedik az 
óvodai intézmény rendeltetésére ma is vallott 
felfogást, hogy ezeket szükségesnek tar tot tam 
említett művéből szószerint idézni. 

A harmadik azok közül, akinek a magyar 
óvodaügy sokat köszönhet, gróf Csáky Albin 
egykori vallás- és közoktatásügyi miniszterünk. 
Az ő kultuszminisztersége alatt nyert törvény-
hozási rendezést a kisdedóvás ügye, még pedig 
a ma is hatályban levő 1891. évi XV. törvény-
cikkel. Ez a törvény a kisdedóvás feladatául 
hasonlóképen a gondozást és ápolást jelöli meg, 
amikor 1. §-ában a következőket mondja (ol-
vassa): „a kisdedóvás feladata a 3—6 éves gyer-

meket egyfelől ápolás és gondozás által a szülők 
távollétében érhető veszélyektől óvni, másfelől 
rendre és tisztaságra szoktatás, valamint ügyes-
ségüknek, értelmüknek és kedélyüknek koruk-
hoz mért fejlesztése által őket testi, szellemi és 
erkölcsi fejlődésükben elősegíteni". 

„Az 1868 : X X X V I I I . t.-c. által az elemi nép-
iskolák feladatául megjelölt tanításnak a kisded-
óvás körében helye nines." 

Látható ebből, hogy az 1891 : XV. I. e. is a 
kisdedóvás lényegét nem az oktatásban, hanem 
a gyermek- és egészségvédelemben lát ja és ez a 
felfogás még jobban kidomborodik az említett 
törvény indokolásából és parlamenti vitájából, 
amelyben főleg a gyermekhalandóság leküzdé-
sének nagy érdekei és a felügyelet nélkül maradt 
gyermekek által okozott temérdek tűzeset elleni 
védekezés nyertek nyomatékos hangoztatást. 

T. Képviselőház! Az előadottakkal kapcsolat-
ban önként felmerül a kérdés, hogy ha a társa-
dalom és törvényhozás az óvodai intézmény lé-
nyegét és rendeltetését az egészségvédelmi és 
szociális feladatban vélte mindenkor helyesen 
felismerni, miért nem került az óvodai intéz-
mény már jóval korábban a belügyminisztérium 
igazgatása alá és hatáskörébe. 

A választ erre a kérdésre talán leginkább ab-
ban lehet megtalálni, hogy a belügyminisztérium 
hatásköre a közegészségügy terén hosszú ideig 
inkább csak rendészeti természetű volt és a tu-
lajdonképeni közegészségügyi és szociális hatás-
köre csak sokkal későbben alakult ki. Bizonyít-
ják ezt a költségvetések vonatkozó számadatai 
is, amennyiben ha a belügyi tárcának 1891. évi 
költségvetését összehasonlítjuk a most letárgyalt 
1936—37. évi költségvetéssel, akkor azt lá t juk, 
hogy míg az 1891. évi költségvetésben közegész-
ségügyi kiadásokra egy cím alatt összesen csak 
1,345.000 forint irányoztatott volt elő s ennek az 
összegnek is a legnagyobb része — több mint 
1,140.000 for in t — a betegápolási költségek és 
tébolydai kiadások fedezésére szolgált és a mai 
értelemben vett egészség- és gyermekvédelemre 
tulajdonképen semmit sem találunk, addig a 
belügyi tá rca 1936—37. évi költségvetésében köz-
egészségügy cím alatt 22,912.000 pengő, gyermek-
védelemre pedig külön cím alatt 8,196.000 pengő 
van előirányozva. 

Mindezek alapján remélni merem, hogy a t. 
Ház osztatlan helyeslésével találkozik a kisded-
óvás ügyének a belügyi tárca hatáskörébe való 
átadására vonatkozó és jelen törvényjavaslatban 
foglalt elgondolás, annál is inkább, mert a javas-
lat érintetlenül fennta r t ja a kultuszminiszter úr-
nak az óvodák erkölcsi nevelése tekintetében 
gyakorolt felügyeleti hatáskörét. Volt alkalmunk 
bőségesen meggyőződni róla, hogy az igen t. bel-
ügyminiszter úr és kiváló munkatársai milyen 
megértéssel, szeretettel és lendülettel karolták fel 
a közegészségügy kérdését és ezen belül a gyer-
mekek szociális gondozását és tudomással bírunk 
arról is, hogy a gyermekvédelmet és ennek kere-
tében az óvodaiigy szerves rendezését a belügy-
miniszter űr nagy és átfogó gyermek- és család-
védelmi törvényjavaslatban óhaj t ja a t. Ház elé 
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terjeszteni, amire egyébként jelen javaslat 2. §-a 
és indokolása is utal. 

Éppen ezért felesleges volna a belügyminiszter 
ú r jóindulatát az óvodák ügyére ebből az alka-
lomból különösebben kikérni, mert tudom, hogy 
a belügyminiszter úr a kis magyar gyermekek 
szociális és egészségügyi jólétét biztosítani hiva-
tott kisdedóvás intézményét ugyanazzal a szere-
tettel és megértéssel fogadja, amint azokat eddig 
a kultuszminiszter úr kezelte, aki az objektivi-
tásnak és önzetlenségnek a bürokráciában nem 
túlságosan gyakran tapasztalható példáját ad ja 
akkor, amikor a magasabb cél érdekében az óvo-
dák további igazgatásáról lemond. 

Ebben a meggyőződésben vagyok bátor a tör-
vényjavaslatot a t. Képviselőháznak általános-
ságban és részleteiben is elfogadásra ajánlani . 
(Élénk helyeslés és taps.) 

A törvényjavaslathoz hozzászóltak: Petro-
vácz Gyula, Schandl Károly, Kéthly Anna, 
Drózdy Győző, Kun Béla, Rupert Rezső és 
Csoór Lajos. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter beszéde 

Méltóztassanak megengedni, liogy egészen rö-
viden néhány megjegyzést fűzzek az itt elhang-
zott felszólalásokhoz. 

K u n Béla t. képviselőtársam beszédében a 
Kormányzó úr ő főméltóságát aposztrofálta, 
aki a mai napon töltötte be 68-ik életévét (Él-
jenzés.) és akit ebből az alkalomból a H á z el-
nöke az elnöki székből történt enunciációban a 
t. Ház nevében is üdvözölt. Azt mondotta kép-
viselőtársam, hogy ez a törvényjavasla t bizo-
nyos fokig a véletlen játéka folytán — mert a 
képviselő urak nem óhaj to t ták még tegnap 
megszavazni — születésnapi a jándékká válto-
zott a Kormányzó úr részére. 

S valóban a törvényjavaslat indokolásában 
a Kormányzó ú r két beszédéből indulok ki. Az 
egyik beszédet az országgyűlés megnyitása al-
kalmából tartotta, a másikat pedig Baranyá-
ban, amikor az ország közönségének figyelmét 
felhívta egy nagy nemzeti veszedelemre, a ma-
gya r család és a magyar gyermek pusztulá-
sára. Mindkét beszédében a kormányt , a ható-
ságokat és a társadalmat is felhívta, hogy en-
nek a kérdésnek orvoslását, megoldását elő-
mozdítsák és a megfelelő erélyes intézkedéseket 
a családvédelem és a gyermekvédelem felé meg-
tegyék. A Kormányzó úr ő főméitóságának ez 
a felhívása adta az indító okot arra, hogy kor-
mányunk hivatalbalépése napjától a legerélye-
sebben és legintenzívebben foglalkozzék ezek-
kel a kérdésekkel. 

Természetesen, ha a gyermekvédelem és a 
családvédelem kérdésének intézményes megol-
dására gondolunk, látjuk, hogy ez a kérdés ezer-
felé ágazik. Ez a sokfelé szétágazó kérdés egy 
intézkedéssel meg nem oldható, csak az intéz-
kedések hosszú sorozatával. Ezeknek az intéz-
kedéseknek két első lépése lesz az a két törvény-
javaslat , amelyek egyikét a belügyminiszter 
úr , másikat magam szándékozom a t. Ház elé 

terjeszteni. Az egyik törvényjavaslat a gyer-
mekvédelem ügyének egységes, összefogó, in-
tézményes rendezéséről fog szólani. Ez lesz a 
belügyminiszter ú r törvényjavaslata , amelybe 
most m á r az óvodakérdés végleges megoldása 
is bele fog tartozni. A másik — az én javas-
latom — a társadalom egészségügyi szakokta-
tásáról szóló törvényjavaslat lesz, amelynek ke-
retében a különféle gyermekvédőnők, vagyis a 
védőnők, óvónők és a szociálhigiéniai téren 
működő egyéb alkalmazottak, ápolónők, szü-
lésznők és más hasonló foglalkozásúak maga-
sabb kiképzése nyer szabályozást. 

Ennek a két törvényjavasla tnak mintegy 
előjátéka ez a mostani törvényjavaslat , amely 
csak egy formális javaslat , mivel magát a kér-
dést lényegében és mindazokat a problémákat, 
amelyeket t. képviselőtársaink i t t felvetettek, a 
belügyminiszter úr javaslata fogja ma jd törvé-
nyesen megoldani. A mostani javas la t csak azt 
célozza, hogy a belügyminiszter ú r ezt a meg-
oldást m á r / m o s t a költségvetési év kezdetétől 
fogva előkészíthesse, vagyis az óvodaintéz-
ményt má r most jú l ius 1-vel a s a j á t igazgatása 
alá átvehesse. Ez tehát, csak átmeneti időre 
szóló törvény lesz, amely biztosítja azt, hogy 
a belügyminiszter ú r az ő terveinek megvaló-
sulását előkészíthesse, amit nem tehetne meg 
akkor, ha az óvodák erre az átmeneti néhány 
hónapra a kultuszminiszter gondozása alatt ma-
radnának. 

Ami a felszólalásokat illeti, örömmel kell 
konstatálnom, hogy ha a konklúziók eltérők is 
voltak, magában a kérdés lényegében vala-
mennyi felszólaló megegyezett és valameny-
nyien híven azokhoz az intenciókhoz, amelyek 
a Kormányzó ú r má r említett beszédeiben ki-
fejezésre jutottak, a magyar gyermekvédelem, 
a kisdedóvás tökéletesbbítését k íván ják . 

Külön kell azonban reflektálnom Petrovácz 
Gyula. t. képviselőtársam felszólalására, aki 
engedékenységgel és gyengeséggel vádolt meg 
azért, mer t egy intézménycsoportot a kultusz-
tárca keretéből más tárca hatáskörébe enged-
tem át. Drozdy t. képviselőtársam ezzel szem-
ben ezt az erő jelének mondotta. Nekem is az 
a meggyőződésem, hogy legnagyobb ereje a mi 
kormányunknak az, hogy semmiféle komoly 
elvi kérdésből nem vagyunk haj landók egy-
mással szemben tárcakérdést, reszortkérdést 
csinálni. Mi nem vagyunk haj landók egymással 
szemben féltékenységből, politikából, személyi 
hiúságból semmiféle olyan lépésre, amely aka-
dályozná egy nagy intézmény, vagy egy intéz-
ménycsoport problémáinak elvi megoldását. Így 
történt meg például az, hogy az iparügyi mi-
niszter ú r hivatalbalépése után minden vita és 
ellenkezés nélkül fennhatóságom alá bocsátotta 
az összes ipariskolákat, fenntar tva magának a 
szakfelügyelet jogát. Í g y történt, amikor a bel-
ügyminiszter úr az ő rendelkezése alatt álló 
ipari jellegű iskolákat, az úgynevezett hadi-
árva-iskolákat, amelyek a népjóléti miniszté-
riumból kerültek a belügyminiszter úrhoz, ha-
sonlóképen minden ellenszolgáltatás nélkül és 
ismét minden vita nélkül az én hatóságom alá 
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bocsátotta. Ugyanígy történt, amikor a belügy-
miniszter úr lényegében a kereskedelemügyi 
miniszter úr hatósága alá bocsátotta a gyógy-
fürdőügyet , fenntar tva magának azt a hatás-
kört, amely ebben a körben őt megilleti. Ugyan-
így történt, amikor a földmívelésügyi minisz-
ter úr ra l a mezőgazdasági oktatási intézmények 
tekintetében a teljes kooperációban megegyez-
tünk. Most is ez történik ezzel a javaslattal , 
amely harmonikus megoldása a gyermekvéde-
lemnek, illetőleg egy gyermekvédelmi intéz-
ménynek, az óvoda-kérdésnek. Az óvoda mene-
dékházakkal, a védő intézményekkel, a Zöld-
kereszttel, a Stefániával és egyéb intézmények-
kel együtt egészen a belügyminiszter ú r irányí-
tása és igazgatása alá kerül, viszont az ott folyó 
nevelés felügyeletét továbbra is a kultusz-
miniszter lá t ja eL 

Ar ra a felfogásra vonatkozólag, amelyet 
szintén Petrovácz t. képviselőtársam fe j te t t ki, 
hogy tudniillik az óvoda a kisgyermekek is-
kolája — Kun Béla t. képviselőtársam szintén 
arról beszélt, hogy i t t tulajdonképen taní tás és 
nevelés folyik —, felkérem képviselőtársaimat, 
méltóztassék elolvasni az 1891: XV. t.-c.-ben az 
óvodák definícióját. Ez a definíció egészen vi-
lágos; az óvodának há rom feladatát különböz-
teti meg és sorrendet állapít meg. Azt mondja: 
az óvoda feladata a gyermek gondozása és ápo-
lása által a távollevő szülők helyett a gyerme-
ket megvédeni. Az elsőrendű feladat tehát szo-
ciális természetű. Az óvodák második feladata: 
a gyermeknek t isztaságra és rendre szoktatása, 
vagyis ez a második feladat közegészségügyi 
természetű. A harmadik feladat a gyermek ér-
telmének, kedélyének és ügyességének fejlesz-
tése által értelmi színvonalának emelése. Ez 
ugyanaz, amit családi nevelés, vagyis a család 
körében folyó nevelés alat t értünk. Ugyanekkor 
ez a törvény teljesen kiküszöböli a taní tás t min-
dennemű formában s megállapít ja, hogy az óvo-
dában pedig tanításnak folynia nem szabad; 
aminthogy ha folyik az óvodában taní tás — egy 
időben a túlzott versoktatás és egyéb ilyen me-
morizálások voltak —, ennek semmi célja nincs 
és ez ár ta lmas a kisgyermekre. A gyermek leg-
feljebb játék közben tanulhat valamit. 

Ezekből következőleg az óvodát én. szemben 
Petrovácz t. képviselőtársammal és K u n Béla 
képviselőtársammal is, nem tekinthetem a leg-
alsófokú oktató, hanem különösen az előadó úr 
által igen bőven és igen szépen k i fe j t e t t elvi 
okok alapján közegészségügyi és szociális in-
tézménynek kell, hogy tartsam, amely a gyer-
mekvédő intézmények körébe tartozik. 

Vissza kell tehát utas í tanom Petrovácz igen 
t. képviselőtársamnak azt az állítását, mintha 
én itt talán kötelességemet mulasztva, engedé-
keny vagy gyenge lettem volna a K u n Béla t. 
képviselőtársam által említett titkos erőkkel 
szemben, amelyek engem az óvodák ügyének át-
adására kényszerítettek. Az erő velem szemben 
is megnyilatkozott abban a lelkes szózatban, 
amelyet a magyar ál lam feje intézett hozzánk 
s amelyről előbb volt szerencsém szólni és 
amely szózat tényleg kötelességemmé tette, 
hogy ebben a kérdésben olyan erős legyek, 

hogy át tudjak adni egy reszortot t, kollégám-
nak. Ezt nem tud tam volna megoldani, mert a 
szükséges orvosokkal, védőnőkkel, a Zöld-
kereszttel, a vöröskereszttel, a Stefánia Egyesü-
lettel a belügyminiszter ú r rendelkezik, nincse-
nek tehát kezemben azok az eszközök, ame-
lyekkel az óvodákat a helyes ú t r a tudnám te-
relni és azon tovább tudnám fejleszteni. 

Petrovácz t. képviselőtársam szóvátett még 
egy kérdést. Az ú j rendszerben a felekezeti 
óvodákat attól félti , hogy mivel az óvodai in-
tézmények a belügyminiszter ú r rendelkezése 
a lá kerülnek, ezáltal sérelem éri a kultuszmi-
niszternek az egyházak felet t gyakorolt fel-
ügyeleti jogát és azok autonómiáját . Az óvo-
dáknál, a népiskoláknál és egyéb iskoláknál is 
a kultuszminiszter az egyházakkal nem mint 
egyházakkal szemben gyakorol ja a felügyeleti 
jogot, vagyis nem mint val lásügyi miniszter 
j á r i t t el. A vallásügyi reszortnak engem illető 
felügyeleti hatáskörét semmi tekintetben nem 
engedném senki ál tal sem érinteni és nem ad-
n á m át senki másnak a hatáskörébe. I t t nem 
erről van szó; i t t egy iskolai vagy óvodai, 
vagy más intézménynek a fenntar tó jával szem-
ben gyakorolt felügyeletről van szó, akár egy-
ház az a fenntartó, akár község, akár főváros, 
a k á r más. Ezt a felügyeleti jogot eddig is a 
belügyminiszter ú r gyakorolta mind a köz-
ségi, mind pedig az egyházi kórházakkal, gyer-
mekvédő és más intézményekkel és egyesüle-
tekkel szemben, amelyek között az óvoda is el 
fog férni és az egyházakkal ebben a tekintet-
ben semmiféle összeütközésre kilátás nincs. 
Ezek a felekezeti óvodák legnagyobb harmó-
niában fognak továbbra is együt t dolgozni az 
ál lami hatóságokkal-

Méltóztassanak megengedni, hogy ne nyúj t -
sam tovább beszédemet és a t. Házat a törvény-
javas la t ál talánosságban való elfogadására 
kér jem. (Élénk helyeslés és taps.) 

„Kulturál is életünk alapja a népoktatás". 
Hóman Bálint kultuszminiszter a felsőház 

költségvetési v i tá jában is felszólalt s a népok-
ta t á s ra vonatkozóan a következőket mondotta: 
örömmel állapítom meg, hogy a felsőház meleg 
érdeklődést tanúsított a kultusztárca problémái 
iránt. A kul tusztárca költségvetése mindössze 
egy címmel bővült, a szakoktatási címmel, ame-
lyet szükségessé tet t egyrészt az ipari oktatás 
intézményessége, a tárca hatáskörébe való át-
vétele, másrészt a mezőgazdasági szakoktatási 
intézmények kiépítése. Tar ta lmi tekintetben az 
elmúlt évek nyomdokain j á r a költségvetés, 
mer t az általam négy éve követet t kultúrpoliti-
kai rendszert tükrözi vissza számokban. Van 
egy örvendetes változás. Az, hogy bizonyos be-
ruházási tételek szerepelnek. Ezek az építési és 
tatarozási célokat szolgáló ú j javadalmak első-
ízben az 1933—36. évben kerül tek az állami 
költségvetésbe s a mult esztendőben ezen a té-
ren beállott fordulópont 1,200.000 pengő gyara-
podást eredményezett. Az idén kétmillió pengő-
nél nagyobb összeg áll rendelkezésre és tataro-
zásra szolgál. A keret igen szerény még, de nép-
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iskolai vonatkozásokban számottevő eredményt 
jelent. A rendelkezésre álló kereten belül az el-
múlt és a most következő költségvetési évben 
3í5 új népiskolai tanterem, 160 új tanítói lakás 
épült, 510 tanterem és 410 lakás eddig tatarozá-
son ment át. A tatarozott tantermeknek 98 szá-
zaléka, a lakásoknak pedig 85 százaléka szep-
temberben már készen áll rendelkezésre. 

A munka megindult , de a hangsúly a népisko-
lákon van, mert egész kulturális életünknek 
alapja és legfontosabb része a népoktatás. Elv-
ben a nyolcosztályos iskola a lap ján állok, de ezt 
a mai pénzügyi helyzetben nem tartom megold-
hatónak, mert ez tízmillió évi többletkiadást je-
lentene. Ezzel szemben feltétlenül szükséges a 
hatosztályos népiskola végleges beállítása, mer t 
az ismeretes állapotok mellett nem lehet még 
minden igénynek megfelelően az oktató munká t 
folytatni. A feladat az volna, hogy 2300 ú j tan-
terem létesüljön, amely sürgősen szükséges 
ahhoz, hogy a hatosztályban a tanítás az egész 
országban rendszeresen folyhasson. Az építő-
munka első lépése az a 345 tanterem, amelyet a 
folyó évben és a jövő esztendőben fel fognak 
építeni. 

Hóman Bálint kultuszminiszter elmondotta, 
hogy az analfabéták 88 százalékot tesznek ki, 
de ha az életkort nézzük, meg lehet állapí-
tani, hogy a Wlassics-féle mil lenáris iskolaépít-
kezések után sorra kerülő generációkban m á r 
al ig öt százalék az analfabéta, a Klebelsberg-
féle iskolákból kikerülő nemzedékben pedig 
mindössze két százalék. 

Igaz az, hogy a tehetségeseknek a legmaga-
sabb fokú iskolákig joguk van az állam és t á r -
sadalom támogatását követelni. Ebben az i rány-
ban kívánatos a komoly szelekciót megvalósí-
tani. Az első lépés a gimnázium alsó osztályai-
ban alkalmazható. A szelekcióval kapcsolatban 
merül fel a szellemi túlprodukció kérdése. En-
nek egyik legkiemelkedőbb pon t j a a tanítónők 
ügye. Á fiatal nők olyan tömegben mennek ta-
nítónői pályára, hogy őket elhelyezni nem le-
het. Ezt a kérdést csak egy úton lehet megol-
dani. Egy ú j leányközépiskolai típussal, amely-
nek főcélja a gyakorla t i életre való nevelés, a 
magyar anyák nevelése, amely ellentétben az 
eddigi módszerekkel, gyakorlat i úton halad. 

A gyermekegészségügy terén végzett vizsgá-
latok nagyon szomorú eredményeket mutatnak. 
Valamiképen összpontosítani kell az országos 
anya- és csecsemővédelmet. Legcélszerűbbnek 
látszik a Stefánia keretében való megoldás. Az 
óvodáknak a belügyminisztérium hatáskörébe 
való helyezésével ugyancsak egészségügyi célo-
kat kívánok saolgálni. Az 1892-ik XV. t.-c. az 
óvoda célkitűzéseit kijelölve, világosan meg-
mondja, hogy ez elsősorban a szülők távollété-
ben ápolást és gondozást van hivatva nyú j t an i 
a gyermekeknek. Az óvodában az oktatás ti los 
és így az óvoda kimondottan szociális intéz-
mény, az óvás egyút ta l nevelő és lélekformáló 
munka, ez mind indokolja a belügyminiszteri 
felügyelet alá való helyezést. 

Egyes felszólalók szóvátették a felekezeti taní-
tók illetményrendezésének kérdését. Ez a kér-

dés az úgynevezett te rményjárandósági kér-
déssé csökkent. A készpénzjárandÓ6ágokat az 
il letményhivatal fizeti ki, az ügy a taní tókra 
nézve megoldást nyert . Áz országban működő 
19.563 taní tó közül mindössze 4700 van érdekelve 
a terményjárandósági kérdésben. 500 szerepel 
ebből nagyobb összeggel, a többi körülbelül évi 
300 pengővel. Ezeket a kérdéseket a lehetőségek 
szerint meg fogom oldani. 

Glat t felder Gyula püspök úr a hitoktatók 
ügyével foglalkozott. A jelen költségvetésben 
tizenöt ú j hitoktatói állás szerepel. Az iparisko-
lai oktatásban a h i tokta tás ugyanolyan keret-
ben fog szerepelni, mint a középiskoláknál. 

A külföldi államokkal való kul turál is kapcso-
latok kimélyítésére minden megtörtént, kultu-
rális egyezmény létesült Olaszországgal, Auszt-
riával, Lengyelországgal és Németországgal. 
Külföldön a magyar ku l tú ra ismerete igen ör-
vendetesen és nagymértékben haladt előre. Eu-
rópában békében három helyen adtak elő ma-
gyar nyelvet . A bécsi, berlini és a párizsi egye-
temen. Ma huszonkét európai és amerikai vá-
rosban harminchat főiskolán harminchat előadó 
adja elő a magyar nyelvet, irodalmat, vagy tör-
ténelmet, ami azt jelenti, hogy ezen a harminc-
hat helyen van lehetőségük a . külföldieknek 
megismerkedni a magyar nemzettel. Ennek a 
kulturál is fejlődésnek szellemében k ívánja a 
magyar kul túrpoli t ikát i rányí tani s ennek a 
célnak szolgálatában kér i a költségvetés elfo-
gadását. (Hosszantartó taps és éljenzés.) 

• • 
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Máté János fővárosi tanító rajza. 
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AWJ E R K Ö L C S I É L E T R E V A L Ó I E T E L É § 
í r t a : R U S Z T H Y . R U S Z T E K K Á R O L Y 

A nevelésben, ée pedig úgy az iskolai nevelés-
ben, mint az iskolánkívüli népművelésben a 
nevelési elvek világnézetekben gyökereznek, a 
nevelési rendszerek világnézetekre épülnek és 
a nevelési el járásokat világnézetek határozzák 
meg. 

Minden világnézet alapvető és egyben érté-
kelő kérdése: mi az egytemes valóság lényege, 
a szerkezete és milyen viszonyban van vele és 
benne az én?! 

A komoly értelemben vett világnézetek álta-
lában két i rányúak. És pedig: materiális-, spi-
rituális- i rányúak. 

A materialista világnézet a természethez, az 
érzékelhető világhoz igazodik és ebben a világ-
nézetben az anyag, az erő, az ösztön jelentik a 
főértéket. 

A spiritualista világnézetnek a lényege a 
lelkiség, a szellemiség, amelyben a láthatatlan 
lélek a jóságon, a szépségen, az igazságon és a 
hiten át a végtelenhez magasodik. A spirituális 
i rányú világnézet az értelem véges határán tul 
a mindenség örökkévalóságára, a kosmos vég-
telenségére és az erkölcsi törvények isteni ere-
detére és erejére utal és mutat. 

A spiritualista világnézet i rányítot ta szellemi 
munkának lényege a szabadakarat, a szabadság. 
Amilyen mértékben tudunk uralkodni haj la-
maink, vágyaink, ösztöneink felett és amilyen 
mértékben uralnak bennünket az eszmék és az 
eszmények: annyira vagyunk szabadok. A sza-
badság tehát nem mint tény, hanem mint fel-
adat nyilvánul meg. Aminthogy a spiri tualista 
világnézetben maga az egész élet: rendeltetés, 
feladat. 

A világnézetek gyakorlat i eredménye: a civi-
lizáció. A civilizációnak pedig a magasabb foko-
zata: a műveltség, a kultúra. A civilizáció csak 
polg'árosultságot, csak külső természetismeretet 
és ura lmat jelent. A kul túra azonban már töb-
bet, — a sa já t énünk, a lelkiségünk, a benső ter-
mészetünk ismeretét és afölött való uralmat 
jelent. 

A különböző világnézetek valódi és igazi érté-
két az határozza meg, hogy melyik tud na-
gyobb, általánosabb és tisztultabb kul túrát te-
remteni, melyik tud építeni ós melyik tudja az 
embert az erkölcsi élet magasla tára emelni. 

Az életnek ugyanis három fokozata van: a 
puszta lét, a lelki lét és az erkölcsi élet. 

A puszta lét a testiséghez, az anyaghoz, az 
ösztönökhöz kötött élet. A lelki élet az érzelme-
ken, az indulatokon és a szenvedélyeken nyugvó 
élet. Az erkölcsi élet pedig az ember életcéljá-
nak a meglátásán és betöltésének a törekvé-
sén fölépülő élet. Ez a három életfokozat per-
sze nem egymástól pontosan elválasztható, 
egymástól pontosan elhatárolható fokozat, 
hanem olyan egymásból fejlődő foko-
zat, amelyiknek mindegyike a másikból alakul 
ki, a másikból fejlődik ki.- Éspedig a puszta lét-
ből a lelki élet, a lelki életből az erkölcsi élet. 

A puszta létfokon megálló élet nem más, nem 
lehet más, min t merő anyagiasság, durva élve-
zethajhászás és brutális önzés. 

Bensőséges, meleg és megértő csak a lelki 
élet magas la tára emelkedett élet lehet. Mert 
csak a lelki életet élő emberben van képesség! 
és erő arra , hogy a mások lelki megnyilvánulá-
sait — örömét, bánatát — a maga érzéseivel 
növelje vagy csökkentse. 

Tiszta, önzetlen és áldozatos pedig csak az er-
kölcsi élet magaslatára emelkedett élet lehet, 
mert az igazság, a szépség, a jóság és a szent-
ség csak az erkölcsi életet élő emberben alakul-
hat ki és nyilatkozhatik meg. 

A tökéletes emberi élet a lelki élettel veszi 
kezdetét. Az erkölcsi életnek pedig a lelki élet 
az alapja. És bár a lelki élet nem választható 
el az erkölcsi élettől, mégis az erkölcsi élet 
a lelki életnek egy olyan fokozata, mint ami-
lyen emelkedett fokozata a puszta létnek a lelki 
élet. 

A puszta lét akkor emelkedik lelki életté, ami-
kor kikerül az anyagiasság béklyójából, amikor 
leküzdi a vegetat ív élet ösztöneinek az u ra lmát , 
amikor felszabadul az anyagiasság, az érzéki-
ség ha ta lma alól és abba az ú j világba lép, 
amelyiknek szempontjait és mértékeit már nem-
csak a hasznot, nemcsak az élvezetet kereső 
ösztönök, hanem a belülről vett, a magába mé-
lyedt érzések, érzelmek határozzák és mérik 
meg. 

A lelki élet pedig erkölcsi életté akkor lesz, 
amikor az eszmények u r a l m a alá jut, amikor 
belép az örök értékek vi lágába, amely vi lág-
ban a harmonikus, a megelégedett, a boldog élet 
tárul eléje. 

A puszta létér t élő embert a maga durva ösz-
tönei; a lelki életet élő ember t a maga szubjek-
tív érzései; az erkölcsi életet élő embert pedig 
az örök érvényű eszmék u r a l j á k és cselekedte-
tik. És amíg a lelki életet élő ember perspek-
t ívá ja csak a közvetlen környezet ha tá rá ig ter-
jed, addig az erkölcsi életet élő ember perspek-
t ívá ja már az eszmények v i lágába magasodik. 

De hát mi is az az eszme és mi is az az esz-
mény?! . . . 

Az eszme az Isten lelkéből kiszakadt gondo-
lat, az ősakaratból k ipa t tant szikra, amelynek 
a lélekben és nem az anyagban van a léte. 
Hogy hasonlat tal éljek, az eszme előttünk 
ringó délibáb, fölöttünk röpködő színes madár , 
mellettünk pirosló pásztortűz és fölöttünk ra-
gyogó betlehemi csillag. Az eszme eszmei gon-
dolat, amelynek, ha abszolút való, ha konkré t 
forma: akkor eszmény a neve. 

Az erkölcsi élet ta r ta lma az élet cél jának az 
életrendeltetésének a fölismerése és a betöltése. 
A tudomány, a művészet, az államrend, a val-
lás, mind-mind csak eszközök az erkölcsi élet-
hez. Eszközök az ösztönök, a szenvedélyek kor-
látozásához és leküzdéséhez. Eszközök az értel-
mes, a hazafias, vallásos gondolkozást és cse-
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lekedetet biztosító szabadakarathoz. Eszközök 
az erkölcsi élethez jutáshoz, amely életfokon 
az embert nem az ösztönök, nem a szenvedélyek, 
hanem Istenhez magasló életcélok és örökér-
tékű eszmények i rány í t j ák és vezetik. 

A megrendült bizalomnak, a megfogyatkozott 
tekintélynek, a tévelygő hitnek és a leértékelt 
erkölcsnek fájó sötétségében bizonyára azért 
botorkálunk annyi csalódással, annyi kétkedés-
sel és annyi válsággal, mert a megfogyatko-
zott erkölcsi életben természetszerűen megfo-
gyatkozott a jellemnek az ereje, a jellemnek a 
méltósága is. A jellem ugyanis az erkölcsi élet-
nek az ércfedezete. Aminthogy az erkölcsi élet 
a gráni ta lap ja az egészséges nemzeti, társa-
dalmi és családi életnek. Mert az erkölcsi élet 
nemcsak azt jelenti, hogy eszményekben jege-
cesedik ki a szabadakarat rendíthetet len ke-
ménysége, hanem jelenti azt is, hogy az em-
beri méltóság igénye .jellemességéhez, jellem-
remekléshez fokozódott föl. 

A lelki élet szintjén élő ember lehet csak jel-
lemes ember. Az erkölcsi élet magas la tá ra emel-
kedett embernek azonban, jellemesnek kell len-
nie! . . . A jellem — I m r e Sándor szerint — egy-
szerűen mondva azt jelenti, hogy ki milyen em-
ber. Azt pedig, hogy ki milyen ember, a tulaj-
donságaiból, a gondolkodásából és a cselekede-
teiből ál lapí that juk meg. 

Az erkölcsi életnek, a jellemességnek a böl-
csőjét a szülői házban r inga t ják . Azonban a leg-
önfeláldozóbb, a leggyöngédebb szülői kéz sein 
t u d j a az ember erkölcsi életét, jellemtörténetét 
az egész életre előre meghatározni, egy életre 
előre egészen biztosítani. Aminthogy nem tudja, 
nem tudha t ja egymagában az iskola sem! De, 
sőt nem tudja és nem tudha t j a a család és az 
iskola együttesen sem! Éppen ezért társul a csa-
lád és az iskola mellé, mint harmadik jelentős 
nevelő-tényező, az iskolánkívüli népművelés. 

Egységes szellemű és egyöntetű világnézetű 
nemzeti társadalmat csak a család, az iskola és 
a népművelés együttes és egyvonalú munkálko-
dása alakíthat ki. 

Család, iskola és népművelés azonban a jelle-
mes, az erkölcsi élet fokozatát csak úgy és any-
nyiban alakí that ják ki, amint az bennük meg-
nyilatkozik és ahogy az bennük áramlik. A nem-
zedékek erkölcsi életének, jellemének a jövendő 
sorsa tehát azon fordul meg, hogy a család, az 
iskola és a népművelés, ez a hármas nevelési 
tényező, miként végzi a maga nevelői munká-
j á t és miként teljesíti a maga nevelői felada-
tát. 

A felelősség alól egyik sem vonhat ja ki ma-
gát. És mert nem vonha t j a , ki magát, és az 
együttes felelősség mind a három nevelési té-
nyező részéről olyan nevelési egységet követel 
meg, amelyben sem elvi, sem világnézeti törés 
nincsen. Mind a háromnak nemcsak egységesen, 
hanem miként az áldott nap sugarainak, termé-
kenyítően és párhuzamosan is kell hatniok. 

Kérdés, váj jon a család, az iskola és a nép-
művelés nagy egységbe forrását és egységes 
megnyilatkozását mi b iz tos í tha t j a? ! . . . 

Minden nevelésnek az a lapja egy bizonyos vi-

lágnézet; végső célja pedig az alapul szolgáló 
világnézetnek az általános kialakítása. A csa-
lád, az iskola és a népművelés pedagógiájának 
egységét csak egyazon világnézet éspedig az a 
világnézet biztosíthatja, amelyik mind a há-
rom nevelési tényező pedagógiájának nemcsak 
egységes, hanem a meggyőződéses világszemlé-
lete is. Családnak, iskolának és népművelésnek 
azonban nem elég csak azt tudniok, hogy ered-
ményes nevelési el járást csak az azonos világ-
nézet biztosíthat, hanem tudniok kell azt is, 
hogy melyik az a világnézet, amelyikben a kul-
túra feladatai, az élet megtartó ereje a szebb 
jövőnek az Ígérete és az erkölcsi életnek a szintje 
a legtökéletesebben érvényesülhet. 

Korunk világszemléletét az úgynevezett mo-
dern világ szellemet azok az ú jabbkor i materia-
lis i rányú gazdasági és filozófiai elméletek 
alakították és formálták ki, amelyek közül két-
ségtelenül a legismertebb, a legjelentősebb két 
elmélet: a marxista ós az evolúciós elmélet. A 
legjelentősebb azért, mert a modern világszem-
lélet kialakí tásában ennek a két _ elméletnek 
volt a legfontosabb szerepe; a legismertebb pe-
dig azért, mert a legnagyobb tömegeket ez a 
két elmélet mozgatta meg. 

A modern világszellemnek azonban nemcsak 
a lényegét határozza meg az evolúciós és a 
marxis ta elmélet, hanem egyben magyaráza tá t 
a d j a annak is, hogy miért nem tud a modern 
világszellem tisztultabb kultúrát , magasabb er-
kölcsiséget kialakítani és miért nem tudja a 
modern világszellem az embert az erkölcsi élet 
magaslatára föl jut ta tni . 

Magyarázatát adja mégpedig egyfelől azzal, 
bogy a modern világszellemet jobbadán kiala-
kító két elméletben, a marxis ta és az evohíciós 
elméletben az anyag, az ösztön, az érzékiség és 
az érdek a legfőbb értékek; másfelől pedig 
azzal, hogy az embertömeg lelkéből és az ember-
tömegek egymásra hatásából tisztán mecha-
nikus eszközökkel és külső hatásokkal k ívánta 
kialakítani az erkölcsiség biztosítását és az em-
beriség jobb jövőjét. Csak természetes, hogy az 
ezen hibás és téves elméletek ú t j án kialakított 
modern világszellem az anyaghoz, a földhöz kö-
töt te az ember életcélját, a bizonytalanságba, a 
határozat lanságba veszejtette az ember élet-
rendeltetését és olyan erkölcsi fejlődést, olyan 
erkölcsi felfogást termelt ki, amelyik szükség-
szerűen a modern ember t ípusához vezetett. 

Ahhoz a modern embertípushoz vezetett, aki 
a művelődés és a boldogulás alapfeltételeit az 
anyagért , a pénzért, az érvényesülésért való kí-
méletlen és könyörtelen harcban l á t j a és éli. 
Aki nem válogat az eszközökben, aki nem is-
mer könyörületet, nem lát előre és nem néz 
vissza. Aki mohó érzékiséggel habzsolja a je-
lent, durva csakmagára gondolással könyökli 
az előnyöket és erkölcsi törvényt nem ismer 
és nem tisztel. 

Az erkölcs, a jellem csirája a lelkiismeret. A 
lelkiismeret csak az egyes embernek, csak az 
egyéneknek az öröklött birtoka. Az embertö-
megnek nincsen lelkiismerete. A modern világ-
szellem elnémította, elsorvasztotta a lelkiisme-
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re te t t ott, aliol az egyedül van meg: az ember-
ben. És ott akar ta kialakítani, kinevelni, ahol 
lelkiismeret nincsen: az embertömegben. 

Az embertömeg pszichéjéből az erkölcsi élet 
soha sem fejlődhetik- ki. Az erkölcsi élet csak 
külön-külön minden ember lelkiismeretén, az 
egyének lelkiismeretének az irányító szaván, 
parancsoló akara tán épülhet föl. 

Az erkölcsi élethez tehát csak az a világné-
zet vezethet, amelyik a tömegből ki t ud j a 
emelni az embert, amelyik meg tud ja látni az 
emberben az érző, a gondolkozó, a végtelen felé 
törekvő egyént és amelyik erkölcsi felelős lény-
nyé tud ja magasí tani az embert. 

Ez a világnézet azonban nem az új , nem a 
modern világszellem, hanem igenis az a két-
ezeréves keresztény világszellem, amelyik egyes-
egyedül nevel lelkiismeretre, amelyikben egye-
dül érvényesül a ku l tú ra feladata az élet előbb-
revívő ereje és amelyikben egyedül nyilatkozik 
meg az ember föl törekvő életcélja és magasabb 
életrendeltetése. 

Kultúrpolit ikánk legfőbb i rányí tó ja és leg-
főbb őre, Hóman Bálint kultuszminiszter leg-
utóbbi költségvetési beszédében nagy helyeslés 
közepette ál lapította meg, hogy a nemzetneve-
lésben alapelve: „a valláserkölcsi és nemzeti 
gondolat, a nagy szellemi értékek tiszteletben-
tartása és a magyar népi gondolat feltétlen ér-
vényesítése". Ami azt jelenti, hogy a mának 
magyar kultúrpoli t ikájában, államrendjében, a 
mának minden m a g y a r iskolájában, minden 
népnevelési munká jában a keresztény nemzeti 
világszemléletnek kell érvényesülnie. És jelenti 
azt, hogy minden magyar népnevelő pedagógiá-
j ának a fix-pontja, az irányító eszméje a keresz-
tény nemzeti világnézet kell, hogy legyen. 

Azonban a családi, a társadalmi és az állami 
életnek a modern világszellem szétzüllesztette 
ál lapotát a keresztény nemzeti szellem csak 
akkor tudja, csak akkor tudha t j a egységbe fog-
lalni, egységbe kinevelni, ha a nemzetnevelés-
nek nemcsak az irányzata, hanem a módozata is 
szolgál ja a keresztény nemzeti szellemet. H a mi-
közben iskola- és népművelés ismereteket kö-
zöl, tudást nyújt , értelmességet ad, egyben reá 
tud nevelni minden magyar gyermeket a r r a is, 
hogy életük két legjelentősebb életeszközét, a 
tanultságot jelentő könyvet úgy forgassák, a 
könnyebbséget jelentő gépeket úgy használják, 
hogy azokban az élet reali tása mellett meglás-
sák és járhassák az, Istenhez, az integer hazá-
hoz, a lelki, az erkölcsi élethez vezető életúta-
kat is. 

A mának nemzetnevelésében, a népművelés 
minden megmozdulásában, minden törekvésé-
ben, minden ténykedésében tehát a keresztény 
nemzeti világnézetnek kell megnyilatkoznia. 
Éspedig nem erőszakosan! Nem pusztán anyagi 
eszközökkel és külső hatásokkal, hanem maga-
sabbrendű erekkel! — Mert miként a cs i rájától 
megfosztott magból, bármilyen kedvező ta-
la jba , bármennyi napsugárhoz és esővízhez is 
jut , nem lesz soha növény, akként erőszakkal, 
külső hatásokkal és anyagi eszközökkel a 

puszta létből soha nem lesz lelki élet és a lelki 
életből soha nem lesz erkölcsi élet. 

Rövidlátóság azt gondolni, hogy a lelki és az 
erkölcsi élet magas la tára : a tiszta, megelégedett 
élet szint jére csak a kiváltságosak juthatnak. 
A lelki élet és az erkölcsi élet kapuja 
minden becsületes érzésű és minden tisztalelkű 
ember előtt nyitva van és azon minden becsü-
letes érzésű és minden tisztalelkű ember belép-
het. Beléphet elsősorban azért, mer t a léleknek 
olyan csodálatos szerkezete, olyan csodálatos al-
kata van és benne olyan alaptörekvések, olyan 
ösztönök élnek, amelyek a legsivárabb körülmé-
nyek között, a legnagyobb magárahagyatot t -
ságban is a r ra késztetik, sőt kényszerítik, hogy 
rej tet t kincseit értelmiségben, erkölcsiségben, 
lelkiségben és eszményiségben él je ki és ak-
názza ki. 

És beléphet a lelki, az erkölcsi élet kapuján 
mindenki, másodsorban azért, mer t a lélek az 
ismeretszerzés széles országútján, a lelki, a 
szellemi élet tágas mezején elsősorban nem a sa-
já t kezdeményezésére, nem a külső körülmé-
nyeknek hatására és nem a szülők, a tanítók, a 
nevelők késztetésére indul el, hanem igenis el-
indul, el kell indulnia a lélekben élő adottságok 
és sajátosságok ösztönzésére. Azon adottságok 
és sajátosságok ösztönzésére, amelyek Istentől 
belélehelten vannak meg a lélekben. 

Csak a puszta lét a kész adottság! A lelki élet 
szintje, nemkülönben az erkölcsi élet szintje 
azonban a lélekbelehelt adottságok és sajátossá-
gok fejlődésének, kinevelésének a következmé-
nye. 

Az igazi, a tökéletes fejlődés az, amikor az 
ember a puszta léten túl, a lelki életen át az er-
kölcsi élet, a jellemes élet magasla tára emelke-
dik. 

Ügy az iskolai nevelésnek, mint folytatólago-
san az iskolánkívüli népművelésnek az a leg-
fontosabb, az a legjelentősebb feladata, hogy 
fölkutassa, hogy kitermelje, hogy kifejlessze, 
hogy tudatosítsa azokat a lelki adottságokat, 
azokat a lelkiségeket, amelyekre ráépülhet az 
igazi emberi élet kezdete, a lelki és az erkölcsi 
élet értékeinek a tudata , az igazság, a jóság és 
a szépség diadalmas kultusza, amelyekben azu-
tán szükségképen kifej lődhet a lelki és fokoza-
tosan az erkölcsi é l e t . . . 

Hogyan kutathatók föl, hogy termelhetők ki 
a léleknek Teremtőadta készségei és hogyan tu-
datosíthatok és munkái ta thatók a léleknek 
veleszületett adot t sága i? ! . . . 

A neveléshez tudvalevően anyag, tehetség és 
eszme szükséges. 

A nevelőknek nem kell az anyagot, a fát, a 
márványt , a vásznat és a festéket maguknak 
összehordaniok. A nevelőknek az anyaga: a lé-
lek, adva van. Azonban a lélekanyag nem holt 
anyag, hanem szabadakarat . Szabadakarat, 
amely öntevékenységével hozzájárul, vagy nem 
já ru l hozzá, segíti, vagy gyengíti a nevelőnek 
a m u n k á j á t és a törekvését. 

A tehetséget illetően pedig minden népnevelő-
nek képzettségből, tanulásból, tapasztalatból 
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annyi tehetséget kell megszereznie és össze-
gyűjtenie, amennyivel reá tudja önteni a lélekre 
az eszméket és amennyi tehetséggel a puszta lét 
fokáról föl tud ja vezetni a lelket a lelki életen 
át az erkölcsi élethez. Föl tud ja vezetni önfelál-
dozóan és szeretettel. Mert a nevelésben a tehet-
ségnek nem erőszakosan és ridegen, hanem ön-
zetlenül és szeretettel kell érvényesülnie. 

A nevelésben a harmadik nélkülözhetetlen 
kellék: az eszme. Éspedig az abszolút értékű 
eszme. Mert csak az abszolút értékű eszmék, 
csak a vallási, a nemzeti és az erkölcsi eszmék 
a nevelői eszmék. És ha ezek az abszolút értékű 
eszmék, mint hatalmas átérzések és átélések 
ömlenek át, áramlanak át a népnevelő lelkéből 
a neveltek lelkébe, akkor a lélekanyagba vetett 
eszmemagvak nemcsak fölemelik a lelket az er-

kölcsi élethez, hanem biztosítják is a léleknek 
az erkölcsi élet szintjét. 

Azok a nevelők, akiknek sokat adott a Te-
remtő, akik az életismeretekből, s az életigaz-
ságokból sokat gyűjtöttek ós ezen felül még ön-
zetlenek s áldozatosak is, azokban a legnagyobb 
mértékben megvan a tehetség az eszmék átvite-
lére, az eszméknek az átsugároztatására. 

A piciny búzaszemben, benne van az egész 
búzakalász. Az Isten fakasztotta, lélekben benne 
van az egész erkölcsi világ. És az a lélek, ame-
lyikhez elegendő tehetséggel, simogató jóaka-
rattal és örökértékű eszmékkel nyúlunk, az a 
lélek dúsan hajtó, dúsan termő földje lesz a 
beleplántálni szándékolt isteni, emberi és nem-
zeti eszméknek; az a lélek a puszta létből föl-
emelkedik a lelki élet és utána az erkölcsi élet 
magaslatára. 

A MAGYAR HÉPDAL FOKOZOTTABB ÁPOLÁSA 
ISKOLÁINKBAN 

írta: H A N U S Z I K ANTAL 

Talán még nem volt miniszteri rendelet, 
amelyik úgy a nagy társadalomban, mint az 
érdekelt tanítói körökben olyan nagy megelé-
gedést váltott volna ki, mint a kultuszminisz-
ter f . é. 37.080—936. sz. a. kiadott rendelkezése, 
mely a magyar népdal fokozottabb ápolásá-
ról intézkedik s a többek között megállapítja, 
hogy az utóbbi években a divatos (modern) 
zene elfordítja a magyar tanulóifjúságot a 
magyar zenétől és a fiatal nemzedék érzéke a 
magyar dal iránt elhalványodik. Ezért nemzet-
nevelés szempontjából igen fontosnak ta r t ja , 
hogy a magyar tanulóif júság a magyar dalt 
meggyőző erejű bemutatások ú t ján megis-
merje és elrendeli, hogy az iskolai ünnepélye-
ken a magyar dalt nagyobb szerephez juttas-
sák. 

Már most az a kérdés, hogy mi, népiskolai 
tanítók, milyen úton és módon tehetünk en-
nek a rendeletnek minél eredményesebben 
eleget 1 

A népiskolai tanterv — mint tudjuk — min-
den osztály részére előír bizonyos óraszámot 
külön énektanításra, amely órában azonban 
már a hangjegy (kotta) ismeretének tanítása 
is bennfoglaltatik. Er re azt mondhatnánk, 
hogyha hangjegyet is taní t ezen idő alatt , 
akkor mi ju t abból a népdalra? 

Er re könnyű a felelet. A mai modern iskola 
szinte megkívánja, hogy az egyes tantárgyak 
tanítási anyagát a tanító itt is, ott is nótá-
val erősítse, támassza alá, mit a kitűzött cél 
érdekében mindenikünknek százszázalékig ki is 
kell használni, amikor azután bőséges alkal-
munk lesz sok-sok népdal betanítására, ame-
lyek kiesiszolását és szép előadását majd a 
rendes énekórákon végezhetjük el. 

Ezek az odavágó népdalok szinte önmagukat 
kínálják minden egyes tan tá rgy keretében. 
Csak néhányat említek itt. Pl. a földrajzban: 
alig van Nagy-Magyarországban nagyobb, 

sőt több esetben kisebb folyó is, amelyikről 
ne szólna egy-egy népdal; sőt város is van 
akárhány. Meg azután a Tátra, Mátra, Fáira. 
Hegyalja mind benne van a nótáskönyvben! 
Üjabban pedig az elszakított részek mind-
egyikét e ls i ra t ja egy-egy szomorú népdal, ami 
csak akkor fordul vígra , amikor m á r ismét 
miénk az elszakított hegy, völgy, folyó. 

Mindig emlékezetemben él az az iskolai 
vizsga, ahol a hallgatóság sírva hallgatta vé-
gig az irredenta népdalokkal fűszerezett föld-
rajzfelelést. 

De nézzük a többi tárgyat , pl. a természetraj-
zot, ahol a „Fakó lovam", „Daruszőrű pari-
pám;", „Dam madár", „Repülj, repülj fecske 
madár", „Kelepel a gólya madár", „Kék nefe-
lejts", .Piros rózsa", „Sárga rózsa", „Árva csa-
lán", „Szomorúfűz", „Aranypatkó, aranycsengő ', 
stb. népdalok mind beilleszthetők a keretek 
közé s teszik még élvezetesebbé taní tásunkat . 
De felhasználhatók más-más tantárgyaknál , 
pl.: „Édes anyám is volt nékem", „Kapitány 
úr arra kérem", „Októbernek elsején", „Magas 
a kaszárnya teteje", „Beültettem kis kerte-
met", „Fölszántottam az ugarat", „Volt nekem 
két ökröm", „Az alföldi halászlegény", „Nem 
zörög a malom", „A malom, a malom üresen 
áll", „Kerek ez a zsemlye", „Ezt a kerek erdőt" 
stb. A végtelenségig lehetne olyan népdalokat 
felsorolni, melyek mind-mind megállnák helyü-
ket egy-egy tanítási anyag keretei között s 
egyúttal gyarapítanák növendékeink népdal-
tudását, nemesítenék leikeiket, fejlesztenék 
szépérzéküket s ízlésüket, de a legfőbb: meg-
szerettetnék mindjobban a magyar népdalt. 

Most aztán, mikor m á r sok népdalt tudnak 
tanítványaink, szoktassuk rá őket azok felhasz-
nálására is. Természetesen, iskolai ünnepélye-
ken az előírt hazafias énekeken kívül csak 
népdalokat énekeltessünk, hiszen bőven talá-
lunk azok között, minden alkalomra hazafias, 
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irredenta, anyák napjára, madarak és fák 
napjára, stb. alkalmas népdalokat. 

Szoktassuk rá már az iskolában növendé-
keinket, hogy vannak dolgok, amelyek elvég-
zése sokkal könnyebb, ha nótával kísérjük, 
így a testgyakorlásnál, kertészkedésnél, női 
kézimunkázásnál, a rajzok begyakorlásánál, 
kirándulásokon mindig hangozzék ajkukról a 
magyar nóta. 

Biztassuk arra is, hogy otthon, amikor azzal 
senkit nem zavarnak, mindig daloljanak; kis 
testvérkéiket nótával altassák, nótás játékot 
játszanak velük; sőt anyjukat, nagyobb test-
véreiket is — ha vannak — tanítsák meg az 
iskolában tanult népdalokra. 

Ne múljék el nap, hogy iskolánk minden 
tantermében úgy délelőtt, mint délután leg-
alább egy-egy népdal fel ne hangzanék, a jó 
tanító az már érzi, hogy mikor legjobb a r ra 
az alkalom, még az esetben is, ha a tananyag 
keretében nem volt arra hely és idő. 

Közbevetem azon meggyőződésemet, hogy jó 
célt szolgálna egy olyan népdalgyűjtemény, 
amelyikben tantárgyanként volnának a dalok 
csoportosítva, esetleg hozzáfűzött jegyzetekkel, 
amely a tanító kezében nagyon megkönnyítené 
a népdalok valamelyik tantárgyhoz való fel-
használását s egyúttal elősegítené azok meg-
kedveltetését és a népdalkultúra fejlődését is, 
különösen, ha a gyűjtemény elején ismer-
tetés is volna, amelyikben a tanító utasításo-
kat kapna arra, hogy miként lehet a népdalt 
szépen előadni, tetszetősen énekelni, hogyan 
kell a szájat tartani , a hanggal bánni; mert 
bizony jobb hozzáértéssel tanítva a ma már tu-
dott dalok is egészen más értékűek lehetnének; 
szóval ez a könyv nevelhetné a tanítókat a 
népdaltanításnál követendő eljárási módoza-
tokra is. 

A szülői értekezleteken, esetleg egy-egy is-
meretterjesztő előadás keretében pedig oktassa 
ki a tanító az anyákat, hogy kicsi gyermekei-
ket a bölcsőtől az iskolába járásig, hogyan ne-
veljék nótára, a nóta megkedvelésére, megér-
tetvén velük azt is, hogy miért van arra szük-
ség. 

A továbbképző iskola tantervébe szintén bi-
zonyos számú óra veendő be az ének, a nép-
dal gyakorlására és továbbfejlesztésére. I t t 
má r a szépen, érzéssel, kifejezéssel való ének-
lésre fektessük a súlyt. Hetenkint legalább 
egy-egy ú j népdalt betaníthatunk ezen iskolá-
ban is, mégpedig úgy, hogy azon helyeken is, 
ahol az osztályok szétválasztva tanulnak, ezen 
órára egy csoportba gyűljenek. Serkentsük 
őket, hogy otthon minden munkájuk közben 
énekeljenek. 

Valaki azt mondja erre: de most aztán elég 
legyen a sok énekből! Azt felelem: nem elég! 
Hiszen a tulajdonképeni érzelmi megnyilatko-
zások a gyerekkor után következnek, amely ér-
zelmek mindegyikére megtalálhatjuk a balzsa-
mot a népdalok között. Vétek lenne tehát a nó-
tázást abbahagyni az iskolai évek, az iskolá-
zás befejezése után. Ott vannak az iskolán-
kívüli népművelési tanfolyamok. Szerény vé-

leményem szerint legalább 60 órát kellene 
abba mindenütt beilleszteni népdalra, még-
pedig ősztől—nyárig szétosztva, hetenként egy-
egy összejövetelre. Ezen aztán résztvehetne 
minden felnőtt, aki csak kissé is hajlamos a 
nótára, azok pedig, akik már kicsi koruktól 
végig csinálták idáig, erről a nótás összejöve-
telről sem fognak elmaradni. 

Itt azután, de már a továbbképző-iskolá-
ban is, beszélgethetünk a népdalról, annak 
fontosságáról, összehasonlíthatjuk — ott, ahol 
már felütötte fejét — az idegen zenével, 
dzsezekkel s más hasonlókkal, éreztessük, ér-
zékeltessük ennek rikítóságát, a népdal bűbá-
josságával szemben s lehetőleg gyűlöltessük 
meg velük ezt a modernnek nevezett zenét. 

Így vezetve a népdal fejlesztését a gyermek-
kortól a felnőttkorig, feltétlenül elérjük célun-
kat,— de még egy másik eredményhez is — szinte 
váratlanul — eljutunk: a nótás ifjúság már 
dalárdába akar tömörülni, amit a lelkes ta-
nító örömmel vesz és — ha ideje és ereje en-
gedi — meg is alakítja azt. Ez aztán már igazi 
betetőzése volna a magyar népdalra való ne-
velésének, mert itt már az előadási és egyéb 
jelek betartásával az éneklés teljes színvonalra 
emelhető, ami viszont nevelőleg fog hatni a 
község egész társadalmára. 

Ez volna tehát az ú t ja és módja annak, hogy 
népünkkel a népdalt jobban megkedveltessük, 
de egyúttal annak is, hogy azt a mainál szeb-
ben és jobban énekeljék. 

Még néhány megjegyzést! 
Minden vidéknek megvannak a sajátos, helyi 

vonatkozású nótái, játékos dalai; azokat is ta-
nítsuk be, mégpedig úgy, hogy ha esetleg a 
mikrofon előtt éneklik, másoknak is gyönyörű-
séget szerezzenek azzal. 

Daloltassuk a környéken divatos népdalokat, 
majd a más vidékről hozottakat s végül az ál-
talánosan kedvelt, mindenütt dívó ú j dalokat. 
Micsoda örömet fog okozni egy-egy csinos ú j 
nóta megtanulása; másnap egész falu hangos 
lesz attól. 

A dalokat mindenkor eredeti szövegükkel 
tanítsuk, még az iskolában sem változtassunk 
azon. Lehet abban szerelem, szerető, csók, öle-
lés, rózsám stb. kifejezés, a gyermek előtt az 
csupán egyszerű szöveg, míg a felnőttek majd 
az abban rejlett érzelmekhez fogják alakítani 
előadási stílusukat is. 

Talán semmivel sem lehet az érzelmeket úgy 
kifejezni, mint a népdallal. Nagy erő rejlik 
abban. Lát tam már én kacagni is, sírni is a dal 
mellett; de láttam a haragosakat is össze-
ölelkezni és nóta közben kibékülni. Nem is 
csoda, hogy a nótakedvelő ember nótával kel, 
nótával fekszik, dallal fejezi ki örömét, dalba 
fojtja bánatát. Az édesanya iránti szeretetet mily 
bájosan lehet nótával kifejezni; a hazaszeretet 
tüzét egy-egy hazafias dal egyenesen lángra 
lobbantja. Nem is szólok a szerelemről, amely-
nek igazi szószólója a magyar népdal. A leg-
főbb ereje mégis abban rejlik, hogy magyart 
a magyarral eggyé forrasztja. Elszakított vé-
reink, idegenben élő honfitársainkban a jobb 
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és szebb jövő reményét, a magyar feltámadás 
magasztos eszméjét a magyar népdal élesztgeti 
és tartja ébren. Merem állítani, hogy vannak 
érzelmek, melyeket csak nótával lehet igazán 
kifejezni. 

A miniszteri rendeletben megnevezett okon 
kívül még az itt elmondottak is szinte han-
gosan sürgetik, hogy a népdalt iskoláinkban s 
általában a nép körében az őt megillető polcra 
emeljük, amit pedig azáltal érhetünk el, lia azt, 
mint a miniszteri rendelet is k ívánja : fokozot-
tabb arányban ápoljuk és fejlesztjük. 

Azt hiszem, a cikkemben feltüntetett út és 
felsorolt módozatok egyenesen ahhoz vezetnek. 
Minden magyar tanító szívén viselte eddig is 
a magyar népdal ügyét, a gyorsabb tempójú 

ütemhez pedig a kiadott rendelet megadja a 
lökést s remélem, ezután azok a kar társaim 
is, akik eddig talán nem végezték nagy lelke-
sedéssel ezt a — miniszteri rendeletben is a 
nemzetnevelés szempontjából fontosnak neve-
zett — munkát, ezután vállvetett munkára so-
rakoznak a szent cél érdekében s akkor bizo-
nyos, hogy egyesült erővel sikerül elérnünk, 
hogy kunyhótól a palotáig, úgy munkában, 
mint szórakozásban egyaránt, mindenütt, min-
dennap felcsendül a magyar népdal s erdőn, 
mezőn és ligetben nemcsak madárdal, hanem 
azzal versenyre kelve zeng a verejtékező ma-
gyar testvéreink jókedvre hangoló víg nótája 
is. amikor azután majd bátran elmondhatjuk, 
hogy ez a nép él, mert élni akar! 

A BAJZOLÁH ÉS kÉKIMlIi\UA »EVELOI 
É R T É K E 

í r ta : PETRÓCZY (WERNITZ) JÓZSEF 

Az újkori pszichológia ismerte fel először a 
gyermeki tevékenység jelentőségét és tette meg 
nevelési tényezővé. Ebből sar jadt az az életre-
való pedagógiai belátás, amely, miként a 
németeknél a Lernschule helyett megterem-
tette az Arbeitschule-t. Nálunk Láng Mihály: 
A munkaszeretetre való nevelés módja című, 
1900-ban megjelent úttörő munkájában már a 
gyermek öninunkásságát, a népiskolai nevelés 
és tanítás egyedüli természetes módjának te-
kinti és a gyermeki tevékenységtől ellesve rajz-
munkának, kavicsmunkának, föld-, agyag-, pa-
pír-, szalma-, vessző- és famunkának kíván he-
lyet biztosítani az elemi iskolában. Mai peda-
gógiai felfogásunk a gyermek munkáltatásával, 
a gyermek tevékenységéből a nevelési értékek 
egész sorát akar ja kiaknázni. így a rajz- és 
kézimunkaoktatásban fejlesztjük tanítványaink 
megfigyelőképességét a formák és színek sok-
féleségével, képesítjük őket önállóságra, terv-
szerűségre, kri t ikai állásfoglalásra és anyag-
ban való kifejezésre. Alkalmat nyujtunk, hogy 
a gyermekek cselekvés közben gyakorolják ma-
gukat az önuralomban és kitartásban és végül 
élvezzék a végzett munka örömét. Azt a munka-
örömet, mely később élettartalommá, lelki-
szükségletté válik és az akarat megindításánál 
az elhatározás célképzete legyen. Ezzel fejleszt-
jük az értelem, érzelem és akara t harmonikus 
egységét, ezzel szolgálja a szem és kéz techni-
ká ja a lélek kul túrá já t . 

Tantervünk és Utasításunk hangsúlyozza, 
hogy „a népiskola mai munkájának súlypontja 
a maradandóbb értékű nevelésen nyugszik. 
Ezért kell most az értelem fejlesztése mellett 
különös gondot fordítanunk az érzelmi és aka-
rat i nevelésre". 

A rajzolás és kézimunka alkalmával a gyer-
mek kilép a kötött értelmi funkciók, a szóemlé-
kezés kényszeréből a közvetlen, játékos munka-
területre, ahol istenadta érzelmi kincsei és ön-
tevékenysége érvényesülhet és kielégülést ta-
lálhat. A tanítónak a gyermekek lendületes 

C y O l t O R & t T C & t l t l V V I Ä K . 
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Máté János fővárosi tanító rajza. 
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megnyilatkozását meg kell figyelni, meg kell 
fogni és e tárgyak módszeres feldolgozását ott 
kell kezdeni, ahol tanítványainak képességei és 
fejlettségi foka ezt megengedi. Helytelen volna 
tehát az a felfogás, amit ezen tárgyak tanításá-
val és egész tanítói munkánkban való beállí-
tásunkkal kapcsolatban több kartársam hang-
súlyozott, hogy múltbeli előképzettségük és 

- C Y Ó a v i Z e K . — 

t a l í i t f l \ o r » c k S v t i . 
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helyzetük gátolják őket az eredményesebb rajz-
és kézimunkaoktatásban és ezek pedagógiai 
értékesítésében. A tanítóságnak, előképzettségé-
nek ebbeli hiányait pótolva, át kell tanulmá-
nyozni és el kell sa já t í tani a kifejező tárgyak 
lélektani és gyakorlat i ismereteit, hogy ezek 
birtokában, kellő pedagógiai értékeléssel állí t ja 
be ezen tárgyakat nevelő-oktató munkájának 
szolgálatába. 

A gyermekben meg vannak azok az adottsá-
gok, melyeket helyes pedagógiai érzékkel neve-
lési tényezőkké tehetünk. A gyermek már is-
kolás kora előtt szeret rajzolni és érdeklődéssel 
boncolgatja, rakja össze játékszereit. Ezt a já-
tékos tevékenységet kell megfogni, továbbfej-
leszteni és az iskolai munka alapjává tenni. 
A három-négyéves gyermek már lerajzol ja kör-
nyezetét, az embereket, állatokat. Igaz, hogy 
ezen alaktalan rajzokat , melyek szerinte em-
bereket, állatokat jelentenek, csak ő ismeri fel 
és ezekkel tulajdonképeni célja a kifejezés. 
A lélektani megfigyelés a gyermek ezen első 
rajzolási korát az alaktalan, amorf korszaknak 
nevezi. Ezt követi a képzelet kora. Ebben a 
fejlődési korban lerajzol ja a lovat és hasába a 
szénát amit megevett, persze úgy, hogy a 
szemlélő ezt lássa, Ekkor készíti a leányka 
babáját rongyból, kócból, a fiú pedig édesatyja 
sétabotját kantározza fel és lesz belőle ló. 

Tantervi utasításunk azért kezdi az I. osz-
tályban a beszéd- és értelemgyaroklatot a 
gyermek játékaival, a játékos rajzolással és 
kézügyesítéssel. A tulajdonképeni rajz és kézi-
munkaoktatás a I I . osztályban kezdődik és 
ettől kezdve végig e két tárgy egymással szo-
ros kapcsolatban halad és módszeresen fejlő-
dik. Tantervi utasí tásunk a II . osztálytól 
kezdve minden taní tás i év anyagát ugyanazon 
gyakorlatnemek szerint dolgozza fel módszere-
sen. Ezen gyakorlatnemek: vonalvezetési gya-
korlatok, szemléleti rajz, díszítő tervezgetések, 
játékrajzok, emlékezet és elképzelés utáni rajz, 
magyarázó rajz és végül az V—VI. osztályban 
műalkotások ismertetése. A vonalvezetési gya-
korlatok fejlesztik a senzomotorikus beideg-
zést, a kézügyességet; a szemléleti rajz a látást 
és ítélőképességet; a díszítő tervezgetések az 
alkotást, az esztétikai, érzelmi nevelést szol-
gál ják; a játékrajzok, az emlékezet és elkép-
zelés után való rajz , a magyarázó ra jz az ön-
állóságot, képzeletet és akaratot fejlesztik. 

A Tanterv a kézimunka tanításának anyagát 
A-, B- és C-csoportokban sorolja fel. Az A-
csoportban azt az anyagot közli, melyet az 
I—II. osztályban a fiúk és leányok közösen ta-
nulnak. A III. osztálytól kezdve a fiúk és a 
leányok kézimunkatanítása elkülönül; a B-
csoportban a III—VI. f iú; a C-csoportban pe-
dig a III—VI. leányosztályok anyagát sorolja 
fel a Tanterv. A fiúk kézimunka-tanítási 
anyaga: agyag, papiros és különféle anyagok. 
Ez utóbbiak a helyi viszonyok szerint változ-
nak. A leányok munkanemei: horgolás, kötés, 
keresztöltés, varrás és hímzés. 

A felsorolt gyakorlatnemek, úgy a rajzból, 
mint a kézimunkából, helyes pedagógiai ér-

zékkel, a gyermek tevékenységének valameny-
nyi megnyilatkozására való tekintettel lettek 
kiválasztva. Ezen gyakorlatnemek módszeres 
feldolgozásával fejlesztjük tanítványaink kész-
ségeit nevelési értékekké. A rajzolás és kézi-
munka alkalmával a gyermek egész lényével 
tevőlegesen megnyilatkozik. Ennek megfigye-
lése ad alkalmat a tanítónak, hogy tanítvá-
nyai t külön-külön megismerje. Ezen megisme-
résnek értékelése ad módot a tanítónak az 
egyénesítő nevelői tevékenységre, ami nélkül 
nevelői eljárás el sem képzelhető. így találko-
zik az iskola nevelő tevékenysége a kifejező 
tárgyaknak: a rajznak, kézimunkának és test-
nevelésnek tanításával. 

A rajztanításnak tantervben megállapított 
heti óraszáma a teljesen osztott iskola II—VI. 
osztályában hét óra. Ugyanennyi a kézimunka-
oktatás heti óraszáma. Ezzel szemben az osz-
tat lan iskolában ezen tárgyak tanítására, saj-
nos, csak heti fél-fél óra jut,* Ez az óraszám 
mindenképen csekély. Ezért a r a jz és kézi-
munkaoktatás óráin csak arra kényszerülünk, 
hogy a gyermekeket megismertetjük e tárgyak 
technikai részével, fejlesztjük kézügyességü-
ket és képessé tesszük őket a rajznak, kézi-
munkának mint közlési eszköznek használa-
tára. Megteremtjük tanítványaink számára azt 
a formanyelvet, amely támogat ja őket az is-
meretszerzésben. Ezzel megszüntetjük az isme-
retszerzés egyoldalúságát, mert a szóbeli kife-
jezés mellett helyet biztosítunk a szem és kéz 
által kifejezett tárgyi élményeknek. 

Amikor taní tványainkat megismertetjük a 
rajzolás és kézimunka technikai részével, tu-
lajdonképen e tárgyak tanításának alaki cél-
já t kell szemünk előtt tar tani : a kéz iigycsíté-
sét. Meg kell teremteni a senzomotorikus 
koordinációt, azt a beidegzést, a kéznek azt a 
finomabb mozgáskészségét, amely a kezet az 
értelemnek és akara tnak alkalmas kifejező 
eszközévé teszi. Hogy a magyar földműves 
oly nehezen szánja rá magát a finomabb kéz-
ügyességet igénylő kertészkedésre, gyümölcsfa-
ápolásra; hogy a magyar kisiparos munkája 
sokszor darabos, ennek részbeni oka az, hogy 
keze nehéz és kellő időben, főleg az iskolában, 
nélkülözte kezének, szemének ügyesítését. 

A rajzolás és kézimunka nem szerepelhet 
pusztán mint tantárgy. Mindkettő ennél sok-
kal több, mint a kifejezésnek és az ismeretszer-
zésnek eszközei: az elemi iskolai oktatásban 
pedagógiai elvekké váltak. Ezért értekezésem 
címében szándékosan kerültem a tantárgy sze-
rinti megnevezést és a rajzolást és kézimunkát 
elvi értelemben használtam. 

Nemcsak az előírt és erre a célra szánt órá-
kat kell tehát felhasználni. A rajzolásnak, 
kézimunkának minden tantárggyal kapcsolat-
ban kell érvényesülni, miként tantervi utasí-
tásunk is hangsúlyozza. 

A rajzolás és kézimunka nevelői értéke ak-

* De ott a csendesfoglalkozás, amelynek keretében a rajz-
nak és kézimunkának bőséges teret adhatunk. (Szerkesztő.) 
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kor válik teljessé, ha a most vázolt alaki célja 
mellett, tárgyi célkitűzése a gyakorlati életet 
szolgálja. Ha a szülői háznak az iskolai kézi-
munka iránti érdeklődését nézzük, azt tapasz-
tal juk, hogy a leányok munkájá t többre érté-
keli, mint a fiúk kézimunkáját. Ez érthető, 
mert a leánynevelés egyik elengedhetetlen esz-
köze a kézimunkatanítás. Úgyszólván vala-
mennyi leány élethivatásához hozzá fog já-
rulni a kézimunka valamelyik neme. Az egyik 
varrni, foltozni, horgolni fog, a másik dísze-
sebb kézimunka elkészítésével foglalkozik az 
életben. A fiúk kézimunkájáról nem mondhat-
juk ugyanezt. I t t hiányzik a gyakorlati élettel 
való közvetlen kapcsolat. Szükséges tehát, hogy 
a fiúk kézimunkatanítását ugyanolyan irányba 
tereljük, mint a lányokét. 

A Tantervünkben megadott szabadság kere-
tében, a helyi adottságokhoz alkalmazkodva, 
tanmenetünket úgy állítsuk össze, hogy fiú-
tanítványaink olyan munkát is végezzenek, 

melyeknek az életben közvetlen hasznát veszik. 
Például házi szerszámokkal (kalapács, harapó-
fogó, véső, csavarhúzó, fúró, fejsze, fűrész) 
bánnitudás. Elromlott eszközök, tárgyak javí-
tása. Háziipari tárgyak készítése. Ezt k ívánja 
egyébként a Vkm.-nek az elemi iskolák gya-
korlati i rányú működésének kimélyítése tár-
gyában kiadott rendelete. 

Ügy hiszem, a rajzolás és kézimunka nevelői 
értékét akkor fogjuk fel helyesen, ezek mint 
kifejező tá rgyak akkor szolgálják jól a nép-
iskola nevelői munkáját, ha megvalósítjuk, 
amit a Tanterv a kézimunkától megkíván: 
„a növendékek kezét és szemét megfelelő gya-
korlás által erősítse és ügyesítse, hogy értel-
mét és akara tá t fejlessze; hogy a növendéket 
a rendre, tisztaságra és takarékosságra szok-
tassa, benne a szép érzelmet és a munka sze-
retetét felébressze és fokozza s az élethivatása 
teljesítése közben szükséges munkanemekre őt 
megtanítsa." 

A mOITEÜIIOBI BETELÉS E B K Ö L C i l 
ALAPELVEI 

írta : Dr. L IACHOVICHNÉ VASZKÓ ERZSÉBET 

A céltudatos munkához biztos erkölcsi alap-
pal kell az embernek rendelkeznie. Vigyáz-
nunk kell azonban az erkölcs helyes értelme-
zésére, mert a saját kényelmünkre felületesen, 
vagy jóhiszemű képmutatással értelmezett er-
kölcs, előbb-utóbb föltétlenül megbosszulja ma-
gát. A rosszul, tehát önösen felfogott erkölcs el-
tévesztett velünk a célt, meddővé teszi a mun-
kánkat, megértés hí ján a legértékesebb meg-
látásainkat üres jelszavakká silányítja. 

Hány olyan emberrel találkozunk, aki ezek-
nek a meg nem értett jelszavaknak a világá-
ban él, a veleszületett jó hajlamokkal pedig 
nem tud mit kezdeni. Miért? Ez a kérdés az, 
ami állandóan foglalkoztatja a pszichiátere-
ket és a pedagógusokat. Már régen rájöttek 
arra , hogy az önnevelés az, amivel igazi er-
kölcsi értéket adhatunk életünknek, cselekede-
tünknek. Ám az önnevelésre nem mindenki ké-
pes s így, az ezúton szerzett erkölcsi szabadság 
siílyát sem ismerheti mindenki. Az önnevelésre 
képtelen ember úgy fogja föl az életet, hogy az 
érte van, neki szolgál, belső passzivitását kí-
vülről jövő eseményeknek kell segítenie, tá-
mogatnia. Önmaga nem kezdeményez, nem se-
gít, mert önző. Pedig az ember alaptermészete 
nem a tétlenség, annyira nem, hogy a termé-
szeti erők ezt a restséget, az önző szemponto-
kat nemhogy nem segítik, hanem ellenkezőleg, 
támadják, pusztítják. A természettörvény az 
egyetemes célt szolgálja, ami ezzel ellenkező, 
az tehát rossz, egyoldalú s így önmaga által 
elpusztítandó valami. 

Az ilyen egyoldalú tulajdonságokkal fel-
ruházott embernek nincs sok köze az élethez. 
Kapcsolata nincsen azokhoz a benső erőkhöz, 
amikből megfelelő helyes megértéssel minden 
jó származik. Alkotó munkára természetesen 

képtelen. Magárahagyottságában szerencsétlen. 
Ez magától értetődő. Hiszen cselekvéseit nem 
önmagától adja , hanem érzéki világához köti 
őket. Amelyik ember élete súlypontját önma-
gán kívül helyezi, annak a boldogulása is csak 
esetleges, csupán pillanatnyi. Az ilyen emberre 
nem számíthatunk, támaszt sem várhatunk 
tőle, mert ő sajá t életét is vagy más emberre, 
vagy könnyen elsikló külső körülményekre 
bízza. Az ilyen önszemélye által korlátolt em-
ber, magasabb, általánosabb célt felfogni kép-
telen s ezáltal a társadalomnak semmiképen 
sem hasznos tagja, a hazának nem értékes pol-
gára. A haza is csak úgy és csak annyi ra ér-
dekli, amennyire az ő körülményeinek kedvez. 

Célunk tehát az volna, hogy megteremtsük a 
benső énünk és a külső világ között a helyes 
kapcsolatot. Hogy az emberi célt: a benső ki-
egyensúlyozottságot és az ezzel kapcsolatos 
boldogságot nevelés ú t j án előmozdítsuk. Ko-
roktól függetlenül meglátassuk azokat az érté-
keket, melyek az egyetemes emberi boldogsá-
got előmozdítják, vagyis a jót kiemelik a rossz-
ból. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor kontak-
tusba jutunk a természettel, az emberekkel 
megkülönböztetések, előítéletek nélkül. 

Így ér t jük meg egymást s így ismerjük meg 
mindennek a helyes mértékét. Bensőnknek a 
külvilággal váló kapcsolásával lát juk meg a 
lényegét és illetékes helyét a dolgoknak. Ezen 
az úton ta lá l juk meg alkotóképességünket, ami 
által kifogyhatatlan öröm és lelki derű a jutal-
munk. A helyesen értelmezett erkölcs tehát a 
jónak nem csupán eszmei, hanem az életmeg-
nyilvánulásokban való megtalálása, meglátása, 
értékelése és ezeken keresztül az erre való ne-
velés. Célja a pedagógusnak a gyermeknek az 
ehhez vezető utat megkönnyíteni s ha tévelyeg, 
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a helyes útra visszaterelni. Minden lény csak 
ezen az úton lelheti meg saját benső nyugal-
mát, biztonságát. A társadalom így nyer szo-
ciális érzékű tagot, a haza pedig értékes munka-
alanyt. 

A lelkiismeretes pedagógusnak ebben az ér-
telemben kell minden értékes eszközt a nevelés 
használatába állítania. 

Ezekkel a gondolatokkal mentem el a híres 
pedagógus, Montessori M. Budapesten tar tot t 
előadására. Hogy mit tanultam tőle, hogy mik 
az ő pedagógiai alapelvei, azt az ő szavaihoz ra-
gaszkodva, az alábbiakban adom. (Ehhez a rö-
vid ismertetéshez fölhasználtam még Montes-
sori Máriának „Előadásai az ú j nevelésről" 
írott munkáját, mely Burchard-Bélaváry E r -
zsébetnek kitűnő fordításában jelent meg.) 

„A szabadság nem ellenkezik a fegyelemmel." 
Ezzel kezdte előadását Montessori Mária, a vi-
lághírű pedagógus. Ezzel a gondolattal foglal-
kozik előadásán keresztül és óriási gyakorlati 
és elméleti tudással bizonyítja állításának igaz-
ságait. „A gyermek legbensőbb lelki igényé-
től indul ki, abból az érintetlen tiszta gyermeki 
lélekből, melyet nekünk, felnőtteknek megron-
tani, vagy helytelen irányba terelni igen nagy 
vétkünk. Állandóan hangsúlyozza a nevelők 
roppant felelősségét, mert szerinte a nevelőkön 
múlik igen nagy részben áz, hogy felnőtt ko-
rában, az általunk nevelt generáció vá j jon 
megoldja-e azokat a nagy feladatokat, melyek 
rá várnak, vagy sem. 

Állítja, hogy az eddigi pedagógia szerint a fe-
gyelem a szabadsággal mindig harcban áll. I t t 
idézem az ő saját szavait: „Bégen a gyerme-
ket a r ra a társas életre akar ták előkészíteni, 
amelyet majd egyszer felnőtt korában fog élni 
és ezért azt akarták, hogy bennünket utánozva, 
akaratát az engedelmesség igájába hajtsa, hogy 
teremtőerejét meghazudtolva szellemi téren is 
a felnőtteket utánozza és csak azt tanulja, mi t 
műveltségünk mai fokán mi tar tunk elsajátí-
tandónak. Erőszakos módon kényszerítették a 
gyermeket arra, hogy olyan társas környezet-
ben éljen, amely nem az ő, hanem a leendő fel-
nőtt normális életkörülményeinek felel meg. 
Ebből természetesen a tévedések egész soro-
zata támadt, mind a családi, mind az iskolai 
nevelésben." 

A gyermek sajátos külön kis egyéniségével 
mit sem törődtek, holott az emberi lélek ma-
gasztos teremtő ereje benne is szunnyadozik s 
keresi a megnyilvánulás megfelelő formáit és 
lehetőségeit. A szolgaság és hiúság benne is 
csak rossz és lealacsonyító érzelmeket kelt, 
amelyek ellen állandóan lázadozik finom kis 
lelke, melyekkel azonban a felnőtt mit sem tö-
rődve, rövidlátással makacsságnak, vagy sze-
szélynek minősít. 

A társas környezet, melyet a felnőttek terem-
tenek maguk körül, érthetetlen és túlméretezett 
a gyermek számára s így ő a mi társadalmun-
kon kívül álló: extra szociális lénnyé válik. 

„Ők nem képesek még a társadalomhoz alkal-
mazkodni." Montessori Mária szerint a jellem-
nevelés kérdését a mai pedagógia még egyálta-

lán nem oldotta meg. A gyermek szükségletei 
közül az emeberieket nem is látjuk, a lelki kí-
vánságokat észre sem vesszük. Az ember, akit a 
gyermek rejteget magában, ismeretlen előt-
tünk." 

„Mi állandóan csak a gyermek makacsságát, 
szeszélyeit lát juk, ami tulajdonképen csak visz-
"szahatás és tiltakozás a felnőtt pressziójára. 
Ezeket a fent említett tulajdonságokat tudat-
lanságunk folytán a gyermek lelki tulajdonsá-
gainak t a r t j uk és ezeket szigorral és fenyítés-
sel próbáljuk kiirtani a gyermekből, ahelyett, 
hogy a valódi okát keresnénk ezen megnyil-
vánulásoknak." 

„Mert nem egyszer ezek a tulajdonságok nem 
egy lelki megbetegedésnek az előjelei, sőt a va-
lódi idegélet zavarai, melyek az egyéniség ki-
fejlődésének vetnek gátat . Ismétli i t t Montes-
sori Mária, hogy a gyermek megértése és ve-
zetése lelkiismereti kérdés. Meg kell tehát vál-
toztatnunk eddigi e l járásunkat ; látókká kell 
lennünk!" 

„Ne tekintsük magunkat többé a gyermek fe-
lelőtlen bírájának, ne képzeljük, hogy makulát-
lan mintaképei lehetünk a hibákkal teli gyer-
meknek, hanem, mint Emerson mondja, gondol-
juk meg, hogy fordítva áll a dolog: A gyer-
mek, mint állandó Messiás jön a tévelygő em-
berekhez, hogy visszahívja őket a paradi-
csomba." 

Montessori Mária a gyermeknek megfelelő 
környezetet teremt, hogy ott a gyermek az ő 
lelki igényeinek megfelelően állandó tevé-
kenységet fejthessen ki. I t t nem gátolja, nem 
zavarja a felnőttekhez méretezett bútorok és 
a felnőttek képzeletvilága, ami a gyermek szá-
mára föltétlenül hamis. Ez a nevelés egyik 
alapvető kérdése, „mert minél tökéletesebb a 
környezet, annál kevesebb beavatkozásra van 
szükség a felnőttnek lényéről". A munka a gyer-
meki lélek belső szüksége, amit mindig lelke-
sedéssel végez a gyermek. Az ő külön kis miliő-
jükben minden munkát a portörléstől kezdve 
maguk végeznek és-a legnagyobb szeretettel. 

„Megfigyelték, hogy a gyermekek cselekede-
teik fölötti örömükben szinté nem ismernek 
határt a munkában. Ez a lelkesedés lelki szük-
ségletnek felel meg. Szinte addig fényesítenek 
egy rézkilincset, míg el nem kopik. Se vége, se 
hossza a porolásnak. Világos, hogy nem a külső 
cél eléréséért dolgoznak, hanem, hogy kielégít-
hessék belső cselekvési vágyukat, ez az, ami 
meghatározza munkájukat , amelynek célja, 
hogy felépítsék magukban az embert. Ezzel a 
csodálatos ténykedésükkel sokkal többet tesz-
nek, mint amennyit mások követelnek tőlük. 
Mindezek a munkák csak másodlagos megnyil-
vánulásai a gyermeki aktivitásnak. Vannak 
még sokkal mélyebb szükségletek is, amikor az 
embernek egyedül kell lennie önmagával, hogy 
elmerülhessen a titokzatos szellemi munkába, 
amelynél senki sem segíthet neki. Mert, ha egy 
másik avatkozik bele ebbe a munkába, akkor 
megszakítja a munka fonalát, tehát rombol. 
(Itt segíti elő az erkölcsi nevelésnek, az önneve-
lésnek a kifejlődését Montessori rendszere.) 
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Senki nem tud egy másikat úgy befolyásolni, 
bogy megkönnyítse neki ezt a látszólagos el-
hagyatot tságot , amely pedig telve van gazdag 
belső lélektani meglátásokkal. De viszont az el-
vonulást csak maga a lélek aka rha t j a , a kör-
nyezet pedig csak elősegítheti azzal, hogy 
csendről, rendről, nyugalomról gondoskodik. 
Csak lelkileg tiszta, vagy megtért emberek érik 
el a léleknek ezt a magasztosságát, amely a lé-
lek legrej tet tebb erőiből származik. Ezeknek az 
erőknek a kifejtéséhez alkalmas a tiszta gyer-
meki lélek céltudatos nevelése, mely biztosítja 
ezáltal a gyermek hamisítatlan emberi értékei-
nek a megerősödését és aktívvá tételét. Mon-
tessori megfigyelte egy négyéves gyermek 
többször élőiről kezdett megismételt munkájá t , 
amit egy felnőtt, ha a gyermeki lelket figye-
lembe nem veszi, haszontalannak tar t . A gyer-
mek egy idő múlva nagy, egyensiílyozott, bol-
dog nyugalommal h a g y t a ott végül munká já t 
és mosolygott, megelégedett volt. Montessori 
megfigyelte, hogy azok a gyermekek, akik nagy 
figyelemmel dolgoztak, mindég nyugodtak és 
pihentek voltak, mert munkaközben erőt gyűj-
töttek. Mintha csak út nyí l t volna a lelkük mé-
lyén re j t e t t erők számára és kibontakoztak 
legszebb tulajdonságaik. I lyenkor mindenkihez 
jók voltak. Ez egy lényeges elvi megfigyelése 
Montessorinak, aki ezt fölhasználta a jellem 

nevelésére. Ö eszközöket ta lá l t ezek u tán az el-
mélyült munka megszerzésére és itt mente t te 
meg saját bevallása szerint a gyermek lelkét a 
jó számára. 

Szerinte ez a pedagógia célja. Kihasználni a 
figyelemnek a koncentrációját és megadni 
hozzá a szükséges eszközöket, a lehetőséget, a 
kul túra v ívmányainak az írás, olvasás, ra jzo-
lás, stb. e lsajá t í tására . 

Az összes lélekbúvárok megegyeznek abban, 
hogy egy tökéletes módja van a t anu lásnak : a 
komoly érdeklődésen a lapuló élénk és k i ta r tó 
figyelem felkeltése. Éppen ezt a belső erőt kell 
a gyermek művelésére fölhasználni. 

A taní tónak nem szabad éreztetnie tudásbel i 
fölényét a gyermekkel, mer t míg a felnőtt nem 
tud alázatos lenni, addig nem fog tudni sike-
reket elérni, mer t a gyermek lelkét úgy soha-
sem érti meg. 

A taní tónak Montessori szerint azt kell 
éreznie, ami t keresztelő. Szent János érzett 
Krisztussal szemben. „Az a fontos, hogy ő nö-
vekedjék, én pedig alá szál l jak." 

A fegyelmet ne kívülről erőszakoljuk a gyer-
mekre, de belülről, a munkán keresztül a gyer-
mek lelkéből magából varázsol juk elő, hogy 
így ez az önfegyelem örök tu la jdonává vál jék 
az embernek és így szabad és öntudatos lesz az 
élete. 

A Jászság és a Nagykúnság tanítóinak gyűjteményes 
kiállítása Jászberényben 

Jász-Nagykún-Szolnok vármegye tanítósága 
Biliary I s tván tanügyi tanácsos, kir . tanfel-
ügyelő vezetésével, a ped. szeminárium IX. cik-
lusával kapcsolatban, f. évi m á j u s 27-től június 
l-ig ter jedő időben Jászberényben az eddig 
összegyűjtött és készített szemléltető eszközök-
ből kiállítást rendezett. 

Ezt megelőzően a vármegye öt városában kör-
zeti kiállí tás volt. Az ezeken gondosan kiválo-
gatott anyagból és a jászberényiek f r i s s anya-
gából tevődött össze a jászberényi gyűjtemé-
nyes kiállítás. 

Méreteiről képet nyú j t , ha e lmondjuk, hogy 
az értékes anyag a jászberényi áll. tanító-
képző-intézet tornacsarnokát és tíz más termet 
töltött meg. 

Értékét az v i lág í tha t ja meg legjobban, hogy 
a debreceni tankerület vezetője, vitéz dr. Besse-
nyey La jos tanker, főigazgató kerületének min-
den tanfelügyelőjét egybehívta a kiál l í tás ren-
dezésének és anyagának tanulmányozására . 

A ped. szeminárium népes gyűlésén az elő-
adók minden körzetben a Nm. VKM. 59.076— 
1932. szám, a gyakorlatiasabb nevelést sürgető 
korszakalkotó rendeletét t á rgya l ták s annak 
megvalósításához adtak gondolatokat, terveket. 

Hogy a vármegye tanítósága ezen a téren 
egységesen indíthassa meg munkálkodását , a 
vezető kir. tanfelügyelő kérésére a jászberényi 
kir. tanítóképző-intézet tanár i ka r a könyvalak-
ban adta ki négyévi ezirányú kísérletezéseinek, 

munkálkodásainak egybegyűj töt t feljegyzéseit, 
tapasztalatait . í g y született meg a kiáll í tás egyik 
legértékesebb tá rgya : A népiskola gyakorlati 
irányú működése, annak módjai és eszközei e. 
segédkönyv. A vármegye tanítóságának érdek-
lődését bizonyí t ja , hogy a könyv első k iadása 
a szemináriumon elfogyott. 

Amit a t aná r ika r ebben a munká jában a 
szemléltető eszközökkel kapcsolatban hirdet, 
mindazt kivitelben együtt lá that ta a kiál l í tást 
gondosan szemlélő pedagógus. 

A kiállítás jászsági csoport já t a t an tá rgyak 
sorrendjében rendezték. 

Körsétánkon is ezen az úton vezettük végig 
távoli szemlélőinket. 

A gazdagon felhalmozott anyagból csak azo-
kat emeljük ki, amelyek, ötletességüknél és új-
szerűségüknél fogva akár az egész ország taní-
tóságának érdeklődésére ta r tha tnak számot, s 
amelyek magukban rejt ik életrevalóságukat. 

A szerzők nevei közül is csak azokat eml í t jük 
meg, akikről megállapítottuk, hogy a kiállítást 
számottevőbb, eredeti alkotásokkal gazdagítot-
ták. 

Beszéd- és értelem gyakorlat. Az ember laká-
nak plasztikus képe s a község határa számta-
lan változatban jelent meg az érdeklődő szemek 
előtt. A könnyen faragható topölyfából galamb-
dúeos kapukat , léckerítéseket, a házi és gazda-
sági eszközök százait készítették az ügyeskedő 
gyermekkezek. A kisújszállási iskola művész-
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igazgatója, Balázs János olyan életképeket állí-
tott össze, amelyek az iskolai életben künn a 
napos udvaron építhetők és utánozhatok. Álta-
lános feltűnést keltett az ő tá rgyai között egy 
bicskával faragott kis kovácsműhely, amelyben 
dróthuzal billegetésére az egész műhely sze-
mélyzete mozgott. 

Igen ötletesek a színespapír kivágásával és 
távlat i elrendezésével készült tájrészletek, mese-
illusztrációk. Például fenyves, hegyvidék, bá-
nya, erdészlak, tündéívár, lovagvár stb. 

A képes újságok alkalmas képeiből az ötletes 
tanítói lelkek a szemléltető tábláknak egész so-
rozatát állították egybe. 

Sokat tanult a jegyezgető tanító a mezőtúri 
óvodák mesternőinek ügyes kezeitől, akik a szí-
nes krepp-papír ezerféle feldolgozását hozták 
mutatóba. 

Helyesírás és nyelvi magyarázatok. A mart-
fűi iskola gyűjteményében kartonlapon együtt 
láttuk felsorakoztatva mindazt, ami a postával 
kapcsolatban az egyszerű ember életében előfor-
dul. A karton címe: Pista levelezése apjával és 
báty jávai. Levelezőlap, megcímzett levélboríté-
kok, postautalvány, távirat, szállítólevél, csekk, 
alul a postai díjszabások táblázata. 

Igen hasznosnak találtuk a szótáralakú füze-
tekbe írt gyermeki gyűjtéseket: Népdalok, Ta-
lálós kérdések, Jeles mondások. Ezek az í rás 
ú t j án történő gyűjtögető munkára szoktatják a 
tanulókat. 

Számolás és mérés. Újszerűség szempontjából 
a leggazdagabb ez a gyűjtemény, mert ezen a 
téren termeltek légtöbb ú j gondolatot. Mintha 
a tanítóság a többi tárgyban való eligazodás 
után most erre a térre i rányí taná egész figyel-
mét, keresve benne a gyakorlatiasság szempont-
jából megvalósítható! 

Vármegyénkben a számolás és mérés, vala-
mint a természettan újabbszerű munkálását 
nagy lendülettel segítette előbbre Csekő Árpád 
tanítóképzői tanárnak az év elején megjelent 
vezérkönyve (Számolási, mérési és természet-
tani tanulókísérletek). 

A számolás- és mérésre vonatkozó gyűjte-
ményből a következőket emeljük ki. Számképek 
1—9-ig kartonlapokon, festve. Számképek szí-
nes fogvájókból. Számképek fehér flanell-
a lapra helyezhető színes flanell-foltokból. (Gyü-
mölcsök, madarak, háziállatok.) Iskolai számo-
lási árjegyzékek. (Szerzője: Kiss József.) Nagy 
érdeklődést keltett az olcsó deszkákból össze-
rótt polcon az elemi iskolai tanterem legújabb 
segédeszköze, az úgynevezett Anyaggyüjtő a 
számolás és mérés gyakorlatias tanításához. 
(Csekő A. és Kiss J . összeállítása.) 

Földrajz. A földrajzi anyag kétségen kívül a 
leggazdagabb nemcsak a kiállításban, de künn 
az iskolákban is. 

A szülőföldismertetés és a hazai tájegységek 
ismertetése a tanítók számára talán a legkedve-
sebb munka, a tanulók lelkének pedig a legvál-
tozatosabb tantárgy. 

Kiemeljük a következőket: Üt az iskolától a 
vármegyéig. Kartonok soi'ozata ez a gyűjte-
mény, amely az egyik iskola kirándulásainak 

feldolgozása közben született s amelynek szem-
lélése közben térképszerű rajzon lá t ja a gyer-
mek a maga iskoláját, annak környékét, a vá-
rost, a város határát, a járást, a távolabbi já-
rásokat s ezek összességét: a vármegyét. Min-
den egység közepén ott a tanító vázlatrajza, kö-
rülötte képeslapok, fényképek, újságképek, úgy, 
mint ahogy általában a magyar tájegységek 
képeit á l l í t ják össze. 

Mind a magyar tájegységek, mind pedig a 
külföldi országok (világrészek) szemléltető kar-
tonjain ú jabb gondolatot is láttunk megvaló-
sítva. A térképvázlat köré a fejlődés során úgy 
sorakoztatják a képeket, hogy azok egy-egy cso-
portja a vidék (világrész) terményeit, állatait, 
ásványait s végül a világrész őslakóit és többi 
lakóit szemlélteti. Öröm töltötte el a szemlélők 
lelkét, amikor látták, hogy vannak olyan isko-
lák is, amelyek földrajzi szemléltető anyag te-
kintetében pótlásra már alig szorulnak, mint 
például az árokszállási állami iskola, amelynek 
tanítói lelkes munkával az ú j tanterv megjele-
nése óta földrajzi gyűjteményüket teljesen ki-
építették. 

Friedvalszky József jászberényi tanító lécek-
ből rámát készített. A ráma mögé vászonpapír-
ból táskát ragasztott. Ebben ta r t ja Magyar-
orzág 20 szemléltetőképét. A táskából azt teszi 
előre, amelyik az órán sorra kerül. Így kis he-
lyen sok anyag fér el. A táska fedele a portól 
védi a képeket. Üveg helyett celofánlemezt 
használ. 

Egy másik tanító vas tag lemezpapírból készí-
tett tokokat, amelyekben tantárgyak szerint he-
lyezi kar tonja i t és nagy csomagolópapíron ké-
szített vázlatait. A tokokot egy deszkalap két 
végébe fésűszerűen szegezett lécek közé helyezi, 
majd az egész gyűjteményt zöldre festett juta-
takaróval borí t ja le, hogy a portól védhesse. 

A hazai és a külföldi fürdők, népművészeti 
telepek, utazási irodák színes prospektusai — 
amelyek kartonra nem ragaszthatók — papír-
táskában vannak elrakva. 

Igen értékesek és változatosak Magyarország 
ipari, néprajzi, külkereskedelmi összefoglaló 
szemléltetőképei is. Kiforrot t , kész munkáknak 
találtuk Kispál János képeit: Magyarország ál-
latvilága, Magyarország terményei és ásványai. 
Ez utóbbin a bányahelyek mellé eredeti ásvány-
darabkákat erősített. 

Meghatódottan állottunk azok előtt a színes 
kartonok előtt, amelyek veszteségeinket tudato-
sítják a gyermeki lelkekben. A földrajzi és tör-
ténelmi ilyen irányú, magas lendületű szemlél-
tetőképek végén mindenütt ott éktelenkedik a 
trianoni gyászfo l t . . . 

A fá jda lmat csak tetézik, de egyszersmind 
gyógyító hatással vannak a lelkekre a magyar 
népművészeti telepeket szemléltető ízléses fest-
mények, színes képekből összeállított képek. A 
gyermeki lelkeknek még ezeknél is beszédeseb-
bek azok a megoldások, amelyeket a gondos női 
kezek alkottak, akik a népművészeti helyekre 
rajz helyett öltöztetett babákat tűztek. Szorgal-
mával a versenyben a pálmát Fazekas P i r i ta-
nítónő vit te el, aki Európa térképére az összes 
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i'ontosabb európai népviseletek babáit sorakoz-
tatta fel. 

Történelem, polgári jogok és kötelességek. Az 
egyik iskola papírtáskákban hozta el a törté-
nelemhez gyűj töt t szemléltetőanyagát, amelyet 
a hetilapok képes mellékleteiből állított össze 
évekig tartó szorgalmas gyűjtögetéssel. A törté-
nelem fontosabb évszámainak táblázatát az 
egyik iskola tanulói emlékeztető gyermekraj-
zokkal látták el, egészítették ki. Az 1241. év-
szám fölé égő házat, az 1301. mellé sírhalmot ke-
reszttel, az 1526. fölé több török ágyút rajzol-
tak. Így folytatták munkájukat mindazokkal az 
évszámokkal kapcsolatban, amelyeknek meg-
tanulását az ú j tanterv előírja. Ezek közé az év-
számok közé beillesztették a maguk városának 
helyivonatkozású történeti évszámait is és azok 
fölé is rajzokat készítettek. (Kiállította a gya-
korlóiskola V—VI. osztálya.) 

A földrajzéhoz hasonló ennek a tárgynak 
kartonokra ragasztott képgyűjteménye is. Ezek-
nek legnagyobb része a nagyobb napilapok va-
sárnapi mellékleteiből és a P. H. által közkézre 
adott revíziós albumból való. Különösen ez 
utóbbi lap színes reprodukciói jelentenek nagy 
nyereséget a mai népnevelés terén. 

A polgári jogok és kötelességek körében is ta-
láltunk új , életrevaló segédeszköz-sorozatot, 
amely az ország kormányzását végző gépezet is-
mertetésére igen hasznos segédeszköznek bizo-
nyult, Színes papírfoltokból vágják ki a ta-
nácsterem alaprajzát. A zöldasztal körül az 
elöljáróság székei, velük szemben a képviselők 
(választottak és virilisek) padjai . A karton felső 
részén a cím: Kik igazgatják a községet? Alul 
rövid szavakban a közgyűlés kötelességei és az 
önkormányzat jogai. Ugyanilyen elgondolással 
dolgozta fel a szerző (Kiss József, gyak. isk. 
tanár) a járás, a városi közigazgatás, a vár-
megye igazgatásának és országgyűlés tanácster-
mének ismertetésre szolgáló segédeszközeit. 

Természetrajz, gazdaságtan, háztartástan 
Egészségtan. A földrajzi szemléltetőanyag után 
gazdagság szempontjából ezek a tárgyak követ-
keznek. Növénytani, állattani és ásványtani 
gyűjtemények változatos sorozataival találkoz-
tunk itt. Megvalósításra a legegyszerűbb kivi-
telűek mutatkoznak alkalmasaknak. Ezek majd 
meg is találják út jukat a legmostohább hely-
zetben élő tanyai iskolák felé is. Celofánnal le-
borított gyujtóskatulyákban mag-, ásvány-, 
gyógynövény- és festékgyüjtemények sorakoz-
tak a maguk egyszerűségében. Sok préselt nö-
vényt (herbárium) is láttunk, pedig nézetünk 
szerint az elemi iskolákban ezekre nincsen szük-
ség, mert a növényeket növekvés, virágzás és 
érlelődés közben künn a természetben kell fi-
gyeltetnünk, azok gondozását, termesztését ta-
nítanunk. Az ilyenirányú nevelőtanítás szem-
léltetésére bemutatták a tanítóképző kertjében 
lévő és a gyakorlóiskola tanulói által kezelt 45 
négyzetméter területű mintaszerű gyakorlótele-
pet, amely teljes pompájában díszlett. 

A tantárgy többi gyűjteményével kapcsolat-
ban is sok újabb gondolat megvalósítását lát-
tuk. Tlycnek: a rovar gyűjtemény, amelyet Mó-

czár Miklós tanítóképzőintézeti igazgató állított 
össze, s amely magában foglalja a gyakorlóis-
kola összes könyveiben előforduló rovarokat és 
lepkéket az elemi iskola osztályainak sorrend-
jében. A példányokat gondos feldolgozásban 
50X40 cm. nagyságú üvegfedeles dobozban he-
lyezte. Újításnak lá t juk ebben a gyűjteményben 
az elmondottakon kívül még azt is, hogy az 
egyes rovarok neveit pirossal gépelte, majd a 
nevek alá egy-egy szóval odaírta azok hasznát, 
vagy kárát. Pl.: a cserebogár p a jo r j a a gyöke-

A kormányzó úr Öfőméltóságának ezt az arc-
képét, Pestszenterzsébet megyei város közgyű-
lésének megbízásából, a közgyűlési terem ré-
szére Vargha Lajos körzeti iskolafelügyelő-

igazgató festette. 

reket rágja. A selyemlepke hernyója adja a 
selymet s í. t. 

Eleven méhek a tanító asztalán. Várhegyi 
György tanyai tanító ötletes megvalósítással 
egy keret dolgozóméhet két üveglemez közé 
zárt. A foglalódeszkába szellőző lyukakat fúr t . 
Ezeket szitahálóval zárta el. Az egyedek meg-
figyelésére, a család-töredék munkájának szem-
lélésére igen alkalmasnak bizonyult ez az ötle-
tes szemléltetőeszköz, amelyben a mézes kere-
ten a méhek a kiállítás öt napja alatt nyugodtan 
dolgoztak. (A méhekkel való bánásmód tanítása 
és gyakorlása az V—VI. osztályban természete-
sen künn a valóságban történik.) Gombatelep az 
iskolában. Szemes Gábor tanítóképzői tanár ke-
reskedelmi kertészet gombatelepéből szakajtó 
nagyságii szeletet vágatott ki s azt deszka-
lapra helyezve hozatta el a kiállításra. Az ele-
ven méhes és az eleven gombatelep minden lá-
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togató figyelmét lekötötte. A gombák a meleg-
teremben 4—5 nap alatt tojásnagyságúakra fej-
lődtek. Biológiai képek lemezpapírból. Feketére 
mázolt lemezpapírból megcsinálták a vakondok 
és a cserebogár földalatti tanyájá t . A vájatok-
ban mozgatható állatkák haladnak az ő napi 
életük út jain. Tanítás közben ilyenformán nem-
csak az állatot, hanem annak életmódját is fi-
gyelhetik a gyermekek'. 

E tárgyak keretében említjük meg a növény-
biológiai telepet is és a házi akváriumot, ame-
lyek minden iskolában megvalósíthatók, még a 
tanterem ablakában is. 

Ugyanit t kell megemlékeznünk arról a gaz-
dag vázlatrajzgyüjteményről, amelyeket a ta-
nító az állatok és növények tanítása közben 
használ s amelyeknek különösen az évvégi ösz-
szefoglalások során lá t ja hasznát. Ezek közt a 
vázlatrajzok között feltűnést keltett a szolnoki 
izr. tanítónak palapapírra készített finom-kivi-
telű, pontos rajzokkal illusztrált gyűjteménye, 
amelyhez hasonló volt még a jászberényi gazda-
sági továbbképző iskola gyűjteménye is. 

Az egészségtani csoportot szemlélve, úgy 
érezte magát az ember, mintha országos vörös-
keresztes kiállításon járna. Ez a minden ízében 
gyakorlati tantárgy, minden tétele erősen fog-
lalkoztatja tanítóink lelkét. A közkézen forgó 
színes egészségügyi plakátok sorai mellett az 
eredeti alkotások egész tömegét szemlélhetjük. 
Sok életrevalóságot sugároztak ki magukból 
a martfű-i tanyai iskola ezirányú táblái: Cse-
csemőápolás, betegápolás, elsősegély nyújtása, 
az orvos és kuruzsló. Az intézet egyik tanító-
növendéke lemezpapírból természetes nagyság-
ban készítette el az ember belső szerveit ábrá-
zoló modellt. 

Természettan, vegytan. Móczár Miklós tanító-
képző-igazgatónak még az 1932. évben kiadott: 
Olcsó népiskolai vegytani kísérletek című kézi-
könyve irányt szabott a vegytani kísérleti és 
szemléltetőeszközöknek olcsó anyagokból tör-
ténő készítéséhez. A kiállított sorozatok jórészt 
ennek alapján készültek. 

A természettani sorozatok készítését pedig so-
kan Csekő Árpád tanár : Fizikai tanulókísérle-
tek című vezérkönyve alapján végzik. A kiál-
lításon több iskolának úgyszólván teljes kísér-
leti felszerelését láthattuk és hasonlíthattuk ösz-
sze. 

A fizikai csoportok többi részét is jobbára az 
intézet végzett növendékei (Csekő Árpád tanít-
ványai) állították ki, akik közül Antal Károly 
jászladányi tanító társával, Muhi Mátyással 
együtt érdekes új í tást hozott erre a kiállításra. 
A cselekedtetve-tanítás megvalósítását ők egy 
lépéssel előbbre segítették. A kísérleti szerek 
nagy részét használt dobozokból, dugókból, ci-
rok- és nádszálakból állították össze úgy, hogy 
azt minden gyermek maga is elvégezheti s ez-
által a maga eszközeivel végezheti az órán kí-
sérleteit. A feltűnést keltő kísérleti szerek ké-
szítési módját a megnyitáskor a vezető kir. tan-
felügyelő kérésére be is mutatták. 

Bajz, kézimunka. Buzdító és lelkesítő hatással 
volt minden figyelő tanítóra a mezőtúri állami 

iskolák mintaszerű fiú- és női kézimunka tan-
menete. Az iskola egységes szellemben veze-
tendő nevelését csakis az ilyen, közösen meg-
alkotott s minden vonatkozó osztályban kifüg-
gesztett, plasztikus tanmenet biztosíthatja. A 
magyaros ízlés nevelésének lépcsőzetes emelé-
sét is csak az ilyen tanmenet alapján szolgál-
ha t ják a többtanítós iskolák osztálytanítói. 

Ének. Feltűnően szegénynek mutatkozott a 
szemléltetőeszközök anyaga az énektanítással 
kapcsolatban. Életrevaló újdonságokat csak a 
tanítóképző hozott. És pedig: Hanglétra. Ez 60 
cm. magas, álló deszkalap a hanglépcsők szá-
maival. A számok mellett kerek lyukak vannak 
fúrva. A lyukakat a deszka mögött fekete le-
mezzel fedi a tanító s a gyermekek mindig ezt 
a befedett hangot éneklik. (Hangtalálási gya-
korlatokhoz bevált segédeszköz.) Hangtábla. 
Csomagolópapírra rajzolt táblázat ez a Z«-val, 
a hangnévvel és a szolmizalva történő énekelte-
téshez. Hangsor. A vonalrendszer egy üres da-
rab ja nagyobb lemezre írva. Az énekelendő 
hangokat fekete pálcára erősített hangjegy-
alakú fekete foltocskával muta t ja . A hangjegy 
alapján való éneklést és gyakorlatokat sikere-
sen taníthat juk ezzel. Mozgatható hangsor. Az 
előbbihez hasonlóan a lemezpapiron a vonal-
rendszer 1 m. hosszú darabját látjuk. A rá í r t 
8 hang foltjai ki vannak vágva. A lyukak mö-
gött billentyűkkel mozgatható fekete nyelvecs-
kék vannak. Ezek a nyelveeskék a kívánt hang-
rését a billentyű lenyomására eltakarják. A ta-
nulók az eltakart hangot éneklik. A könnyen 
összeállítható gépezet ugyanazt a célt szolgálja, 
mint az előbbi. (Mind a kettő Berzátzy László 
zenetanár terve szerint készült.) 

Testnevelés. Ezen a téren szemléltető-, vagy 
segédeszközt nem is várhat tunk. Mégis két ú j -
donsággal találkoztunk. Az egyik egy 12 lab-
dából álló labdagyüjtemény, amely arra tanít, 
hogyan kell szőrből, fürészporból és babból já-
téklapdákat készíteni. A másik hasznos újdon-
ság a tornalap vagy tornakártya. Negyed ív 
papíron rovatokba vannak í rva a gyakorlat-
nemek vezérszavai. A vezérkönyvekből ezek 
mellé í r ják a végzendő gyakorlatokat. (Esetleg 
rajzolják.) A tornalap két főrészre van osztva. 
Egyikbe a szabadban végzendő, a másikba a 
tanteremben végzendő gyakorlatokat í r j a a ta-
nító. Ha a szabadban nem tornászhatnak, a tor-
nalap alapján — minden zökkenő nélkül — a 
tanteremben t a r tha t j ák meg az órát. 

# 

Körsétánkat az elemi iskolák termeiben és fo-
lyosóin bevégeztük. 

Nem lennénk igazságosak, ha m«g nem emlé-
keznénk még két teremről, amelyekben a jász-
berényi és a kisújszállási gazdasági tovább-
képző iskolák értékes gyűjteményei voltak ki-
állítva. 

Akik e gazdag és főként gyermekmunkákból 
álló kiállítást gondosan szemlélték, azok meg-
érthették, hogy mi szükség van egy államban 
a népnevelésre! 

A tanítóság ezeknek az iskoláknak a termé-
keit figyelve láthatta, hogy mit lehet építeni 
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a r r a az alapra, amelyet az elemi iskola adott, de 
megérezh ették azt is, hogy — különösen a mű-
vészeti tárgyak terén — minő alapot kell le-
rakni ahhoz, hogy a r ra építeni lehessen. 

Ezek a szakirányú iskolák a háziipar, a női 
kézimunkával kapcsolatos magyaros ízlés fej-
lesztése terén az életnek nagy szolgálatot tesz-

nek, nekünk, néptanítóknak pedig követendő 
példát mutatnak. 

Ez az érzés töltötte be a látogató tanítók lel-
két s ezért voltak hálásak a vezető kir. tanfel-
ügyelőnek, hogy az elemi iskolák gyűjteményes 
kiállítására ezeket a szakiskolákat is meg-
hívta. 

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

Egy nap az osztatlan iskola életéből 
írta: G Ü N T H E R J O L Á N 

Mikor az osztatlan iskola IV. osztályában 
legjobb búzatermő vidékünket, a Bácskát és 
Bánátot tanítom, egésznapi vázlatomat úgy ál-
lítom össze, hogy a gyermekek szíve együtt do-
bogjon a kenyéradó magyar föld szívével; az 
egész iskola szeretettel hajoljon a drága magyar 
kenyérre és az áldott magyar földre; hálával 
gondoljanak azokra, kik nekik a mindennapi 
kenyeret adják és termelik, lelkük pedig Isten-
hez emelkedjék, akitől a „mindennapi" szárma-
zik. 

Vezérgondolatom: „Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma." 

A tanítás sorrendje: 
8-kor: I—II. o. Beszélgetés a kenyérről. (Lásd 

alább részletesen.) III—IV—V—VI. o. Csendes 
számolás. 

Vt9-kor: II—III. o. Számolás: Kinél mennyi 
kenyeret fogyasztanak s mennyi annak értéke? 
(Napi, heti, havi, évi kenyérszükséglet.) 

Adatok: 
1 kg. rozskenyér 32 fill. 
1 „ búzakenyér 36 „ 
1 „ fehérkenyér 42 „ 

1 q lisztből 130 kg. kenyér lesz. 
Hála, szeretet kenyórkeresőnk iránt . 
I. o. Cs. fogl. a beszélgetéssel kapcsolatosan. 
9-kor: III—IV. o. Beszélgetés: Hogyan kerül 

a kenyér asztalunkra? 1. A mag élete (szemlél-
tetés valóságban és rajzon). 2. Mennyi ember, 
mennyi eszköz, mennyi munka kell hozzá. Miért 
kérges a földmíves keze? Hogyan gondoljunk 
erre a kérges kézre? V—VI. o. f igyel a beszél-
getésre, I—II. o. rajzol a beszélgetéssel kapcso-
latosan. 

V-i 10-kor: III—IV—V—VI. o. Tollbamondás: 
Miből lesz a kalácska? — Búzácskából. — S a 
búzácska? — Ügy kel ki a barázdából. — Eke 
vasa eltemeti, langyos eső keltegeti, napsugárka 
csókolgatja, Isten keze simogatja. A földmíves 
learatja, cséplőgépben kimagozza. Ké t malomkő 
összezúzza, Gazd'asszony megdagasztja, forró 
kemencébe dugja. H a kiveszi, látod: megsült a 
kalácsod. 

10-kor: Írás-olvasás. I. o. 
11-III—IV—V—VI. o. leírja a köv. énektaní-

tás szövegét a tábláról vagy csomagolópapír-
ról. 

^kll-kor: I—VI. o. Ének hallás után. „Ja j , de 
m a g a s . . . dallamára. 
Cseng a kasza, peng a kasza, vígan hangzik 

[nótaszó, 
Hull a kalász, búzakalász, napsugárban 

[aranyló. 
Hullott reánk a jó Isten áldása, 
Szálljon felé szívünknek az imája . 

11-kor: IV. o. Földrajz: Bácska, Bánát. 
V—VI. o. Figyel, I I I . o. rajzol. 
Szempontok: 1. Utazás legjobb búzatermő vi-

dékünkre. 2. Miért szereti a búza ezt a vidéket? 
Talaja, időjárása, kedvező vízrajza. 3. Szorgal-
mas, jómódú lakosai, nagy városai. Vázlatrajz. 
4. Miért került idegen kézre? Idevágó versek, 
énekek. 

xkl2-kor: 111. o. Verstárgyalás: Dal a földről, 
vagy olvasmánytárgyalás: Kenyérsütés. 

2-kor: V—VI. o. Természetrajz: A búza. 
(Alább részletezem.) I—II—III. o. Csendes szá-
molás, IV. o. figyel. 

VzS-kor: IV—V—VI. o.: Számolás búzaárakkal, 
veszteségeink köréből. 

3-kor: II. o.: Költemény: Kenyérszegéskor. 
I. o. másol, III—IV—V—VI. o. rajzol az 

előbbi tanítással kapcsolatban. 
Vs 4-kor: Torna, játék. 
Felvonulás „Cseng a kasza" című dalra. Köny-

nyű kar-, láb- és törzsgyakorlat. Kaszálás ter-
peszállásból vízszintes karlengetéssel, kaszálás 
rugózással, törzsdöntéssel, mély karlengetéssel. 
Cséplés. Zsákhordás, talicskázás (páros gyakor-
latok). Futás, ugrás. Áratótánc. 

Beszélgetés a kenyérről. I—II. o. 
I. Tegnap mondtam, hogy ma mindenki hoz-

zon egy darabka kenyeret. Vegyétek csak elő! 
Nini, én is hoztam egy egészet. Vájjon miért? 
— Beszélgessünk róla! 

II . Mutassátok a ti kenyérkéiteket! (Barna-, 
fehér-, rozskenyér, stb.) Hát az enyém milyen 
lehet? — Ügy látom, szeretnétek megnézni, ta-
lán meg is kóstolni? — Mit tegyünk vele? — 
Kinél mi a szokás kenyérszegésnél? — Váj jon 
miért vetnek rá keresztet? — Így szegjük meg 
mi is! — A szaga mit árul el? (Friss kenyér.) 
— Hát a színe? (Rozskenyér.) —.Kaphat belőle, 
aki illedelmesen tud kenyeret kérni. (Többen 
megmutatják az illedelmes kérést és köszönést.) 
— Otthon kitől kértek? — Miért nem vághattok 
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még' magatok? — A jó Istentől is kér jük a ke-
nyeret, ki tudja, hogyan? — Hát miért a jó Is-
tentől kérjük, hiszen édesanyánk adja? — Huny-
játok be szemeteket ós mondjátok nagyon hal-
kan, háromszor: Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma! — Sok gyerek nem. becsüli ám 
meg a kenyeret, — talán már ti is észrevetté-
tek? — Hej, pedig, de rossz, mikor kenyér 
nincs a házban, voltatok-e úgy már odahaza? 
— Még a legfinomabb szalonna se kell akkor! 
— Hát a friss kolbász, — libamáj?! — Miért? — 
Pedig van ám sok ember, akinek egy fa la t ke-
nyere sincsen, ti is találkozhattatok már ilyen-
nel! — Hogyan segítettetek raj ta? — Miért kell 
a kenyeret megbecsülni? — Csókoljátok meg 
szeretettel a kis kenyérkéteket és ígérjétek meg, 
hogy ti megbecsülitek. — Hogyan? 

Miért szeretitek, ha nálatok kenyérsütés van? 
— Aki segített otthon a kenyérsütésnél valamit, 
elmondhatja. — Aki látta, hogyan süti édes-
any ja a kenyeret, az is elmondhatja. — El is 
tud juk játszani, — áll jatok csak körbe! (Utánzó, 
játékos mozdulatokat végzünk.) — Szitáljuk a 
lisztet! — Keverjük a kovászt! — Dagasszuk a 
tésztát! — Szaggassuk és formázzuk a kenye-
ret! — Vessük be a kemencébe! — Akit beve-
tek, az guggoljon le! (Valamennyi guggol.) — 
Két nagyobb gyermek kipróbálja, megsültek-e 
a kenyerek? Kézfogással egyenkint k iugra t ják 
őket a kemencéből. Akik rugalmasan nagyot ug-
ranak, megsültek, — a többiek még a kemencé-
ben maradnak. — A lányok pergéssel és guggo-
lással megmutatják, mekkora lett a kenyerük. 

Csak forrón meg ne egyétek a kenyeret, — 
tudjátok-e miért? — A sületlen kenyér is egész-
ségtelen ám, — hallottátok már? 

III . Most egy kis dolgot adok nektek, míg a 
nagyokkal beszélgetek. Í r já tok le, névszerint, mi 
minden kell a kenyérhez. Semmi ki ne marad-
jon .belőle —, mert különben a Bodri kutyusnak 
sem kell a kenyeretek! 

Természetrajz. A búza. V—VI. o. II. o. figyel. 
I. Annyit beszéltünk ma már a mi drága, 

mindennapi kenyerünkről, dehát miből is lesz 
a kenyér? — Célkitűzés: Szeretnék most vele-
tek, nagyok, a mi áldott, kenyéradó búzánkról 
elbeszélgetni, mert sok dolgot szeretnék tudni 
róla. Föl is írom a kérdéseimet. 

I I . a) Problémák: 1. Miért vetnek már ősszel 
is búzát? 2. Miért nem töri le a legerősebb szél 
sem a búzas^árát? 3. Miért nem szereti a gazda, 
ha a búza virágzásakor eső esik? 4. Hogyan lesz 
egy búzaszemből 30—40 ú j szemecske? 5. K i mit 

hallott a rádióban a búzáról? — Próbáljatok 
megfelelni ezekre a kérdésekre. — Nem tudta-

. tok mindegyikre helyes választ adni, kérdezzük 
meg a búzanövényt, az majd megmondja ne-
künk. 

b) A növény ismertetése. Vegyétek elő a búza-
növényt, amit hoztatok s figyeljük meg alapo-
san. A részeit már jól ismeritek, — mutassátok 
és mondjátok! 

H a a gyökerét nézem, most már megértem, 
ám, miért nem tépi ki a búzát a szélvihar, -— 
kitaláljátok-e? (Erős, szétágazó, bokros gyökere 
van.) — Hogyan tudott így megerősödni? (Már 
ősszel elvetették, jól fejlődhetett.) — Hát az erős 
tél miért nem pusztította el? (Hótakarója volt.) 
— Mire jók ezek az erős, bojtos gyökerei? 

Az erős szél a szárát sem töri le, pedig ugyan-
csak vékonyka! (Hajlékony, rugalmas.) — Mi-
lyen más, mint ennek a virágnak a szára, — fi-
gyeljétek csak meg! (Csomók vannak rajta.) — 
A ti testeteken hol vannak ilyen csomók? (Uj-
jakon.) — Mik ezek? (Bütykök.) — A búzának 
milyen szára van? (Bütykös.) — Mire jó ez a 
búzának? — Ki csinált már sípot a búzaszár-
ból? — Honnan húztad ki a csövecskéjét? — 
Húzzuk ki mi is a búzaszárat hüvelyéből. — 
Nini, mi tartotta átölelve? — A levél hüvelye 
is mire való? (Erősíti a szárat.) — Miért nem 
bír tehát az erős szél a búzaszárral? — Ki adta 
belé az erőt? — Hogyan? 

Számláljátok meg, hány búzaszem van a nö-
vényeteken! — Hát ez hogyan lehet? (Sok vi-
rága volt, abból lettek.) — De hogyan? — Aki 
látta a búza virágát , megértheti. Május elején 
itt ült a sok kis zöldszínű virágocska a kalá-
szon. — Ilyenek voltak: 

Hogyan lett ezekből szemecske? (A szél szét-
hordta a virágport minden virágocskára, aztán 
a pelyvalevelek bezáródtak.) — A pelyvaleve-
lekről nevezték el az egész virágot, í r juk ide! 
— Milyen idő kell, mikor a búza virágzik? — 
Miért? — A gazda haragszik olyankor az esőre. 
— Miért? — Néha üres a búzakalász, — ez ho-
gyan lehetséges? — Nézzük meg, most milye-
nek a kis búzaszemek? 

Mikor lehet majd aratni? — Most még nőni, 
hízni kell a szemecskéknek. — Ki figyelte meg 
az érett kalászt? — Hogyan áll s miért? 

Lerajzolom a búzanövényt, ti addig értelme-
sen elmondjátok, amit most beszéltünk róla! 

Hogyan lett a kicsiny búzavetésből ilyen 
nagy növény? — Mit adott neki a jó Isten, hogy 
növekedhessék? Mit adtak neki az emberek? 

Csonka hazánk búzatermése átlag. — Kik vették el búzánkat ? 

19,942.000 q 9,687.000 q 
oláhok 

6,921.000 q 
szerbek 

3,862 000 q 
csehek 

• 
569.000 q 
osztrákok 
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A gazda verejtékes munká ja még hátra van. 
Mikor is kezdődik az a ra t á s ! — Addig még 
sok baj érheti a búzát, ki mit hallott róla? 
(Megbeszéljük az esős időjárás kellemetlen kö-
vetkezményeit, a rozsdát és egyéb növényi és 
állatellenséget.) 

c) Elmélyítés magyar és irredenta vonatko-
zásokkal. Mi magyarok különösen szeretjük a 
búzát, büszkék is vagyunk az acélos jó magyar 
búzára. — Mutassuk csak meg jó búzatermő 
vidékeinket! A rádióban hallottátok emlegetni 
a 77 kg-os tiszavidéki búzát, — mit jelent az, 
hogy 77 kg-os? (1 hl búza súlya.) Más vidéken 
csak 58—60 kg-t nyom 1 hl búza, — miért ke-
resik hát leginkább a tiszavidékit? — Nézzük 
meg és jegyezzük fel a búza mostani árait! 
A mi édes hazánk még csonkaságában is ter-
mel évente 19—20 millió q búzát. —Miért jó ez 
az országnak. Földrajzórákon megbeszéltük, 
mely országok vásárolnak leginkább magyar 
búzát? — Kb. 5—6 millió q-t szállíthatunk kül-
földre. Mennyi pénzt kaphatunk ezért? (Ki-
számítjuk.) Hátha még nekünk teremnének az 
elszakított búzaföldek is! — Ez a ra jz sok min-
dent megmond nektek. 

Mit lehetne kiszámítani ezekből az adatok-
ból? (Mennyi búza termett Nagy-Magyarorszá-
gon, mennyi pénzt jelentett ez az országnak, 
— mennyi pénzt raboltak el tőlünk ellenségeink 
egyenkint és összesen azzal, hogy elvették 
búzaföldjeinket, stb.) 

I II . Milyen érzés fog el benneteket, mikor 
ezeket a fá jó dolgokat látjátok? — A mai óra 
végén még százszor buzgóbban mondjátok el 
velem a Magyar Hiszekegyet, mint máskor. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Népnevelés. Június-július havi számában rész-
letesen foglalkozik a dr. Balassa Brúnó tan-
kerületi kir. főigazgató által összehívott an-
kéttal, amelyre a főigazgató először hívta egybe 
a győri pedagógusokat. „Iskolafelügyelő egy 
tanyai iskolában" című cikk az iskolafelügyelő-
nek egyik tanyai iskolában szerzett tapasztala-
tairól számol be. Nagyon élénk a lap Népműve-
lés, Gazdasági továbbképző iskola, Hírek és Ta-
nítók Háza rovata is. 

Zempléni Tanító. Legutóbbi számában „Riadj 
magyar" címen lelkes vezércikket í r t Soltész J. 
Ödön, majd a tanügyi közigazgatás ú j rendjét 
részletesen és alaposan ismerteti a vármegye 
tanfelügyelője, Tomcsányi Boldizsár. A Hiva-
talos rész rovatban a tanítóságot érdeklő ren-
deleteket találjuk. 

Magyar Tanító. Az Erdélyben megjelenő és 
az erdélyi magyar tanítók érdekeiért küzdő 
tanügyi lap június hó 15-én megjelent számá-
nak vezércikke az erdélyi felekezeti tanítók 
jogviszonyainak rendezését sürgeti. Kilin Sán-

dor a tanító felelősségérzetéről értekezik. Kü-
lön cikk foglalkozik a szülői értekezletekkel. 
Filozofikus cikket olvasunk még dr. Horváth 
Jenő tollából. Az Egyesületi élet rovata az er-
délyi tanítóegyesületek gyűléseiről közöl tudó-
sítást. 

Nemzetnevelés. Jún ius 15-én megjelent szá-
mában vezető cikket Pohárnik Jenő írt, a né-
hai kiváló pedagógus, öveges Kálmán emlé-
kére. A lap közli egyúttal Öveges síremlékének 
fotográf iá já t is. Majd a Győrött rendezett „Ta-
nítónap"-ról közöl kimerítő tudósítást. A Peda-
gógia című rovatban „Testi fenyíték az iskolá-
ban" címen Un\ger András tanító í r t cikket. 
Sebes Gyula folytat ja „A korszerű oktatás" c-
tanulmányát. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

A tanítás művészete 
Alig képzelhető nagyobb dolog ezen a vilá-

gon, mint az, ha valakit gazdaságosan és ha-
tásosan megtanítunk mindarra, amit az illető-
nek tudnia kell; mert a tanítás helyes módjától 
függ a magasabbrendű élet. Az egész nevelés 
a tanításnak s a tanulásnak a folyamatából áll, 
amelynél az előbbeni indokolja és i rány í t j a az 
utóbbit. Az a körülmény, hogy a tanítóképzés 
színvonala folyvást emelkedik, kézzelfoghatóvá 
teszi azt is, hogy a közvélemény az oktatás-
nak is mind magasabb fokát követeli meg. A 
legjobb értelemben felfogott tanítás a legneme-
sebb művészetek közé tartozik. 

A tanítás eme végtelen nagy fontosságának 
tudata ar ra indította e sorok íróját, hogy meg-
állapítsa, ha ugyan lehetséges, a tanítás folya-
matának leglényegesebb elemeit. A jelen ta-
nulmány két részre oszlik: az első a tanító-
képzőintézeti növendékek véleményét tartal-
mazza, a második a vi lág legnagyobb tanítói-
nak oktatási technikájára vet fényt. 

I. A tanítóképzőintézeti növendékek véleménye. 
Abból a fölfogásból kiindultan, hogy a ta-

nítójelölteknek határozott és értékes eszmékkel 
kell bírniok a tanítás lényeges kellékeiről, a 
marquette-i (Egyesült Államok, Michigan ál-
lam) tanítóképzőintézet 1935—36. tanévi éret-
tebb növendékei elé az a tétel tűzetett kidolgo-
zásra, jelöljék meg, hogy melyek a jó tanítás-
nak a legfontosabb kellékei. Kerek száz dolgo-
zat érkezett be s ezekben tíznél többször a kö-
vetkező kellékek soroltattak föl: 

A jó tanítás lényeges kelléke: 
Sorrend Előfordulás 
1. A tanuló érdeklődésének fölkeltése 46 
2. A tanító erős és megnyerő egyénisége ... 22 
3. A tanulók egyéni különbözőségének szám-

bavétele 20 
4. A tanító ügyessége a munka előbbre-

vitelére 17 
5. A tantárgy alapos ismerete 17 
6. A növendékek tanulmányozása és meg-

értése 15 
7. Megfelelő fegyelmezés 14 
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Sorrend Előfordulás 
8. Érdeklődés a tanítványok i ránt 13 
9. Világosság, szabatosság az előadásban ...13 

10. A tanuló gondolkozóképességének fej-
lesztése 10 

11. A bemutatásra keriilő anyag gazdagí-
tása, ékítése 10 

A táblázat futólagos áttekintéséből is ki-
tűnik, liogy a tanítójelöltek elég helyesen fog-
ták föl a jó taní tás elengedhetetlen tényezőit, 
í g y a tanuló érdeklődésének fölébresztése 46 vá-
laszban, tehát csaknem a felében előfordul, ami 
kétségtelen jele annak, hogy ez igazán fon-
tos kelléke a jó tanításnak. A sorrendben ne-
gyedik tényező: az ügyesség a munka előbbre-
vitelére, első pillanatban magában is elegendő-
nek tűnik, ám mégsem teszi fölöslegessé a töb-
bit. Tíznél kevesebb dolgozatban jelöltettek 
meg a következő tételek: a tanulóknak alkotó 
munkára serkentése, ösztönzés a vitatkozások-
ban való részvételre, gyermekeknek, mint sze-
mélyiségeknek felfogása, kedves, áldásos vi-
szonynak megteremtése a tanító s növendéke 
között, végül ösztönző irányítás. 

II. A tanítás technikájának elemzése a világ 
legnagyobb tanítóinál. 

A száz tanítójelölt véleményének világa mel-
lett legyen szabad most rövid szemlét tarta-
nunk a világ egynéhány legnagyobb tanítómes-
terének tanítási technikája fölött, avégből, 
hogy megállapítsuk, összeegyezik-e emez a 
fönti véleményekkel. 

Magunk elé idézzük elsőbben is a bölcs 
Szókratészt, amint Athén piacterén gyakorolja 
a maga művészetét: végtelen türelemmel és 
mesterien intézett kérdezősködéssel ébreszt-
geti önálló gondolkozásra tanítványait ós rá-
vezeti őket az igazság hatékony kutatására. 
Tanítási technikájában föllelhetjük az 1., 2., 
4., 5., 9. és 10. sorrendi szám alatt fölsorolt kel-
lékeket. 

Majd szemünk elé tűnik az isteni Galilea-
béli, aki a tengerpartot használta tantermül 
és oly páratlan módon alkalmazta a maga bá-
jos példázatait, velős kérdésekkel vegyítetten 
és oly fenkölt személyiséggel előadottan, hogy 
a nép örömmel és bámulattal hallgatta, mert 
„úgy tanított, mint akinek tekintélye van s 
nem, mint az írástudók". Az ő technikájában 
ugyanazokat a kellékeket találjuk, mint a 
Szókratészé-ben. 

Compayré leírásából tudjuk, hogy amikor 
Abelard Péter visszavonult a pusztaságba, ta-
nítványai százai még oda is követték, hogy lá-
bainál iilve lessék a jkáról a bölcsesség szavát. 
Bizonyára hatalmas indítékok késztették az 
embereket, hogy még a pusztaságba is utána-
menjenek, csakhogy tanuljanak tőle. Nagyon 
valószínű, hogy megejtő beszéde, kellemes 
egyénisége, alapos tudása, nagy önbizalma, 
igazságszeretete és kutatószomja, az erősítő és 
gyöngítő érveket egyaránt felsorakoztató tár-
gyilagossága hatott annyira az igazság után 
vágyakozó kortársaira, tehát férfias vonzó sze-

mélyisége gyakorolt oly ellenállhatatlan be-
nyomást. Ennekfolytán az 1., 2., 4., 5. és ta-
lán még a 10. szám alatt fölsorolt kellékeket 
tu la jdoní that juk neki. 

Aztán egy szerény svájci tanító merül fel, 
Pestalozzi, aki Európa minden országából a 
maga pedagógiai szentélyébe vonzza a lelkes 
nevelőket és előkelő érdeklődőket. Életrajz-
írói elmondják, hogy iskolájában szigorú, de 
szeretettel párosult fegyelmet tartott . Európa 
egyik legnagyobb földrajztudósa, Karl Bitter, 
azt áll í t ja magáról, hogy tőle tanulta, mikép-
pen kell a földrajzot tanítani. Akárhogy is volt, 
tény, hogy mind nevelésbölcselete, mint pedig 
felsőbbrendű tanításmódja csak úgy csődítette 
az embereket az iskolájába. Kétségtelenül meg-
találjuk nagy mértékben nála az érdekkeltést, 
a lenyűgöző egyéniséget és az érdeklődést ta-
nítványai iránt. 

Végül egy legújabb korbeli, kevésbbé ismert, 
de nem kevéssé tudós tanító, Agassiz Henrik 
zárja le a legkiválóbbaknak e sorát. Henry 
Blake azt állí t ja róla a Nature Study Review 
(Természettudományi Szemle) 1923. évi már-
ciusi számában, hogy vonzó előadása, kifejező 
arca volt, megvolt benne az a szerencsés képes-
ség, hogy mindenkinek bizalmát hamarosan 
megnyerte, csak úgy árasztotta növendékeibe a 
kutatás szeretetét, emellett mindenről jól érte-
sült, minden iránt érdeklődő, lelkes, udvarias, 
egyszerű, szerény, a hiúságot megvető, szívvel-
lélekkel munkájába mélyedő tanító volt. Így 
Agassiz is megüti az 1., 2., 4., 5., 9. és talán még 
a 10. sorrendi szám alatt fölsorolt kellékeket. 

Talán feltűnt olvasóinknak, hogy a táblázat-
ban megjelölt némely kellék még e legnagyobb 
tanítóinknál sem állapítható meg; ennek az az 
oka, hogy a tanítójelöltek mindenekfölött. az 
osztályban folyó iskolai taní tásra gondoltak. 

Következtetések. 
Ezekután hadd összegezzük á jó tanítás ki-

emelkedő vonásait, e tanulmány, valamint 
megfigyelés és a nevelők véleménye alapján. 
Az a körülmény, hogy a köznép örömmel hall-
gat ta a Mestert, Otis W. Caldwell szerint annak 
a jele, hogy ő igazi jó tanító volt, mert „az 
igazi tanítónak egyik ismertetőjele, hegy a 
tanítványa örömmel, mohó érdeklődéssel tanul 
tőle, a folyvást növekvő képzettségnek az ér-
zetével s kivált azzal az akarattal , hogy a ta-
nultakat továbbfejlessze". Senki sem kételked 
hetik abban, hogy a jó tanítás kooperatív 
(együttmunkálkodó) folyamat, vagyis valami-
nek meg kell ragadnia a tanuló elméjét, ami 
őt magasabb célkitűzésekre ösztökéli s végtére 
is további kutatásokra és ú j igazságok fölfede-
zésére vezeti. A jó tanítás segíti a gyermeket, 
hogy a maga tapasztalatait kiegészítse és ezen 
az úton bírálgató, de türelmes gondolkodóvá 
fejlődjék. A jó tanítás megvilágít ja és áttekint-
hetővé teszi a tantárgyat, megélesíti a szemlé-
letet s értelmi és érzelmi kiegyensúlyozottsá-
got kelt. A jó tanítás ráviszi a gyermeket, hogy 
megnyugtató, állhatatos érdeklődéssel kísérje 
az élet finomabb megnyilatkozásait és nagyobb 
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érzékenységet tanúsítson minden jó és szép irá-
nyában. A jó tanítás végtelen türelmet, nagy 
bölcseséget és megértő szellemet kíván meg. 

Minden jó tanítás elismerten kiváló jellemek-
től származik, amiként a világ legjelesebb ta-
nítását nyú j t j ák odahaza az anyák és gyerme-
keikkel tett kirándulásaik alkalmával a ke-
véssé ismert és méltatott apák. Kicsiny falvak-
ban, nagy városokban ezernyi-ezer tanító mű-
ködik a művésznek a rátermettségével. Ám 
ezenkívül jó tanítás folyik még az üzletekben, 
műhelyekben, a szószéken s a sajtóban is, mert 
elvégre az egész élet sem egyéb valami renge-
teg nagy iskolánál. 

Igen tömören fejezte ki dr. C. A. S. Dwight 
ezt az egész témát a következőkben: „Tanítani1? 
El kell érni, meg kell találni a fejlődő értelem 
rejtett törvényeit; a fiúban a jövendő férfiát 
kell látni; s ekkor aztán nagyszerű terv szerint 
kell őt kiformálni." 

Francis Boy Copper, 
Education (Boston), a nevelés tan tanára a ma rque t t e - i 
1936 májusi szám. íelső tanítóképző in tézetben. 

Francia tanügyi lapokból. 

Parancsadás és biztatás 
Gyermekek gyakran szeleskednek, meggondo-

latlankodnak s ezenközben bizony sokféle 
ügyetlenséget követnek el, itt-ott még kár t is 
okoznak, nem egyszer kihozva sodrukból szülei-
ket, nevelőiket, akik aztán —, ha a türelem po-
hara már túlcsordult, — egyáltalában nem fu-
karkodnak a heves kitörésekkel, szidalmakkal, 
ócsárlásokkal. 

A tettenkapott gyermek ilyenkor nem sír, 
csak áll, meg-megremeg és végtelen bánat tük-
röződik a szemében. Vagy talán nem is szomo-
rúság az, ami lényét betölti, hanem inkább va-
lami bárgyú lemondás, vagy a szemrehányások 
élességéhez igazodó méltatlankodás, esetleg 
gyűlölet, mindez összekeveredve annak a re-
ménynek zabolátlan örömével, hogy valamikép 
majd csak szabadul ebből a kellemetlen hely-
zetből. 

Nyilvánvaló, hogy ha a gyermeket ügyetlen-
kedése, kártevése közben nein rosszakarat in-
dította, akkor nem is szolgált rá a gáncsosko-
dásra, kifakadásra, szidalomra. S ha hiba tör-
tént, az a szülő, nevelő részéről merült föl, 
mert, aki megharagszik, aki fellobban, annak 
rendszerint nincsen igaza . . . Nincsen igaza, 
mert tetszeleg magának azzal, hogy megalázza 
a gyermeket, kiemeli ennek ügyefogyottságát, 
tudatlanságát, tehetetlenségét, mert azon ipar-
kodik, hogy a gyermek lássa be a maga ala-
csonyrendűségét, minden jóra való képtelensé-
gét. És sajnos, a felháborodott szülőnek, neve-
lőnek, tanítónak ez az igyekezete aztán túlsá-
gosan is jól sikerül s a gyermek valóban azzá 
válik, amire sugalmazták. . . 

Alig van súlyosabb vétség a nevelésben, mint 
ha élhetetlenségéről, alkalmatlanságáról akar-
juk a gyermeket meggyőzni, mert ezáltal meg-
bénítjuk önbizalmát, amely pedig kettőzni ké-
pes az energiát. A balsiker jósolgatása, de sőt 
a kudarc lehetőségének is emlegetése helyett 

inkább keltsünk reményt a jó eredményre és 
hangoztassuk a diadal lehetőségét. 

A nevelés, felvilágosítás és irányítás: a gyer-
mek kormányzásának azon kell alapulnia, hogy 
cselekvésre serkentjük és eleve meggyőzzük őt 
az elrendelt cselekmény kivihetőségéről. Na-
gyon üdvös, ha ezenközben a gyermek hajla-
mait is megnyerjük s ezzel élesztgetjük szuny-
nyadó energiáit. Mert a gyermeket, kivált zsen-
gébb korában, nem az eszmék, hanem főleg az 

Ujlaky István téglási tanító rajza, amellyel a 
földmívelésügyi miniszter úr irkafedőlap-pályá-

zatán díjat nyert. 

érzelmek i rányí t ják: azok a rúgók, amelyek 
tettre serkentik, inkább érzelmi, mint értelmi 
természetűek. Amint dolgozgat, engedelmeske-
dik, megfogad valamely tilalmat, hoz bizonyos 
áldozatot: mindezt nem azért teszi, hogy jö-
vendő fejlődésén, jellemének kialakulásán mun-
káljon, hanem, hogy örömet szerezzen szülei-
nek és nevelőinek; a távoli jövő képe egyálta-
lában nem lebeg előtte, a szíve, az érzékeny-
sége indítja cselekvésre. Ennek megfelelően a 
szívhez s nem az értelemhez intézett szavakkal 
kell akaratát megindítanunk. Akaratának meg-
nyerése nélkül elérhetni ugyan a gyermek 
kényszerű engedelmeskedését, de nem fejleszt-
hetni belőle olyan egyéniséget, mely összhang-
zatosan kialakult képességeivel később már 
külső támogatás és ellenőrzés nélkül is meg-
állja helyét az élet viszontagságai között. A he-
lyes nevelés legelső lépcsőfoka a gyermek haj-
lamainak, jóindulatának megnyerése, ha ezt el-
értük, nagyobb akadályok többé nem is merül-
nek föl: az engedelmesség immár nem szolgai, 
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minden könnyedén, vidáman halad, mint ami-
kor kedvező szél duzzasztja a vitorlákat. 

H a pedig a gyermek már kinyilvánította a 
maga jóakaratát és érdemleges erőfeszítéseket 
tanúsított, akkor ne habozzunk 6 fukarkod-
junk az elismeréssel. Végtelen naivitás volna 
föltételeznünk, hogy a gyermekkel szemben 
valami nagy hatást kelthetnénk az e f fa j ta igé-
zetes szókkal, mint: kötelesség, erény, jó, stb., 
mert a cselekvésnek időrendben legelső rúgói 
egyáltalán nem valami nemesek, bizony, rend-
szerint személyes érdekek indít ják meg az ak-
tivitást. A gyermekekkel a maguk nyelvén kell 
beszélnünk s minthogy az érdek szavát értik 
meg leginkább, hát ne okoskodjunk és éljünk 
ezzel a nyelvvel, még a legridegebb erkölcs 
sem tehet ezért szemrehányást, ha egyébként 
értelmes ez az erkölcs. Később aztán, amidőn 
neveltjeink mindegyre fejlettebbek lesznek, 
folyvást magasabbfokú indítékokat hívhatunk 
segítségül. Ám arra ügyelnünk kell, hogy elis-
merésünk igazi elismerés legyen: dicséret, er-
kölcsi vagy anyagi jutalom, a végzett erőfeszí-
tésnek arányos következménye, néha díjak, és 
hogy az mindig a gyermekek örömére szol-
gáljon. 

A megkívánt cselekménynél közreható erők 
serkentésére igénybe vehetjük a jól értelmezett 
versengést is, mégpedig elsősorban azt a vetél-
kedést, mely a gyermek jelen állapotát ugyan-
annak valamely korábbi, vagy később elérendő 
helyzetével veti egybe. Nem ta r t juk teljesen el-
vetendőnek a vetélkedés ama fa já t sem, mely a 
gyermeket másik, mintául vett gyermekhez 
méri, de ennél a legnagyobb óvatosságra van 
szükség', mert tudvalévő, hogy ez kétélű fegy-
ver. 

A jóakarat leghatásosabb erősítésére, bizo-
nyos esetekben, még a kihívást is fölhasznál-
hat juk, mert ez az erkölcsi erőnek s az akarat-
nak leghatalmasabb rúgója. 

Összegezésül tehát megállapítjuk, hogy a jó 
nevelő minden eszközt: a parancsadást, a sugal-
mazást, biztatást, jutalmazást, vetélkedést s 
még a kihívást is igénybe veheti, csakhogy 
megmozgassa, fenntartsa, erősítse, irányíthassa 
a gyermek cselekvőképességeit. Mert a jó gya-
korlása végett a gyermeket előbb rá kell vin-
nünk, hogy akar ja a jót. 

Jacques Herbé. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 
1936 májusi szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Tamás József. Hogyan fokozhatjuk népmű-
velő előadásaink sikerét? Tanácsok a népmű-
velő tanítók, lelkészek, jegyzők, orvosok stb. 
részére. (Kaposvár. 1936.) Ebben a huszonnyolc-
oldalas füzetben Tamás József a jeles népmű-
velési t i tkár igen értékes tanácsokat nyú j t 
mindazoknak, akiknek hivatásához tartozik a 
népművelési előadások tartása. 

„Az előadás célja" című fejezetben, az ide-
vonatkozó miniszteri rendeletnek megfelelően, 

világosan t á r j a elénk a szerző azt a célt, ame-
lyet minden népművelőnek tudnia és éreznie 
kell, mikor népművelő előadás tartására vál-
lalkozik. 

„Az előadás anyaga" című fejezetben az 
anyag kiválasztására vonatkozóan kapunk ér-
tékes tanácsokat. 

Az előadó-típusokat „Az igazi népművelő" 
c. fejezetben körvonalazza igen érdekesen a 
szerző. Valószínű, hogy ebből magára ismer 
minden népművelő, aki ezt az értékes könyvet 
olvassa s ezentúl kerülni fogja hibáit s követni 
a jótanácsokat. 

Nagyon értékes tanácsokat ad a szerző a , Ho-
gyan készüljünk az előadásra?" című fejezet-
ben is. Rámutat ar ra , hogy tárgyi, pedagógiai 
és alaki szempontból mit kell szem előtt tar ta-
nunk akkor, mikor népművelő előadásra készü-
lünk elő. 

A „Mire ügyeljünk az előadásoknál?" c ímű 
fejezetben nemcsak az előadások alakjára, ha-
nem azok ta r ta lmára vonatkozóan is igen érté-
kes tanácsokat kapunk. Ezzel függ össze „A 
módszer és a szemléltetés kérdése" című feje-
zet is, amelyben az előadások körén az egyes 
kérdések megvilágítására vonatkozóan kapunk 
hasznos tanácsokat. 

A „Hogyan járjunk el a szervezésnél?" c ímű 
részben nemcsak lelkesít, hanem igen értékes 
útmutatásokat is nyú j t a szerző arra vonatko-
zóan, hogy miként kell a népművelési előadá-
sokra hallgatóságot gyűjtenünk s előadássoro-
zatokat kívánatossá, vonzóvá tennünk. 

A könyv átolvasása után megállapíthatjuk, 
hogy Tamás József igen jó szolgálatot tett az 
iskolánkívüli népművelés ügyének akkor, mi-
kor értekezését könyvalakban kiadta. 

Dr. Kalmár Gusztáv: „Lángoló tengerek" 
Gyulai Ádám rajzaival. (Kiadja a Kir. Magy. 
Egyetemi Nyomda. Könyvbarátok kis könyvei.) 

Kalmár Gusztáv, a kiváló tudós és i f júsági 
író legújabb munkájában a világtörténelem 
legnagyobb tengeri csatáiról ad izgalmas képet. 
Hírhedett kalózok nagyvonalú kalandjai, ki-
váló hadvezérek és nemzeti hősök országok sor-
sát eldöntő hőstettei elevenednek meg a könyv 
lapjain. 

A történelem folyamán mindig akadtak álla-
mok, amelyek a másikat fejlődésében megaka-
dályozni törekedtek. Ezek a törekvések éppen 
úgy, mint a szárazföldön, a tengereken is véres 
harcokra vezettek. De nemcsak államok küzdöttek 
itt egymással, hanem gyakran egyes emberek, 
kisebb-nagyobb érdekcsoportok is. Mint a rabló-
kat az erdők rengetege, úgy vonzotta a kalózo-
kat a tenger, a kincsszerzés lehetőségeivel. 

A világtörténelem már a Krisztus előtti idők-
ből hírt ad nagy tengeri ütközetekről. A sala-
misi ütközet volt talán a történelem első nagy 
tengeri csatája. Ezt követte később a tengeri 
ütközetek hosszú sora. először a Földközi-ten-
geren, majd innen szétterjedve minden Óceá-
non. A tengeri harcok nagy nemzetközi hősö-
ket neveltek, akik nem nézhették tétlenül, ho-
gyan akarják népük életét mások tönkretenni. 
Sorsdöntő véres ütközetek dúltak nemrégen is 
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a tengereken. Ágyúk százai dörögtek lángoló 
hajókról, ezrek és milliós értékek süllyedtek a 
tenger fenekére. Talán eljön egyszer ma jd az 
idő, amikor eltűnnek a tengerekről a halált-
osztó fegyverekkel zsúfolt hajók, eltűnik az 
irigység és gyűlölködés. El jön az idő, amikor 
minden hajó szeretettel üdvözli a vele talál-
kozó, hosszú ú t ra induló, vagy onnan vissza-
térő hajótársat . Akkor majd ú j ra előjönnek a 
mélységekbe menekült hitregei alakok, kidugja 
a fejét az öreg Neptunus is és örvendezve néz 
szét birodalmán, szemlélve, mint enyelegnek 
háznépei, nimfái a tengerjárókkal. 

Kalmár Gusztáv könyvének lapjain sorban 
vonul el szemünk előtt a Földközi-tenger kalóz-
világa, a spanyol tengeri világhatalom kialaku-
lása, majd a győzhetetlen armada pusztulása, 
a portugálok hősi küzdelme a kincses India bir-
tokáért. Lá t juk az angol tengeri uralom meg-
alapozójának, a kalózból nemzeti hőssé előlépett 
Drake Ferencnek kalandos vállalkozásait, aki 
honfitársaitól, „Erzsébet királyné kalóza" cí-
met érdemelte ki, Hollandia kötelesinasból 
tengernagyi rangra emelkedett nagy fiának, 
Ruyter admirálisnak tengeren aratott győzel-
meit. Megismerjük az Unió admirálisának, Far-
ragut Dávidnak, a legnagyobb angol tenge-
résznek, a t ra fa lgar i győzőnek, Nelsonnak 
és a lisszai győzőnek, az osztrák Tegethoff-
nak életét, sikereit. Megismerjük a világhá-
borúban az osztrák-magyar hajóhad küzdel-
meit s lelkünk dagad a büszkeségtől, mikor 
olvassuk a Novara parancsnokának, Horthy 
Miklósnak haláltmegvető bátorságát és vezéri 
rátermettségét. Az angol és német tengeri acél-
várak csatáinak, a legendás német Emden út-
jának, a tengeralat t járók ellenséget pusztító 
munkájának leírása fejezi be a tengereken dúló 
harcok érdekes sorozatát. 

Kalmár Gusztáv könyve minden sorában le-
bilincselően érdekes olvasmány, egészében pe-
dig kitűnő tanító-, ismeretterjesztő és nevelő 
hatású alkotás. 

Dr. Mező Ferenc: Olympiai Kalauz. (A Kir. 
Magyar Egyetemi Nyomda. 38 í oldal. Egész 
vászonkötésben 2-80 P.) 

Dr. Mező Ferenc, budapesti áll. gimnáziumi 
tanár neve nem ismeretlen a sport iránt érdek-
lődő magyar tanítóság előtt, mert hiszen egy 
izben már olyan dicsőséget hozott a magyar 
névnek, hogy annak híre eljutott a művelt vi-
lág minden részébe. Ez pedig akkor volt, mi-
kor Amsterdamban az irodalmi (szellemi) ver-
senyben 14 ellenfelével szemben olympiai baj-
nokságot nyert. 

Mikor az amsterdami stadion hangszórója 
ezt a nekünk annyira örvendetes h í r t szét-
szórta a világba, akkor a világsajtó határozot-
tan kívánta, hogy Mező Ferenc í r ja meg az 
újkori olympia történetét is. Évek óta folyó 
részletmunkálatok után most ez meg is tör-
tént. Éppen a Könyvnapon jelent meg Mező 
Ferenc munká ja : Az Olympiai Kalauz. 

Dr. Mező Ferenc hosszú évek fáradságos 
munkájával összegyűjtötte az olympiára vo-
natkozó irodalmat. Utazott, levelezett, kutatot t 

s a szűkszavú, sokszor egymásnak ellentmondó 
adatokból végre is sikerült megírnia az újkori 
olympia történetét. 

A szerző az olvasót végigvezeti a világtörté-
nelem egyik legnagyszerűbb intézményének, az 
olympiának egész területén. Szóban s képekben 
mu ta t j a be az ókori versenyek színterét, a ro-
moknak az ásatások utáni újjáéledését, aztán 
felrajzolja, hogyan kezdődött az ú jkor érdeklő-
dése az olympia iránt. Hozzászól olympia, a 
nemzeti stadion kérdéséhez is. A szerző nagyon 
hasznos munkát végzett akkor, mikor a verse-
nyek megértéséhez szüksége« tudnivalókat 
Olympiai Lexikonban foglalta össze. 

Mező Ferenc könyve nélkülözhetetlen a szak-
értőknek éppen úgy, mint a laikusoknak. 
A szakértő, a sportember sem tud ja fejben tar-
tani évtizedek eredményeit, tehát csak hálával 
fogadhatja, ha megbízható munkát kap kezébe. 

Az összeválogatott képanyag is nagyban 
emeli a könyv értékét s szinte fi lmként pergeti 
le az olvasó előtt a nagy sporteseményeket. 
(Kapható minden könyvkereskedésben.) 

Magyar Gyermekek Lapja címen ú j képes 
gyermekújság kiadása indult meg a rádióelő-
adásaiból is jól ismert i f júsági író, Baloghné 
Hajós Terézia szerkesztésében. A mintegy 100 
oldalas gyermeklap kisebb-nagyobb gyermekek 
számára a legszélesebb körben ismeretterjesztő 
és szórakoztató közleményeket tartalmaz s 
figyelembe veszi a gyermek szellemi szükség-
leteit az iskolai és családi élettel kapcsolatban 
s így a gyakorlatiasság jegyét viseli magán. 
Vonzó, eleven elbeszélések által vezeti be olva-
sóit a magyar nemzeti mult világába, meg-
ismerteti előttük a föld titkait, az állat- és nö-
vényvilág szövevényes életét. Kiterjeszkedik a 
gyermek egészségének ápolására, amennyiben 
a gyermeket egészsége megóvására szoktatja s 
rámuta t a testi épségét fenyegető veszedel-
mekre; művészi rovata a gyermeket alkotó ön-
tevékenységre serkenti. Ki az úrigyermek? c. 
rovata helyes szokások, jó modor, illem meg-
gyökereztetésére törekszik s közben a gyermek 
nevelésének helyes irányba terelését célozza. 
Nevelési törekvéseivel, jellemképző irányzatá-
val, melyeket a mese, elbeszélés, t réfa , művészi 
köpenyébe rejt, előmozdítja a családi és isko-
lai nevelést s az iskolák ünnepélyeiről, műsoros 
előadásairól, kiállításairól adott beszámolóival 
támogatója az iskolák művészi tevékenységé-
nek. 

Gazdag, eleven képillusztrációi a gyermek 
legkedvesebb bará t j ává avatják e lapot; szebb-
nél-szebb, elevenebbnél-elevenebb képekben 
gyönyörködik a gyermek szeme; ezekből szóra-
kozást és egyben műízlést merít. 

A kiváló szerkesztő mellett jeles írógárda 
nyúj t biztosítékot a lap mindenkori nemes irá-
nyáról és értékes színvonaláról, amennyiben a 
munkatársak között olvashatjuk Havas István, 
Móra László, Simon Lajos, Földes Géza, Pohár-
nok Jenő, Rakssányi Mária, Csóka Béla, Jovi-
cza Sándor, Richter János stb. jeles írók mű-
veit. 
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A könyvformájú képeslap ára számonként 
1 P ; évente 10 füzet jelenik meg, az évi előfize-
tési ár 9 P 50 fill. A lap a Hunnia-nyomda ki-
adása. Rakssányi Mária. 

Szívem virágai. I r t a : Nagyné Pethő Karola 
(Dunabogdány. A szerző kiadása.). Azok a kis 
költemények, amelyeket ebben a harmincolda-
las füzetben ad ki a szerző, költői lelkületű ta-
nítónő csokorba kötött virágai. Nem pompásan 
kitenyésztett művirágok, lianem a hímes mezők 
igazi vadvirágai. Szépek, szelídek és megka-
pok. Minden gondolatukon, minden szavukon 
ott van az az üde hímpor, amely erőt, hatást 
fejez ki és vonzalmat ébreszt. Különösen azok 
a költeményei értékesek, amelyekben falujá-
nak mondáit dolgozza fel. Ezek igen alkalma-
sak a III . osztály beszéd- és értelemgyakorla-
tainak, a dunabogdányi népiskolákban való 
mélyítésére. 

Mohácsi Mátyás és Magyar Gyula: Dió-, 
mandula-, mogyoró- és gesztenyetermesztés. 
(Kiadja „Pátria" I rodalmi és Nyomdai Rész-
vénytársaság Budapest.) Ez a könyv olyan 
gazdasági szakmunka, mely a dió-, mandula-, 
mogyoró- és gesztenye többtermelésére kívánja 
buzdítani a gazdálkodó közönséget. Igen vilá-
gos és élvezetes stí lusban foglalkozik ezeknek 
a növényeknek őshazájukkal, földrajzi elterje-
désükkel, növénytani helyzetével, morfológiai 
jellemzésével, virágbiológiájával, a gyümölcs 
kifejlődésével és érésével, fajtáival, nemesíté-
sével, szaporításával, telepítésével, trágyázásá-
val, ápolásával, koronaalakítással, betegségei-
vel, ellenségeivel és az ellenük való védekezés-
sel. Az értékes könyvből minden gazdálkodó 
hasznos ismereteket meríthet. 

Rektor János: A föltámadás reményében. 
(Lirai költemények.) Ebben a harmincnyolc-
oldalas füzetben egy tanítóiélek kedvesen 
csengő költeményeit találjuk. Valamennyiből 
a haza- és sziilőföldszeretet lángja lobog fe-
lénk, hol fájdalmat, hol hitet, reményt keltően, 
hol meg kedves emlékeket felújítóan. (Kap-
ható a szerzőnél, Tornabarakonyban. Ára: 
1-50 P.) 

Bene Lajos: Magyar Tanítók Évkönyve 
1936—1937 évre. (Dante Könyvkiadó. Budapest-
Ára: 5-— P.) Ennek a hasznos könyvnek ismét 
ú j kötete jelent meg, az előző kötetekhez ha-
sonló díszes köntösben. A 360 oldalas könyvben, 
a naptári részen kívül, a következőket talál-
juk: Tanügyi útmutató. Ebben benne van: Em-
lékeztető. (Határidő jegyzék.) Magyarország 
vallás- és közoktatásügyi miniszterei 1867-től. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium ügy- és személyzeti beosztása. A feleke-
zeti iskolák egyházi főhatóságai. A tankerüle-
tek, a kir. tanfelügyelőségek, a népművelési 
titkárok, a körzeti iskolafelügyelők, az Orszá-
gos Közoktatási Tanács tagjainak teljes név-
sora. Megismertet a könyv bennünket Budapest 
székesfőváros tanügyi önkormányzati hatósá-
gaival, a magyarországi tanítóegyesületekkel 
és a tanítók jóléti intézményeivel. Megtudjuk 

belőle, hogy hol vannak hazánkban tanító- és 
tanítónőképző-intézetek s melyek a magyar 
tanügyi lapok. Útmutatást kapunk belőle 
Budapestről, az ittlevő klinikákról, kórházak-
ról és fürdőkről. 

Az évkönyv teljes egészében közli a Ma-
gyarországon működő tanítók, tanítónők és 
óvónők névsorát, valamint az újabb s fonto-
sabb tanügyi rendeleteket. 

A könyvnek igen értékes része az, mely a 
tanítási vázlatok készítésére vonatkozóan n y ú j t 
útbaigazítást. Ebben a részben Bene Lajos, 
Drozdy Gyula, Stolmár László, Fercnczi I s t -
ván, Kiss József, Szalatsy Richárd, Móczár 
Miklós, Csekő Árpád, Szemes Gábor, Jelitainé 
dr. Lajos Mária, dr. Kontarik Gyula, Putnoky 
Jenő, Kmetykó János és dr. Tóth Antal cikkei-
vel találkozunk. 

Az általános továbbképző népiskola tanme-
netét Bene Lajos állította össze. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Internationale Zeitschrift f ü r Erziehung. Ki-

a d j a A. Baeumler és P. Monroe. Szerk. Th. Wil-
helm, 1936, 3. füzet. 

A nagyobb cikkeknek gondolatmenete a kö-
vetkező. A francia főiskolai oktatás (írta: J . D. 
Spenlé-Dijon): Franciaországban a tudományos 
élet története a X I I I . század elején a párizsi 
egyetem alapításával indul meg. A „Studium 
parisiense" azonban egyházi megkötöttsége miatt , 
a tudományok rohamos haladásával nem tartha-
tott lépést, úgy hogy a XVI. század óta az egye-
temen kívül keletkeztek kutató intézetek: Col-
lége de' France, Institut de France, Académie 
Francaise. Újabb egyetemi reform Concordet ne-
véhez fűződik, ma jd I. Napoleon megalapította a 
szaktudományok szolgálatában álló Vniversité 
Impériale-t, az 1896-i reform pedig a tudományos 
kutató- és tanítótevékenységet egységesen igye-
kezett megvalósítani. A francia szellem ma is 
a nagyvonalú szintézisek felé hajlik. — Az 
1808-iki Vniversité Impériale és a berlini egye-
tem (W. Hoffmann—Stuttgart) : A berlini egye-
tem alapításának tavaly megünnepelt 125-ik év-
fordulója alkalmából a két szomszédos nemzet 
egyetemeinek szervezetbeli összehasonlítása idő-
szerű lett. A két évvel a f rancia után megala-
kult berlini egyetem Fichte, Schelling, Schleier-
macker és Humboldt szellemét tükrözteti vissza 
és kezdetben mintegy ellenlábasa volt a f r an -
ciának. Az idők folyamán azonban mindkettő 
közeledett egymáshoz és ma közösen szolgálják 
az egyöntetű nemzeti nevelést az állam és a 
nemzet érdekében. — A tanítóképzés (G. Smith, 
Oxford): Szerző, az oxfordi egyetemmel kap-
csolatos tanítóképző-intézet igazgatója, kettős 
célt tűz ki a tanítóképzés számára: a tanár sze-
mélyes beavatkozásának, munkájának dinami-
kus fokozását és a növendékekkel elérendő mi-
nél jobb eredményt. Amannak legjobban úgy 
felel meg, ha mindig egész emberként igyekszik 
a növendékre hatni, míg a másik cél szorosan 
összefügg a módszerrel és a didaktikával. Ezért. 
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a képzők tanárait be kell vezetni a filozófiai 
alapvetésekbe, a valóságos adottságokba, az 
életismeretekbe, a világnézetbe, mert — úgy-
mond — aki maga sem ismeri fel életének cél-
ját, az másokat sem képes értelmes élet szá-
mára útbaigazítani. A nevelés „adottságaiba" 
olyan pszichológia vezessen be, amely anya-
gát gondosan kiszemeli, nem téved absztrak-
ciók útvesztőjébe, hanem helyet biztosít az in-
tuíciónak és lelkesedésnek. A módszert végül 
nem szabad mindenhatónak tekinteni: „A ne-
velés művészet, amely személyes beleélést, 
munkálkodást és tudást követel. A nevelésre 
általános módszeres utasítások épp oly kevéssé 
hatnak, mint ahogy Shakespeare nem szolgál-
hat receptül Hamlet megírására." — A nemzeti 
iskolaügy fejlődése Dániában (E. Kaper, Ko-
penhága): Szerző az oktatásügynek egyetemes 
keretében a dán népiskolát és népi (iskolánkí-
vül) nevelést ismerteti a nagy dán pedagógus, 
Grundtvig fogalmazásában, aki az iskolából 
száműzött minden dogmatizmust és nacionaliz-
must, mindent ami h i j ján volt az életnek és el-
lenkezett a tanító lelkesítő, megelevenítő egyé-
niségével. A tanító és tanuló közvetlen érintke-
zésének alapelvét utána Kristen Kold széles ala-
pon megvalósította. „Nincs a világon ország, 
ahol az iskola ügye annyira átment volna a nép 
vérébe, lelkébe, mint Dániában. Ezt bizonyítja 
számos pedagógiai egyesülete, amelyek részben 
több, mint évszázados múltra tekinthetnek 
vissza." — A füzetet gazdag könyvismertetés 
és kivonat egészíti ki, utóbbi keretében a ma-
gyarországi kisebbségi iskolák ú j rendjéről is 
szó esik. 

Kar l Huber: Theorie der gymnischen Erzie-
hung bei den Römern. (A gimnasztikai nevelés 
elmélete a rómaiaknál.) 1934, 110 lap. Pädag. 
Magazin, 1411. sz. 

Ma, amikor a test kul túrá ja és kultusza világ-
szerte homloktérben áll és a küszöbön lévő (az 
ókori mintákkal csak lazán összefüggő) berlini 
olympiai versenyek ennek a mozgalomnak 
mintegy apoteózisát Ígérik, felette alkalomszerű 
a címbeli tanulmány, amely a testnevelés tör-
ténetének egyik érdekes kérdését igyekszik 
dűlőre vinni. 

A szerző nagy készültséggel fog munkájához: 
latin íróknak (Cicero, Cato, Ovidius, Plinius, 
Seneca, Varró stb.) idevágó írásai alapján vilá-
gí t ja meg a rómaiak testgyakorlásának erede-
tét, eredetiségét, lényegét; 140 jegyzet és 4 lap 
szakirodalom kapcsán alapos klasszika-filoló-
gusnak mutatkozik be. Tanulmányának magva, 
gerince a görög és a római testnevelés össze-

hasonlítása: a) Értékelés dolgában a görögök-
nél az esztétikai szempont az erkölcsivel együtt 
első helyen áll, a görög gondolkodás a valósá-
got és látszatot eszményi értelemben vonatkoz-
ta t ja egymásra, míg a rómaiak ezt realisztiku-
san elkülönítik és az erkölcsi értéket amaz fölé 
helyezik, b) Ennek megfelelően a görögöknél az 
egészség alkotó része ugyan, de nem feltétele 
a kultúra és nevelés által elérhető testi élet érté-
kének, míg a rómaiaknál a testi jólét (valetudo) 
az értékek lényege, a test szépségét nem tekin-
tik önálló kultúrértéknek, hanem csupán az 
egészség kihatásának, a szervek funkciójának. 
Az idők folyamán ez az eltérés mind jobban 
mélyült: a római felfogás nem kedvezett a gö-
rögök sporthőseinek és az ellenállóképesség 
fokozására s a hadi készség fejlesztésére terelő-
dött, Ennek érdekében nagy gondot fordítottak 
az étkezés, ruházkodás, tisztaság szabályozására. 
(Seneca Plato kapcsán eltiltja az i f júságot a 
bortól és a mérték nélküli táplálkozástól.) A pe-
dagógiai jellegű vonatkozások köziil említést ér-
demel az i f júság nemi életére irányuló állás-
foglalás, amely azonban nem volt egységes: a 
rómaiak (Plinius, Cäsar, Tacitus) ismerték 
ugyan a kicsapongásokkal járó hátrányokat és 
egészségügyi-orvosi érvekkel küzdöttek ellenük, 
utaltak az i f j ú germánok önmegtartóztatására 
— gyakrabban azonban va jmi kevéssé méltat-
ták ezeket a tanácsokat és elveket. 

A testnevelés időszerű kérdése iránt érdeklő-
dők sok tanulságos részletre fognak bukkanni 
ebben az alapos tanulmányban. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A tanítónők anyai hivatásának támogatása. 
Az olasz nemzetnevelésügyi miniszter ú j abb 

rendelete szerint a szülés előtt álló tanítónők-
nek a terhesség és szülés folytán történő távol-
maradásának időtartama teljes mértékben be-
számítást nyer a nyugdíjigényes idő megálla-
pításában, amely rendes körülmények között 
egy tanévben legalább 140 napi működést kíván 
meg. 

A gyermekkertésznő (maestra giardiniera) 
képesítése Olaszországban. 

A gyermekkertésznő hivatásra való képesí-
tés ügyében az olasz nemzetnevelésügyi minisz-
ter újabb rendeletet bocsátott ki. Az előírt ké-
pesítési vizsgára bocsátást a betöltött 18-ik 
életévhez és az elemi iskolai oklevél felmutatá-

I! A Népiskolai Egységes Vezérkönyveket, amelyeket a Miniszter 
Úr megbízásából legkiválóbb szakemberek írtak, s az Országos 
Közoktatási Tanács felülvizsgált, egyetlen tanító sem nélkülöz-
heti, mert ezek a tanításra való előkészülés legjobb eszközei. 
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sához köti. A képesítési vizsgálat írásbeli és 
szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgálaton a je-
lölt egy, a nevelés és oktatásügy körébe vágó 
témáról készít dolgozatot. A szóbeli vizsgálat a 
következő tárgyköröket öleli fel: Gyermek-
nevelés. A beszélés képességének fejlődése a 
kisgyermeknél. Utánzási haj lam és önkéntes 
kifejezésmód. A kíváncsiság, a megfigyelés és 
a felfogás. A képzelet és a játék. Az okosko-
dási működés, az erkölcsi, szociális és esztétikai 
érzelmek a gyermekben. Szeszély és akarat, fé-
lelem, félénkség és harag. A gyermek hazudo-
zásai. 

2. A különböző gyermeknevelő intézetek. 
A gyermekmenhelyek és szeretet-otthonok a 
a mult századokban. Az Aporti óvodák, men-
helyek, a Fröbel-féle gyermekkertek és egyéb 
ily célú intézmények, didaktikus szervezete. Az 
Agazzi módszere szerint szervezett gyermek-
kertek. 

3. A gyermek egészségügye. Az 1—4 életévek 
folyamán az első kiteljesedő fejlődés alatt elért 
súly, magasság és fogzás. Ily irányú tovább-
fejlődés az 5—7 évek alatt, A ruházkodás és 
helytelen elhelyezkedés következtében származó 
fizikai deformációk. A gyermek egyéni tisz-
tántar tási és higiénikus műveletei az elemi is-
kolára előkészítő osztályokban. Milyen állapot-
ban tartandó az iskolaterem. A gyrermek érzék-
szerveinek higiéniája. 

Az óvónőjelölt, továbbá a modern pedagógiá-
nak a kisgyermek nevelésére vonatkozó prob-
lémáiban alapos jártasságot tartozik iga-
zolni, ezenkívül az idevágó szakirodalom kö-
réből legalább 3 klasszikus értékű munka (Co-
menius, Rousseau, Necker de Saussure, Frö-
bel, Rosmini, Aporti) részletes olvasásán ala-
puló ismereteit. 

Végül a gyakorlati jár tasságra is kiterjesz-
kedő vizsgálaton a gyermekekkel való beszél-
getés illusztrációjára szolgáló rajzok, a gyer-
mekek éneklésére alkalmas zenei motívumok 
egyTszerri hallás a lap ján történő intonációja, a 
r i tmikus testgyakorlatok kíséréséhez szolgáló 
könnyű zenedarabok, zongorán eljátszása és 
egyéb kis munkák is szerepelnek. 

Az olasz nem,zetnevelésügyi minisztérium 
1936/37. évi költségvetése. 

Az olasz-abesszin gyTarmati háború óriási ki-
adásainak ellenére az olasz nemzetnevelésügyi 
minisztérium a kul turá l is fejlődés természetes 
igényeit is ki a k a r j a elégíteni. Az 1936 jú-
nius 1-től 1937 június 30-ig terjedő évre a nem-
zetnevelésügyi kiadásokra 1 milliárd 636 ezer 
l ira van előirányozva, kb. 3 és fél millióval 
magasabb összeg a mult évinél. Becsületére 
válik I tál ia hagyományos kulturális érzéké-
nek, hogy e nehéz időkben is, amikor számos 
más állam redukál ja iskolái számát, illetve 
nem szaporítja, Olaszország ú j elemi és közép-
iskolák alapításával is emeli polgári művelő-
désének színvonalát. 

Szükségessé vált egyébként az iskolák szá-
mának növekedése a tanulók nagyarányú sza-

porodása miatt is, amint a következő adatok-
ból is kitűnik: Míg az 1929—30. tanévben az 
olaszországi elemi iskolák tanulóinak létszáma 
4,311,379-et tett ki, már 1933—34-ben 4,868.730-ra 
emelkedett ez a szám. A középiskolákban e 
két tanév között a tanulók száma 328.188-ról 
493.022-re, az egyetemi és főiskolai hallgatóké 
pedig 44.640-ről 54.304-re. Más szóval, a király-
ság minden ezer lakosára eső tanulólétszám e 
hat év alatt 115-ről 128-ra emelkedett. Nagy-
jában az elemi, közép-, illetve főiskolák egy-
egy tanulója az államnak évenként 190, 750, il-
letve 1800 l írájába kerül. 

A költségvetés előadója rámutatot t a r ra a 
tényre is, hogy míg a gimnáziumok (licei 
ginnasi) tanulóanyaga az utóbbi 5 év alatt 
kb. 50%-kal gyarapodott, a tanítóképzőké pe-
dig egyenesen megkétszerződött, addig az in-
kább gyakorlati szabad pályákra előkészítő 
reálgimnáziumokban (licei Stientifici) a ta-
nulók száma alig 10%-kal emelkedett. Ez az 
aránytalanság abban is megtalálja magyará-
zatát, hogy az utóbbi intézetekben a leány-
növendékek a beírt tanulóknak csupán 13%-át 
teszi, míg a gimnáziumokban egy negyedré-
szét, sőt a tanítóképző-intézetekben 2/n-át. Ép-
pen a tanítóság nembeli aránytalanságának 
csökkentését célozzák a kizárólag fiúnövendé-
keknek fenntartott évi 300.000 l ira összeget ki-
tevő tanulmányi segélyek, tekintettel arra, 
hogy pl. 1933—34. tanévben a 102.474-re rúgó 
tanítóság sorából 82.377, azaz 80.39% volt nő. 

Általában megállapítható, hogy az olasz 
nemzetnevelésügyi minisztérium jövő évi költ-
ségvetésében a legnagyobb tétel éppen a nép-
oktatásra esik, mivel „a fasiszta kormány 
folytatólagosan a legnagyobb súlyt helyezi az 
általános műveltségi színvonal emelésére". Az 
analfabéták száma már jelentékenyen lecsök-
kent. 

Az e téren a fasizmus kormányra jutása 
óta elért eredményekről világosan beszélnek 
a következő érdekes adatok is: Az 1929—30. 
tanévben a 4,748.862 tanköteles gyermek közül 
4,153.784 iratkozott be, 3,633.115 tett vizsgálatot, 
2,678.740 került felsőbb osztályba. Az 1933—34. 
tanévben az 5,159.065-re emelkedett tanköteles 
létszámból 4,621.553 iratkozott be, 4,041.712 
vizsgázott, közülük 2,999.772 kielégítő ered-
ménnyel. A nagy haladást egyébként a követ-
kező táblázat is feltünteti : 

Iskolák Osztályok Tantermek Tanítók 
száma száma száma száma 

1929/30-ban 110.200 144.631 90.633 94.148 
1933/34-bcn 124.560 156.374 98.332 102.474 

az idei tanévben a tanítóság száma már 4.000-
nél többel gyarapodott. 

A fentemlített költségösszegekbe azonban 
nincsenek belefoglalva a külföldön létesített 
elemi és középfokú iskolák és kulturális in-
tézmények fenntar tására szánt kiadások. Ez 
utóbbiak ugyanis a külügyminisztérium költ-
ségvetését terhelik. 

Az 1936 júliusától 1937 június 30-ig terjedő 
évre az olasz külügyminisztérium a külföl-
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dön szervezett olasz középiskolák számának 
jelentős emelkedése folytán 5 millió lirával 
magasabb összegeket állított be költségveté-
sébe éspedig egyrészt a megnövekedett sze-
mélyzet javadalmazására, másrészt az iskola-
ügyi tárgyi kiadások többletének fedezésére. 
A következő 1936—37. tanévre eszerint a kül-
földön működő olasz középiskolák személyi és 
dologi kiadásának ellátására 43 millió 694 
ezer lira összeg van előirányozva. 

Gépkocsivezetés az iskolában. 

Egy londoni középiskolai igazgató ú j gép-
kocsiját rendelkezésére bocsátotta az iskolá-
nak avégből, hogy a tanulókat elméletileg és 
gyakorlatilag kiképezzék a gépkocsivezetésben. 
A tanügyi hatóságok nagy érdeklődéssel fi-
gyelik ezt a kísérletet, hogy sikere esetén a 
többi iskolákat is ellássák gépkocsikkal. 

A német tanítóképzés köréből. 
Mint emlékezetes, 1932-ben a megüresedett 

állások csökkenése miat t korlátozták a tanító-
képzőkbe felvehetők számát. 1935-ben azonban 
ismét felemelték mindkét nembeli jelöltek 
számát, minthogy a szükséglet évről-évre 
megnövekszik és a végzett jelöltek csakhamar 
álláshoz juthatnak. 

Kommunista tanulók. 
Egy budapesti eltévelyedett középiskolai 

tanulócsoportnak kommunista megmozdulása 
csakhamar követésre talált tőszomszédságunk-
ban. Ausztriában ugyanis a hatóságok nyo-
mára jöttek annak, hogy a tanulók több város-
ban illetéktelen politikai tevékenységet fejte-
nek ki. Bécsben sikerült is egy ilyen mozga-
lomnak nyomára jutni : letartóztattak 15 kö-
zépiskolai tanulót, köztük 5 leányt, akik rész-
ben kommunista, részben nemzetiszocialista 
szellemben fejtettek ki törvényellenes propa-
gandát. 

Nagykorú gyermekek ellátása. 
Bécsben a legfelsőbb törvényszék feltűnést 

keltő, döntést hozott. Ennek értelmében a szü-
lők még az esetben is kötelesek nagykorú 
gyermekeik ellátásáról gondoskodni, ha azok 
sa já t hibájukból váltak keresetképtelenné. Ez 
a kötelesség mindannyiszor életbelép, vala-
hányszor a keresetképtelenség bekövetkezik. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai Szeminárium Szarvason. Ring-
bauer Károly kir. tanfelügyelő elnöklete a lat t 
folyt le a szarvasi já rás tanítóinak évi 
szemináriuma, amelyen megjelent Bartos Pál, 
Szelényi János ev., Marjay Géza ref. lelkészek 
és Kiss Sándor tanítónőképző intézeti igazgató. 
Ringbauer Károly kir. tanfelügyelő megnyitó-
jában az iskola ú j feladatairól, főképen a jel-

lemképzésről és a nevelés erkölcsi irányelvei-
ről szólott. Az elnöki megnyitó után Rohoska 
Géza ev. igazgató tartott felolvasást a nyelvi 
tanításról. Értékes és gyakorlati irányú felol-
vasását Frankó Mihály ev. tanító mintataní-
tása követte, megszokott alapossággal a nyelvi 
tárgyak köréből tanított. Privler Pá l r. kat. ig.-
tanító az ú. n. „melléktárgyak" fontosságáról, 
főleg a testgyakorlás jelentőségéről tar tot t jól 
átgondolt, felolvasást, melynek gyakorlati ki-
vitelét Lelkes Pá l ev. tanító mutat ta be nagy 
hozzáértéssel. Borgulya Endre ev. tanító ú j 
énektanítási módszerét muta t ta be egy felol-
vasás és egy gyakorlati bemutató kapcsán. 
Ambrózy J ános körzeti iskolafelügyelő a váz-
latok készítéséről tartott tanulságos felolva-
sást. Kiss Sándor tanítóképzői igazgató és 
Ringbauer Káro ly tanfelügyelő hozzászólásai-
val a szeminárium tárgysorozata a Himnusz 
hangjaival véget ért. 

Pedagógiai Szeminárium Veszprémben. 
A veszprémi já rás I. számú iskolakörzete f. 
évi június hó 2-án, az Angolkisasszonyok dísz-
termében ta r to t ta pedagógiai szemináriumát. 
Munkácsy Sándor ideigl. megb. kir. tanfel-
ügyelő üdvözölve a megjelenteket, a pedagógiai 
szemináriumok célját fejtegette. Az I. sz. is-
kolakörzet ped. szemináriumának rendezésére 
Bulina József körzeti iskolafelügyelő, járás-
köri elnök kapott megbízatást, aki a kegyelet 
hangján szólott arról a nagy veszteségről, 
amely a vármegye tanítóságát Krehnyay Béla 
elhúnytával érte. Kiss K lá ra nemesvámosi 
ref. tanítónő a beszéd- és értelemgyakorlat 
tárgykörében a „Kutya" címen tartot t értékes 
gyakorlati tanítást . Szatlmáyer János vesz-
prémi r. k. c. igazgató tanítónak a természet-
ra jz körében a „Növényi élet"-ről tar tot t gya-
korlati taní tása vérbeli tanítói mivoltát iga-
zolta. Nacsády József veszprémi r. k. taní tó a 
„reform" í rást ismertette. A pedagógiai szemi-
nárium előadásainak végével, a veszprémi já-
rás tanítói köre tartott közgyűlést. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A szekszárdi Róin. Kat. Espereskerület Ta-
nítói Köre má jus hó 27-én tar to t ta Várdombon 
tavaszi rendes közgyűlését. Az ülést Horvá th 
Károly esperes plébános, egyházkerületi tan-
felügyelő nyi tot ta meg. Napirend előtt Malo-
nyay Elemér világi elnök üdvözölte az ú j es-
perest, majd Kiss Lajos apátplébános, felső-
házi tagtól búcsúzott el a Kör nevében. Hor-
váth esperes megköszönve Kiss Lajos apátplé-
bános nevében is a meleg üdvözlést, úgyszin-
tén az őt ért kitüntető köszöntést. Megemléke-
zett Virág Ferenc megyéspüspök 10 éves jubi-
leumáról. Is ten áldását kérve életére. Indítvá-
nyára a Kör Virág Ferenc püspököt távirat i -
lag üdvözölte. Majd köszöntötte dr. Halmos 
Andor tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelőt, ki-
nek egyik legutóbbi iskolalátogatási előadásá-
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ból idézve, a tanítóságot a tanfelügyelő szavai 
szerint, hittel élésre, a jobb jövőbe vetett re-
ménységre és nagy szeretetre buzdította. Kán-
tor József várdombi róm. kat. tanító mutatot t 
be az alkotmánytan köréből szépen sikerült és 
tetszéssel fogadott tanítást. Jártas Róza szek-
szárdi róm. kat. tanítónő „A magyar nyelv si-
keres tanításáról" értekezett, míg ezzel kap-
csolatosan Faragó Jánosné tanítónő J á r t a s 
Róza költeményét szavalta el. Rajczi Péter vm. 
népművelési t i tkár, a Népművelési Bizottság 
működéséről tar tot t előadást. Ezután fölkérésre 
dr. Halmos Andor szólott a tanítósághoz aktu-
ális pedagógiai kérdésekről, buzgó munkára 
serkentve őket. Malonyay Elemér világi elnök 
jelentésének meghallgatása után megejtették a 
tisztújítást, melynek eredményeként elnökké 
Malonyay Elemér szekszárdi belvárosi róm. kat. 
iskolai igazgatót, alelnökké vitéz Simon Simon 
szekszárd-újvárosi róm. kat. iskolai igazgatót, 
jegyzővé Makk József és pénztárossá Raffay 
Sándor szekszárdi tanítókat választották meg, 
míg számvizsgálókká Tornoczky István decsi, 
Sebestyén Pau la szekszárdi tanítókat és Pulay 
János öcsényi plébánost jelölték ki. A megje-
lentek a közgyűlés után megtekintették a nép-
iskola tanulóinak tornajátékát. 

H Í R E K 

A lélek a rajzban. 

A pestszentlőrinci állami polgári leány-
iskola évvégi rajzkiállí tása a mostani tanév 
végén nemcsak jellemző, de meglepő is. 
A pompás rajzokban a gyermeki lélek meg-
nyilvánulása és fokozatos fejlődése fejeződik 
ki. A vonalvezetési gyakorlatok, valamint a 
színezések, a harmonikus összeállítású terve-
zések, valóban fényes tanúbizonyságai annak, 
hogy a gyermekek helyes vezetés mellett 
mennyire meg tud ják tar tani egyéni önállósá-
gúkat és mennyire őszinték tudnak maradni . 
Különösen megkapják a látogatót a magyaros 
motivumú tervezetek (bútor, szűr, ködmön). 
Ezekből csillan ki legélénkebben a gyermekek 
magyar szelleme, tehát a nevelés és vezetés 
nemzeti iránya. Nem kevésbbé érdekesek a ter-
mészet után készülő rajzok is. Ezeket az egy-
szerű, igaz meglátás jellemzi. Mintha egyene-
sen arra nevelnék a gyermekeket, hogy a lé-
nyeget tekintsék mindenben legfontosabbnak, 
mert az az élet igazi tartalma. Ezt hirdetik a 
gyermekkezek rajzai. Csodálatosan megértették 
a tárgyak rajzolásában a perspektíva ábrá-
zolásának kiemelését, pedig a gyermeknek en-
nek helyes meglátását rajzban visszaadni a 
legnehezebb. 

Valóban örömmel ál lapít juk meg, hogy az 
eddig általában sokszor nem eléggé méltányolt 
rajztanítás ismét elfoglalja a pedagógiában az 
őt megillető helyet. Ez annál helyesebb, mert 
a gyermek lelkülete az ábrákon keresztül job-
ban befogadja az élethez szükséges általános 

ismereteket is és emellett a szépérzékét is ha-
tásosan fejleszti. 

Nem csodálkozunk ezen a szép eredményen, 
hiszen az iskola az országos versenyen is dicsé-
retreméltó helyet biztosított magának. Tulaj-
donképeu ez a versenyeredmény késztetett arra 
is, hogy megnézzük a kiállítást. Meg kell em-
lékeznünk ezúttal arról a kiváló pedagógusról 
is, akinek ez az eredmény köszönhető. A rajz-
oktatást az iskolában dr. Lyachovichné V asz hó 
Erzsébet lá t ja el, akinek fényes tehetsége és 
művészete már magában is elég biztosíték 
arra, hogy méltó folytatása lesz ennek a mun-
kásságnak, amelyet a magyar pedagógia máris 
a legteljesebb méltánylással koszorúzott, meg. 

Tanítói szünidei továbbképző tanfolyamok. 
A vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ür két 
szünidei továbbképző tanfolyam tartását ren-
delte el. Az egyiket a budapesti I. ker. állami 
tanítóképzőintézetben, a körzeti iskolafelügye-
lők számára. Ez a tanfolyam július hó 6-án 
kezdődik s július hó 11-én végződik. A második 
továbbképző tanfolyam Kecskeméten lesz jú-
lius 13-tól 18-ig bezárólag, a „Hírös-hét" tar-
tama alatt . Ezen a tanfolyamon tanítók és ta-
nítónők vehetnek részt. A vallás- és közokta-
tásügyi Miniszter Űr az előadói teendők ellá-
tásával mindkét tanfolyamra, Drozdy Gyulát, 
a Néptanítók Lapja főszerkesztőjét és Padányi-
Frank Antal dr.-t, a budapesti I. ker. áll. ta-
nítóképző-intézet igazgatóját bízta meg. A pá-
lyázati feltételek lapunk hivatalos részében ol-
vashatók. 

Pályadíjat nyert tanító. Eöry Dénes gyóni ev. 
tanítót, a „Magyar Zenealbum" országos arany-
koszorú nótapályázatán „Azt mondják, az el-
sírt könnyből" című daláért bronzéremmel tün-
tették ki. 

Felkay Ferenc budapesti tanügyi tanáesnok ünnep-
lése. Dr. Felkay Ferenc tanügyi tanácsnokot a TESz 
jubiláris nagykeresztjével tüntették ki. A kitüntetést a 
Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetségének kaszi-
nójában rendezett társasvacsora keretében adták át. 
Duday Alajos tanácsnok köszöntötte a TESz megjelent 
küldöttségét, majd dr. Borsody Gyula, a TESz társ-
elnöke adta át Felkay tanácsnoknak a nagykeresztet, 
meleg szavakkal méltatva kimagasló érdemeit. I)r. 
Erődy Béla tankerületi főigazgató a FANSz nevében 
mondott üdvözlőbeszédet, Ölveczky Pál a budapesti 
tanítótestület jókívánságait tolmácsolta, dr. fíudó Jusz-
tin főlevéltárnok pedig a baráti kör nevében üdvözölte 
a tanácsnokot. Felkay Ferenc meghatottan mondott 
köszönetet, majd, mint a TESz-nek ugyancsak társ-
elnöke, Sződy Szilárd székesfővárosi szakfelügyelőt 
üdvözölte és átnyújtotta neki a TESz ugyané kitünte-
tését. 

A községmonográfia-pályázat eredménye. A Magyar 
Társaság a nemzetnevelő hatású szülőföld- és hon-
ismeret, továbbá a tudományos irányú falukutatás 
fejlesztésére több tételben 3000 pengő pénzdíjat tűzött 
ki s nemrég lejárt pályázatára 57 község- és város-
monográfia érkezett be. Első díjat nyertek: Rozsondai 
Károly tanár és Sümegi József tanító Sopronbánfalva, 
dr. Élő Dezső Sarrod, Kardoss Béla Szilasbalhás mono-
gráfiájáért. Második díjat nyertek: Földes Ferenc ta-
nító Vereb, Szabó Zoltán Tard, Seres József tanító 
Kunágota, dr. Tomori Viola Hollókő, Árpássv Gyula 
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Tiszanána, Halász Pál tanító Kötcse, Unghváry Sándor 
Nagykőrös, Szállásy Sándor Tiszazug és Berzence mo-
nográfiájáért vagy szociográfiájáért. Díjat nyertek még: 
Cseh József tanító Zagyvapálfalva, Pásztor János ta-
nító és Tatay Gyula Füzesabony, Kertai János el. isk. 
igazgató Kőszeg, Bokor István Szeged-Mórahaloin, 
Huszay Gábor Fót, Cserjessi Károly és Vass János 
Kőveskál, Faragó István és Danóczy József Nagykőrös, 
Mikola Anna, Horváth Ferenc tanító, Megyery Károly 
és Vargha Mihály Pérel, Erdős Lsázló Szihalom, Érsek 
Imre tanító Kisbodak, Polgár József Ólad, Kajcsos 
Ferenc Doba, dr. Péter Ernő Dudar, F"uchs János 
Egyházaskozár, Balogh Elemér Sárhida, Lengyel Imre 
Balmazújváros és Fülöp József Nagyrákos mono-
gráfiájáért. 

Irodalmi pályázat. A Budai Tanítóegyesület a követ-
kező pedagógiai tétel Iddolgozására pályadíjat tűzött 
ki: A magyar nemzeti öntudat ápolása a népiskolában, 
a) A magyar nemzeti öntudat jelentősége a nevelő 
tanítói munkában; b) a magyar nemzeti öntudat fej-
lesztésének eszközei és módozatai; c) a magyar nem-
zeti öntudat fejlesztése a tantárgyak szolgálatában. 
A pályadíj a Trajt ler Károly-féle tanulmányi alapból 
100 P. A pályázat batárideje folyó évi szeptember 15. 
A pályaművek a Budai Tanítóegyesület címére: II., 
Csalogány-utca 45, géppel írott jeligés levéllel, zárt 
borítékban küldendők. Csak egyesületi tagok pályáz-
hatnak és a pályanyertes mű az egyesület tulajdona 
marad. 

A tarkányi népművelési cigányiskola záróvizsgája. 
Komárom-Esztergcm vármegye Népművelési Bizottsága 
Tárkány községben cigányiskolát állított fel. Az iskola 
ez évben pontosan működött. A cigánytanulók minden 
nehézség nélkül jártak az iskolába, megszerették a ta-
nulást és főleg tanítójukat. Folyó hó 15-én volt a 
cigányiskola záróvizsgája, melyen megjelent vitéz 
Szabó István kir. tanfelügyelő, Wiesenbacher József 
iskolafelügyelő, vármegyei népművelési titkár, Mátrai 
Guidó bencés-plébános, Semmelweisz Nándor községi 
főjegyző, a tanítótestület és az összes felnőtt cigányok. 
Könny ragyogott a gyermekek és szülők szemeiben az 
örömtől és meghatottságtól, hogy a vármegye területén 
ők az első és rendszeresen nevelt cigányok. A kis ta-
nítványok a legteljesebb eredményt mutatták. Az isko-
lát Jász Dénes tanító vezette és átesve az első év ne-
hézségein és tapasztalatain, a cigányiskola áldásos 
munkáját jövőre is folytatni fogja. A záróvizsga végén 
a szülők azon kéréssel fordultak a vármegye képviselői-
hez, hogy a következő évre is Jász Dénes lehessen 
tanítójuk. 

Dalosünuepély Hcriiiirinémetiben. Az iskolánkívüli 
népművelés elmélyítését célzó, szépen sikerüli ünne-
pély folyt le június 7-én a zemplénvármegyei Hernád-
németiben. Harangod vidékének tíz községéből a kü-
lönböző dalárdák és egy tanyai dalárda öntött ú j re-
ménységet a magyar szívekbe. Nagyszámú közönség 
jutalmazta tapssal a dalosokat. Több mint háromezer 
ember szinte áhítattal figyelt minden hangra. Lelkesek 
voltak a tanító-karmesterek és dalosok egyaránt. Az 
ünnepély a hősök emlékművénél kezdődött. A Him-
nuszt az ötszáztagú összkar énekelte. Mózner János 
idatanyai áll. tanító, iskolafelügyelő koszorút helyezett 
az emlékműre. Berkessy János hernádnémeti főjegyző 
örömmel üdvözölte a vendégeket. Majd Kallós János 
róm. kat. plébános tartott előadást a legtökéletesebb 
művészetről, a dalról. Meczner Tibor vármegyei fő-
jegyző az alispán üdvözletét tolmácsolta. A sikerült 
ünnepélyt Bognár György róm. kat. kántortanító ren-
dezte nagy hozzáértéssel. 

A Közművelődési Rádióelőadássorozat műsora. Min-
den vasárnap délután >/25 órakor Budapest I. állomá-
sán a következő előadások hallhatók: Július á-én dr. 

Oravecz Pál főorvos Az ép fogak és a jó egészség 
címmel a legelterjedtebb népbetegségről, a fogszuva-
sodásról és annak megelőzésére kívánatos fogápolásról 
tart előadást. A megelőzés terén az iskolaorvosi fog-
ápolás biztat a legjobb eredménnyel, mely gyermek-
korban az egész életre kihatóan óvhat ja meg generá-
ciók fogainak épségét és háríthat el olyan betegsége-
ket, melyek a rossz fogakon keresztül az egész szerve-
zetet veszélyeztetik. — Július 12-én a Kanadai búza 
története című előadásában dr. Rapaics Raymund fő-
iskolai tanár elmondja annak a küzdelmes munkának 
és kísérletezésnek történetét, melynek eredménye a 
kanadai búza. E zord éghajlatú amerikai országban, 
hol a fagymentes nyár alig tart száz napig, rövid 
negyven év alatt nemcsak meghonosították a búzát, 
hanem olyan kiváló minőséget tenyésztettek ki, mely 
nemcsak a többi amerikai búzát multa felül, hanem 
az európai piacokon is a legkiválóbb magyar búzák 
versenytársa lett. — Szerb Antal tanár július 19-én 
Vörösmartyról fog beszélni és többek között felveti a 
kérdést, hogy miért olvassák kevesebben Vörösmartyt, 
mint Arany Jánost vagy Petőfit. Ennek okát egyrészt 
abban látja, hogy régibb költő, m á n é s z t verselésében, 
valamint stílusában. Példákban muta t ja be Vörösmarty 
stílusát és magyarázza, hogyan kell olvasni verseit, 
hogy verselésének szépségeit élvezni tudjuk, melyen 
keresztül a költő határtalan képzeletének, emelkedett 
stílusának, emberi és művészi értékei felismeréséhez 
juthatunk. — Liszt Ferenc halálának ötvenéves év-
fordulója alkalmából, július 26-án Molnár Antal zene-
művészeti főiskolai tanár a nagy magyar zenészről 
emlékezik meg. Érdekes párhuzamot von a magyar 
lelkiség és Liszt Ferenc között, kinek magyarsága nem-
csak kijelentéseiben, művészetében, hanem jellemé-
ben, gondolkozásában, érzelmeiben és életében is erő-
sen megnyilatkozik. 

Magyar ifjúsági ünnep Szombathelyen. Mintegy hat-
ezer néző előtt folyt le Szombathelyen Szabó Géza kir. 
tanfelügyelő kezdeményezésére, ezer községi elemi 
iskolai tanuló közreműködésével, az ifjúsági ünnep. 
Az ünnepélyen megjelent Liber Béla dr. tankerületi fő-
igazgató vezetésével a főigazgatóság tisztviselőkara, a 
vármegye, a város előkelőségei s a vármegye tanító-
sága szép számmal. Színpompás, kedves volt a fel-
vonulás. A Hiszekegy közös eléneklése után a hősökről 
tartott ünnepi beszéd következelt. A fiúk zenés gyakor-
lata, a leányok jelképes tornabemutatója, a kánonok, 
a három- és négyszólamú énekek és a táncbemutatók 
hálás és tetszést kifejező tapsra ragadták a közönséget. 
A kísérleti bemutató fényes sikere igazolja a rendező-
ség törekvését, hogy helyes úton járnak, amikor az 
ifjúságot ilyen bemutatón szerepeltetik. A betanítás 
nagy munkával járt és ezért a tanítóság minden közre-
működő tagja dicséretet érdemel. 

Találkozó. Felkérem azon volt osztálytársaimat, kik 
Losoncon, 1906-ban nyertek tanítói képesítést, hogy 
30 éves találkozónk előkészítésére címüket velem mi-
előbb közöljék. Aszód, Kedvessy Béla kir. javítóinté-
zeti családfő. — 40 éves találkozóra — július hó 7-én, 
kedden •— hívom kartársaimat, kik Győrött, 1896-ban 
végeztek. Találkozás 8 órakor a képzőben. Gábriel 
Ödön igazgató-tanító. 

Halálozás. Barabás István ny. igazgató-tanító, a 
királyi koronás arany érdemkereszt, a kormányzói Sig-
num Laudis stb. érdemrendek tulajdonosa, Vasvár 
nagyközség díszpolgára, a Magyar Országos Tűzoltó-
szövetség dísztagja, a Vasvármegyei Tűzoltószövetség 
tb. elnöke, 73 tűzoltóságnak örökös tb. parancsnoka, 
illetve dísztagja stb. június hó 17-én életének 81. évé-
ben, példás türelemmel viselt hosszú és sok szenvedés-
sel járó betegség után, a haldoklók szentségével meg-
erősítve, Szombathelyen visszaadta nemes lelkét Te-
remtőjének. 
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H I V A T A L O S R É S Z 
Pályázat szünidei tanítói továbbképző 

tanfolyamra. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Ür 

61.007/1935. VI. ü. o. sz. rendeletével, a taní-
tóság szakszerű továbbképzése céljából f. évi jú-
lius hó 13-tól bezárólag július hó 18-ig Kecske-
méten a „Hírös-hét" ta r tama alatt, tanítói to-
vábbképző tanfolyamot rendez. 

A tanfolyamon résztvenni óhajtó tanítók és 
tanítónők, működési helyüknek, az iskola jelle-
gének és szolgálati éveiknek feltüntetésével írt 
kérvényeiket július hó 2-ig a kecskeméti kir. 
tanfelügyelőséghez küldjék és jelentsék be, 
hogy ilyen tanfolyamon a világháború befeje-
zése óta részt vettek-e? 

A tanfolyamra kedvezményes ellátással 70 nő-
és 130 férfitanító vehető fel. Ezek a jelentkezés-
kor a lakásért és napi háromszori étkezésért 
napi 2 P 50 fillért fizetnek. A kedvezményes 
helyre felvett hallgatók lepedőt, párnát és ta-
karót hozzanak magukkal. 

A kétszáz hallgatón kívül még mintegy 100 
hallgató vehető fel, akik azonban lakást nem, de 
napi 2 pengőért háromszori étkezést kaphatnak. 

225/1936. H. M. K. sz. 
Hirdetmény. 

'ji i 

(Közzététetik a magyar kir. Vallás- és Közok-
tatásügyi Miminszter ú r 21.070/1936. IV. számú 

rendelete alapján.) 
A budapesti Hor thy Miklós Kollégiumban 

megüresedett tagsági helyekre pályázat hirdet-
tetik. 

Pályázhatnak a Kir . Magy. Pázmány Péter 
Tudomány Egyetem, a m. kir. József nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem és a 
m. kir. Képzőművészeti főiskolára készülő sze-
génysorsú és jó előmenetelű i f jak, valamint a 
fenti egyetemek és főiskolák olyan hallgatói, 
akik legalább féltandíjmentességre jogosító ta-
nulmányi eredményt igazolnak. 

A felvétel iránti kérvények a magyar kir. 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úrhoz cí-
mezve, 1936. évi augusztus hó l-ig a Horthy 
Miklós Kollégium igazgatóságánál (Budapest, 
IX., Üllői-út 51.) nyújtandók be. 

A kérvényhez melléklendők: 
1. Az érettségi bizonyítvány, illetőleg lecke-

könyv, szigorlati bizonyítvány hiteles másolata. 
2. A szülők családi, vagyoni és társadalmi 

helyzetéről az illletőség helyén kiállított újabb-
keletü hatósági bizonyítvány. 

3. Hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy 
folyamodó testi hibában és fertőző betegségben 
nem szenved, kollégiumi bennlakásra alkalmas. 

4. Szülő vagy gyám nyilatkozata arról, hogy 
a kollégiumi díj szabályszerű befizetésére köte-
lezettséget vállal. 

5. A folyamodó nevére megcímzett postai le-
velező-lap. 

A kérvény külzetén feltüntetendő a választott 

egyetemi, főiskolai tanulmányi szak, magasabb 
évfolyamú hallgatóknál a félévek száma. 

Szabályszerűen fel nem szerelt, vagy elkésve 
benyúj tot t kérvények figyelembe nem vétetnek. 

Minden kollégiumi tag felvételi díjként 5 
pengőt, kollégiumi díj fejében havi 10 pengőt 
tartozik befizetni. A kollégiumi díj három rész-
letben és pedig szeptember—december hóna-
pokra a felvétel alkalmával, a második részlet 
j anuár hó 1-én, a harmadik részlet április hó 
1-én fizetendő és abból visszatérítés nem igé-
nyelhető. 

A kollégiumi dí jér t lakás, fűtés, világítás, 
reggeli, tanulóterem-, könyvtár-, betegszoba-
használat, könnyű betegségnél ingyenes orvosi 
kezelés és ágyneműmosás jár . Négy darab le-
pedőt, egy darab téli takarót a felvett hallga-
tóknak magukkal kell hozniok. 

A felvett hallgatók helyüket legkésőbb szep-
tember hó 23-ig elfoglalni kötelesek. A kollé-
giumi dí j későbbi jelentkezés esetén is szeptem-
ber hó 1-től fizetendő. 

A Kollégium tagja i egyúttal Nemzeti Munka-
védelemnek is tagja i s a felvételi kérvény be-
nyúj tásával kötelezik magukat az előírt gya-
korlaton való részvételre. 

A kollégiumi menzán ebéd 70 fillérért (leves, 
főzelék húsfeltétellel, vagy sült körettel, tészta 
és kenyér) vacsora 50 fillérért (húsétel, kenyér) 
kapható. Ezekre együtt, vagy külön-külön havi 
bérletjegyek is válthatók. 

Budapest, 1936 má jus hó 15-én. 
Dr. Csorna Kálmán 

a Horthy Miklós Kollégium 
igazgatója. 

Könyvajánlás. 
A szerző neve: dr. Ortay József. A könyv 

címe: Ismerd és becsüld a magyart! A kiadó-
cég: Rózsa Dezső könyvnyomdája. A megjele-
nés helye és ideje: Baja, 1936. A könyv a lak ja : 
93 oldal, fűzve. A könyv ára: 1.20 pengő. Az 
a jánlás mely iskolafajok könyvtárai számára 
való beszerzésre vonatkozik: a középiskolák ta-
nár i könyvtárai számára. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A kisdedóvásról szóló 1891 : XV. t.-c. módosítása. — 
Iiuszthy-Rusztek Károly: Az erkölcsi életre való nevelés. 
— Hanuszik Antal: A magyar népdal fokozottabb ápolása 
iskoláinkban. — Petróczy (Wernitz) József: A rajzolás 
és kézimunka nevelői értéke. — Dr. Liachovichné Vaszkó 
Erzsébet: A Montessori-nevelés erkölcsi alapelvei. — 
A Jászság és a Nagykunság tanítóinak gyűjteményes ki-
állítása Jászberényben. — Gyakorlati pedagógia: Günther 
Jolán: Egy nap az osztatlan iskola életéből. — Hazai és 
külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, irodalom, művé-
szet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — Peda-
gógiai szeminárium. — Egyesületi élet. — Hírek. — Hiva-

talos rész. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6. 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

SOLTVADKERT (Pest m.) rém. kat. egyházközsége 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 18 
magyar hold föld, természetbeni lakás (2 szoba, konyha, 
melléképületekkel), házikert. Értékegység 39 és 1800 P 
párbér, azonkívül a megfelelő fizetési osztály szerinti 
államsegély, stóla. Minden kántortanítói adót a java-
dalmas fizet. Kötelessége kántoriakon kívül a rábízott 
osztály tanítása, ismétlőiskolások oktatása, gyermekek és 
felnőttek egyházi énekre tanítása. Kimondottan kántori 
oklevéllel bírók pályázhatnak, akik tanítói képesítésüket 
is megszerezték, tanítói oklevelük legalább jórendű, 
alkalmaztatásukat kellőképen indokolják. Pályázók iga-
zolni tartoznak a népművelésben való eddigi tevékeny-
kedésüket, valamint hogy katonai kötelezettségüknek 
eleget tettek. A szükséges okmányokkal ellátott kérvé-
nyek folyó évi július 22-ig Máthis Kálmán plébánoshoz 
küldendők, Soltvadkertre. Választás augusztus 22-én. 
melyet próbaéneklés előz meg. Mindennemű korteskedés 
kizáró ok. Semmiféle költség nem téríttetik meg. Állás 
elfogadása és javadalmazása szeptember 1-től. (269) 

TORNYOSPÁLCA rk. egyházközsége szept. elsejei ha-
tállyal kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázati 
határidő e lap megjelenésétől számított 21 nap. Java 
dalma: termsézetbeni lakás, helyijárandóság, államsegély. 
Pályázatok: Plébánia, Jéke, u. p. Pap, válaszbélyeggel 
küldendők. (270) 

PÁRÁD (Parádfürdő mellett) rk. egyházközsége a 
nyugdíjazással megüresedett kántortanítói állás végleges 
betöltésére pályázatot hirdet e lap megjelenésétől szá 
mított 21 napi határidővel. Javadalma: természetbeni 
2 szobás lakás kerttel és melléképületekkel. Szántó, rét. 
legelő és közös erdő-legelő Párádon és Recsken 10 ér-
tékegységben. Az ingatlanok az egyházközségtől a mai 
természetbeni állapot szerint. Másodosztályú 24 köbmé-
ter tűzifa 12 értékegységben és deputátum-földmunka-
váltság 7 értékegységben a politikai községtől. Párbér 
76 értékegységben a hívektől. A többi államsegély. Kö-
telessége díjlevél szerint. Az állás betöltése a VKM. ren-
deletek figyelembevételével az egyházhatóság hármas 
jelölése alapján történik. Az a pályázó, akinek érdeké-
ben bárki részéről akár élőszóval, akár írásban közben-
járás történik, a jelölésből kizáratik. Az állás szeptem-
ber elsején elfoglalandó. Kérvények felszerelve rk. plé-
bánia, Bodony (Heves m.) küldendők. (271) 

LOVASBERÉNY (Fejér m.) ref. egyháza pályázatot 
hirdet kántortanítói állásra. Javadalom 49 egység, ál-
lamsegély, lakás. Határidő három hét. Korteskedés ki-
záró ok. Válaszbélyeggel. (233) 

TISZAMOGYORÓS (Szabolcs vm.) református pres-
bitériuma pályázatot hirdet huszonegynapos határidővel, 
jelenleg helyettessel betöltött kántortanítói állásra. Java-
dalom, kötelesség törvényszerű. Tanítandó osztályokat 
presbitérium állapítja meg. Értékegység 28. Állás szep-
tember 1-én foglalható el. (242) 

SZENTGÁL róm. kat. egyházközsége kántortanítói 
állására e lap 1935. évi 21. számában közölt feltételek-
kel 21 napi határidővel pályázatot hirdet. (240) 

SZENTETORNYA község iskolaszéke pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett br. Eötvös köz-
eégi elemi iskolai tanítói állására. Fizetés: helyi java-

dalom a mindenkori kezdőfizetés 60 százaléka és 10 egy-
ség államsegéllyel kiegészítve; lakás természetben. A 
kérvényhez eredetiben, vagy közjegyzőileg hitelesített 
másolatban csatolandók: tanítói oklevél, működési, szü-
letési, az állampolgárságot s családi körülményeket iga-
zoló községi és az alkalmasságra vonatkozó orvosi bizo-
nyítvány, az esetleges különös képességeket és egyéb 
figyelembe vehető körülményeket igazoló okmányok. 
Igazolandó a kommunizmus alatti magatartás községi 
bizonyítvánnyal. A létszámcsökkentés miatt nyugdíjazott 
s a legalább egyévi kisegítőtanítói működést igazoló, jó 
oklevelű, valamint róm. kat, vallású pályázók előnyben. 
Amennyiben ezen állásra helybeli községi iskolánál már 
alkalmazott tanító választatnék meg, úgy a jelen pályá-
zat az így megürült tanítói állásra is érvényes. Kérvé-
nyek e hirdetés megjelenésétől .számítva három héten 
belül a községi iskolaszék címére küldendők. Az állás 
folyó évi szeptember hó 1-én foglalandó el. Popay László, 
iskolasz. elnök, v. Kemény Mihály isksz. jző. (234) 

BLIJ község iskolaszéke nyugdíjazás folytán megüre-
sedett Kóborló-dűlői tanyai községi elemi iskola tanítói 
állására pályázatot hirdet. Pályázhatnak okleveles férfi-
tanítók. Fizetés államsegéllyel törvény szerinti. Lakás 
kerthasználattal természetbeni. Pályázati kérvények Buj 
község iskolaszékéhez ezen hirdetménynek a Néptanítók 
Lapjában történt megjelenése után 21 nap alatt adandók 
be. Később beérkező kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Választásnál VKM. 69.030/1934. VI. számú körrendelet 
az irányadó. Az állás 1936. évi szeptember 1-én fogla-
landó el. (274) 

RÁKOSKERESZTÚR róm. kat. egyházközsége taní-
tónői állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás törvény 
szerint. Kötelesség díjlevél szerint. Határidő: a hirdet-

A m. t. Tantestület tagjainak folyószámlahitel vagy 5% 
pénztári engedmény. 
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REMÉNYINÉL 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

Kérje l egújabb 3 2 . sz . ár jegyzékemet . 

mény megjelenésétől számított három hét Az állás 
betöltése a hatósági rendeletek szerint, elfoglalása szep-
tember 1-én. Korteskedés kizáró ok. Pályázatok külden-
dők: Plébániahivatal, Rákoskeresztúr. (272) 

1 5 0 T P A L Ä D ref. egyházának iskolaszéke pályázatot 
hirdet 1935 aug. 4-én halálozás folytán megüresedett, s 
azóta helyettessel betöltött orgonista kántortanítói ál-
lásra. Értékegység 64. Kötelessége a mindennapi és to-
vábbképző tankötelesek oktatása, énekkar vezetése és 
mindennemű belmissziói munkákban való segédkezés. 
Pályázatok válaszbélyeggel ellátva a lap megjelenésétől 
számított huszonegy napon belül az iskolaszéknek cí-
mezve küldendők. (268. 

S O R K I T Ó T F A L U községi iskolaszéke nyugdíjazás foly-
tán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma a törvényes. Az állás betöltése a VKM. rend. sze-
rint történik. A ref. vallású, a ref. h i t tant külön díja-
zásért tartozik tanítani. Korteskedés kizáró ok. Férfi-
tanítók kérvényeiket e hirdetéstől 21 napig adják be 
válaszbélyeggel. Állás szeptemberben elfoglalandó. Sor-
kitótfalui Iskolaszék. (275) 

G R Á B Ó C (Tolna m.) rk. kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdetünk. Javadalma 96 értékegység és 208.08 P. 
Földek utódot kötelezően felesbe kiadva. Jelöltek ének-
próbára meghívatnak. Uti- és költözködési költségmeg-
térítés nincs. Kötelessége díjlevél szerint. A javadalmi 
jegyzőkönyv kiigazítását kérelmezzük. Pályázati határidő 
a megjelenéstől számított három hét. Kérvények grábóci 
plébániára küldendők. (223) 

P Á H I római katolikus egyházközsége a lemondás foly-
tán megüresedett tanítónői állásra pályázatot hirdet szep-
tember elsejei hatállyal. Határidő e hirdetmény megje-
lenésétől számított 21 nap. Javadalma: törvényes fizetés 
és lakbér. Kötelességei díjlevél szerint. Nyugdíjas és ki-
segítő tanítónők előnyben. Plébániahivatal, Páhi, Pest 
megye. (231) 

B Á C S A L M Á S róm. kat. egyházközsége a beltéri fiú-
iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett I I I . számú 
Kecskés-féle tanítói ál lásra pályázatot hirdet. Helyi ja-
vadalom a kezdő fizetés 80 százaléka és lakbér. Köte-
lesség: díjlevél szerint. Határ idő: a megjelenéstől szá-
mított három hét. Abban az esetben, ha ezen állásra 
kültéri tanító választatnék meg, az újonnan megválasz-
tott tanító annak helyét foglalja el. (227) 

R É T S Á G róm. kat. egyházközségének képviselőtestü-
lete az elhalálozás folytán megüresedett kántortanítói 
állás végleges betöltésére pályázatot hirdet a lap meg-
jelenésétől számított 21 napi határidővel. Az állás be-
töltésére a VKM. 69.030—1934. VI. rendelet és az egyház-
hatóság hármas jelölése alapján történik. Javadalma: ter-
mészetbeni lakás kerttel, 28 értékegység helyi járandóság, 
a többi államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. A próba-
éneklés idejéről a három jelöltet értesítjük. Jelöltek sa já t 
költségükön tartoznak a kántorpróbán megjelenni. Kor-
teskedés kizáró ok. Az állás szeptember elsején elfogla-
landó. Szabályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeges 
borítékkal a róm. kat. plébániára, Rótság (Nógrád vm.) 
küldendők. (235) 

U G O D róm kat. egyházközségének képviselőtestülete 
az elhalálozással megüresedett kántortanítói állás vég-
leges betöltésére pályázatot hirdet a lap megjelenésétől 
számított 21 napi határidővel. Az állás betöltése a vo-

natkozó VKM. és egyházmegyei hatósági rendetetek sze-
rint történik. Javadalom: háromszobás lakás kerttel , 
11*5 kat. hold szántó, 43'7 q rozs párbér, 28 ürm. tűzifa, 
két szekér széna pénzváltsága. Értékegység: 54. Többi 
államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. Jelöltek sa já t 
költségükön tartoznak a próbán megjelenni. Az a pá-
lyázó, akinek érdekében bárki részéről akár élőszóval, 
akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. 
Az állás szeptember 1-én foglalandó el. A pályakezdő 
tanítók segédtanítói minőségben alkalmaztatnak. A sza-
bályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeges megcím-
zett borítékkal róm. kat. plébánia, Ugod (Veszprém vm.) 
küldendők. (273) 

H K J Ö P A P I ref. egyházának iskolaszéke pályázatot 
hirdet tanítónői állásra, a megjelenéstől számítót 21 napi 
határidővel. Fizetés: természetben 17 értékegység, a 
többi államsegély. Kötelessége törvényszerű. Kellően fel-
szerelt kérvények válaszbélyeggel ellátva iskolaszéki el-
nök címére küldendők. Kántori oklevéllel bírók és a VKM. 
69.500—1934. számú rendeletben felsoroltak előnyben. 
Állás szeptember 1-én elfoglalandó. (228) 

F O K T Ő rk. egyháztanácsa elhalálozás folytán megüre-
sedett fértanítói állásra szeptember 1-i hatállyal pályá-
zatot hirdet. Javadalma: természetbeni lakás és állam-
segéllyel lörvényes fizetés. Kötelessége díjlevél szerint, és 
szükség esetén a kántortanítót helyettesíteni. Megfelelő 
nyugdíjas, valamint egy évi eredményes szolgálatot iga-
zoló helyettes tanítók előnyben részesülnek. Az a pá-
lyázó, akinek érdekében bárki részéről akár élőszóval, 
akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizára-
tik. Pályázati határidő a lap megjelenésétől három hét. 
Pályázatok a foktői rk. plébániai hivatalhoz küldendők. 
(232) 

F Ü Z E S A B O N Y róm. kat. egyházközsége kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet, a személyes megjelenés kizárá-
sával. Javadalma: természetbeni lakás, kerttel, 21 kat. 
hold szántó, 1468 négyszögöl rét, 2868 pengő párbérmeg-
váltás, stóla az egyházközségtől, 456 pengő deputátum, 
4 öl tűzifa a politikai községtől. Értékegység száma 239. 
Kötelesség díjlevél szerint. Pályázati határidő 21 nap. 
A próbaéneklés idejéről a három jelölt értesítve lesz. Az 
a pályázó, kinek érdekében közbenjárás történik, a jelö-
lésből kizáratik. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Vá-
laszbélyeg melléklendő. (250) 

I ' Á K O Z D (Fejér m.) róm. kat. egyházközsége az el-
eltávozás folytán megüresedett kántortanítói állásra folyó 
évi július 21-i határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 
45 értókegység, államsegély. Lakás természetben. Köteles-
ségei díjlevél szerint. A Székesfehérvárott tartandó kán-
torpróba idejéről és helyéről a jelöltek értesítést kapnak. 
Korteskedés kizáró ok. Megjelenés saját költségen. A vá-

j m ^ H A R M Ó N I U M 
* Tárogató, Szakszofon, 

K r ^ t J U Grammofon, Rádió 
és az összes 
hangszerek 
l eg jobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kapha tók 
Részletre is 
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lasztás az egyházmegyei hatóság hármas jelölése alapján 
történik. A pályázati kérvényhez válaszbélyeges boríték 
melléklendő s a pákozdi plébániahivatalhoz nyújtandó 
be. (243) 

BÖSZÉNFA kántortanítói állására, mely lemondás 
folytán üresedett meg, pályázatot hirdetünk. Pályázati 
határidő június 21. Fizetése 52 értékegység és 216 P, a 
többi államsegély. A német nyelv tudása szükséges. A há-
rom jelölt a választás napjáról értesítést kap. Áz állás 
szept. 1-én elfoglalandó. A folyamodványok az Iskola-
szék címére, Bőszénfára (u. p. Gálosfa, Somogy m.) kül-
dendők. (251) 

KOPPANMONOSTOR községi elemi népiskolájánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állásra a köz-
ségi iskolaszék, a hirdetmény megjelenésétől számított 
háromheti határidővel, pályázatot hirdet. Fizetés kész-
pénzben, természetbeni lakással. Kötelességei díjlevél sze-
rint, A megválasztott segédtanító állását szeptember 1-én 
tartozik elfoglalni. A szabályszerűen felszerelt kérvények 
válaszbélyeges, megcímzett borítékkal: dr. Vízkelety Sán-
dor kultúrtanáesos, iskolaszéki alelnök, Komárom, címre 
küldendők. (224) 

BAJNA róm. kat. egyházközsége elhalálozás folytán 
megüresedett helyettes tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Határidő a hirdetés megjelenésétől számított három hét. 
Az állást szeptember 1-én kell elfoglalni. Javadalom: 
hármas egyházhatósági jelölés alapján és a kultusz-
hármas egyházi hatósági jelölés alapján és a kultusz-
miniszteri rendeletek tekintetbevételével történik. A vá-
laszbélyeggel és szükséges okmányokkal felszerelt kérvé-
nvek róm. kat. plébániára, Bajna, Esztergom megye, cím-
zéndők. (239) 

A MODERN NYELVKÖNYVKIADÓ VALLALAT 
(Budapest, VI, Szondy-utca 23, I I I . 19.) keres teljesen 
kezdő ifjúsági csoportok német (esetleg más nyelvű) 
oktatására oki. tanítónőket (vagy tanárnőket) állandó 
alkalmazásra. Oly tanítónőket, kik a modern nyelvekhez 
hajlamot éreznek, díjmentesen kiképez és tanításra al-
kalmaz. Írásbeli jelentkezések fenti címre küldendők, 
részletes személyi adatokkal. (230) 

NEM KELL T Ö B B É V Ö D R Ö S K Ú T ! 
A LOCSOLÁST IS M E G O L D J Á K A 
SZAB. SZÍVÓ »NYOMÓ, KÖRFORGÓ 

„NEPTUN" 
SZIVATTYÚK, KUTAK 

E G Y E D Á R U S Í T Ó : R U D A S S Á N D O R 
BUDAPEST, VI. KERÜLET, JÓKAI=TÉR 9. 

341 D-öl rét, 241 D-öl szőlő, 1464 D-öl kert, 12 q búza 
munkaváltság, 10 mérő rozs, 5 mérő búza lélekgabona, 
13'87 P lélekpénz, 4 öl hasáb tűzifa, 12 drb állatra legel-
tetési jog. Ismétlőoktatásért 40.80 P. Stóla. Értékegység 
48. Többi államsegély. A földek után az adót a kántor-
tanító fizeti. Kötelessége díjlevél szerint. A kérvények be-
adásának határideje a hirdetés megjelenésétől számított 
21 nap. Választás a püspöki hármasjelölés alapján tör-
ténik. Korteskedés kizárva. Csak kántori oklevéllel bírók 
pályázhatnak. Kérvények felbélyegzett válaszbélyeggel el-
látva Huber Gyula apátplébános, kormány főtanácsos 
úrhoz, Barcsra, Somogy vármegye küldendők. (241) 

PUSZTADOBOS (Szabolcs vm.) róm. kat. egyházköz-
sége kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
két szoba, konyha, melléképületek. 12 kat. hold szántó, 
egy hold kert, hat köbméter tűzifa, párbér: 27 értékegy-
ségben. Többi államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. 
Pályázati határidő hirdetés megjelenésétől számított 21 
naj>. Az a pályázó, akinek érdekében bárki részéről is 
akár élőszóval, akár írásban közbenjárás történik, a je-
lölésből kizáratik. Válaszbélyeg melléklendő. Plébánia-
hivatal, Pusztadobos. Posta: Nyirmada. (245) 

FEGYVERNEK község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a megüresedett Fegyvernek-Vadas kültelki tanítói ál-
lásra. Javadalma törvényben megállapított illetmény és 
természetbeni lakás. Választás fennálló VKM.-rendeletek 
alapján történik. Pályázati határidő a lap megjelenésé-
től számított 21 nap. Kérvénvek fenti Iskolaszék címére 
küldendők. (252) 

SÁRBOGÁRD róm. kat. egyházközsége az alsótöbör-
zsöki államsegélyes férfitanítói állásra pályázatot hirdet 
háromheti határidővel. Választás püspöki és miniszteri 
rendeletek szerint. (254) 

ABADSZALÓK róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás-
sal megüresedett kántortanítói állásra szeptember 1-i 
hatállyal pályázatot hirdet. Határidő a hirdetés megjele-
nésétől számított három hét. Javadalma: természetbeni 
lakás, 11 kat. hold föld, 1468 pengő párbérváltság, stóla 
az egyházközségtől. Ertékegység: 11. A próbaéneklés 
idejéről a három jelölt értesíttetik. Az a pályázó, kinek 
érdekében bárki részéről akár élőszóval, akár írásban 
közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. Róm. kat. 
plébániahivatal, Abádszalók. (244) 

DRÁVASZENTES róm. kat. kántortanítói állására, 
mely a mult tanévben helyettessel volt betöltve, végleges 
betöltés végett pályázatot hirdet az egyházközség. Kán-
tortanító javadalma: háromszobás lakás mellékhelyiségek-
kel, 10 kat, hold 506 D-öl szántóföld, 2 kat. hold 

F r s n r n szállítja a miniszt. ajánlott és többszörösen kitüntetett, 
1 1 a U t U a m ( ( y fjfcete, tartós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A MÁZ AT. 
Egy »/i bádog 6/4 kg 4—6 isk. táblának P 8 — 

» '/2 » » 2—3 » » » 4 - 2 0 
» drb iskolatáblamázsecset, lapos 4"=os » 2*50 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel » 1" — 

Láda, szállítólevél » —-40 - től feljebb 
Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II,Fő=utca 60. 
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Angster József és Fia 
orgona« és harmóniumgyár rt. Péci 
Orgonák, harmóníumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak 1 Fizetési kedvezmények 1 

ABAŰJSZOLNOK görögkatolikus iskolaszéke kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Értékegység: 16. Pá-
lyázatok július 21-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
(255) 

TÓALMÁS (Pest m.) rk. egyházközsége múlt évben 
megüresedett VIII. tanítónői állásra ismételten pályá-
zatot hirdet július 20-i (esetleg 25-i) határidővel. Java-
dalom : törvényszerinti illetmény és lakbér. Az állás be-
töltése a vonatkozó egyházhatósági és miniszteri rende-
letek szerint történik. Választás a hármas jelölés alap-
ján. Csak tanítónők pályázhatnak. Az állás szeptember 
1-én foglalandó el. Kérvények: Plébánia-hivatal, Tó-
almás címre válaszbélyeggel küldendők. (257) 

HAJDUBAGOS ref. egyházközsége pályázatot hirdet 
az 1935 október 1-én megüresedett, akkor helyettessel 
betöltött kántortanítói állásra. Javadalom: 56 értékegy-
ség, amely 2 szobás lakás, 14 kat. hold 557 négyszögöl 
tanítói, 5 kat. hold 205 négyszögöl kántori föld, és 14 q 
tanítói, 9"4 q kántori rozsfizetés. Kötelesség: (jelenleg) 
az V—VI. vegyes osztály tanítása, énekkar, belmisszió, 
illetve az ET. rendelkezése. Határidő: lap megjelenésétől 
21 nap. Kortézia kizáró ok. Személyes megjelenés csak 
az augusztus 2-án tartandó kántorpróbára szükséges, 
mely napon a választás is lesz. A teljesen felszerelt kér-
vény válaszbélyeges megcímzett borítékkal ref. lelkészi 
hivatal címére küldendő. (258) 

BALATON (Borsod vm.) róm. kat kántortanítói ál-
lása nyugdíjazás miatt megüresedett s azt október 1-én 
kell elfoglalni. Betöltése vonatkozó miniszteri és egyház-
megyei rendeletek szerint történik. Javadalma: Kényel-
mes lakás, kert, 45 értékegységből 40 párbér, 5 föld, 
136 pengő deputátum helyi járulékok, esetleg állam-
segély. Kötelesség díjlevél szerint. Szabályszerűen fel-
szerelt kérvények, válaszbélyeges, címzett boríték csato-
lásával, a lap megjelenéséstől számított három hét alatt 
adandók be. Próbaéneklés idejét három jelölttel közöljük. 
Az a pályázó, kinek érdekében bárki részéről akár élő-
szóval, akár írásban közbenjárás történik, jelölésből ki 
lesz zárva. Egyházközségi elnökség. (259) 

NAGYLÓNYA ref. iskolaszéke pályázatot hirdet or-
gonista-kántortanítói állásra. Javadalom: lakás, kert, 21 
kat. hold szántóföld, 1586 kg búza, 8 öl fa beszállítva, 
130 P pénz, stóla, államsegély. Értékegység 46. Köte-
lesség: I—VI. osztályú vegyes iskola és ismétlősök ta-
nítása, kántori teendők végzése, ifjúsági egyesület, ének-
kar, jegyzőkönyv vezetése, belmisszió-munkában segédke-
zés, lelkész helyettesítése. Pályázatok válaszbélyeggel 
július 30-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. Állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Próbaéneklés önköltségen jú-
lius 26-án. (261) 

TARNALELESZ róm. kat. egyházközségének lapunk 
folyó évi 12. számában megjelent pályázati hirdetmé-
nyét helyesbítjük és jelezzük, hogy az tanítónői állás be-
töltéséről szól. — Kiadóhivatal. (215) 

MEZŐSAS református egyháza pályázatot hirdet férfi-
tanítói állásra. Fizetés törvényszerű. Pályázati határidő 
július 25. Korteskedés kizáró ok. Pályázati kérvények a 
mezősasi lelkészi hivatalhoz küldendők. (260) 

SZŰR (Baranya m.) rk. egyházközségi képviselőtestü-
lete az eddig helyettesekkel betöltött egy kántortanítói 
és egy osztálytanítónői állásokra hirdet pályázatot a vo-
natkozó VKM. és egyházhatósági rendeletek alapján. 
Határidő a pályázat megjelenésétől három hét. Mindkét 
állás „b"-típusú, a német nyelv tudása és a németnyelvű 
tanításra való képesítés szükséges, a korteskedés kizáró 
okot képez. Kötelességek: díjlevél szerint. 

A kántortanítói javadalom: lakás természetben, helyi 
58 értékegység és 201 P 28 f készpénz, többi állam-
segély. A tanítónői javadalom: természetbeni lakás és a 
fizetés 30 százaléka az egyházközségtől, a többi állam-
segély. Plébánia, Hímesháza (Baranya m.). (247) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY református egyházának pres-
bitériuma pályázatot hirdet az üresedésben lévő 9., 43. 
és 44. számú három férfitanítói állásra, melyek közül 
a 9. számú 93 százalékos plusz két egység, városi, a 
43. és 44. számú 50 százalékos tanyai tanszék. Úgyszin-
tén pályázatot hirdet az üresedésben lévő 24. számú és 
32. számú, valamint az esetleg megüresedő 27. számú és 
30. számú városi tanítónői négy állásra, melyek mind 
70 százalékosak. Javadalom: a férfitanítói állásoknál 
törvényszerű illetmény és természetbeni lakás, a ta-
nyaiaknál veteményes kert használatával. A tanítónői 
állásoknál törvényszerű illetmény és lakbér. Kötelesség: 
a városi állásoknál a reá bízott osztály vagy osztályok 
vezetése, a tanyai állásoknál I—VI. osztályú osztatlan 
vegyesiskola és ismétlőiskola tanítása, belmissziói mun-
kában való részvétel, a tanítói énekkarban való közre-
működés, bibliaolvasás, a tanyai iskolákban vasárnapon-
ként istentisztelet tartása, éneklés vezetése, a szomszé-
dos más felekezeti iskolában a református vallású nö-
vendékek vallásoktatása (fuvardíjat az egyház ad). Pá-
lyázati határidő: 1936 augusztus 10. Az állások a 24. 
számú tanítónői állás kivételével szeptember 1-én fog-
lalandók el, a 24. számú pedig október 1-én. Oklevél, ke-
resztlevél, vallástani képesítő, legújabb keletű tisztior-
vosi, erkölcsi, állampolgárságot, katonai kötelezettség 
teljesítését igazoló bizonyítványokkal felszerelt kérvé-
nyek a ref. iskolaszéki elnökhöz küldendők. Presbitérium 
fenntartja magának azt a jogot, hogy a megválasztott 
tanítókat tetszése szerint bármikor és bárhová tanyai és 
külsőségi tanszékre áthelyezheti. Az egyház költözködési 
költséget nem ad. Hiányos (fel nem szerelt) kérvények 
figyelembe nem jöhetnek. A presbitérium tetszése sze-
rint bármikor természetbeni lakást vagy törvényszerű 
lakbért adhat. A tanyai állások betöltésénél a lelkészi 
oklevéllel bírók előnyben részesíttetnek. Válaszbélyeg 
melléklendő. (253) 

APC (Heves m.) róm. kat. egyházközségének tanácsa 
a nyugdíjazás folytán megüresedett, 1935—1936. tanév-
ben helyettessel betöltött IV. sorszámú tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet vonatkozó egyházhatósági és 
miniszteri rendeletek figyelembevételével e lap megjele-
nésétől számított 21 napi határidővel. Fizetés törvény-
szerű. Lakás természetben. Kötelességei reábízandó osz-
tályok vezetése, leventeoktatás, a kántor szükség esetén 
való, díjtalan helyettesítése és minden irányú iskolán-
kívüli tevékenység, Választás előtt községben megjelenni 
pályázatból kizáró ok. Az a pályázó, akinek érdekében 
bárki részéről szóval, vagy írásban közbenjárás történik, 
a jelölésből kizáratik. Utazási, vagy költözködési költ-
ségmegtérítés nincs. Állás megerősítés után rögtön el-
foglalandó. Válaszbélyeggel felszerelt kérvények Plébá-
nia Hivatal, Apc (Heves megye) címre küldendők. (217) 

A CEGLÉDI SURÁNYI KÁROLY JÓZSEF Hadi-
árva-Otthonunkba a következő tanévre reálgimnáziumi, 
polgári és elemi iskolai liúnövendékeket veszünk fel. A 
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Ú J E P I S Z K Ó P - V E T Í T Ő G É P K Ö N N Y Ű , 

H O R D O Z H A T Ó , O L C S Ó ! 

MARX ÉS MÉREI 
t e l e f o n : 93-S-86 és 93-3 88. Budapest, VI. ker., Bulcsu-utca 7. 

korlátolt számú, havi 45 pengős helyre szept. 7-ig lehet 
folyamodni. Tíz kedvezményes, havi 35 pengős helyre 
legalább félig jelesrendű, szegényebb reálgimáziumi ta-
nulók részére július 5-i határidővel pályázatot hirdetünk. 
Igazoló mellékletekkel felszerelt bélyegtelen kérvények az 
Otthon igazgatóságához küldendők. 

Bőséges, jó ellátás. Hetenként fürdés. Díjtalan orvosi 
kezelés. Tankönyvsegély. Tanulmányi ellenőrzés. Köz-
ponti fűtés, vízvezeték. Tennisz-, korcsolyapálya. Három-
holdas fás kert. 

Felvilágosítást az Otthon igazgatósága ad. Országos 
Gyermekvédő Liga. (180) 

FÉNYESLITKE róm. kat. egyházközsége a nyugdíja-
zással szeptember elsején megüresedő kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet vonatkozó egyházhatósági és mi-
niszteri rendeletek figyelembevételével. Javadalom: ter-
mészetbeni lakás, 25 kat. hold 1342 négyszögöl szántó, 
párbér 25 hl. 60 1. rozs, stóla, államsegély. Értékegy-
ség 41. Kötelessége díjlevél szerint. Pályázati idő e lap 
megjelenésétől számított 21 nap. A próbaéneklés idejéről 
a három jelölt értesíttetik. Az a pályázó, akinek érde-
kében bárki részéről akár előszóval, akár írásban köz-
benjárás történik, a jelölésből kizáratik. Az állás szep-
tember elején elfoglalandó. Bóm. kat. plébániai hivatal, 
Fónyeslitke. (256) 

Olvasóink fievelmébe ajánljuk az 

OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL 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 , R á k ó c z i . ú t ö t v e n Erzsébe t 'körút s a r o k . 

SZOB (Hont megye) róm. kat. iskolaszéke az ürese-
désben lévő kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Az 
állás betöltése a vonatkozó VKM és egyházhatósági ren-
delkezések szerint történik. Határidő a pályázat megje-
lenésétől számított három hét. Javadalom: természetbeni 
lakás, 45 értékegység helyi járandóság; 12 kat. hold, 
1257 négyszögöl föld, 52 véka meckarozs, 36 köbméter 
vegyes tűzifa és stóla. Politikai községtől évi 103 pengő 
32 fillér. A többi államsegély. Választás előtt a három 
jelölt értesíttetik. Az állás szeptember elsején elfogla-
landó. Plébánia, Szob. (219) 

TÁPSZENTMIKLŐS református leányegyháza is-
kolaszéke pályázatot hirdet a tanítónői állásra, július 
31-i hatállyal. Javadalom: természetbeni lakás, kezdő-
fizetés 20 százaléka, államsegély. Állás betöltése a vo-
natkozó VKM. és egyházhatósági rendeletek szerint tör-
ténik és a jogerőre emelkedés után elfoglalandó. Pályá-
zati kérvények válaszbélyeggel: Református Esperesi 
Hivatal, Nagypirit, u. p. Boba, címre küldendők. (222) 

JENŐ kat. hitközsége nyugdíjazásra megürült tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: lakás, politikai 

községtől havi 24 pengő, többi államsegély. Kötelesség: 
Kijelölt osztályokat tanítani. Előnyben: kántori, le-
vente főoktatói képesítéssel, karpaszományos volt kato-
nák. Dalárda vezetése —- mit hitközség díjaz — kötelező. 
Kérvények megjelenéstől 21 napi határidővel Plébánia, 
Nádasdladány, Fejér megye, küldendők. (220) 

KÄBCAKAPI evang. egyházközsége ez év szeptem-
berben betöltendő államsegélyes kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Határidő hirdetés megjelenésétől há-
rom hét. Szabályszerű kérvények ev. lelkészi hivatalhoz, 
Rábcakapi (Győr vm.) küldendők. (262) 

BALATONENDRÉD róm. kat. egyházközsége II . osz-
tálytanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak férfi-
és nőtanítók. Javadalmazás törvényes. Kötelessége a 
rábízott két osztályt vezetni. Férfitanító köteles ifjúsági 
egyesületek vezetésében, népművelésben részt venni, ta-
nítónő pedig a továbbképző leányokat háztartásban, 
kézimunkában oktatni, egyesületet vezetni. Az állás be-
töltése vonatkozó rendeletek szerint történik. A jelölés-
ből való kizárást von maga után az a pályázó, akinek 
érdekében bárki részéről is szóval vagy írásban közben-
járás történik. Pályázatok válaszbélyeggel küldendők: 
Róm. kat, egyháztanács, mint iskolaszék, Balatonendréd 
(Somogy megye). (263) 

FÁBIANSEBESTYÉN község iskolaszéke nyugdíjazás 
folytán megüresedett I I I . számú iskolához férfi, vagy 
női segédtanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
róm. kat. vallású férfi és női tanítók. Javadalma a köz-
ségtől természetbeni lakás és 400 négyszögöles kert s az 
államsegéllyel kiegészített törvényszerinti fizetés. Meg-
választottnak kötelessége 1—VI. vegyes osztályok és is-
métlő iskolások tanítása, továbbá iskolánkívüli népmű-
velés vezetése, róm. kat. kántori teendők ellátása, nép-
könyvtár kezelése, kézimunka tanítása. Nyugdíjas tan-
erők és legalább egy évi eredményes szolgálatot igazoló 
kisegítő tanerők előnyben részesülnek. Szabályszerűen 
felszerelt s válaszbélyeggel ellátott kérvények a hirdetés 
megjelenésétől számított három héten belül adandók be. 
Fábiánsebestyén község iskolaszéke, u. p. Szentes címre. 
(265) 

MEZŐKOMAROM róm. kat. egyházközsége a nyug-
díjazással megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet, vonatkozó egyházhatósági és miniszteri rende-

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 Á T 
átép í tés t , h o m l o k z a 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 é r ő n v i l l á i . 
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Alapíttatott i g io . 

Ú i ORGONÁT ÉS HARMÓNIUMOT 
a legolcsóbban készít és szállít elsőrangú kivitelben 

F | T T L E S Á N D O H orgona- és harmóniumkészít?ő-mester 
Negyedszázados cég. Pestszenterzsébet, Valéria-utca 41. szám 

Üj homlokzati sípok készítése, javítás, hángolás szakszerű végzése jótállással. 
Erőshangú iskolai harmóniumok 120 pengőtől. Iíérjen árjegyzéket! 

letek figyelembevételével. Javadalma: 27 kat. hold 
szántó egytagban, 406 négyszögöl házi kert és egy hold 
pótlék föld. Lakás: két szoba, konyha, kamara, istálló. 
Párgabona cca 35 q rozs, 50 q tűzifa, stóla és meg-
felelő államsegély. Adókat a tanító fizeti. Értékegység 
67. Kötelességei díjlevél szerint. Pályázati határidő meg-
jelenéstől számított 21 nap. A próbaéneklés idejéről a 
három jelölt értesíttetik. Az a pályázó, kinek érdekében 
bármiként közbenjárás történik, a pályázatból kizáratik. 
Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Kérvények plébá-
rtiahivatalhoz, Mezőkomárom. (264) 

ÜSZŐD rk. egyházközsége nyugdíjazással megüresedett 
kántortanítói állásra szept. 1. hatállyal pályázatot hir-
det. Határidő: kihirdetés megjelenésétől számított három 
hét. Javadalom: törvényes fizetés, természetbeni lakással. 
Hiánytalanul felszerelt kérvények az uszódi plébánia-
hivatalnak küldendők válaszbélyeggel. A kötelező próba-
ének idejéről a jelöltek értesítést kapnak. Útiköltség a 
pályázóké. (221) 

POLGÁR községi iskolaszéke nyugdíjazás folytán meg-
üresedett görbeháztelepi I I I . számú férfitanítói állásra 
pályázatot, hirdet. Készpénzfizetés, lakbér. Határidő júl. 
21. Nyugdíjas tanerők és legalább egy évi eredményes 
szolgálatot igazoló kisegítő tanítók előnyben részesülnek. 
Kellően felszerelt kérvények válaszbélyeggcl községi is-
kolaszék címére küldendők. (Szabolcs vm.) (246) 

líRDőBÉNYE róm. kat. egyházközsége elhalálozás 
folytán megüresedett I I I . számú tanítói állásra pályá-
zatot hirdet vonatkozó egyházhatósági és VKM-i rende-
letek figyelembevételével. Határidő július 21. Köteles 
kántort helyettesíteni, énekkart vezetni. Szívgárda és 
ifjúsági munkában résztvenni. Helyi járandóság a kezdő-
fizetés 10 százaléka, egyszobás bérelt lakás, a többi ál-
lamsegély. Korteskedés, közbenjárás — kizáró ok. Kér-
vényeket válaszbélyeges, megcímzett borítékkal kérem: 
Róm. kat. Plébánia, Erdőbénye, Zemplén címre. (236) 

NADCJFALU róm. kat. egyházközsége kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet, a vonatkozó egyházhatósági és 
miniszteri rendeletek figyelembevételével. Javadalma: 
természetbeni lakás, 244 négyszögöl kerttel, 6 kat. hold 
312 négyszögöl szántó, egy kat. hold 1421 négyszögöl 
rét, 777 P párbér egyházközségtől, 518 P deputátum po-
litikai községtől. Értékegység 59"5. Kötelesség díjlevél 
szerint. Pályázati idő lap megjelenésétől számított 21 
nap. Az a pályázó, akinek érdekében bárki részéről is 
akár élőszóval, akár írásban közbenjárás történik, a je-
lölésből kizáratik. Próbaéneklésről a három jelölt érte-
síttetik. Szabályszerűen felszerelt kérvények mátraballai 
plébánia-hivatalba küldendők, válaszbélyeggel. (249) 

HÍMESHAZA (Baranya m.) róm. kat. egyházközségi 
képviselőtestülete a megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Határidő: a pályázat megjelenésétől há-

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR ü z l e t e 

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

M E N C Z E R N É f e s t , t isz t i t , mos . 

Központ: Bp. II, Zsigmond-u. 18. Telefon: 52-0-42 
Ruhák fénytelenitését 1 évi jótállás mellett vállalja. 
Elsőrendű száraz tisztítás és ruhafestés. 
T ö k é l e t e s g a l l é r t i s z t í t á s . 

M i n d e n é r t h á z h o z k ü l d . V i d é k r e i s s z á l l í t 
A ra. t. tanítói Karnak 5 % engedmény. 

rom hét. Javadalom: Lakás természetben, helyi 45 érték-
egység és 282 P 88 f készpénz, többi államsegély. Az 
iskola „b"-típusú, német nyelv tudása szükséges, kortes-
kedés kizáró ok, az állás a vonatkozó VKM. és pécsegy-
házmegyei hatósági rendeletek figyelembevételével lesz 
betöltve. Kántorpróbára a három egyházhatósági jelölt 
kiilön meghívót kap. Kötelességek: díjlevél szerint. Plé-
bánia, Hímesháza. (248) 

SAJÓECSEG ref. egyháza pályázatot hirdet, orgonista 
kántortanítói állásra. Fizetése helyi 37 egység és állam-
segély. Pályázati határidő e hirdetéstől számított 21 nap. 
Álláselfoglalás szeptember 1. Lelkészi hivatal. (278) 

A NYÍREGYHÁZI ref. egyház pályázatot hirdet egy 
államsegélyes tanítói állásra. Határidő a hirdetmény 
megjelenésétől számított 14 nap. Javadalomhoz tartozik: 
természetbeni lakás, esetleg lakáspénz. Előnyben része-
sülnek, akik kántori képesítéssel rendelkeznek. Válasz-
bélyeg melléklendő. (277) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő por tó melléklése esetén továbbíthat 
a kiadóhivatal . 

MÜFOG OTBA-tagok részére a pénzügyminisztérium 
által kiutalandó összegért, ráfizetés nélkül. Kívánatra 
ismertetőt küldök. Bíró Sándor vizsgázott fogász m. 
Budapest, Rákóczi-út 25. (202) 

KILKNCREGISZTERES gyönyörű harmónium, keve-
set használt, 320 pengőért eladó. VIII . , Mária Terézia-
tér 14, földszint 1. (216) 

REFORMÁTUS iskolától tanítónő cserél. „Jó állás." 
(207) 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-kőrút huszonhat. 

MISKOLC — LILLAFÜRED közvetlen közeléből 17 
tanerős állami iskolától cserél tanítónő Pest vagy Bala-
ton környékére. „Sorsom" jeligére. (191) 

HARMÓNIUM, amerikai rendszerű, négy oktávos, re-
giszterrel, kifogástalan, új, eladó. Budapest, Rákos-u. 6. 
(279) 
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CSERÉLEK közvetlen Pestkörnyékre fővonalról, hegy-
vidékről, katolikus tanítóval. Jó csere; szép ingyenlakást 
adok. „Iskoláztatás" jeligére. (186) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak Mendöl Ernőné. 

SOPRONBAN a löverben nyaralók részére két szép 
bútorozott szoba kiadó. Németh, Alsóőrházköz 4. (218) 

HARMÓNIUM, kétregiszteres, erőshangú egyszázhar-
mincért eladó. Nagymező-utca 28, földszint 20. (266) 

CSERÉLNE rk. kántortanító Miskolc közeléből, szép 
mellékessel. „Kényelmes" jeligére. (237) 

KÁNTORT szerény díjazásért helyettesítek. „Kántor", 
Sashalom, Sarolta-u. 23. (238) 

ZEMPLÉNMEGYEI, katolikus nyugdíjas tanítónővel 
összeköltözne ugyanilyen pestvidéki kartsnő. „Hazafelé" 
jeligére. (226) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra, olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest, VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

KIS PEDALOS ORGONA öt főváltozattal és egy né-
met rendszerű és gyártmányú, 10 változatú harmónium 
eladó, Marcell Endre orgonaépítő mesternél, Budapest, 
IX., Bakács-utca 6. (267) 

CSERÉLNÉK hegyvidéki sokiskolás megyei városból 
belterületi tíztanerős államitól közvetlen • „Pestkör-
nyékre. (229) 

HARMŐNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II , Török-utca 8. (a budai Margit-hidfő-
től a második utca jobbra), 

CSERÉLEK 18 tanerős, szolnokmegyei áll. iskolától 
hasonló helyre. Polgári helyben. „Kitűnő közlekedés" 
jeligére. (225) 

N A G Y NEV 

REMEK KÖTET 
P R I N Z — C H O L N O K Y — 
T E L E K I G R . — B A R T U C Z : 

MAGYAR FOLD 
AGYAR FAJ A 

PÁRATLAN JELENTŐSÉGŰ 
ÉS P É L D Á T L A N SIKERŰ 

HUNGAROLÓGIA-SOROZAT 
NÉGY LEGŰJABB KÖTETE, A HŐMAN-SZEKFŰ : 
MAGYAR TÖRTÉNET S A MAGYARSÁG NÉPRAJZA 
TESTVÉRMŰVE, SZÁMOS MŰVÉSZI KÉPPEL, ÁB* 
RÁVAL, TÉRKÉPPEL, POMPÁS FÉLBŐRKÖTÉSBEN 

AZ 
I. KÖTET MÁR MEGJELENT! 

KÉRJE A MUNKA RÉSZLETES ISMERTETŐJÉT ÉS 
KEDVEZMÉNYES MEGSZERZÉSI FELTÉTELEIRŐL 
TÁJÉKOZTATÁST. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÜZEUM-KÖRÚT 6. (GÓLYAVÁR). 
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LOPOS GYULA 
B U D A P E S T II I , 
B É C S I - Ü T 85 
ISKOLAPADOK, 
T O R N A S Z E R E K , 
J Á T S Z Ó T É R I 
BERENDEZÉSEK. 
S E R E S - F É L E SZAB. 
E R D E I ISKOLAI 
P A D A S Z T A L O K 

közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák., iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezetó harmóniumcég és legnagyobb harmónium«raktár 

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

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

EMBERNEK ÖRÖMET SZEREZ: AZ ÁLDÓ* 

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 l 
RIGLER J Ó Z S E F EDE 

PAPÍRNEMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, R Ó Z S A - U T C A 5 5 . S Z . 

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 

Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem díjmentes költségvetést 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
?Tn\Af ACCCD B U D A P E S T II . K E R Ü L E T 
o I U YVMOOtn L Á N C H l D - U T C A 5. SZAM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS TÁRSAI Kf t . 
iskolabútongyára, Budapest VI, Dévényi-ót 20 * 22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 00-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 

Gerstenengst József 
orgonaépltő 

Budapest VI, Lőportára . 14/b. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

Ú j orgonák készítését, valamint átépí. 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí. 
íését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

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« 

R Á F A E L 

új harango« 
kat, harang« 
vaskoronákat 

és vas« 
állványokat, 
repedt haran« 
gokat újra át« 
önti legjutá« 

nyosabb 
árban. 

SZLEZÁK 
h a r a n g -

m e s t e 
BUDAPEST, 
Frangepán«u 

80. szám 

Saját házában 
Eddig szállított 

harang jaimról igen 
szép elismerő 

leveleket kaptam 

© V 

P s T * 

R é s z 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 LAJOS*U. 18. 

Könyvek, folyóiratok legjobb beszerzési forrása az 

EGYETEMI KONYVESBOLT 
— _ _ _ — _ Budapest IV, Kossuth Lajos«u. 18. 

Hirdetéseket felvesz 
a Kiadóhivatal 

24.298. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I TÁ J É K O Z T A T Ó 
C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest , V., Hold-u tca 16. (Magyar 
^ királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 26:8:18. 

I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapes t , 
V I I I . ker.. Múzeum-körű t 6. szám. Gólyavár. Te lefon: 46-1-45. 

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

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, m i n d e n 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

T J 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 minisztér ium 

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 J I R D E T É S hivatal os 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. 

A » « I E V E L É S KÉRDÉSÉNEK ALAPVONALAI 
í r t a : D R O Z D Y GYULA 

Hómaii Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter képviselőházi beszédeiben, amelyeket 
lapunkban is közöltünk, a tanítónőképzők túl-
termelésével kapcsolatban már többször érin-
tette azt a tervét, hogy leányiskoláinkat, s így 
a nőnevelést is, reformálni akar ja . Csak érin-
tette s irányelvét is csak nagy vonásokban 
körvonalozta, de már ebből is kitűnik, hogy 
miniszterünk nőnevelésünket ú j s a nő élethi-
vatásának megfelelőbb irányba kívánja te-
relni. 

Érdekes és örvendetesen jellemző, hogy ez a 
miniszteri kijelentés a pedagógusok érdeklődé-
sét máris felkeltette s a nőnevelés kérdésére 
irányította. Kívánságok, tervek hallatszanak 
s valamennyi megegyezik abban, hogy a mai, 
nő és férfi egyenlősítésére törekvő vagy azt 
elősegítő nőnevelés nem szolgálja, sőt veszé-
lyezteti az ideális társadalmi élet kialakítását. 
S van is ebben valami, mert az új, a kereső nő-
típus nem tölti, nem töltheti be mindig azt a 
szerepet, ami a nőnek a családban tulajdon-
képpeni hivatása. A nőnevelés nemcsak nálunk, 
hanem szerte a világon, valahogyan helytelen 
i rányban fejlődött. Magyar szemszögből nézve, 
a régi nagyasszony helyét a modern nő fog-
lalja el, ami valami felszabadulásfélét jelent 
mindama kötelezettségek és szokások alól, amit 
azelőtt nőiesnek tartottunk. 

Ha a nőnevelés jelenlegi helyzetét nézzük, 
kétféle irányzat elveinek mérkőzését látjuk. 
Az egyik irány a nő teljes szabadságát írta 
zászlajára s minden téren a férf iakkal való 
teljes egyenlősítésre törekszik. Egyenlő mun-
katerületet, munkateljesítményt, egyenlő fize-
tést, a társadalmi életben egyenlő viselkedést, 
szórakozást, egyenlő jogokat kíván. A nőt 
gyakorlati és reális ismeretekre, kenyérkereső 
pályára kívánja nevelni s hivatásszeretetét is 
i(le aka r j a fejleszteni. A másik irányzat az 
eszményi, erkölcsi kineveltséget k ívánja az ér-
lelem fejlesztésével ugyan, de az értelmi élet 
nevelésével előtérben, az eszményi nőiesség tel-
jes megóvásával. 

Kétségtelen, hogy ez utóbbi nézet az ideáli-
sabb, mert ez teljesen a női hivatás betöltésére 
való nevelést k ívánja s egyedül a családnak 
óha j t j a a nőt megtartani. Igen, de az élet már 
úgy alakult, hogy sok nőnek önmagának kell 
kenyerét megkeresnie vagy legalább is a család 
fenntartásához keresetével hozzá kell járulnia. 
Ennek a kérdésnek megítélésénél tehát az előző 
irány szempontjait is figyelembe kell vennünk 
s a kettőt össze kell egyeztetnünk. Már itt gon-
dolnunk kell azonban arra, hogy mikor a 
kenyérkereső nőről beszélünk s a nőnevelésben 
a gyakorlatiasságról van szó, nem csupán a ta-
nár-, tanító-, tisztviselőnőkre és ezek nevelésére 
gondolunk, hanem az ipar területén, a gyárak-
ban dolgozó s a falunak földmíveléshez kapcso-
lódó nőire és ezek nevelésére is. H a mindezeket 
átgondoljuk, könnyen megállapíthatjuk azt, 
hogy a sokfelé ágazó követelményt és kívánal-
mat a gyakorlati életre való nevelés szempont-
jából egységbe olvasztani szinte lehetetlen. Az 
egyeztetés csakis azon a területen történhetik, 
ahol minden nő hivatása találkozik. Ez pedig: 
a család. Mert akárhogyan nézzük a dolgot, a 
kenyérkereső nő is elsősorban nő s csak másod-
sorban kenyérkereső. S a nevelés közben ki 
mondja meg azt előre, hogy kiből lesz feleség, 
anya s kiből tisztán kenyérkereső1? Egyben azon-
ban az elvek harcában is meg kell egyeznünk. 
Ez pedig az, hogy a nőiesség eszményi szem-
pontjainak, mely a nőt nőnek, feleségnek, csa-
ládanyának tekinti, a nőnevelés egész területén 
legelső helyen kell állania. És ez nincs ellen-
tétben a gyakorlatiassággal, az élethivatásra 
való nevelés gondolatával. Ez azonban az isko-
lákat újabb feladat elé áll í t ja. I t t főként a 
leányiskolákra, elsősorban a polgári és közép 
leányiskolákra, a tanítónőképzőkre, a kereske-
delmi iskolákra gondolunk. Ezeknek ugyanis el 
kell végezniök ugyanazt az anyagot, amit a fiú-
iskolákban elvégeznek, ami természetes is, mert 
hiszen a kenyérkeresettel kapcsolatos élethiva-
tás betöltésénél ugyanazt a hozzáértést, munka-
teljesítményt kell megkívánnunk a tanár-, ta-
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nító-, hivatalnoknőtől, mint a férfi tanártól, 
tanítótól, hivatalnoktól. A leányiskolák tanter-
veiben a humán- és közismereti tárgyak anyaga 
majdnem teljesen ugyanaz, mint a fiúiskolák 
tantervében. Sőt a leányoknál a női kézimunka 
és a háztartástan még pluszt is jelent. Az Uta-
sítások az anyag kiszemelése közben azonban 
már lényegesebb eltérést mutatnak. Ott már 
találkozunk, de csak valamicskét olyan anyag-
gal, amely kizárólag az ideális nőnevelést szol-
gálja. 

Bárhogyan nézzük a dolgot, azt lát juk, hogy 
a különféle hivatásos kenyérkeresetre való ki-
képzés a leánynevelés igazi, ideális célját meg-
akadályozza vagy legalább is lényegesen meg-
nehezíti. Mindamellett ha a nőnevelést a család 
szempontjából nézzük, aminthogy ebből a szem-
pontból is kell néznünk, beláthatjuk, hogy a 
nőnevelés egész területén nagyobb teret kell 
biztosítanunk annak a nevelésnek, amely a nőt 
igazi élethivatására készíti elő. 

Sokan azt tar t ják, hogy jó volna, ha a nő-
nevelést már az óvodáktól elkülöníthetnénk a 
fiúkétól s ez az elkülönítés megmaradna a 
nép- és középiskolákban, sőt a szak- és a fel-
sőbb iskolákban is. Viszont vannak, akik az 
együttes nevelés (coeducatio) hívei. I t t meg az 
a kérdés merül fel, vájjon célszerű-e a két nem 
i f júságá t egy helyen, egymással összevegyül-
tén, azonos terv és módszer szerint, hasonló esz-
közökkel nevelni és. tanítani, avagy nem! 

Az együttes nevelés hívei abban látnak előnyt, 
hogy a két nem i f júsága már korán egymás-
hoz szokik, megtanulja egymást megérteni, ami 
a társadalomban való későbbi együttélést meg-
könnyíti, elősegíti. Ennek a nézetnek a hívei 
még a nemi ösztön kifejlődésének időszakában 
sem- látnak az együttnevelésben veszedelmet. 
Azt tar t ják, hogy a két nem if júsága ebben a 
korban már kinn az életben is sokat találkozik 
egymással s miért ne lenne akkor együtt az 
iskolában, ahol hozzáértő, hivatásos nevelő irá-
nyí that ja a gondolkozást, az érzést, az egymás-
sal való érintkezést? Jó, ha ebben a korban 
megvan a vezető és irányító felügyelet. 

A másik tábor hívei, akik az együttes neve-
lés ellenzői, azt tar t ják, hogy a két nem i f jú -
sága kinn az életben, a társadalmi rendes érint-
kezés közben és a szokásos társadalmi össze-
jöveteleken szokjék össze. Az együttes nevelés 
pedig nem veheti különösebben figyelembe a 
leány- ée fiúnevelés különleges érdekeit. 

A két álláspont között mi a következőt vall-
juk : A kisdedóvodákban s a népiskolában 
semmi nehézséget nem okoz a koedukációs ne-
velés. Mihelyst azonban a gyermekek elérik azt 
a kort, amelyben az önfenntartás ösztöne mel-
lett a fa j fenntar tás ösztöne is megjelenik, a két 
nem if júságának együttes nevelése már vesze-
delemmel jár. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy 
a csecsemőkortól a gyermekkoron át, egészen 
a kamasz-, illetőleg a bakfiskorig a két nem 
i f júsága között nembeli közöny van, ami nem 
r i tkán ellenszenvvé fajul . Hányszor tapasztal-
juk azt, hogy ebben a korban a fiú civakodik, 
veszekedik a leánnyal, nem előzékenykedik, nem 

udvariaskodik s valami lealacsonyítónak tar t ja 
a leányokkal való együtt játszást. Viszont a leá-
nyok sem vonzódnak a fiúkhoz. Ez a nemi kö-
zöny tehát nem veszélyezteti a nevelést. Veszé-
lyesnek kezd azonban válni a serdülés éveiben, 
amikor a nembeli közöny kölcsönös vonza-
lommá érik. Ekkor már fiú és leány érdeklőd-
nek egymás iránt, tehát a két nemnek egymás-
hoz való közeledése kezdődik. Ekkor már kere-
sik is a fiúk a leányokkal való találkozást és 
viszont. Minthogy a leányok gyorsabban fej-
lődnek, természetes, hogy náluk ez az érdek-
lődő vonzalom hamarább fellép, mint a fiúknál. 
Ebben a korban a leányok akarat lanul is igye-
keznek szebben öltözködni, magukat csinosítani 
s viselkedésükkel a fiúk figyelmét, érdeklődé-
sét magukra irányítani. A leányoknak ez a ter-
mészetes fejlődéssel együtt járó viselkedése ma-
napság már nagyon elfajult és sokszor túllépi 
azt a határt , ami az erkölcs, az illem, a jóneve-
lés és az igazi nőiesség szempontjából kívána-
tos. Igen széles társadalmi rétegben a serdülő 
leányok sokkal többet engednek meg maguk-
nak, mint amennyi szabad volna. Éppen azért 
a leányok irányító, vezető nevelése ebben a 
korban roppant fontos. I t t a nevelő feladata, 
hogy a természetadta haj lamokat kellő óvatos-
sággal s ráhatásokkal fékezze, irányítsa, helyes 
ú t ra terelje, mindig szem előtt ta r tva az igazi 
nőiesség kívánalmait. Jó l jegyezzük meg, hogy 
itt nem elfojtásról van szó, hanem csak a szer-
telenségektől való megóvásról s az igazi nőies-
ség, az erkölcs, a nemes ízlés és illem megtar-
tására való késztetésről, mégpedig finoman, a 
lehető legóvatosabb nevelői tapintattal. A lesel-
kedések, rajtaérések már nagy ba j t jelentenek. 
I t t is a megelőzésen van a leánynevelésben a 
hangsúly. Ezt pedig csak akkor tehetjük, ha 
fel ismerjük azt a kort, amely a leányoknál fel-
tétlenül bekövetkezik s a már ezt megelőző 
nevelésben is gondolunk erre a természeti tör-
vényszerűségre. 

Az együttes nevelésnél gondolnunk kell a r ra 
is, hogy a fiú később érik, fejlődik, mint a 
leány, vagyis a bakfiskor hamarább bekövet-
kezik, mint a kamaszkor. A serdülő leányoknak 
viselkedése előmozdítja a fiúknál még szuny-
nyadó ébredést, ami természetellenes, nevelési 
szempontból veszélyes. És itt ne gondoljunk 
mind já r t az érzékiségre, mert a serdülőkorban 
nem ez lép fel először. Kezdetben az érzelmi 
világ az érzékiességtől még mentes. A serdülők 
ilyenkor inkább érzelgősek, mint érzékiek. Köl-
tők, művészek, művésznők, hősök, önfeláldozó 
jótevők, de csak képzeletben. Ennek a kornak 
szerelmei rendszerint minden erotikus vonatko-
zástól mentesek, pusztán a képzelet játékai. Ez 
azonban csak a leányokra vonatkozik, akiknél 
csak később jelennek meg s vegyülnek az érzel-
mekbe erotikus vonatkozások. A fiúknál ez 
koraibb, szinte átmenetnélküli, de náluk is pá-
rosul az érzelgősséggel, amelyet az idealizáló 
képzelet játéka vezet, 

Mindezekből lá that juk, hogy az egyiittnevelés 
13—14 éves kortól kezdve semmiesetre sem kí-
vánatos. 
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A különnevelésnek egyébként más fontos okai 
is vannak. Ebben az életkorban ugyanis a leá-
nyok nevelését már teljesen a nemüknek, ideá-
lis hivatásuknak megfelelő irányba kell beállí-
tanunk azért, mert a későbbi családanyaságra 
ekkor oktathatók és nevelhetők legeredménye-
sebben. I t t tehát az értelmi képzés köréből fő-
leg olyan ismeretanyagot kellene átadni a 
leánytanulóknak, amely az egészséges és taka-
rékos táplálkozásra, a főzésre, sütésre, a ruház-
kodásra, a szabásra, varrásra , foltozásra, mo-
sásra, vasalásra, a csecsemőápolásra, gyermek-
nevelésre, betegápolásra, a lakás és kert rend-
bentartására, a háztartásra, gazdálkodásra, be-
vásárlásra, a pénzkezelésre, költségvetésre, el-
számolásra és mindarra vonatkozik, ami a nő 
élethivatásával szorosan kapcsolatos. Az sem 
mindegy, hogy mindezeket elméletben vagy 
gyakorlatban tanítsuk-e. A tiszta elméleti ta-
nítás va jmi keveset érne. Az elméletet i t t páro-
sítani kellene a gyakorlattal, mégpedig a lehető 
legmélyebben. A gyakorlat támogassa az elmé-
letet, az elmélet tudatosítsa a gyakorla-
tot. Gondolkozhatunk azon is, vá j jon mind-
ezek a tudnivalók a tantárgyakkal kapcsolat-
ban, avagy azoktól teljesen elkülönítve lenné-
nek-e tanítandók. Lehetne az egyes tantárgyak-
kal kapcsolatban is. Ebben az esetben azonban 
a tantárgyak anyagát úgy kellene megválogat-
nunk, hogy az mindig szem előtt tar tsa a gya-
korlati élet követelményeit. 

Természetes, hogy az ismeretnyujtással kar-
öltve kellene járnia a nőnevelés másik céljá-
nak, a női lélek kialakításának. Mert mit érne 
a tisztán tárgyi képzés nevelés nélkül? Hiszen 
éppen az a baj, hogy mai nevelési rendszerünk 
mellett a nőnevelés alig-alig különbözik a fiú-
neveléstől. Egyrészt ezért van az, hogy a nő le-

tért arról az útról, amely őt eszményiesen 
nőiessé teszi. Annak a lelki finomságnak kiala-
kítását kell a nőnevelésnek maga elé tűznie, 
amely az ideális női típus alkotóeleme. Ne le-
gyenek „fiús leányaink" és „leányos fiaink". 
A gondolkozásban, az érzésben, a magatartás-
ban, társadalmi érintkezésben, a munkakör be-
töltésében is maradjon a leány leány, a fiú fiú. 
Ezt pedig csak akkor érjük el, ha a nevelésben 
a két nem élethivatását szem előtt tar t juk. Min-
den magyar leány olyan nevelésben részesül-
jön, amely őt az anyai és családi munkára, a 
nő igazi élethivatására képesíti, még akkor is, 
ha a körülmények azt kívánják, hogy kenyér-
kereső legyen. 

De minket a népiskola szempontjából is érde-
kel a nőnevelés kérdése. Tisztán leánynépisko-
láink igen könnyen megoldhatják az igazi nő-
nevelés kérdését a nevelésben is, az ismeretek 
nyúj tásában is. Tantervünkben azonban itt is 
valami hiány van. A leányiskolák tantervébe 
ugyanis több olyan anyagot kellene felvenni, 
ami tisztán leányoknak való. Hacsak olvasó-
könyveinket nézzük, már azokból is könnyen 
megállapíthatjuk, hogy alig egy-két olvasmány, 
költemény van bennük, amely tisztán leányok-
nak való. Pedig a női lélek kialakításához és 
a nő élethivatásának betöltéséhez egészen más 
olvasmányok kellenének, mint a fiúkéhoz. És 
így vagyunk minden tantárgynál, kivéve a 
kézimunkát. Igaz, hogy népiskoláink túlnyomó 
része osztatlan és vegyes. Ezekben az iskolák-
ban már nehezebb a kérdés megoldása, de gon-
dos mérlegeléssel még itt is szolgálhatjuk az 
igazi nőnevelés ügyét. És kell is szolgálnunk, 
mert a család a társadalom alapja, az igazi nő-
nevelés pedig a családvédelem első és elenged-
hetetlen feltétele. 

E P E D J Ü K JÁTUZAKI A GYEB9IEKEKET ! 
í r t a : NÉMETH BÉLA 

Századunk nem a repülőgép, rádió, a technika 
százada, hanem a gyermekeké. Soha még nem 
volt olyan kiterjedt irodalma a gyermekeknek, 
mint ma. Soha nem volt annyi kérdés és meg-
oldásra váró annyi felelet, mint most, a háború 
utáni időkben. 

A figyelem ráterelődik a kis emberpalántákra. 
Nagy méretekben megindul a cserkészmozgalom, 
megalakul a szívgárda, a vöröskereszt-egyesület, 
mesedélutánokat rendeznek, napközi otthonokat 
állítanak fel. Mindezt egy testben és szellemben 
erősebb, egészségesebb nemzedék érdekében. 

Mindenki szeretettel nézi a játszadozó, futká-
rozó gyermekeket. De nagyon kevés embernek 
ju t eszébe, milyen fontos jelensége ez a gyermek 
életének. Gyermek játék nélkül el sem képzelhető. 

Mi, felnőttek, ha visszaemlékezünk a múltra, 
gyermekkorunkra, ragyogó világ nyílik meg lel-
künk előtt, mely tele van játékkal. Milyen jól és 
tisztán emlékezünk vissza a sátorépítő, rabló-
panduros, török-magyar háborús játékainkra. 
Még most is, sok év után, emlékezünk egy-egy 

kedves játékszerünkre, ami talán nem is volt 
egyéb, mint egy almáért vagy egy tízóraiért 
cserélt dugóspuska, vagy fadobozból és cérna-
karikákból készült kocsi. Gyermekkorunkból meg-
maradtak a játékemlékeink. Ezek édessége örökre 
a mienk, ezeket semmi ki nem moshatja a lel-
künkből, ezek végigkísérnek bennünket az életben. 

Nincs boldogtalan ember, ha játékos gyermek-
kora volt. Ezért nem szabad megrabolni a gyer-
meket a játék örömétől, mert aki ettől meg-
fosztja, egész életére kiható boldogságától ra-
bolja meg. Életét zorddá, kietlenné teszi. A játék 
a gyermek beszéde. Épp olyan beszéd, mint a 
nyelv, csak az a különbség, hogy a játékbari a 
gyermek-beszéd mozgásokba öltözik. Hogy mi-
lyen játékkal játszik, az mellékes. Biológiai 
szempontból csak egy fontos, hogy játsszék, ille-
tőleg mozgásokat végezzen. 

A gyermeket ösztöne viszi a játékra. Minden-
ből, mely dolog érdeklődési körébe esik, játékot 
csinál. í gy játszik már a kis pólyás is, mikor 
összegyűri kicsi kezecskéjével takarója sarkát, 
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elereszti, ú j ra megfogja, gyűri, rágja . Ha ezt 
megunta, nézegeti a kezét, forgat ja a levegőben, 
mek nő, vele együtt szaporodik a játékalkalmak 
száma is. A talált papirosdarabkát kisimítja, az-
majd a másik kezével u tána kap. Amint a gyer-
után minden ok nélkül összegyűri. H a színes 
papírhoz jut, azzal napokig eljátszik, előtte ér-
dekes alakú darabokat megszemélyesíti, tulajdon-
ságokkal ruházza fel. 

Négyéves korában már képzelőtehetséggel meg-
áldva játszik, mikor a fadarabkákat kutyának, 
cicának, apukának, anyukának kereszteli el. S 
ami a legérdekesebb, ezek a fácskák hasonlíta-
nak az általa megnevezettekhez. „Anyuka, raj-
zolok." Megnézzük az ötéves gyermek rajzát . 
Bizony nem látunk mást, mint egy vonalgombo-
lyagot. S mikor elgondolkozva nézem a munká-
ját, már mondja is, hogy itt a cica! Noha a leg-
lelkiismeretesebb átjavítással sem lehetne cicát 
rajzolni belőle, de ő mégis ismeri, t ud ja és hiszi, 
hogy az cica, sőt hosszabb idő múlva is ráismer 
ál lat jára. 

A játék testi és szellemi szükséglete a gyermek-
nek és egészen ösztönös, akárcsak a gombolyag-
gal játszó kis cicáé. Ha nem volna az, nem lenne 
a játék olyan általános, melynek csak a fáradtság 
vet véget. Mely úgyszólván az élet első jelensé-
geivel kezdődik és tar t a gyermeki organizmus 
fejlődésének addig a határáig, mely a gyermek-
kort az emberi fejlettség állapotától elválasztja. 

Nem szabad bosszankodni azon, hogy jobban 
szeret kint ugrálni, futkározni, mint bent a szo-
bában asztalnál ülve, könyv felett görnyedni. 
S jobban szeret porból hegyeket, sárból várakat 
építeni, mint számokat összeadni. Ezáltal fej-
leszti testét s megszerzi annak azt a rugékonysá-
got, mely által a lélek akaratának biztos, alkal-
mas és gyors végrehajtója lesz. A játék az az 
eszköz, melynek ú t j án a gyermek testi, lelki ere-
jét először megkísérli. A játékban az egész test 
él. Mozog minden izom; a tüdő munkássága élén-
kebb lesz, a gyorsabb vérforgás p í r t varázsol 
arcukra; csillogóvá teszi a szemeket s megfrissül 
tőle az egész gyermek. 

A felnőttek azért játszanak, mert ezt kellemes-
nek, gyönyörködtetőnek vagy az egészségre, szel-
lemi felfrissülésre hasznosnak találják. A gyer-
mek nem azért játszik, hogy a felnőtteket utá-
nozza. Ha kocsist játszik, nem a parádés kocsist 
utánozza, hogy fogja a gyeplőt és az ostort. Meg-
kérdeztem kis unokaöcsémet, mikor két széket 
összekötött zsineggel és ő nagykevélyen meg-
engedte, hogy felülhessek melléje a bakra, amit 
ismét csak szék helyettesített, miért szeret kocsis 
lenni"? Azt felelte: „Mert a lovak szaladnak, húz-
zák a kocsit, arra mennek, amerre akarom és ha 
szólok hozzájuk, megállnak!" Ezután meg is állí-
totta tüzesvérű lovait, mert megérkeztünk Bajára . 

Tehát azért akar kocsis lenni, mert tud a lovak-
nak parancsolni. Mi ez? Mint tudatára ébredése 
sa já t erejének és hatalmának. Élvezi a testi és 
szellemi kiválóság győzelmének örömét, önmagá-
nak érvényesítésére, erőinek szabad kifejtésére, 
összemérésére kap ösztönzést. 

Ha játékszerekkel játszik a gyermek, ügyel-
jünk arra, hogy egyszerre csak egy játékszerrel 

játsszon. Ne vehessen addig elő másikat, míg az 
előzőt helyére nem tette. Ezáltal megtanul már 
korán vigyázni dolgaira, hogy azokat se el ne 
veszítse, se el ne rontsa. Másrészt, ha egyszerre 
sok dologgal rendelkezik, gondatlan,- kapzsi lesz. 

Jön a karácsony. Majd a gyermek születés-
napja, azután meg névnapja lesz. Minek örülne 
legjobban? Mit vegyünk neki? Gondolkodik ilyen-
kor a szülő és megkezdődik a séta a játékosboltok 
kirakatai előtt. Egyheti séta és gondolkodás után 
gőzmozdonynál állapodik meg. Igaz, egy kicsit 
drága, de szép és magától szalad, mert igazi gőz 
ha j t j a . Ennek biztosan nagyon fog örülni. Néz-
zük csak, mit csinál a szép, drága mozdonnyal a 
kis ünnepelt? Zsineget kér, ráköti a kéményre és 
húzza. Miért úgy húzza? Miért nem gyönyörkö-
dik abban, hogy az magától szalad, hajtva a gőz-
től? Hát észreveszi a gyermek a technikát? 
A természeti erőket, a zsenialitást, a szerkezetet? 
Nem! Akkor a gyermeknek is olyan szemmel 
kellene nézni ezt a játékcsodát, mint a felnőttek-
nek. Azaz, olyan ismeretkörrel kellene rendel-
keznie is. Tudnia kellene, hogy a vízből, ha for-
raljuk, gőz lesz, a gőznek feszítőereje van, ha azt 
dugattyúba vezetjük, az mozgássá alakul. A 
mozgást csuklóskarok segítségével átvisszük a 
kerekekre és akkor szalad a mozdony. Ezek mind 
ismeretlen, nehéz fogalmak a gyermekeknek. Mi-
kor apukája megmutatta, hogy magától is tud 
menni a mozdony, kíváncsian, de távolról nézte. 
Mikor egyedül maradt , kíváncsisága odairányult, 
hogy szétszedte, megnézte mi van benne, mitől 
megy. Természetesen elrontotta a drága játékot, 
melyet másnap már elő sem vett, mivel kerekei 
is hiányoztak és nem lehetett húzni. Egy hét 
múlva már a mozdonyroncsot el is cserélte egy 
sípért. Ezt aztán napokon át fú j ta , mert ő 
vasutas. Jöhet-mehet a vonat és ment ő, maga 
u tán húzva a zsinegen egy hülznis skatulyát, 
közben fütyült és sistergett, utánozva a vonatot. 
Nem jobb lett volna egyszerű famozdonyt venni, 
melyen csak kerekek vannak? És egy kéményt-
utánzó farudacska? Ezzel eljátszott volna, mert 
ezt ő maga fűti . Ö a gőz, ő a gépész, ő a fütyülő. 
Minden ő. A lelket ő adja neki. A valóságtól 
szuggerált lelki állapot, a képzelet, az elképzelés, 
az utánzás, szóval a gyermek lelki munkája vé-
gez mindent. Míg a gyár mozdonya maga sza-
lad, itt mindent a valóságos gőz, a valóságos 
gép végez. 

A gyermek játszani akar, nem pedig technikai 
csodákban gyönyörködni. Neki játék kell! Játék,, 
mely semmi mással nem függ össze, csak az ő 
lelkével, mely semmi mást nem tételez fel, mint 
amennyit ő megkíván a játéktól. Ez az oka, hogy 
a játékgyár mozdonya minden csodás volta mel-
lett sem köti le a gyermeket. Csak az a játék a 
gyermeknek, ami az ő egyéni tevékenysége. Ami 
az ő egyéni akaratának, erejének tevékenységét 
munkába szorítja, nem pedig tétlenségre kárhoz-
tat ja . 

H a a gyermek nincs hozzászoktatva a boltban 
vett drága művészies játékokhoz, mely h a m a r 
elromlik, eltörik, később csak azért, mert neki 
nincsen ilyen játéka, nem lesz rosszkedvű és 
únott. 



540 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 <59. ÉVF. 

Míg kicsi a gyermek, megfelel neki játéknak 
minden, ami a kezeügyébe esik. Megtalálja a 
maga játékát kavicsokban, a lehullott falevelek-
ben, ronggyal felöltöztetett fapálcikákban. Ha 
nagyobb lesz, majd csinál magának játékot. Ki-
fa rag ja a maga kardját , puskáját , repülőgépét. 
Ha meg munkája közben i rányí t juk egy-egy 
megjegyzéssel, vagy még segítünk is neki egy-
két faragással, tehát azt látja, hogy nem moso-
lyogjuk ki játékát, hanem komoly munkának te-
kintjük, hálás lesz. Ezzel hozzászoktatjuk, hogy 
amire szüksége van, azt önmagától, ne mások 
támogatásától, gyámolításától vár ja . Vágyaiban 
mértéktartást, szorgalmat, kitartást, találékony-
ságot, okoskodást és takarékosságot tanul. Mind 
olyan tulajdonságok ezek, melyeknek nagy hasz-
nát lát ja férfikorában, amelyeket éppen ezért mi-
nél korábban és minél alaposabban kell elsajá-
títania. 

Csodás átalakító ereje van a játéknak, hatal-
masan szuggerálja a gyermeket s jellemhibáinak 
éppúgy lehet forrása a rossz játszópajtásokkal 
való játszás, mint megfordítva, orvoslása a jel-
lembeli hibáknak, a jó jellemű barátokkal való 
játszás. 

Leszoktatja a hamis önérzetről, mert meg fogja 
tanulni azt, hogy a maga gyengébb erejét alá-

rendelje az erősebbnek. Türelmet tanul, de meg-
tanul parancsolni. Játékának, munkájának vé-
delméért nálánál nagyobb és erősebb gyermek-
kel szembeszáll, leveti félelmét, megedzi bátor-
ságát. Megtanul gyorsan határozni, a szeleskedő, 
a merész pedig megfontolni. 

Semmi le nem foglalja úgy, mint a játék. Ez 
megóvja a tunyasággal, tétlenséggel járó hely-
telen képzelgéstől. Nem enged időt a rossz szen-
vedélyek kifejlődésének. Megújítja, felfrissíti a 
munkára szükséges erőt. 

Legyen a játék a jól megérdemelt munka ju-
talma, melyet szívesen vár a gyermek s mely 
munkája elvégzésére serkenti. 

Vigyük tehát minél többet ki a gyermeket a 
szabad természetbe játszani, vigyük ki az erdőbe, 
a virágos rétre. Adjunk minél több alkalmat 
arra, hogy láthassa, megfigyelhesse, játékba-
foglalhassa a természetet. Érezhesse az áldó és 
éltető napsugár minden melegét, lássa ragyogá-
sát a természeten s a természet színpompáját és 
azt a sokféleséget, melyet eléje tár színben, for-
mában, látnivalóban. Ezek a szépségek, melyek 
a maguk nagyszerű természetességében benyo-
mulnak a gyermek lelkébe, olyan nyomokat 
hagynak ott, melyeket ki nem törölhet belőle az 
élet vihara sohasem. 

A KÖR1YEXET * AZ ÖRÖKLÉS HATÁSA 
AZ ÉRTELEM FEJLŐDÉSÉRE 

Dr. Henri Piéron, a Collége de France tanárának a Pour l'Ere nouvelle f . évi április - májusi számában 
megjelent tanulmánya nyomán 

Tapasztalati tény, hogy ha az egyének értel-
mességéről bizonyos törvényszerűségeket, az 
intelligencia-tesztek segítségével bizonyos átla-
gokat akarunk megállapítani, sehogy sem va-
gyunk képesek általános érvényű adatokat kapni. 
Adott helyekre, adott környezetekre meghatáro-
zott középátlagok más helyekre, más környeze-
tekre alkalmazottan megbízhatatlanoknak bizo-
nyulnak, olyannyira, hogy az egyének értelmi 
szintjének megállapításakor meglehetős nehézsé-
gek mutatkoznak. 

Még a Binet módszere nyomán meghatározott 
értelmi életkorok sem egyetemes érvényűek, még 
ezeknél is számba kell venni, hol, minő környe-
zetben vették föl azokat. Egy bolsevista pszicho-
technikus meg is támadta Binet doktort, amért-
hogy — szerinte — a jómódú polgári osztály 
gyermekeire szabta átlagait, a szegénysorsúak-
kal pedig nem törődött. Pedig Binet doktor ko-
moly, tárgyilagos tudós volt s az iskolai környe-
zetekben végezte kutatásait, amelyekben vegyest 
megvoltak a különféle társadalmi rétegeződésű 
családok származottai. 

A környezettel tehát, mint az értelmi fejlődés 
tényezőjével, okvetetlenül számolnunk kell. S ez-
zel olyan probléma mered elénk, mely rendkívül 
éles elméleti vitákra adott okot a szociológiai, 
valamint az élettudományi (biológiai) felfogást 
valló szakemberek között. Az előbbeniek szerint 
ugyanis az értelmi színvonal a társadalmi s 

gazdasági helyzet függvénye, míg az utóbbiak 
amellett kardoskodnak, hogy az értelem foka 
mélyen járó egyéni tényezőkön: az öröklésen, a 
velünkszületett (kongenitális) jellegeken mrilik. 

Még a nyilvánvaló tényekhez is más és más 
magyarázatokat fűznek az ellenlábasok. Így pél-
dául a tesztek segítségével határozottan megálla-
píthatni, hogy kedvezőbb társadalmi helyzetű 
családoknak a gyermekei általában lendületesebb 
értelmi fejlődést tanúsítanak, mint a mostoháb-
bakéi, hogy tehát kétségtelen az összefüggés -a 
szociális életszint és az értelmi haladás közt. 
(Chapman és Wiggins vizsgálatai 1926-ból.) Ezt 
a jelenséget az élettudományi felfogás hívei ak-
ként magyarázzák, hogy a szociális felsőbbrendű-
ség a szülők értelmi felsőbbségének a következ-
ménye s gyermekeik örökségül kapják tőlük ezt 
a fejlettebb értelmi képességet; amivel a milieu-
elmélet frigyesei azt vetik 6zembe, hogy a társa-
dalmi s gazdasági rétegeződés nem is az értelem 
fokán, hanem jobbadán a véletlenen alapszik, a 
gyermekek szellemi képességei pedig abban a 
környezetben fejlődnek rohamosabban, amely e 
képességeiket, intelligenciájukat többet foglalkoz-
tatja, gyakoroltatja, és ha kísérletképen cserél-
nénk s a proletárgyermekeket helyeznők a kulti-
vált környezetbe, a szerencsésebben szülötteket 
meg munkáscsaládokhoz adnók, akkor fordított 
eredmény mutatkoznék. 

Ez utóbbi állítást azonban megcáfolják Jones 
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és Carr Saunders kutatásai (1927), amelyek azt 
bizonyítják, hogy még az árvaházakban, tehát 
külsőleg teljesen azonos környezetekben nevel-
kedő gyermekeknél is kiütköznek az öröklött ké-
pességek: még itt is meg lehetett állapítani az 
összefüggést az értelmi fejlődés üteme és a néhai 
szülők társadalmi viszonyai közt, bár már nem 
oly kézzelfoghatóan, mint a szülői otthonban 
növekedetteknél. 

Ám akadnak olyanok is, akik még tovább 
mennek s azt a vélekedést is megkockáztatják, 
hogy már magukon a jobban szituált szülőkön 
is megmutatkozik az örökletesség, hiszen már ők 
is élvezték az anyagiakban, szellemiekben egy-
aránt gazdagabb környezetnek testi-lelki áldásait, 
nem csoda tehát, ha a tőlük származott gyerme-
kek szintén bizonyos felsőbbrendűséget nyilvá-
nítanak. 

Íme az ellentétes elméletek, amelyeknek mind-
egyikében van valami igazság, de amelyek — 
nyilván — mennél merevebbek, annál inkább 
megtévesztők. A különféle környezetekben nevel-
kedő gyermekeknek az árvaházbeliekkel való 
egybevetése világosan arra mutat, hogy az érte-
lem fejlődésére közvetlen hatást gyakorol a kör-
nyezet, de kihat az öröklött alkat is. 

Vizsgáljuk közelebbről ezt a kérdést. # 

H a élettudományi szempontokból indulunk ki, 
nem mellőzhetünk bizonyos összehasonlításokat, 
amelyek arra figyelmeztetnek, hogy egyaránt 
számolnunk kell mind a lények fejlődésére ak-
tuálisan (az illető időpontban) kiható tényezők-
kel, mind pedig a magban szunnyadó örökletes-
séggel. így a növényvilágról tudjuk, hogy a mag 
s a talaj egyformán kihat a fejlődésre; köz-
ismert dolog, hogy különböző eredetű magvak 
ugyanabban a talajban is nagyon eltérő termé-
nyeket hoznak, meg hogy azonos származású 
magok más-más talajban ismét nagyon külön-
böző terményeket produkálnak. 

A csirában tehát szunnyadó állapotban már 
megvannak azok a fejlődési lehetőségek, amelyek 
aztán csak később mutatkoznak meg. S az ember 
néha mégis kísértésbe jön és a környezet hatásá-
nak hajlandó tulajdonítani olyan jelenségeket is, 
amelyek pedig ama spontán, benső fejlődési 
lehetőségeknek a következményei. A szülők pél-
dául meg vannak győződve róla, hogy nekik 
tanítaniok kell gyermekeiket a járásra ; holott 
kétségtelen, hogy a járás — ha kezdetben 
külső támogatásra szorul is — abban a pilla-
natban indul meg, amint annak ideg- és izom-
rendszere a gyermekben kifejlődött. 

Ám még ebben sem tagadhatjuk a gyakorlás-
nak, tehát a környezetnek hatását, mert igenis 
fennforog a lehetősége annak, hogy külső be-
avatkozás nélkül ezek a praestabilizált (a termé-
szettől előzetesen elrendezett) mechanizmusok el-
senyvednek. 

Még inkább áll ez az értelmi képességekre. Ha 
ezeket nem foglalkoztatjuk, fejlődésük egészen 
más irányt vesz, mint normális környezetben. 
Kézzelfogható példa rá a beszéd: süket gyerme-
ken nem fog a gyakorlás, mert nem hal l ja a 

hangot, ennekfolytán beszédszervei elsatnyulnak 
és süketnéma lesz belőle; de viszont akármekkora 
fáradsággal sem foghatni emberi beszédre a 
majmot, mert hiányzanak a praestabilizált be-
szélőszervei. 

Az értelmi képességek csúcsa: a gondolkozás, 
a logika s a gondolatnak ezerféle megnyilatko-
zása még inkább a környezet hatása alatt áll. 
Nevelés hí ján, az eszközöket, módokat nyúj tó 
környezet segítsége nélkül hogy' is bontogat-
hatná szárnyait a matematikai vagy zenei ké-
pesség? De maga a képesség gyaníthatólag már 
megvan a gyermek öröklött agyi alkatában. 

így tehát a fejlődés egész menetén megállapít-
ható egyfelől a természetadta mechanizmusok-
nak, másfelől pedig az e mechanizmusokat irá-
nyító külső tényezőknek állandó konvergens (egy 
célra összpontosuló) hatása. 

Az egyéniség kialakulásában is fölleljük ezt a 
kettős közrehatást: a fejlődés kezdeti fázisaiban 
még nem mutatkoznak az egyéni típusok, később 
azonban egyre élesebben domborodnak ki. Hogy 
ez nem kizárólag a környezetnek, hanem az 
egyéni képességeknek s hajlamoknak is a követ-
kezménye, azt beszédesen igazolja az a körül-
mény, hogy ez a differenciálódás még azonos 
környezetekben is megállapítható. 

Monnin kisasszony például évek óta folytat 
kutatásokat, személyes vezetésem alatt, a külön-
féle értelmi típusokról. E vizsgálatok arra a 
megállapításra vezettek, hogy a típusok csak 
bizonyos életkortól kezdve különböztethetők meg 
s azután folyton inkább széjjelválnak, differen-
ciálódnak. Zsenge gyermekek értelmessége glo-
bálisan (egybefogottan) határozható meg: akár-
minő teszteket is vegyünk, akik az egyik típus-
ban kiválnak, azok a többiben is az átlag fölé 
emelkednek. A teljesen egyező környezetekben 
végzett tanulmányok összefoglalása egyébként 
mihamar meg fog jelenni. 

Véleményem szerint tehát nem vonható két-
ségbe, hogy egyrészt a társas környezetnek is 
megvan a maga végtelenül fontos hatása az ér-
telem kifejlesztésére, másrészt pedig igenis van-
nak öröklött, velünkszületett tényezők, melyek az 
értelmi fejlődésre való képességet befolyásolják. 

* 

Az egyének közt mutatkozó különbség némi 
tájékoztatást nyúj t e két tényező igazi hatásáról. 

Áz eddig végzett vizsgálatok főkép a termé-
szetnek egy sajátos esetére, az ikrekre terjednek. 
Tudvalevően kétféle ikrek vannak: egy petéből 
származottak (monozygótok) és két petéből va-
lók (dizygótok). A voltaképeni ikrek a monozy-
gótok, akik mindig egyneműek és megtévesztően 
hasonlítanak egymáshoz, nemcsak testi, hanem 
szellemi tulajdonságaikban is. 

Minthogy az ikrek rendszerint egyazon környe-
zetben nevelkednek, a róluk végzett vizsgálatok 
nagyon alkalmasok arra, hogy fényt vessenek a 
mi problémánkra. Ezer és ezer ikerpáron foly-
tattak rendszeres és minden irányú kutatásokat 
a tudósok. Az eredményt nem szubjektív meg-
határozásokban, hanem tesztek alapján nyert 
számszerű adatokban fejezték ki, azok tehát meg-
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bízhatóan és pontosan mutat ják a testi vagy 
szellemi rokonságnak a fokát az ikerpár két 
tagja között. Fölötte megnyugtató, hogy a külön-
féle helyen, időben más és más tudósok által el-
ért eredmények mind a fizikai, mind az értelmi 
jellegek dolgában meglehetősen azonosak. Akár 
a termetet, a szemnek vagy hajnak a színét stb., 
akár az intelligencia-próbáknak a sikerét vetjük 
is egybe, a rokonságnak megközelítően ugyanazt 
a fokát találjuk külön a monozygót-ikrek s kü-
lön a dizygót-ikrek között. 

Így például 12 méréssorozat, amelyet hat tudós 
monozygót-ikreken végzett, 0 77 és 01)5 közt in-
gadozva határozta meg a rokonság mérvét, az 
átlag mindig felülhaladta a 0'80-at. Holzinger 
megállapítása mind a testi jellegek, mind az ér-
telmi szint tekintetében 0'90 a monozygótoknál 
és 0'62 a dizygótoknál; Hermann és Hogben ered-
ménye 0'86, illetőleg 0'48. Valamennyi mérést 
összefoglalva, az értékjelzés egész 0"95-ig terjed 
a monozygót- és 0'40-re esik a dizygót-ikreknél, 
az átlag 0-84 és 0"44. Összehasonlították az elő-
haladást az iskolai tanulmányokban is és ugyan-
csak a r ra a megállapításra jutottak, hogy a 
monozygótoknál jóval nagyobb a hasonlatosság, 
mint a dizygótoknál. Azt is megjegyezték, hogy 
kivált a természettudományokban s a rajzban 
feltűnő az egyezés. 

A monozygót-ikrek testi és értelmi hasonlatos-
sága magára vonta az elmeorvosok figyelmét is. 
Számos esetét ismerik a monozygót-ikrek meg-
őrülésének, mely azonos vagy hasonló körülmé-
nyek közt és csaknem ugyanabban az időpontban 
tört ki raj tuk, gyakran hosszú évekkel azután, 
hogy egymástól elszakadtak, — az elmebaj tehát 
kevésbbé a környezet, mint inkább az öröklött 
alkat következményének látszik. 

A hasonlatosság azonban még a monozygótok-
nál sem mindig teljes, kivált az érzelmi körben 
s a jellem dolgában mutatkoznak gyakran kü-
lönbségek. Vagy 35 évvel ezelőtt Vaschide társa-
ságában a legkülönfélébb vizsgálatokat végez-
tem a híres sziámi ikreken, akik a mellcsontnál 
voltak összenőve s megállapítottam, hogy jelle-
mük teljesen eltérő: egyikök irányított, kezde-
ményezett, a másik meg engedelmeskedett. 

Monozygót-ikerpárnál nem ritka a kettős 
gyöngeelméjűség, Smith megállapítása szerint 
az esetek 80%-ában ez a ba j a párnak mindkét 
tagján jelentkezik, holott a dizygótoknál csupán 
0'8%-ban. Ezzel a jelenséggel kapcsolatos a mono-
zygótok értelmi színvonalának hasonlatossága is: 
ha ez a szint a párnak egyik tagjánál alacsony, 
nagy az esélye annak, hogy a másik tagnál sem 
magas. 

Vizsgálat alá véve az ikrek többi testvérét, 
akik tehát ugyanazon szülőktől, de egyenkint 
születtek, a kutatók a r ra az eredményre jutot-
tak, hogy a hasonlatosság körülbelül egyezik a 
dizygót-ikrekével; értelmi funkciókban 0'60, testi 
tulajdonságokban 0-52 Thorndike szerint, 035 
Gray és Moshinsky szerint, 0-37 Hermann és 
Hogben 594 páron végzett megállapítása sze-
rint. 

Ami a kivételes hármas- és négyesikreket illeti, 
a kutatók a hasonlatosság alapján főleg azt igye-

keztek megállapítani, hogy azok egy vagy több 
petéből származtak-e. Így Andersen és Scheide-
mann 1933-ban hármasikreknek két csoportját 
vizsgálta meg s arra az eredményre jutott, hogy 
az egyik csoportnak mindhárom tagja nyilván 
egy petéből lett, míg a másiknak egyik tagja 
külön petéből keletkezett. Brintle 1931-ben négyes-
ikreket tanulmányozott s úgy találta, hogy e 
csoportnak két tagja monozygót volt, míg a má-
sik kettő heterozygot, vagyis külön-külön peté-
ből származott. Á tavalyi kanadai ötösikrek bi-
zonyára szintén alapos vizsgálat alá kerülnek. 

* 

Megfigyelés alá vonták a szülők s gyermekeik 
közt mutatkozó értelmi rokonságot is s arra- az 
eredményre jutottak, hogy ha a szülők egyikét, 
akár az apát, akár az anyát az egyik gyermekkel 
mérték össze, az értelmi szint rokonsága 0'40-től 
0"68-ig terjedt; ha az egyik gyermeket mindkét 
szülőnek átlagosan vett értelmi képességeivel 
hasonlították össze, a rokonság foka 0'64 és 0'73 
közt váltakozott; s ha végül a gyermekek átlagát 
a szülők átlagával vetették egybe, az értelmi ro-
konság a legnagyobb: 0'80-as érték volt. 

F é r j és feleség értelmi állapotának összehason-
lításakor már a közös környezet is szerepet ját-
szik. Az értelmi rokonság nagyon változó: egyes 
kutatók igen magas értékhatározóra jutottak, 
egészen 0'74-ig, mások gyönge pozitív, némelyek 
meg éppen negatív eredményre. I t t tehát minden 
eset előfordulhat. Annyi bizonyos, hogy a pár-
választás nem puszta véletlenen múlik, hegy te-
hát nagyon bonyolult problémával állunk szem-
ben. A kiválasztásnál hol a hasonlatosság, hol 
meg az ellentét az irányító, az igazi indítóokokat 
azonban még nem ismerjük, a vizsgálati adatok 
sem meggyőzők s így a nagy változatosság is 
érthető. 

Unokatestvérek értelmi szintjét is egybevetet-
ték s a rokonság fokát 0'125-től egészen 0'30-ig 
terjedőnek találták a különféle kutatók. 

Egész sereg számszerű adattal rendelkezünk 
tehát az örökletességen alapuló értelmi rokonság-
ról. Sajnos, a környezet hatásáról még nincs ele-
gendő számadatunk, ami érthető is, mert hiszen 
a monozygót-ikrek, akik a leginkább meggyőző 
adatokat szolgáltathatnák, rendszerint egyazon 
környezetben nevelkednek. A szakemberek így az 
ellentétes esethez voltak kénytelenek folyamodni 
és az örökbefogadott gyermekeket vizsgálgatták, 
akiknél tehát nincs örökletesség, ellenben meg-
van a környezet azonossága. Olyan családokat 
választottak, amelyekben egyaránt voltak termé-
szetes és örökbefogadott gyermekek. Két, egy-
mástól függetlenül végzett méréssorozatunk van 
eddig: Burks szerint a fogadószülők s a fogadott-
gyermekek értelmi szintjének rokonsága 0'14, 
178 eset alapján; Alice Leahy 186 esetet vizsgált 
meg s a fogadottgyermek és a fogadóapa értelmi 
rokonságát 0'15-ben, a fogadóanyához mérten pe-
dig 0'20-ban állapította meg. Ez utóbbi kutató 
ugyanazon szülők természetes gyermekeinek ér-
telmi képességeit is megfigyelte s 0'51-es ered-
ményre jutott. 

* 
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Íme a teljes együttes, amelynek egyetlen 
hiánya, hogy nincs adat a külön nevelt ikrekről. 
Az elmúlt év folyamán Shuttleworth felhasználta 
mindezeket a számadatokat az ikrekről, a foga-
dott e a természetes gyermekekről és fokozatos 
megközelítések révén a környezetnek közvetetlen 
hatását az egyének különbözőségére 18%-ban ha-
tározta meg. Tehát 18%-ra becsülhetők azok a 
tényezők, amelyek a környezet különbözőségének 
tulajdoníthatók. 

De még ugyanabban a környezetben is lehet-
nek apró eltérések, hiszen tudvalevő, hogy még 
maguk az édes szülők sem bánnak teljesen egy-
formán mindenik gyermekükkel. Ezeknek az 
apró eltéréseknek értékét 3%-ra becsülve, a kör-
nyezet teljes hatóértékét 21%-ban állapíthatni 
meg. 

Ekként az örökletességre 79%, tehát mintegy 
y* rész jut. 

Azonban sorozatos levezetések még az öröklött 
tényezőkben is találnak környezeti hatást, mely 
már a szülőket is érte s mely aztán nemzedékről 
nemzedékre átszármazik. Ezen az úton a csirában 
magában meglevő tiszta örökletesség értékét 
63%-ban, a környezetnek kapcsolatos hatóértékét 
pedig, mely nem a gyermekek fejlődósében, ha-
nem magukban a szülőkben jelentkezik, 16.%-ban 
állapították meg. 

Ezek volnának tehát az egyének értelmességé-
ben mutatkozó különbségeknek az okai. 

Jelentőségük kivált az eugénika szempontjá-
ból nagy, mert világosságot derítenek arra a 
kérdésre, hogy mit nyújthat a származás, az 
örökletesség és mit a környezet. 

# 

Befejezésül legyen szabad mindenekelőtt fel-
hívnom a figyelmet arra a körülményre, hogy 
az örökletesség s a környezet hatásáról végzett 
vizsgálatok rendjén az egyes családok más és 
más környezet gyanánt vétettek, holott valójá-

ban édes-kevés a különbség köztük. Ugyanannak 
az országnak területén nincs is oly nagy különb-
ség a környzetekben. Említettük az imént, hogy 
még a szülői otthonban sem bánnak teljesen 
egyformán mindenik gyermekkel; nos, osak ily 
lényegtelen különbségeket ismerhetünk el ama 
családok közt is, amelyek ugyanannak a társa-
dalmi osztálynak, vagy akár nemzetnek a kebe-
lében élnek. Igen, ha egyazon családnak egyik 
gyermeke idehaza, a másik a pápuák közt, a har-
madik-negyedik meg Ausztrália vagy Afrika 
bennszülötteinek körében növekednék s az így 
szétszórt sarjadékok értelmi fejlődéséről kaphat-
nánk megbízható adatokat, ezek bizonyára éle-
sebben domborítanák ki a környezeti hatásokat 
és jóval csekélyebb részt tulajdonítanánk az 
öröklött tényezőknek. 

Ennekfolytán úgy vélem, hogy a számszerű 
adatokra irányuló törekvés, érdekes volta mel-
lett, még tekintélyes gyakorlati értékkel is bír 
ugyan, mert azok a megállapítások, amelyek a 
nagyjából homogén környezetekben nevelkedett 
egyének értelmi fejlődésének környezeti és örök-
lött tényezőit mutat ják ki, elvitathatatlan jelen-
tőségűek; de mégis fenntartással kell élnünk ez 
adatokkal szemben, azért, mert a vizsgálatok 
még nem terjedtek ki a lényegesen eltérő kör-
nyezetekben nevelkedettekre, pedig csak ezen az 
úton remélhetünk igazán szilárd és megbízható 
adatokat az értelmi fejlődésnél közreható örök-
lési tényezők értékéről. 

Éppen ezért azt a kétharmados értéket, mely 
az eddigi kutatások szerint az értelmi szint ki-
fejlésében az örökletes biológiai tényezőkre jut, 
csak felső határul vagyok hajlandó elfogadni s 
azt hiszem, hogy a valóságban a mi roppant fej-
lett civilizációnk körében ennél csekélyebb rész 
esik reájok. 

Az élen említett általános elméleti probléma 
tehát — véleményem szerint — még nem érett 
a döntésre. 

NEMZETI HíEVEIiÉS, KZELLETII ÉS E B K Ö L € S I 
ÉRTÉKEK TIHZTELETE 

Irta: SZ. SOLYMOS BEA 

A magyar közoktatás terén fordulópontot je-
lent Hóman Bálint kultuszminiszter május 20-án 
elhangzott képviselőházi beszéde, melynek ki-
emelkedő pontja volt, hogy az iskolai életben a 
szellemi és erkölcsi értékek tiszteletét a leg-
felsőbb fokig óha j t j a fejleszteni. 

Miniszteri székfoglalása első percétől fogva 
hall juk hangoztatni, hogy miniszterünk a tanulók 
jellemképzésére és az életre való nevelésére fek-
teti a legnagyobb súlyt. Ezt a programmot egy-
forma örömmel üdvözölte szülő és pedagógus. 

Mindannyian érezzük, hogy korszakválasztó 
idők sodrába kerültünk bele, ami nemcsak a 
technika hatványozott fejlődésének jelenségeiben 
nyilvánul meg, hanem az egész emberiség men-
tali tását egy ú j korszellem formálja át a multa-
kétól teljesen elütő típus kitenyésztésével. 

Az ú j életáram destrukciókon vezet keresztül 
a konstrukciókhoz. Rombol, hogy újat , különbet 
építhessen. 

Ahogyan a főváros régi romantikájának düle-
dező kisházakból álló, múltról regélő utcái, ház-
sorai eltűntek a Tabánból más budai házrelik-
viákkal együtt, hogy szellős, tága9, higiénikus 
tereknek, kerteknek vagy minden modern kényel-
met szolgáló palotáknak, épületremekeknek ad-
janak helyet — éppúgy pusztul a penészszagú, 
dohos, pókhálós könyveken gubbaszkodó, elvont 
elméleteket, kivénült filozófiákat támogató ósdi-
ság a szellemi bázisokon. Nyitott, tágas, nagy, 
levegős ablakokat, messzenéző, nagy terraszokat, 
a természettel, a való élettel közvetlen kapcsola-
tokat keres a holnap embere, a ma ifjúsága. 

Szórói-szóra igazolja ezt Hóman Bálint kultusz-
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miniszter beszéde: „A magyar iskolában ú.jra 
érvényesülni kell annak a hosszú időn át elhanya-
golt nevelő szempontnak, amelynek eredménye-
képen az ismeretközlés túlzása, a gyermeki agy 
befogadóképességét meghaladó szakismeretközlés 
helyett a magyar gyermekekből szilárd, gerinces, 
józan és becsületes magyar embereket nevelhet-
nek. Az iskola célja a magyar életre való tudatos 
előkészítés, az erkölcsjellem, a kötelességtudás, a 
valláserkölcsi és nemzeti világszemlélet beoltása 
a gyermekekbe." 

Van-e ennél maibb, emberibb, élettől duzza-
dóbb, szebb iskolaprogramul valahol"? 

Szedjük pontozatokba s vizsgáljuk meg, ho-
gyan valósíthatja meg az iskola ezeket. Hogyan 
lehet intenzíven előkészíteni a magyar életre? 

Ügy, hogy nemzeti szellem lángja lobogja át 
az oktatókat és tanulókat egyaránt. Nem a piros, 
fehér, zöld színek külsőségeinek unalomig ismé-
telt mutogatásával és görögtüzes puffogtatásával 
oldódhatik meg ez a követelmény, hanem a lé-
lekbe oltott nemzeti, f a j i öntudatból sar jadó erők 
«dzésével. 

Minden pillanatot, minden alkalmat meg kell 
ragadni a tanítóknak, hogy a f a j i öntudatot gya-
rapítsák s a nemzeti jelleg erejét érvényre jut-
tassák. 

A nagy világforrongás közepette nemzetek in-
karnálódnak a régi mentalitást lehányva maguk-
ról, mint tiszavirág a levedlett burkát. A nacio-
nalizmus farkasszemet néz az internacionalizmus 
parázsló szemével. Nacionalizmus fonala kötötte 
egy kévébe a 70 milliós széttagolt németséget, a 
nemzeti eszme egyöntetűsége kovácsolta erőssé 
Mussolini Olaszországát, a nemzeti öntudatra 
való ébredés húzta ki dohos sírboltjából a len-
gyeleket — de még tovább, tovább pereg a film... 

A magyar emberben mindig a két véglet dúlt: 
a szalmalángos sovinizmus és a megalázkodó 
hódolat még a jött-ment idegennel szemben is. 

Ehhez hasonlítva például az angol nemzeti ön-
tudatból természetszerűen következik, hogy nagy 
betűvel í r ja az — Én-t. 

I am — Én vagyok s mindig Én és Én. Ez a 
stílusa nemzeti, f a j i öntudatának is. Az angol 
úgy érzi, mintha Isten kiválasztott népe volna 
az emberiség legfelsőbb létrafokán, akihez más 
fa j , nemzet, nép soha nem érhet fel. Csak angol 
úr lehet: gentleman és csak angol dáma lehet: 
lady. 

A német f a j i és nemzeti öntudatot közvetlen 
közelből megismerhettük a világháborús kapcso-
latok alkalmával. Azóta még jobban kikristályo-
sodott az. 

Ki ne ismerné a Mussolini által ú j r a doppin-
golt latin f a j öntudatát? És a francia iskolák 
padjaiban már korán megtanulják a gyermekek, 
hogy a francia ég gloire-ja alatt születni a leg-
nagyobb földi kitüntetés. 

A nemzeti, a f a j i öntudat injekcióstűje legyen 
a magyar tanító kezében is állandó készenlétben 
e ne csak a tantárgyak keretében merüljön ki 
tevékenysége, hanem minden adandó alkalmat 
ragadjon meg, minden eseményt, minden vonat-
kozást és megnyilvánulást használjon fel, hogy 
ezeknek a segítségével is befecskendezhesse a 

nyitva várakozó gyermekiélekbe a nemzeti érzés, 
a fa j i öntudat szérumát. 

A középiskolák uj jongó örömmel fogadták az 
osztályfőnöki órák rendszerét s általánosítását, 
mert itt egy ú j terrénum adódik, hogy a nem-
zeti nevelés, a jellemképzés, ön- és emberismeret 
s a társadalmi fellépés szempontjai kiteljesedje-, 
nek. Hála legyen érte a korszellem intő szavát 
megértő kultuszminiszterünknek. 

A „nemzeti világszemlélet" legyen az a hori-
zont, amelyen, mint kősziklán, rendíthetetlenül 
áll a magyar ember a gyermekkorától beleoltott 
f a j i és nemzeti öntudatával. 

A magyar embernek más a mentalitása, mint 
bármely más fajé, ezt ismerje meg már az elemi 
iskola padjai között a magyar i f júság. I)e ta-
nulja meg a tárgyilagosság összehasonlító tudo-
mányát is, hogy mindenkor józanul és bölcsen 
lássa önmagát a nemzetközi viszonylat görbe 
vagy egyenes tükreiben. 

De amíg egyik szemével a világfejlődés, az ú j 
kor távoli perspektíváiba tekint, ne vegye le a 
másikat az ősi magyar kultúráról, a tradíciók-
ról, nemzeti hősökről, a magyar könnyel, vérrel, 
verejtékkel termékenyített magyar múltról. 

Hogyan nevelhetünk szilárd, gerinces, józan és 
becsületes magyar embereket? 

Ügy, hogy a való élet meleg vértől lüktető 
jelenéről nem feledkezünk meg a mult kedvéért. 
Ez a korral, a világgal való haladást jelenti. 
Nyitott szemmel kell betekintést engedni a tanu-
lóknak minden világeseménybe, hogy senkit se 
találjon készületlenül az életmillieu, amibe 
belesodródik. 

A jellemszilárdság ősi magyar tulajdonság, 
hisz ennek köszönhetjük dicsőséges multunk szá-
mos példátadó hőseit, vértanúit. Könnyű egy 
ilyen alapra vihartálló várat építeni. De az is-
kola padjai közt állandó ós következetes (nem pe-
dig ad hoc) jellemépítésnek kell végbemennie. 
Kezdődjék ez el az A. B. C.-nél az öntudatra, 
önérzetre, önfegyelmezésre, kötelességíudásra, 
akaratnevelésre, lemondásra, türelemre, tekintély-
tiszteletre, a társadalmi érintkezés szabályaira, 
az emberekkel való bánásmódra, a lovagiasságra 
stb., stb. való céltudatos nevelés által — s mind-
ezt vonják egy fényes aureolába a hatványozott 
valláserkölcsi szempontok. így lesz az iskola egy-
ben az élet iskolája is. 

A sportrekordoknak a szellemi értékeket hát-
térbe szorító rikoltozásait harsogja tiíl diadal-
masan a szellemi és erkölcsi értékek tiszteletének 
megvalósulása! 

Isten az embereket nem teremtette tökélete-
seknek. Zarándokútra küldte őket a tökéletes-
ség messzi, elérhetetlen városa felé. 

J. B. Priesley. 
* 

Ezelőtt elajándékozta magát az ember és úgy 
is bántak vele. Vigyáztak rá, mint valami aján-
dékra. Ma megfizetnek és egy napon, mint min-
den megfizetett és elhasznált árút, félredobnak. 

Erich Kästner. 
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I S K O L Á N K Í V Ü L I N É P M Ű V E L É S 

A szombathelyi országos dalosverseny 
Szombathely városa országos méretű és je-

lentőségű ünnepségnek volt színhelye június 28. 
és 29. napjain, vasárnap és hétfőn, Péter-Pál 
napján. A Magyar Dalos Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége tartot ta ott országos dalosver-
senyét és Liszt Ferenc-ünnepélyét. Csonka-
Magyarország minden részéből mintegy 120 
dalosegyesület jelent meg az ünnepségen több 
mint 6500 dalossal. A magyar dalnak ünnepe 
volt ez és az ország dalosvilágának tisztelet-
adása a halhatatlan Liszt Ferenc emléke iránt. 

Vasárnap délelőtt és a déli órák alat t sűrű 
egymásutánban futot tak be a szombathelyi 
vasúti állomásra a dalosvonatok az ország min-
den részéből. Legtöbbje a dalárdáknak falusi 
dalárda volt, amelyek tagja i népviseletükben 
jelentek meg s a dalosversenynek ezúttal külö-
nösen szép vonást adtak. 

A Magyar Dalos Egyesületek Országos Szö-
vetségének vezetősége részéről leérkezett az 
ünnepségre Bessenyey Zénó, a Szövetség orszá-
gos elnöke, Nevelős Gyula országos másodelnök, 
továbbá Boldis Dezső, a Szövetség országos 
igazgatójának vezetésével a Szövetség egész 
tisztikara. 

Vasárnap délután 3 órakor a városháza nagy-
termében díszközgyűlést tartottak, amelyen a 
helyi előkelőségeken kívül a sziléziai dalos-
szövetség képviseletében Georg Suchan, a cse-
hek, jugoszlávok és románok által megszállt 
területek magyar dalosai nevében pedig többen 
jelentek meg. A díszközgyűlésen Bessenyey 
Zénó elnökölt. Megnyitójában hangoztatta, hogy 
a magyar dalosegyesületek életében a magyar 
dalművészetnek ú j korszaka kezdődik, amely-
ben minden magyar dalosnak egész szívvel és 
kitartó munkával kell résztvennie. Üdvözölte a 
versenyen résztvevő dalegyesületeket és meg-
köszönte Szombathely városnak a XXTV. or-
szágos dalosverseny és Liszt Ferenc-ünnepély 
érdekében tanúsított áldozatkészségét és önzet-
len fáradozását. 

A közgyűlés Bessenyey Zénó javaslatára 

Hóman Bálint kultuszminisztert, Kozma Mik-
lós belügyminisztert és Ostffy Lajos főispánt 
a Szövetség örökös dísztagjaivá, továbbá Bar-
tos Pá l t Szombathelyről, Cigány Sándort Buda-
pestről, Bán Gézát Hajdúnánásról és Pethő 
Endrét Pápáról, akik félszázadnál hosszabb 
idő óta szolgálják a magyar dal ügyét, a Szö-
vetség örökös tiszteletbeli tagja ivá választotta. 

Ezután az elnök a díszközgyűlést felfüggesz-
tette és fölkérte a hallgatóságot, hogy jelenjék 
meg a Szentháromság-téren az ünnepélyes fo-
gadáson. A dalosegyesületek, élükön a koszorús-
lányokkal és zászlójukkal zárt sorokban vonul-
tak fel a Szentháromság-térre, ahol őket dr. Uj-
váry Ede, Szombathely polgármestere, a város 
egész közönségének jelenlétében lelkes beszéd-
del köszöntötte. 

Ugyanaznap este 7 órakor a püspöki székes-
egyházban a Schola Cantorum Sabariensis 120 
tagií egyházi énekkara dr. Werner Alajos egy-
házzenei igazgató vezénylésével egyházzenei 
hangversenyt adott a magyar dalosok tisztele-
tére. A székesegyházat szorongásig megtöltő 
hallgatóságnak r i tka zeneművészeti élvezetben 
volt része. Emelkedett lélekkel, szinte mozdu-
lat lan némasággal hallgatta az ország ez első 
polifonikus és l i turgikus karának előadásában 
Palestr ina, Viktoria, Orlandus Lassus és In-
gegneri zeneköltők egyházi műveit. 

A következő napon, hétfőn délelőtt hat helyen 
és esoportonkint megkezdték a versenyeket. 

A verseny alatt a Magyar Daloe Egyesületek 
Országos Szövetségének vezetősége az összes 
versenycsoportokat meglátogatta. Különös örö-
met keltett mind a vezetőségben, mind pedig 
az egyesületekben, hogy e látogatásban Grősz 
József püspök is résztvett. A közszeretetben 
álló egyházfő minden versenyző csoportnál 
megjelent s e fáradságos és közvetlen érdeklő-
désével az egész magyar dalosvilág őszinte örö-
mét és háláját vál tot ta ki. 

Kiilön ki kell emelnünk, hogy az „Arany-
érmes csoport" versenyműve a Kodály—Vörös-
mar ty : Liszt Ferenchez című zenemű volt. 
Kodály Zoltán nagy zeneköltőnk daloséletünk 
most kezdődő ú j korszaka alkalmával a szom-
bathelyi dalosversenyre és Liszt-ünnepélyre 

Mutatvány Náray—Berkó: 
Légitámadás! c. művéből. 

Nagyváros képe teljes 
északai kivilágítás mellett. 
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szerzette ezt az alkotását, amely most került 
először bemutatásra. A mű a maga fenséges 
szárnyalásával, nagy megrázó mélységével fe-
lejthetetlen hatást gyakorolt a hallgatóságra. 

A csoportversenyek befejezése után délután 
5 órai kezdettel a versenyen résztvett összes 
kórusok Szombathely szabadtéri színpadán 
megtartották a Liszt Ferenc-ünnepélyt. Az üd-
vözlő beszédet Ostffy Lajos főispán mondotta. 
Lelkesen üdvözölte az egybegyűlt dalosokat, 
szép gondolatokban adott kifejezést a magyar 
dalművészet iránt érzett mély megbecsülésének 
és méltatta világhírű zeneművészünk, Liszt Fe-
renc működésének nemzeti jelentőségét, ßesse-
nyey Zénó, a Szövetség elnöke megköszönte a 
szíves és közvetlen érdeklődését és munkáját 
a szombathelyi társadalom mindama vezetői-
nek, akik a verseny rendezése körül önzetlen 
fáradozással közreműködtek. 

A versenyeredményeket értesülésünk szerint 
a Szövetség elnökségének és a bírálóbizottsá-
goknak együttes ülésén állapították meg a 
következőképen: 

Királydíjas férfikari és vegyeskari csoport: 
Férfikar: Csoportgyőztes: Üjpesti Dalkör. 

I. helyezett: Szegedi Dalárda és Oratórium 
Egyesület, Szombathelyi MÁV Haladás Dalkör, 
Diósgyőr-Vasgyári Tiszti Dalegylet, II . helye-
zett: Nyíregyházi Tisztviselők Dalköre, Mis-
kolci Daláregylet, Nyíregyházi Városi Dal-
egylet. 

Vegyeskar: Csoportgyőztes: Vakok „Homeros" 
Énekkara. 

Kormányzói díjas férfikari és vegyeskari 
csoport: 

Férfikar: Csoportgyőztes: Weisz Manfréd 
Gyári Dalkör. I. helyezett: Diósgyőr-Vasgyári 
Tiszti Dalegylet (I. díj), BSZKRT Közművelő-
dési Egyesület, Dunakeszi MÁV Magyarság 
Dalegylet, Szombathelyi MÁV Haladás, Nyír-
egyházi Tisztviselők Dalköre. II. helyezett: Jász-
berényi Palotási Dalkör, BSZKRT Ferencvárosi 
Pf t . Főműhely Dalköre, Miskolci Daláregylet, 

Pét i Kultúr- és Sportegylet. I I I . helyezett: 
Pénzjegynyomda Sportegylet, Szegedi Vasuta-
sok „Hazánk" Dal- és Olvasóköre, Budapest-
vidéki Kőszénbánya S. C. Dalköre. IV. helye-
zett: Miskolci Mozdonyvezetők Otthona és Da-
lárdája, Nyíregyházi Városi Dalegylet, Debre-
cen sz. kir. város Vili. és Vízmű Vállalat Dal-
köre. V. helyezett: Várpalotai Unió Dalkör, 
Hajdúszováti Ref. Polgári Dalárda, Jog, Igaz-
ság, Szeretet Dalkör, Mecsekszabolcsi Polgári 
Lövészegylet Dalkara . 

Vegyeskar: Csoportgyőztes: Pécsi Szeráfi 
Kórus. I. helyezett: Hajdúnánási Dalárda (I. 
díj), Gyöngyösi r. k. Énekkar. I I . helyezett 
nincs. III . helyezett: Devecseri r. k. Dalkör, 
Jog, Igazság, Szeretet Dalkör. 

Aranyérmes férfikari és vegyeskari csoport: 
Férfikar: Csoportgyőztes: Bpest Székesfőv. 

Gázművei Dal- és Önképzőkör. I . helyezett: 
Miskolci Mozdonyvezetők Otthona és Dalár-
dá ja (I. díj), Szombathelyi Dalosegyesület (II. 
díj), Székesfehérvári MÁV. Dal- és Zeneegye-
sület (III. díj), Soproni Magyar Férf i Dalkör. 
II . helyezett: Diósgyőri Jószerencse Dalkör, 
Bszkrt. Közművelődési Egyesület, Dunakeszi 
MÁV. Magyarság Dalkör, Veszprémi Polgári 
Dalegyesület, Kaposvári Városi Dalárda. III . 
helyezett: Detektív Atlétikai Klub Énekkara, 
Pénzjegynyomda Sportegylet Dalköre, Egvi 
Polgári Dalkör, Szegedi Vasutasok „Hazánk" 
Dal- és Olvasóköre. IV. helyezett: Rákospalo-
tai Dalkör, Jászberényi Palotási Dalkör, Szol-
noki MÁV. Fűtőházi Összetartás Dalkör, j )bu-
dai Dalkoszorú. V. helyezett: Diósgyőri Pol-
gári Dal- és Olvasókör, Körmendi Dalosegye-
sület, Nyíregyházai Iparos Dalegylet, Kör-
mendi Iparos Dalárda. 

Vegyeskar: Csoportgyőztes: Nagykanizsai 
Zrínyi Miklós Irodalmi és Műv. Kör. I. helye-
zett: Szombathelyi Dalosegyesület (I. díj), 
Gyöngyösi r. k. Énekkar (IT. díj), Szegedi Do-
hánygyári Munkások „Honszeretet" Dalköre 
(III. díj.). II. helyezett: Hajdúnánási Dalárda. 
III . helyezett: Békéscsaba Erzsébethelyi Da-
loskör. 

Mutatvány Náray—Rerkó: 
Légitámadás! c. művéből. 

Ugyanaz a városrészlet 
teljes elsötétítés esetén. 
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Ezüstérmes férfikari és vegyeskari csoport: 
Férfikar: Csoportgyőztes: Weisz Manfréd 

Gyári Dalkör. I. helyezett. Nagykanizsai Ipar-
testületi Dalárda (I. díj.), Veszprémi Iparos 
Dalkör (II. díj.), Budapest Nyugati p. u. „Új 
Élet" Dalkör (III. díj.), Telefongyári Dalkör. 
II . helyezett: Pécsi MÁV. Ébredés Dal- és Ön-
képzőkör, Pécsi Bőrgyár i Dalárda, Szombat-
helyi Iparoskör Dalárdá ja . III . helyezett: Mis-
kolci Iparos Polgári Dalegylet. Fűzfőgyárte-
lepi Kultúregyesület Dalköre, Pécsbányatelepi 
Atlétikai Club Énekkara, MÁV. Budai Dal- és 
Zeneegylet, Debreceni Helyi Vasutak „Harmó-
nia" Dalegylete. IV. helyezett: Sárvári Iparos 
Dalkör, Békéscsabai MÁV. Zene- és Dalegylet, 
Debreceni Kossuth Dalkör, Miskolci Harmónia 
Dalegylet, Székesfehérvári Iparoskör Dalár-
dája. V. helyezett: Zalaegerszegi Daloskör, 
Pápai Iparos Dalkör, Mecsekszabolcsi Polgári 
Lövészegylet „Jószerencse" Dalköre, Devecseri 
r. k. Daloskör. 

Vegyeskar: Csoportgyőztes: Diósgyőr Vas-
gyári Palestrina Vegyeskar. I. helyezett: Pé-
csi Szeráfi Kórus (I. díj.), Hegykői r. k. Egy-
házi Vegyeskar (II. díj.), Óbudai Dohánygyári 
„Hiszekegy" Dalköre (III. díj.), Szombathelyi 
Ferences Vegyeskar. II. helyezett: Devecseri 
r. k. Daloskör, Celldömölki r. k. Egyházi Ve-
gyeskar. III . helyezett: Jog, Igazság, Szeretet 
Dalkör, Fűzfőgyártelepi Kultúregyesület Dal-
köre, Kőbányai Iparosok Köre Vegyeskara. 

Kultuszminiszteri férfikari csoport: 
Csoportgyőztes: Bpest Székesfőv. K. T. I. 

Egressy Önképzőkör. I. helyezett: Makói Bel-
városi Ref. Énekkar (I. díj.), Csepeli Papír-
gyári Dalkör (II. díj.), Szanyi Szent Imre Dal-
kör (III. díj.), Kőszegi Concordia Dalegylet, 
Székesfehérvári r. k. Tóvárosi Földmíves Da-
loskör. II . helyezett: Kömlői r. k. Földműves 
Dalkör, Peresznyei Fé r f i Dalegylet, Debreceni 
sz. kir. város vili. és vízmű Vállalat Dalköre, 
Zalabaksai Dalosok Egyesülete. I I I . helyezett: 
Nagygencsi r. k. I f j ú ság i Egyesület, Vasvári 

Dalosegyesület, Vasasi Kultúregyesület, So-
mogyi Turul Egyesület. IV. helyezett: Székes-
fehérvári r. k. Földmíves Dalkör, Ceglédi 
Vasutas Dalkör, Pécsi Dohánygyári Munkások 
Dalköre. 

Bronzérmes férfikari csoport: 
Csoportgyőztes: Mindszenti Iparos Dalkör. 

I. helyezett: Várpalotai Unió Dalkör (I. díj,), 
Kelenvölgyi Regős Dalkör (II. díj.), Pannónia 
Dal és Önképzőkör (III. díj.). II . helyezett: 
Harkányi Dalosegyesület, Bszkrt. Ferencvá-
rosi P f t . Főműhely Dalköre, Kőbányai Férf i 
Dalegylet, Jog, Igazság, Szeretet Dalkör. 
I I I . helyezett: Székesfővárosi Akna Dalkör, 
Ceglédi Ipartestületi Dalárda, Pécsi Hár fa 
Dal- és Zeneegylet, Pét i Kultur- és Sportegy-
let, Székesfehérvári Törekvés Dalkör. IV. he-
lyezett: Celldömölki MÁV. Vasutasok Köre 
Dalkara, Egerfarniosi r. k. Énekkar, Hejőcsa-
bai Iparos Dalárda, Hódmezővásárhelyi Tö-
rekvés Dalkör. V. helyezett: Hatvani MÁV. 
Dal- és Zeneegyesület, Monori Iparos és Iparos 
I f j a k Köre, Hajduszováti Ref. Polgári Dalkör, 
Kisalagi „Szebb Jövőt" Dalkör, Vásárosszent-
gáli Polgári Dalkör. 

Kezdők csoportja: 
Csoportgyőztes: Paszabi Ref. Dalkör. I. 

helyezett: Magyar Textil Gyapjú Sportclub 
Dalköre (I. díj.), Budapesti Meinl Dalkör, 
Ócsai Ref. Dalárda, Debreceni Egyetemi Gép-
ház Tisza István Dalköre. II. helyezett (nincs). 
TII. helyezett: Budapestvidéki Kőszénbánya S. 
C. Dalköre, Ajkai Üveggyári Dalegyesület, 
Pápa i Kárpát Dalkör. IV. helyezett: Csepregi 
Iparos Dalkör, Sopronkövesdi Dalosegyesület, 
Székesfehérvári Öreghegyi Dalkör, Monori 
Nemzeti Munkásképző és Dalkör. 

A megfelelő díjak hiányában nem díjazott 
énekkarok a versenyeredményt feltüntető ok-
levelet a nyár folyamán kapják meg. 

A felsorolt adatokat hitelesen a „Magyar 
Dal" című lap fogja közölni. 

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

Az Otthon 
í r ta: V I H A R A N N A 

— Kézimunka tanítás az iskolában. — 

..Az otthon" mily kedves szó! Szívünk me-
lege élővé varázsolja még akkor is, ha távol 
vagyunk tőle. Ezt az érzést kell tudatossá ten-
nünk apró gyermekeink lelkében. Kis gyer-
meknek azonban hiába ecseteljük a legmegha-
tóbb szavakkal, ha nem varázsoljuk elé kézzel-
fogható módon is. E r r e a beszélgetéssel kap-
csolatos játékos munka is bőséges alkalmat ad. 

A siker első feltétele az, hogy a tanító maga 
is él je át azt- a munkát , amelyre növendékeit 
meg akár ja tanítani. E r re azért van szükség, 

mert bármily egyszerűeknek látszanak is ezek 
a munkák, mégis bizonyos fogások elsajátítása 
feltétlenül szükséges. Azután meg: amivel töb-
bet foglalkozunk, azt meg is szeretjük. Rájö-
vünk sok apró fogásra, célszerű munkame-
netre, gondolatokat keltő megfigyeltetésekre 
és lassankint észre fogjuk venni, hogy a mun-
kára nevelésnek hatalmas eszköze van a ke-
zünkben. A gyermek elsősorban érezni fogja, 
hogy mily becses az, amihez a munka verejtéke 
— neki esetleg könnye is — tapad. Így elvár-
ható, hogy hamar megtanulja az otthonnal 
kapcsolatosan megbecsülni édesanyja, édesapja 
munkáját , amellyel megszerezték a tárgyakat, 
tisztán, rendben t a r t j ák azt amit ő otthonnak 
nevez. Másodsorban pedig a mesteremberek 
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munkájá t fogja megbecsülni, s ki tudja, hány 
kis lélekben felszínre hozzuk a szunnyadozó 
élethivatást s megerősít jük egy egész életre. 

A kézimunka tanítás azonban ezen a fokon 
még nem áll í thatja a gyermeket nehéz felada-
tok elé, tehát a tanítás lélektani feltétele az, 
hogy ne szegjük a gyermek kedvét kikerülhető 
sikertelenséggel. 

A) A gyakorlati munka sikerének első esz-
köze a jó ragasztó. Van ú. n. lágy ragasztó és 
kemény ragasztó. 

1. A legegyszerűbb ragasztó a liszt és víz ke-
veréke, de csak akkor jó, ha felforraltuk. 
(Lágy ragasztó.) 

2. Olcsó és kiadós, tisztán kezelheti a kisgyer-
mek is a keményítőből készült ragasztót. Ké-
szítési módja: 5 dkg közönséges főzőkeményí-
tőt fél liter vízben kocsonyásra főzünk; hogy 
csomós ne legyen, előbb beáztatjuk. Ha forra-
lás közben kevés íysoformot vagy formaldehy-
de t keverünk hozzá, hónapokig e l tar that juk pe-
nészedés nélkül. H a az edénynek jól záró teteje 
van, nem is szárad ki. Legjobb erre a célra zo-
máncozott fazék. A leírt mennyiség egy 80 tagú 
osztálynak két, esetleg három alkalomra elég. 
(Lágy ragasztó.) 

3. Vannak tárgyak, mint pl. a szék, amelynek 
készítésénél jobb a hirtelen ragasztó, az ú. n. 
keményragasztó: a dextrin. 10 dkg dextrin, 
félpohár vízben felforralva sokáig elegendő, 
mert a dextrint, ha megszárad, újból felfor-
ralhat juk, vizet nem kell hozzáönteni, mert 
forralás által liigabb lesz. 

4. Végül a közönséges enyv is megfelel, de 
ez már nehézkesebb, mert csak melegen ra-
gaszt jól. (Ez is kemény ragasztó.) 
fí) A kézimunka sikeres tanításának máso-

dik eszköze, hogy a tanító előbb otthon egy 
ugyanolyan tárgyat készítsen, amilyent taní-
tani akar. Egyrészt azért, hogy a helyes készí-
tési sorrendet megtanulja, másrészt, mert fel-
tétlenül szükséges a kész tárgyat bemutatni, 
mielőtt elkészítéséhez hozzáfognánk. Tanítás 
közben a gyermekkel együtt a tanító is ké-
szítse el a tárgyat. A gyermeket munkaközben 
csak útbaigazításokkal, kézifogásokkal segít-
sük, de ne szoktassuk ahhoz, hogy a készülő 
tárgyat, vagy bárcsak egyes részeit is, elké-
szítsük helyette, mert ezzel elvesszük tőle a 
munka szerezte örömet. 

A kézimunka minden tantárgyhoz mint be-
gyakorlás kapcsolódik, mégis külön órát és ta-
nítási egységet vesz igénybe. Ezen tulajdonsá-
gainál fogva tanítási tervezete sem olyan, 
mint a többi tantárgyaké. Néhány ismétlő kér-
déssel felszínre hozzuk a beszéd-értelemgya-
korlat órán szerzett élményeket, de úgy, hogy 
ú j meglátásokat csiholjon ki a gyermek meg-
figyelési kincstárából. A gyermek maga fogja 
megállapítani a célszerű munkamenetet, a mé-
reteket és az anyagot. Éppen ezért, a kézi-
munka ilyen természeténél fogva nem is adha-
tunk a következőkben nagyon részletes taní-
tási tervezetet, mert a szempontok az I. és II. 
osztályban nagyjában ugyanazok, minden ta-

nítási egységnél. Inkább a bevált fogásokat 
fogjuk ismertetni a kivitelezés sorrendjében. 

A Fővárosi Pedagógiai Szeminárium munka-
oktatói tanfolyamának ú. n. módszeres munka-
csoportjain Stetig Lajos szakfelügyelő igaz-
gató szakavatott vezetése mellett ilyen i rányú 
kiképzést nyernek népiskolai tanerők. Magam 
is résztvettem ezen a tanfolyamon és a követ-

I. Asztal. 

kező néhány tanítási tervezet anyagát és rész-
ben a tárgyi-formákat e tanfolyam jegyzetei-
ből vettem. 

(Stelly La jos szakfelügyelő tollából megje-
lent egy részletes, rajzokkal illusztrált ú tmu-
tatás „Nevelő kézimunka a népiskola I. és II . 
osztályában" címen, melyet minden érdeklődő 
haszonnal forgathat.) 

1. Az asztal. 
Anyag: 1 drb. gyujtósdoboz-fiók, 

4 drb. pálcika, 
— kukoricabél, 

1 drb. szaloncukorpapír 
és lágyragasztó, esetleg kemény. 

II. Asztal. 

Technikai cél: pálcikák szilárd 
dobozsarokba. 

beerősítése 

Bevezetés: 
Beszélgettünk gyerekek tegnap a ti asztalo-

tokról. Kértetek, hogy csináljunk mi is egyet. 
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Hát, ha jól megnéztétek az otthonit és ügyesen 
elmondjátok, hogyan csinálhatnánk mi is 
olyant — de lehessen vele játszani is — akkor 
el is készítjük. 

Erre jönnek a találgatások és képzeletben 
elkészül az asztal. (Ha olyan tárgyat készí-
tünk, amelyről gondoljuk, hogy a kisgyermek 
magától nem tudná a készítésmódját kitalálni, 
úgy itt bemutat juk az elkészített tárgyat. Esz-
tétikai nevelés itt sem maradhat el.) 

Esztétikai nevelés: Igen-igen sok mindent el-
mondtatok, csak valami szépet nem, pedig hoz-
zátartozik az asztalhoz. Mit szoktatok az asz-
talnál csinálni? Er.ni — lesz az első felelet. 
Csupasz asztal mellett? Melyik szebb? Mikor 
esik jobban az étel? Ügye a leterített asztal 
mellett! Hát a mi kis játékasztalunkat ne te-
rítsük le? Mivel lehetne? 

Célkitűzés: Nézzétek, tegnap délután én is el-
készítettem otthon a mi asztalunkat, ahol ebé-
delni szoktunk. A tietek is ilyen? Igen! No, ak-
kor megcsináljuk gyorsan. 

Tárgyalás: 
Nézzétek csak jól meg az én kis asztalomat, 

a gyujtósdoboz melyek részéből készítettem? 
„A fiókjából." De a lábait vájjon, hogyan fog-
juk ilyen szilárdan beerősíteni? Nem buj ta tok 
még otthon soha az asztal alá és nem láttatok 
még semmit az asztal lábainál a lapja alatt? 
„De igen, hozzá van szögezve az oldalához és a 
lapjához." No látod, jól megnézted. Nézz csak 
az én kis asztalom alá, mit látsz ott, én mivel 
szögeltem meg az asztal lábát? „Ragasztóval, 
meg egy kis kukoricabéllel." Jól van, huncut 
gyerek vagy, vidd, mutasd meg a többieknek 
is, hogy ők is közelről lássák. Addig én kiosz-
tom a terítőt az asztalotokra. Választhat min-
denki olyant, amilyent akar. 

Munkafeladat megoldása: Előkészítette min-
denki a pálcikát? Hányat? „Négyet." Hát a 
dobozt, kukoricabelet? Jó! Hozzáfoghatunk! 
A kukoricabélből olyan darabkát vágtok le, 
amilyen magas a dobozfiók oldala. Ez egy ko-
rong. Hány részre kell vágni? „Négyre." 
Miért? Mert a négy lábához kell." Most kenjé-
tek be ragasztóval a kukoricabél két vágott 
oldalát és szorítsátok a fiók sarkába. Sikerült? 
A többit ugyanígy. Ha elkészült, tegyétek félre 
kicsit száradni. A kukoricából sok ragasztót 
szeret enni, figyeljétek, közben nem jön-e le 
valahol a b é l . . . Amíg szárad, mit fogunk el-
készíteni? „A négy lábát." Három hosszú, egy 
rövid?! „Nem, nem, egyforma!" Igazán? ti mi-
lyen ügyesek vagytok! De aztán valóban egy-
forma legyen és ne legyen túlhosszú. Hová 
fogjuk a lábait bedugni? „A kukoricabélbe." 
De oda is kell szögezni. „Jól bemártjuk a ra-
gasztóba." Jól van, ügyes mesteremberek lesz-
tek. (I. rajz.) 

Most állítsátok fel az asztalkátokat az ol-
vasókönyvetek s ima borí tékjára és emeljétek 
fel a szemetekig. . . Most is egyforma az aszta-
lotok négy lába? Akié hibás, hamar fürészel-
jen le belőle. 

Most már leterítheti mindenki az asztalká-

ját. Mit csináljunk, hogy le ne essék a térí-
tőnk? „Ragasszuk a dobozhoz." E r re is olyan 
sok ragasztót kenünk, mint a bélre? „Nem, 
csak keveset." Igen. Azt is csak ide az olda-
lára. (II. rajz.) 

Befejezés: 
Összefoglalás: Most már akár babalakodal-

mat is csaphatunk, annyi asztalunk van: Ha a 
vendégek megkérdik, hogy készítetted el, el 
tudnád-e mondani? Hal l juk! Az igazi asztalt 
ki készíti? „Asztalos bácsi." Nehezebb a mun-
kája, nem is megy ilyen gyorsan, kenyeret ke-
res a munkájával . Milyen nehéz lehet a vas-
tag fát fűrészelni, gyalulni. Nem is ülhet ie 
mellette. — A te édesapád is asztalos, biztosan 
sokszor láttad fáradtan, izzadva dolgozni. — 
„Én segítettem az édesapámnak egyszer egy 
zsámolyt hazavinni." J ó gyerek vagy, csak se-
gíts is mindig. 

Munkaeredmény elbírálása: Néhányat kihí-
vok szépen és közepesen sikerült tárggyal (fő-
leg a lábak aránya szerint). Nem sikerült tárgy 
készítőjét soha mert bátorságát veszti. Ezt 
csak a helyen intem, bátorítom, esetleg már 
munkaközben segítek neki egy keveset. 

A gyermekek egyniásközött is hasonlítgatják 
készítményeiket. Miért szebb ez, vagy amaz? 
Mi szép és jó ra j ta? Illik-e rá ilyen vagy olyan 
színű terítő? 

Hibajavítás: a megbeszélés alapján. 
Rend: A hulladék összeszedése. Kés táskába 

helyezése. 
Ezt követeljük meg szigorúan, így nem tör-

ténhetik baj. Ollót, kést, csak munkaórán és 
csak, ha a vezényszó elhangzik, szabad kézbe-
venni. 

A lakás többi bútora. 
Anyag: 6 drb. gyujtóadoboz, 

1 drb. pálcika, 
kukoricabél, 
füzetből vágott papírszeletke, 

2 drb. szaloncukorpapír. 
Technikai cél: gyujtósdobozból különféle vá-

gásokkal ügyes gyerek mi mindent csinálhat. 

2. Szék. 
A taní tás menete ugyanaz, mint az asztalnál. 

I t t a továbbiakban csak a gyakorlati fogáso-
kat fogjuk ismertetni, ez egyúttal a tanítási 
munkamenet is. 

1. A gyujtósdoboz f iók já ra nincs szükségünk, 
de tegyük el máskorra. — A dobozfedelet a 
széles oldalakon félbevágjuk. — Szemmérték-
fejlesztés. — (I. rajz.) 

2. H a a dobozfedő egyik felerészét, ahol a kö-
zéprész nem kettős — kiterít jük, a következő 
háromrészes darabkát nyertük. (II. rajz.) 

A „b" rész az, amelynek külső oldalához szok-
tuk dörzsölni a gyújtót . Az „a" rész a címkés 
oldal fele. A „c" rész az alsó oldal fele. A be-
karikázott számok jelentik az ollóvágások egy-
másutánjá t . 

Az „a" részt előbb a felénél bevágjuk (1.) és 
a felső felszabaduló részt letörjük. A megma-
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radó felet, aszerint rövidítjük még meg, hogy 
milyen magas széket akarunk készíteni. (2.) (3.) 

\ / 

1 a-UÓ-V-ÍXI 
1. a—b. Szék. Zongora. 

A. „b" és „c" rész között ugyanolyan mélységre 
vágunk, mint az ,.a" rész meghagyott darab-
kája. (4.) (III. és IV. rajz.) 

© 
© 

közt lassan, vigyázva ha j l í tga t juk az „a" rész 
felé. Néhány perc múlva a szép „párnázott 
ülésű" szék készen áll. 

3. Ezt a tárgyat keményragasztóval erősít-
jük össze. Néhány percig össze is kell fogni a 
két részt, mivel könnyen szétugrik. A gyerme-

III. Szék. 

kek szívesen szorongatják, ha közben mesé-
lünk nekik valamit. 

4. A széktámla csinosítása, kerék vagy szeg-
letes vágásokkal. 

3. Pamlag. 
A pamlag elkészítéséhez a szék készítésénél 

fennmaradt fiókot használjuk fel. A fiókot 
nyitott felével lefelé fordítva használjuk. A 
keskenyebb oldalnak megfelelő hosszúságú ku-
koricabelet vágunk, fej támlának. A hengeres 
kukoricabelet félbevágva odaragasztjuk a do-
boz egyik végére. (I. rajz.) 

II. a. Szék. 

Az „a" és „c" részeket eredeti helyzetükbe 
visszahajtva a „c" rész szabad részét uj ja ink 

I. Pamlag. 

Ez lágyragasztóval is jól ragad, mivel a do-
boz papírral bevont részéhez ragasztunk. 

A pamlagot tetszés szerinti színű szalon-
cukorpapírral leterítjük és egy kissé odara-
gasztjuk a pamlag oldalaihoz. A tetején ne ra-
gasszunk. (Folytatjuk.) 

A tanító láthatatlan koronával megkoszorú-
zott király, mert arra van hivatva, hogy egy 
eljövendő nemzedéket győzelemre vezessen. 

Gárdonyi Géza. 
* 

Nem kívülről jön a mi bajunk: bennünk, szí-
vünkben, lelkünkben székel. Azért tudunk belőle 
kilábolni, mert nem tudjuk, hogy betegek va-
gyunk. Seneca. 



540 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ <59. ÉVF. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból 

Pedagógiai Szeminárium. A legújabb szám 
bevezető cikkét ezúttal dr. Imre Sándor egye-
temi tanár írta „A hagyomány szerepe életünk-
ben''' címen,egész tar ta lmával az emelkedett lelkű, 
nagy tudós szerző fennkölt eszméit hirdetve. 
„Népszövetségi -tanfolyam Genfben" címen Ta-
kariné Gál Beatrix dr. szinte beszámoló cikket 
írt, korunk világszellemének alakulásáról. Szilády 
Zoltán dr. három reform-iskoláról rajzol tanul-
ságos képet. Sok érdekes csodákat elevenít föl 
Gárdonyi Albert dr. Budapest városrészeinek 
történetéből, ezúttal a Váralja városrész múlt-
já t ismertetve. Mintatanításokat: Lenkey István, 
Lengyel Ferenc, Nagy Imre írtak. A Könyv- és 
Folyóiratszemle rovatából tájékozást nyerünk 
pedagógiai irodalmunk nagyarányú fejlődésé-
ről és a legújabb alkotásokról, amiket Vavrinecz 
Béla dr. vett tollára s amiket Jankovics Mik-
lós dr. és Tobisch I r én cikke szinte egyező szel-
lemben egészít ki. A fővárosi Pedagógiai Sze-
minárium-rovatban a fővárosi szemináriumi élet 
folyásáról hű tájékoztatást nyú j t a Tirpák Sán-
dor, Szolmár László dr. és Papp Mária cikke 
s a fővárosi Pedagógiai Könyvtár rovatát 
Nyireő Éva alapos tájékozottsággal és gonddal 
szerkeszti. 

A film iskolai jelentősége. Korunk szenzációs 
intézményének sokoldalú jelentőségét ismerteti 
az a kiadvány, melyet a közoktatásügyi minisz-
térium megbízásából és képviseletében Geszti 
Lajos miniszteri tanácsos szerkeszt, odaadó 
szakértelemmel és nagy gondossággal. A kiad-
vány legutóbb június hóban megjelent 5. számát 
Kása Kálmán dr. miniszteri tanácsos A mai 
filmoktatás című vezércikke ny i t j a meg, amit 
a kitűnő író a kormányzó úr előtt tartott be-
mutatón mondott el s melyben jellemző sza-
vakkal ismertette a film közoktatásügyi, tehát 
kulturál is jelentőségét. Általában a kiadvány 
nagyon időszerű és hasznos ismertetéseket, 
útbaigazításokat és magyarázatokat nyúj t a 
filmoktatás minden vonatkozásáról s alkalmas 
arra , hogy az ú j népoktatási módszer világjelen-
tőségének tudatát a kultúra munkásainak és 
ál talában a kultúra iránt érdeklődők óriási és 
egyre növekvő táborában felköltse, ébrentartsa 
és lelkesedésre buzdítsa. A film. világhódító út-
ján diadalmasát szövetkezett az iskolával és a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium valóban 
bölcsen gondoskodik arról, hogy ebből a szövet-
kezésből nemzeti életünk szelleme ú j hatások-
kal gazdagodjék. 

Nemzetnevelés (Népnevelő). Jú l ius 1-én meg-
jelent legújabb számában közli a lapfönntartó 
Szövetség meghívóját és annak tárgysorozatát 
hajdúszoboszlói gyógyházának júl ius 19-i meg-
nyitó ünnepén. A gondosan szerkesztett folyó-
irat különben ebben a számában a Kocsán Ká-
roly, Kisházi Mihály, Annus Antal, Sebes Gyula 
tollából közöl egy-egy tar ta lmas cikket. Az 

egyesületi élet folyásáról is terjedelmes közle-
mény számol be. Hivatalos rész, Hírek. Könyv-
tár rovatai is élénkek s a Pályázat-rovatban 
minden róm. kat. tanítói állás pályázati hir-
detését olvashatjuk. 

Magyar Tanítóképző. J i íniusi számának mel-
lékletéül ad ja olvasóinak Incze Sándor dr., 
a nagynevű tudós kitűnően sikerült arcképét, 
abból az alkalomból, hogy a tanítóképzőintézeti 
tanárok orsz. egyesületének tiszteleti tagjául 
választották meg. A júniusi szám ezen a ked-
ves és megtisztelő ajándékon kívül is rendkívül 
érdekes és értékes tanulmányokat közöl, melyek 
mind a tanítóképzéssel vannak összefüggésben. 
Dr. Padányi-Frank Antal, dr. Bálint Sándor, 
Straub Ferenc, Barabás Tibor a tanítóképzés 
más-más szempontjáról cikkezik. A folyóirat az 
egyesületi élet minden számottevő mozzanatáról 
kimerítő tájékoztatást n y ú j t s az Irodalom-ro-
vatban az időközben megjelent szakművekkel 
behatóan foglalkozik és a Hírek-rovata is arról 
tanúskodik, hogy az egyesületi élet, valamint 
a tanítóképzés minden intézménye élénken és 
bensőségesen munkálkodik és fejlődik. 

Magyar Tanító. Berkényi Károly szerkesztő 
vezércikkében a mai népiskola helyett maga-
sabbrendű népoktatást sürget, mégpedig gaz-
dasági i rányú fejlesztéssel. Föltűnő Sugár Béla 
fejtegetése arról, hogy a tanítóság sokoldalúsá-
gát jobban ki kellene használni a nemzeti élet 
fejlesztése érdekében. Cikket írt még: Földes 
Ferenc a szolgálati pragmatikáról, Adorján 
József a magyar jövendő útjairól, Pártén Fe-
renc a vallás, az ember és az iskola összefüggé-
séről. Érdekes a tanítóság kívánságairól szóló 
korrajzi tanulmány is, továbbá Sugár Béla 
Eszmény és valóság című s Kertész János-
nak a magyar tanítóság nemzetkutató tevékeny-
ségét méltató, valamint Zimányi Jenőnek a kö-
zelgő ú j korszellemről í r t cikke s Merva Fe-
renc meleg megemlékezése Bajnok Ferenc 
szeretetreméltó egyéniségéről. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

G. Myerstől, az Északamerikai Egyesült Álla-
mok közoktatásügyi hivatalának tagjától, ol-
vassuk a newyorki „Forum"-ban a következő, 
kivonatosan közölt, nevelői szempontból ana-
kronisztikus és pesszimista, de negatív oldalá-
ról annál érdekesebb apróságot. Hogy a cikk 
célzatával nem értünk egyet, nem kell külön 
mondanunk. 

A „nyakleves", mint a nevelés eszköze. 
Sikerült a szülőket rábírni arra, hogy a testi 

büntetésnek minden nemét barbárságnak és 
brutali tásnak tekintsék. Tudomásuk van róla és 
meg vannak győződve, hogy a tndományros ala-
pon álló nevelési módszer a verést elítéli. 

Mely tények az alapjai ennek az általában 
elterjedt nézetnek? Csak az az egy tény bizo-
nyos, hogy ilyen tények nincsenek. Sohasem 
bizonyították tudományosan sem azt, hogy a 
kisgyermeket verni keli, sem azt, hogy nem kell 
verni. Volt néhány ember, aki közzétette erre 
vonatkozó véleményét. Se több, se kevesebb 
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nem történt. S ez az, amit én is megkísérlek. 
A különbség a között a négyéves gyermek 
között, ki a szomszédnak a virágait letépi és a 
húszéves fiatalember között, aki egy garázst 
kifoszt, csak fokozatbeli. 

Isten óvja azt a gyermeket, aki születése nap-
jának harmadik évfordulóján még nem ismeri 
a „Nem!" szócska értelmét! Sohasem lesz tisz-
tában vele, sohasem fogja az idegen tulajdont 
tisztelni, mindig véteni fog embertársainak 
jogai ellen. A bűn iskolájában háromévi elemi 
oktatásban volt része. Sem ő maga, sem azok, 
akik szeretik őt, sohase fognak nyugodtan, elé-
gedetten élni, mert nem egy aggodalmas órát 
kell majd eltölteniök, hogy megóvják őt s meg-
óvjanak másokat őtőle. 

Drága áron fogja az ilyen gyermek később 
megtanulni, hogy mit jelent a „Nem!". Talán a 
törvény s a börtön lesz szükséges ahhoz, hogy 
megtanulja s talán életével fog fizetni érte. 
Időközben azonban sok ember szenved amiatt, 
hogy hiányzott a gyermekből ez egy rövid szó 
alapjelentésének ismerete. 

Éppenséggel nem helytelenítem annak az 
anyának az eljárását, akinek sikerül gyerme-
két fájdalmat okozó büntetések nélkül ideje-
korán megtanítani arra, hogy bizonyos vesze-
delmeket elkerüljön, hogy gondosan bánjék má-
sok tulajdonával és mások jogaira és érzel-
meire tekintettel legyen. Kalapot is emelek 
előtte! De aligha lesz lehetséges, hogy a gyer-
mekkel állandóan együttlegyen, míg az ébren 
van. Az ilyen állandó felügyelet neki is, a gyer-
meknek is alkalmatlan. Akik a szülőknek azt 
tanácsolják, hogy mellőzzék a testi büntetést, 
azt is javasolják, hogy neveljék önálló embe-
rekké fiaikat és leányaikat. Az önállóság azon-
ban nem egyeztethető össze az állandó felügye-
lettel. E két tanács kizárja egymást. 

Azok az előnyök, melyek együt t járnak azzal, 
hogy a gyermekeket korán bizonyos kényszer-
hez szoktatjuk, oly nyilvánvalók, hogy föl sem 
kell sorolnom őket. A gyermek általuk minden-
esetre bizonyos alapvető szokásokat ölt fel, me-
lyek biztonságához szükségesek. Évenkint száz 
és száz gyermeket elgázolnak és sok száz meg-
ég. Bizonyára nem tanították meg őket, mi-
képen kell elkerülni ezeket a veszedelmeket. 
Persze, hogy intünk minden gyermeket, ne 
játsszék az utca közepén vagy ne játsszék a 
tűzzel. Ezek az intelmek azonban nem vésőd-
nek be eléggé a lelkébe. 

Hogyan érhet jük el azt, hogy ismételt intel-
meink lényege a gyermeki lélek tartalmának 
részévé, második természetévé vál jék! Ez neve-
lési alapkérdés. S nézetem szerint az a legjobb 
felelet erre a kérdésre: egy alapos, ódivatú 
„nyakleves"-sel. Ennek a „nyakleves"-nek elég 
erőteljesnek kell lennie, hogy valóban fáj jon s 
így a gyermeket elijessze a helytelenségnek 
megismétlésétől. Természetesen nem pofonra 
gondolok, mikor „nyakleves"-t mondok, hanem 
átvi t t értelemben testi büntetésre. Leghatéko-
nyabb egy-két ütés puszta tenyérrel a gyermek 
meztelen ülőkéjéie. Minden más testi büntetés 
fölösleges. 

Három gyermekem' van. Mielőtt az első mász-
kálni tudott volna s a tárgyakhoz hozzányúlni, 
melyek tilosak voltak, feleségemmel egy tervet 
dolgoztunk ki. Kiválasztottunk néhány tárgyat 
— igen keveset —, melyekhez nem volt szabad 
nyúlnia. 

Megállapodtunk abban, hogyha a gyermek 
valami tiltott dolgot cselekszik, közülünk az, 
aki legközelebb van hozzá, lehetőleg mechani-
kusan egy-két ütést mér rá; azonkívül meg-
egyeztünk abban, hogy a gyermeket megbünte-
tése után nem dédelgetjük, lígy fogunk visel-
kedni, mintha semmiféle szokatlan dolog nem 
történt volna. Elhatároztuk, hogy a gyermek a 
legelső alkalommal, mikor valami tiltott dol-
got művel, rögtön fájdalmat okozó „nyak-
leves"-! kap s ezt megismételjük, valahányszor 
parancsunkat megszegi, mindaddig, míg el nem 
szokik ettől. Sohasem teszünk kivételt s miköz-
ben rácsapunk, azt mondjuk — de csak egy-
szer —, hogy: „Nem!" Azonkívül elhatároztuk 
azt is, hogy ezt a büntetést kizárólag csak az 
előre megállapított esetekben alkalmazzuk. 

Ennek a tervnek a kidolgozásánál csak egy 
cél lebegett szemünk előtt, hogy a gyermek 
idegrendszerében közvetlen kapcsolatot létesít-
sünk a tiltott cselekmény, illetőleg az eltiltott 
tárgy és a fá jdalom között, melyet a verés oko-
zott. Abban a meggyőződésben voltunk, hogy a 
gyermek, ha eléggé kellemetlenné tettük neki 
a tiltott tárgyakat jelenlétünkben, bizonyára 
kerülni fogja őket akkor is, ha távol vagyunk. 
Ez a módszer igen hatékonynak bizonyult. Bá-
mu latunkra csak nagyon kevés verésre volt 
szükség, hogy eredményre jussunk. Nemsokára 
már elég volt egy puszta „Nem!" (verés nélkül), 
hegy rábí r juk a gyermeket valami újabban el-
tiltott dolog elkerülésére. 

Következő két gyermekünknél ezzel a mód-
szerre] hasonló jó tapasztalatokat szereztünk. 

Gyermekeink negyedik életévétől kezdve egé-
szen mellőzhettük a verést. Ettől kezdve azzal 
helyettesítettük, ha szükségesnek bizonyult 
valamilyen büntetés, hogy parancsunkra a gyer-
meknek bizonyos ideig csendesen kellett ülnie 
egy széken. 

A gyermeket, mely korán megtanulja, hogy 
egyszeri „Nem!" szóra engedelmeskedjék, nem 
kell állandóan korholni. S ha aztán megértette 
az önfegyelmezés elemeit, akkor már korlátlan 
nevelői lehetőségek nyílnak meg a szülők ré-
szére. 

És ha a fölháborodott olvasó azt kérdezi tő-
lem: „Hát nem restelli ön egy tehetetlen, gyá-
moltalan gyermeket megverni?", azt felelem 
neki: „Egyáltalában nem!" Természetesen szé-
gyenlenénk megverni egy gyermeket csak azért, 
hogy magunknak pillanatnyi elégtételt szerez-
zünk. Ez valóban kegyetlenség volna. Talán 
90%-át a büntetéseknek erre az indítóokra lehet 
visszavezetni s ez az, ami a „nyakleves"-t olyan 
rossz hírbe keverte. Sokan még mindig a 
bosszúnak vagy a megtorlásnak egy nemét lát-
ják "benne az elriasztásnak lélektani eszköze 
helyett. -
Forum (New York). 
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Francia tanügyi lapokból. 

Baj-e az érzékenység? 
Nemrégiben ezt i r t a egy anya hozzám inté-

zett levelében: „Ha széttekintek az élet kusza-
ságain, szinte azt kívánom, bár kődarabot vi-
selnének leányaim a szívük helyén." Ezt a ki-
fakadást nyilván a szentségtörésig fokozódott 
anyai szeretet sugalmazta. Hiszen, ha betelje-
sülne a kívánsága, asszonyom, akkor leányai 
önt sem szeretnék s ez bizonyára végtelen 
szomorúságára lenne. 

Azonban a levél olyan fogas kérdést vet föl, 
amellyel tényleg érdemes közelebbről foglal-
kozni, hogy tudniillik az érzékenység orvos-
landó baj, avegy ápolást érdemlő jó tulajdon-
ság-e"? 

Ha csupán azokra a bizalmas vallomásokra 
gondolnék, amelyek a rendelőszobámban el-
hangzanak, akkor föltétlenül az előbbeni véle-
mény mellett nyilatkoznám. Ideges férfiak és 
nők egyaránt azt hangoztatják, liogy éppen ér-
zékenységük, élénk fogékonyságuk miatt rend-
kívül sokat szenvednek az élettől. A túlságos 
érzékenység, a feszült fogékonyság, a rezgő 
húr ra célzó hasonlat minduntalan előfordul 
vallomásaikban. 

De elvégre is, akárminő is az uralkodó vér-
mérséklet, a világ mégis csak idegekkel ellátott 
lényekből áll! Nekem, az orvosnak, annál in-
kább tartózkodnom kell ama véleménynyilvá-
nítástól, hogy az egész világ neuraszténiás 
(gyöngeidegzetű), mer t engem éppen a neurasz-
téniások keresnek föl. 

Alapjában véve ugyan mi is az érzékenység! 
Az a képességünk, amellyel a fizikai és erkölcsi 
benyomásokat felfogjuk. Amint egy nagy gon-
dolkozó mondotta, az érzékenység végeredmény-
ben minden emberi nagyságnak és alantosság-
nak föltétele. 

Közismert, hogy a nő általában sokkalta ér-
zékenyebb a férfinál. Vájjon ebből a tényből 
logikusan következik-e, hogy a nő kevésbbé 
alkalmas emberi nagyságra, kevésbbé jó-e és 
valóban csekélyebb ellenállóképessége van-e a 
testi vagy erkölcsi fájdalmakkal szemben1? Nem 
akarok történelmi példákra hivatkozni, csak 
a r r a utalok, amit mi orvosok naponta meg-
figyelhetünk a műtőteremben: a nők ugyan iz-
gatottabbak és ingerlékenyebbek az operáció 
előtt, de viszont végtelenül jobban viselik el a 
velejáró szenvedéseket, mint erős, vaskos fér-
fiak, akik bizony gyakorta rendkívül siralma-
san viselkednek e nehéz órák alatt. Ez a meg-
állapítás eszembe ju t t a t j a azt a sokat szenve-
dett asszonyt, aki ezekkel a szavakkal nyújtotta 
zsebkendőjét pityergő férjének: „Légy hát férfi! 
Nekem kellett a kínokon keresztül esnem és te 
állsz itt könnybelábbadtan!" 

Fiziológiai (élettani) szempontból véve, az 
érzékenység hol jó, hol rossz tulajdonság. Hadd 
szolgálok erre néhány példával. 

Amikor a washingtoni parlamentnek afölött 
kellett döntenie, hogy az Egyesült Államok 
megüzenjék-e a háborút a központi hatalmak-

nak, egyik nőképviselő idegei éppen a szavazás 
pillanatában roppantak össze s így máig sem 
állapítható meg, hogy az indítvány mellett 
vagy ellen nyilatkozott-e. Nem vagyok ellen-
sége a feminizmusnak, de nem hallgathatom el 
azt a véleményemet, hogy amelyik nő éppen 
válságos időpontban nem képes idegein ural-
kodni, az jobban teszi, ha a főzőkanál mellett 
marad és nem avatkozik a világpolitikába. 

Az érzékenységnek e szánalmas példájával 
hadd állítom szembe a következő esetet: Clé-
menceau francia ál lamférfi t — megalkuvást 
nem ismerő elvei, ádáz politikai küzdelmei és 
kíméletlen nyilatkozatai miatt — mindenki tel-
jesen érzéketlen, igazi kőszívű embernek tar-
tot ta; ám amidőn 1918 november 18-án minisz-
terekből és államtitkárokból álló küldöttség já-
rult eléje, hogy a fegyverszünet alkalmából 
szerencsekívánatait fejezze ki, a miniszterelnök 
Clémenceau tíz percen át nem jutott szóhoz: ar-
cát tenyerébe rej tet te és zokogott. Ezek a köny-
nyek szinte éppoly fönségesek, mint Augusztus 
császár felkiáltása Corneille t ragédiájában: „Én 
éppúgy uralkodom magamon, mint a világ 
fölött!" 

Nem tőlünk függ, hogy érzékenyek vagyunk-e 
vagy sem. A teljes érzéketlenség, ha ugyan 
egyáltalában megvolna élőlénynél, nyilván igen 
nagy baj volna, például egy teljesen érzéketlen 
leány valóságos szörnyetegszámba menne. Így 
az élen fölvetett kérdésre azt a választ adhat-
juk, hogy összhangzatos lelki-testi fejlődés mel-
lett elérhető az érzékenységnek az a foka, mely 
sem tiílzottnak, sem mértéken alulinak nem 
minősíthető s amely esetben érzékenységünkön, 
bizonyos határon belül, uralkodni is képesek 
vagyunk. A csak kevéssé fejlett érzékenység az 
állatiasság szomszédságába süllyeszti az em-
bert; a túlfejlet t pedig ama szerencsétlenek 
közé sodorja, akikkel az idegkórtan foglalkozik. 

Az érzékenység normális kifejlődésének, 
pszicho-fiziológiai kibontakozásának kedvező 
környezete a család. Aki ennek melegében nem 
sütkérezett, azt ezer veszély fenyegeti, a csak-
nem teljes érzéketlenségtől a beteges túlérzé-
kenységig. Számos példát szolgáltatnak erre a 
f iatalkorúak hatóságainak jegyzőkönyvei, lelen-
cek s árvák viszontagságai. De még a családi 
körben is ott kísértenek a veszedelmek: a ké-
nyeztetés, az erélytelen bánásmód csakúgy ár-
talmára van az érzékenység helyes kifejlésének, 
mint a gondozatlanság, szeretetlenség, durva-
ság. 

A család fogalmát azonban a maga teljessé-
gében ér t jük: fér j , feleség, egy gyermek még 
nem család. Amint Pinard orvostanár hangoz-
ta t ta : az asszony csak a harmadik szülés után 
mondható egészségesnek. Az egyetlen gyermek 
jóval inkább ki van téve az érzékenység rend-
ellenességeinek, mint a nagyszámú családnak a 
származott ja. Az erős, szabályozott érzékeny-
ségű gyermekek, az emberiség legszebb példá-
nyai kivétel nélkül istenáldotta szapora csalá-
dok sarjadékai. 

Ha akár orvosi, akár társadalmi, akár peda-
gógiai szempontból kiindultan e kérdés mélyére 
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akarunk hatolni, el nem rekeszthető forrás 
gyanánt buggyan ki a vallási probléma . . . 

Végeredményben tehát állapítsuk meg, hogy 
az érzékenység nem baj, nem betegség; inkább 
az érzéketlenség volna az. Az is bizonyos, hogy 
az érzékenység minden miljő közt legszerencsé-
sebben a család körében fejlődik föltéve, hogy 
felfedezése közben mindinkább edződik is. 

Dr. med. Pol Demade. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 

1936 júniusi szám. 

Német tanügyi lapokból. 

Hogyan gyüjtsünk anyagot a tanításhoz? 
Erről a kérdésről tanulságos cikket közöl a 

„Schweizerische Lehr er zeit img" ezévi 22. száma. 
A cikk írója egy hosszabb gyakorlattal rendel-
kező tanító, aki fiatal kartársainak kíván segít-
ségére lenni hasznos gyakorlati tanácsaival. 

A tapasztaltabb tanítók gyakran beleesnek 
abba a hibába, hogy kezdő kartársaikról le-
becsülő ítéletet mondanak. De képzeljük csak 
magunkat egy fiatal tanító helyzetébe, aki nem 
pedagógus-családból származik. A képzőben te-
líti az eszét pedagógiai és módszertani bölcses-
séggel és egyúttal elvégzi a jövendő hivatásá-
hoz szükséges első gyakorlati próbálkozásait is, 
majd a képesítővizsgálat letétele után megkezdi 
önálló munkáját . Ha szerencséje van, mindjárt-
kezdetben derék, jóakaratú kartársak körébe ke-
rül, akik lassankint megtanít ják őt olyan gya-
korlati fogásokra, aminőket sehol, semmiféle 
tankönyvben nem talál meg, s amelyeket a ta-
pasztaltabb tanítók sok év alatt hordtak össze 
és tettek magukévá. 

Idővel a fiatal tanító megismer könyveket, 
amelyek nem tartoznak a tanulmányai során 
megismert tankönyvek közé, mégis felbecsülhe-
tetlen szolgálatot tesznek neki. Majd kirándu-
lásokon és utazásokon bővíti ismereteit, s ha 
szorgalmas, úgy minden alkalommal jegyzetek-
kel, vázlatokkal és képes levelezőlapokkal tér 
haza. Bizonyára előfizet egy tanügyi lapra, ta-
lán valamely természettudományi vagy szépiro-
dalmi folyóiratra is, s mindenütt hatalmas 
mennyiségű munkaanyagot és gyakorlati uta-
lást talál. Ezt az anyagot azonban bensőleg fel 
kell dolgoznia, hogy a tanításában eredménye-
sen felhasználhassa. A célnak meg nem felelő 
és nem lényeges adatokat ki kell állandóan se-
lejteznie és el kell felejtenie, nehogy felesle-
gesen megterhelje velük az emlékezetét. Az 
adatgyűjtésben való gazdaságos eljáráshoz nagy 
gyakorlat szükséges. Ha a fiatal tanító minden 
ismeretet fel akar habzsolni, beállhat az ellen-
tétes reakció, nevezetesen a lényegtelennel 
együtt sokszor a jó, ú j anyagot is kidobja az 
emlékezetéből. 

Az efféle ellentétes hatás szinta természetes 
az olyan fiatal tanítónál, aki kedvvel és buzgó-
sággal lendül neki munkájának ós nem rest 
mindenütt böngészni a tudását erősítő, ismere-
teit gyarapító olyan adatok után, amelyekkel 
színesebbé, elevenebbé és eredményesebbé teheti 

tanító és nevelő munkáját . A többfelé való ku-
tatás és szorgalmas olvasás közben azonban 
olyan sok adat halmozódik fel az emlékezetében, 
hogy azoknak kellő időben való felidézése nagy 
nehézségeket okoz, ha nem gondoskodik arról, 
hogy valami rendszer felállításával segítséget 
nyújtson az emlékezetének. 

A cikk írója meg a k a r j a könnyíteni a fiatal 
tanítók anyaggyüjtő és anyagraktározó mun-
káját, s azért megmutat ja nekik a módot, aho-
gyan neki sikerült a tanításnál értékesíthető 
anyagot az emlékezet túlságos igénybevétele 
nélkül összegyűjteni és bármikor könnyen hasz-
nálatba venni. Tanácsai és útmutatásai a kö-
vetkezők : 

1. A tanügyi és módszertani lapokat rendez-
zük és gyűj t sük évfolyamok szerint. Ha vala-
mely nem pedagógiai lapban szakirányú köz-
leményt találunk, vágjuk ki. 

2. A lapokból kivágott bármely tárgyú, de 
a tanításban hasznosítható közleményeket s ál-
talában minden olyan nyomtatványanyagot, 
amelyet máskent nem lehet gyűjteni, helyez-
zük irodai iratgyűjtőbe. A kisebb újságkivágá-
sokat az iratgyűjtőbe való elhelyezésük előtt 
ragasszuk közös lapokra, amelyeknek nagysága 
megfelel a használt i ra tgyűj tő alakjának. A ké-
peket külön iratgyűjtőbe helyezzük. Akár új-
ságcikkekről, akár képekről van szó, egyiket 
sem rendezzük tárgyuk szerint a gyűjtőben, 
hanem megszerzésük és elhelyezésük sorrendjé-
ben számokkal látjuk el. 

3. Hogy az összegyűjtött anyagot használni 
tudjuk kartotékot kell róla vezetnünk. Magunk 
is készíthetünk irodai papirosból egyforma kar-
totéklapokat, de a papírkereskedésben készen 
is vehetünk ilyeneket, megfelelő dobozzal és 
alfabétikus csoportelválasztó kartonokkal. A 
gyűjtött cikkeket, képeket a kartoték-lapokon 
jellemző címszóval feljegyezzük, a f o n á s t is 
odajegyezzük s a lapokat a címszavak szerint 
ábécé-rendbe rakjuk. 

Az eljárást néhány példa jól megvilágítja. 
Például valamelyik természettudományi lapbrn, 
amely nekem is jár, érdekes cikket olvasok a 
rókáról. Rögtön előveszem a kartoték „Róka" 
címszavú lapját és odajegyzem a folyóirat cí-
mét, az évfolyam és füzet számát és oldalszámot, 
ahol a kérdéses cikk található. Valamely másik 
folyóiratban vagy napilapban ugyancsak olva-
sok valami hasznosítható közleményt a rókáról. 
Mivel a lapból csak ezt az egy cikket óhajtom 
megtartani, kivágom, megszámozom és a gyűj-
tőbe helyezem, azután előveszem ismét a kar-
toték „Róka"-címszavú lap já t és reájegyzem: 
„A róka életmódjáról. 2. számú gyűjtő, 112." És 
így tovább. 

Ez a kis lajstromozó és rendező munka ter-
mészetesen nem vesz sok időt igénybe. Elvégez-
hetjük néhány perc alatt, nyomban a cikkek el-
olvasása, vagy az újabb képanyag megszerzése 
után, de akkor sem fog sok dolgot adni, ha he-
tenkint egyszer iktatjuk be gyűjteményünkbe a 
szerzett anyagot. 

A gyűjtés azonban természetszerűleg csak a 
mi saját céljainkat szolgálhatja, írás aligha ve-
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hetné hasznát. A magunk számára azonban 
olyan, mint egy hatalmas mechanikus emléke-
zet. Ha valamelyik órám anyagához szükségem 
van kisegítő snyagra, csak elő kell vennem a 
kartotékot, kiemelnem a megfelelő címszavú 
lapot s azon együtt találom mindazoknak a for-
rásoknak a megnevezését, ahonnan tanításom-
hoz adatokat, élénkítő érdekességeket és aktua-
litásokat meríthetek. Különösen hasznos lesz 
kartotékom, ha nem röstellem a könyveimben 
található adatokra való utalásokat is rávezetni 
a lapokra, a megfelelő címszavakhoz. 

Az így, minden nagyobb fáradság nélkül elő-
szedhető kiegészítő anyag kétségkívül nagyon 
élénkíti a tanítási órákat, s a tanító, aki így 
j á r el, minden bizonnyal nagyobb érdeklődóst 
tud ébreszteni a gyermekben, mint az a kar-
társa, aki csak azt tudja, „ami a könyvben áll". 
(Schweizerische Lehrerzeitung.) 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Magyarosan. (1936. 5—6. sz.) 

Zsirai Miklós nyelvművelő folyóiratának leg-
újabb számába a nyelvhelyesség buzgó har-
cosa: Zolnai Gyula í r ta a vezércikket, Idegen 
szavaink és a nyelvújítás címen. Tanulságos 
fejtegetései példaadásképen rámutatnak a kü-
lönféle népek körében folyó nyelvtisztító moz-
galmakra . Nemcsak a szomszédos német, ha-
nem pl. a török, a zűrjén, a mordvin, a finn 
nemzet is állhatatos küzdelmet folytat a nyel-
vébe befurakodott felesleges idegen szavak 
ellen. Tiszteletreméltó rokonainknak, a finnek-
nek, már az aviatika, interpelláció, interjú, 
misszionárius, sztrájk, sőt még az oxigén kife-
jezésére is megvan a nemzeti eredetű saját 
szavuk. Molnár János tanulságos cikke (Aki, 
amely, ami és társaik), a vonatkozó névmások 
helyes használatára tanít meg bennünket, bő-
séges példasorozatban rámutatva az itt elkö-
vetett gyakori helytelenségekre. Dénes Szilárd 
Egy kis hivatalos magyarság címen a hivata-
los nyelv magyarossá tétele érdekében emeli 
fel szavát. Az apróbb cikkek többek közt az 
újságoknak idegenszerű, divatos szólásaira, az 
utcának, a cukrászatnak nemzetietlen hibás el-
nevezéseire terelik r á a figyelmet. A „Régi, de 
ma is időszerű" rovata rámutat , hogy nem 
szabad az efféle névelő nélküli kifejezéseket 
használni: elnök bezárja az ülést, szerző úgy 
gondolja, vádlott azzal védekezett; a nyelv 
szellemének megfelelően ilyenkor így kell fo-
galmazni: az elnök bezárja az ülést, a szerző 
úgy gondolja, a vádlott azzal védekezett. Ide-
genszerű: a hegy ura l ja a vidéket, a neki meg-
felelő magyaros szólás: a hegy uralkodik a vi-
déken. Jó magyar nyelvérzékü ember a köny-
vet p/olvassa, csak az szokta kiolvasni, aki 
nem tud, vagy nem akar magyarosan gondol-
kozni és beszélni. A Magyarosan-nak ez a fü-
zete is jótékony hatással van mindnyájunk 
nyelvérzékének épségben tar tására . 

Légitámadás! Vitéz Náray Antal alezredes és 
i f j . vitéz Berkó István százados Légitámadás 
című műve az első nagyszabásxí, szakavatott 
tájékoztató a művelt magyar közönség számára 
a jövő háborújának legfélelmetesebb eszközé-
ről: a küzdő seregek háta mögött békés polgá-

A lakók elfüggönyözik a házat. 
Mutatvány Náray—lierkó: Légitámadás! 

c. művéből. 

rokra, védtelen tömegekre, vészes gyorsaság-
gal lesújtó légitámadásról, a megrohanás vár-
ható eshetőségeiről, valamint a védelem kilá-
tásairól. Nincs ma kérdés, mely szivósabban, 
nyugtalanítóbban foglalkoztatná a mindunta-
lan történelmi órákat, robbanással fenyegető 
politikai válságokat élő világ zaklatott kép-
zeletét, mint a légi háború kérdése. Nincs 
probléma, mely mögött nagyobb volna a bi-
zonytalanság, mint ennek tekintetében. A két 
kiváló szerző valóságos missziót teljesít tehát 
rövid, tömör, szakszerű s mégis közérthető ele-
ven stílusú összefoglalásával. 

Teljesség, módszeresség, megbízhatóság te-
kintetében pá r j á t r i tk í t ja ez a pompás mű vi-
lágviszonylatban is. A tudós szerzők figyelme 
a legapróbb részletekre is kiterjed anélkül, 
hogy a főbenjáró fontosságú tények, tudniva-
lók háttérbe szorulnának. Számbavesznek, le-
mérnek, megvilágítanak minden részletet, ada-
tot, tapasztalatot s józan tárgyilagossággal, 
túlzás s kertelés nélkül t á r ják az olvasó elé a 
teljes igazságot. Olyan értéke ez a higgadtság, 
józanság a könyvnek, amilyennel egyetlen ver-
senytársa sem dicsekedhetik. 

Több mint háromszáz oldal szöveg, százhúsz 
kép, igen sok szövegközti ábra, térképvázlat és 
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táblázat tanít meg bennünket az érdekfeszítő 
stílus- és rendszeres előadásművészet fegyve-
rével arra, hogy miként küzdjünk a legbor-
zasztóbb emberi ármány, a légitámadás ellen. 
Minden oldala összefüggően szerves, mint 
maga a fenyegetett élet. 

A könyv a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadásában jelent meg, gyönyörű ki-
állításban, díszes egészvászon kötésben, ára 
8 — P . 

Komáromi János: Vihorláti szél fúj. (Révai 
kiadás.) Turgonyi András és Béry Zsuzsa sze-
relmi története ez a regény. A nagy háború 
előtti boldog napok gyermekszerelme ott szök-
ken szárba a mélabús Ondava mentén; isme-
retlenül is ismerős mindenkinek az a szelíd 
magyar tájék, amely Komáromi szinte minden 
írásának háttere. 

A nagy háború szakítja szét durva kézzel a 
szerelmesek meseszálát: András a f ron t ra ke-
rül. a harcok legközepébe. Néha-néha haza tud 
jutni, de ennek a rövid örömnek is vége sza-
kad; András fogságba esik. Fél világon ke-
resztül, ismeretlen úttalan vidékeken kegyet-
len kalandok közt veri vissza magát Szibériá-
ból, hogy ú j r a magához ölelhesse az elárvult 
Zsuzsikát. 

Ebben az érdekes keretben az érzések és han-
gulatok gazdag sorát vonul ta t ja föl Komáromi 
János szülőföldjének és a magyar katonasors-
nak legjobb megelevenítője. Egy elmúlt kor 
emléke ez a könyv s benne van e kornak min-
den múlt öröme és szomorú szépsége. Ára 
fűzve P 3-40. 

Hamar Pál dr.: A gyermek fog- és szájbeteg-
ségei és azok gyógyítása. Budapest 1935, 220 lap, 
76 ábrával. 

Jóllehet az utóbbi években az iskolai egész-
ségügy terén állandó és örvendetes haladás ész-
lelhető, a kisgyermekek és tanulók fogainak 
ápolása és kezelése körül a hiányos belátás és 
anyagi eszközök miatt még igen sok a kívánni 
és tennivaló. Pedig a beteg fogak idejekorán 
való kezelésének elmulasztásából számos olyan 
betegség származhatik, amelyeket az egyén 
élete fogytáig megsínyel. Hogy csak egy adatot 
említsünk: az iskolákban végzett vizsgálatok 
alkalmával kiderült, hogy a mintegy 80—90%-os 
szuvasodási index mellett a gyermekeknek alig 
1—2%-a jár t fogorvosnál, de ezek is főleg azért, 
hogy valamely fájós fogukat eltávolíttassák. 
Er re a fontos területre hívja fel a szakértők, a 
hatóságok és a szülők figyelmét a szerző, aki 
mint a Gróf Apponyi-Poliklinika fogászati osz-
tályán a gyermekfogászati rendelés vezetője 
méltán tekinthető hivatott szaktekintélynek. 
Simon Béla dr. egyetemi magántanár az Elő-
szóban igen helyesen utal a r ra hogy a gyermek 
fogainak kezelése más „metodikát" követel, 
mint a felnőtteké. Ezt a speciális gyermekfegá-
szatot t á r j a elénk tízéves idevágó gyakorlat 
alapján szerzőnk könyve, amely ugyan elsősor-
ban iskolaorvosoknak és iskolafogorvósoknak 
szól, de két fejezetében a pedagógusok figyelmét 

is felkelti és a szülőket nemtörődömségükből 
igyekszik feliázni. Meglepő gyermekpszicholó-
giai jártasság vonul végi«1 ,A gyermekkezelés 
lélektana és technikája" című fejezetben (67—80. 
lap), amelyben sCTra kerül a jól nevelt és bá-
tor, a dacos, elkényeztetett és imbecilis gyer-
mek és a veliik szemben egyénileg alkalma-
zandó módszer, eljárás. A „Prophilaxis" című 
zárófejezetben (210—217. 1.) sok olyan jóravaló 
tanácsot olvasunk, amelyeket mi felnőttek is 
j avunkra fordíthatnánk. A díszesen kiállított 
könyvben felhalmozott tények és tanulságok 
meggyőzően sürgetik az olyannyira fontos és 
életbevágó iskclai fogorvosi intézménynek sür-
gős kiépítését. 

Horváth Jenő: A modern világ története 
1815—1920. Harmadik kiadás. Budapest, 1935. 
128 lap. Ára: 5 P . 

Kevés tudományos könyvnek jut osztályré-
szül a sikernek és szerencsének az a foka, hogy 
egy rövid év leforgása alatt 3 kiadást érjen 
meg. Horváth Jenőnek a modern világ törté-
netéről, vagyis az 1815-től 1920-ig terjedő évek 
eseményeiről szóló munkája e r i tka jelenségek 
közé tartozik. Munkája először a Szentszövet-
ségtől a Népszövetségig c. alat t foglalta össze 
az emberiség mai állapotát és sorsát előkészítő 
száz év eseményeit, majd alig néhány hónap le-
forgása alatt harmadik kiadásban megjelenve 
a fönt jelölt ú j címet kapta. Ez a cím többet 
mond az előbbinél, közelebbről is jelöli meg 
tárgyát . Horváth Jenő történeti tanulmányai 
kezdettől fogva leginkább a diplomácia, főleg 
a X I X . századi diplomácia szövevényes vilá-
gának kutatására ós megismerésére irányultak. 
S minthogy az emberiség történetét I. Napoleon 
bukásától kezdve a világháború likvidálásáig 
valóban elsősorban a diplomácia titkos boszor-
kánykonyhájában főzték és kotyvasztották, 
szinte természetes, hogy a szóbanforgó száz év 
történetének szerzőnk lett legkiválóbb ismerője. 
Művének függelékében megláthat juk azt a 
nagy tudományos apparátust, melyen könyve 
ta r ta lmát fölépítette: a külföldi diplomácia 
egykori titkos aktáinak mindinkább sűrűen 
napfényre kerülő tömege ez, melyben szerzőnk 
nagy készültségével s erős logikájával és kri-
t iká jával világosságot teremtett, hogy meglát-
tassa a történteket, mint egyrészt a történeti 
erők, másrészt a nemzetközi diplomáciai intri-
kák kemény tusá jának eredményét. Egymás-
után megismerjük Horváth Jenő könyvéből 
Angliának és a Szent szövetségnek viszonyát 
1830-ig, a szövetségek egyensúlyát 1830 és 1848 
között, az európai helyzetnek és a világnézetnek 
átalakulását a szabadság híres esztendejétől 
1871-ig, a kialakult fegyveres béke 30 éves kor-
szakát 1901-ig, ma jd a VII. Edvárd királlyal 
fellépő rövid, de ú j evolúciót jelentő időszakot 
1901-től 1911-ig s végül az 1815-ben született 
Status quo-nak teljes felbomlását 1911 és 1920 
között. — Teljesen ú j megvilágítás és sok új, 
érdekes adat és anyag vonul be Horváth Jenő 
könyvéből a köztudatba s lesz a jövőre irá-
nyuló tanulságaival" a mai és a következő nem-
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zedékek külpolitikai világnézetének biztos 
szempontjává, — föltéve, hogy a történelem 
valóban az élet mestere. Gazdag és pontos név-
és tárgymutató teszi e művet még értékesebbé 
és használhatóbbá. 

Magyar tanítók haszonnal olvashatják Hor-
váth Jenő könyvét látókörük szélesbítésére. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Julius Weil: Frühsymptonie der Verwahr-
losung. (A magárahagyottságnak korai ismer-
tetőjelei.) 1933, 126 lap. Piidag. Magazin, 1385. 
szám. 

Ez a tanulmány a gyógypedagógia s vele 
kapcsolatos ifjúságvédelem keretébe tartozik. 
Tudományos vizsgálatok eredményei alapján 
útbaigazításokat kíván adni az egyéni fejlő-
désben fellépő kezdetleges jelenségeknek ideje-
korán való felismerésére, amelyek az elhanya-
golt, magárahagyott i f júságot veszélyeztetik és 
idővel a társadalommal való katasztrofális 
összeütközésekre vezetnek. Bevezetőleg szer-
zőnk nemzetközi áttekintést ad a problémának 
mai állásáról és többek között megállapítja, 
hogy „Magyarország a bűnöző i f júság meg-
figyelésére rendelt, orvosok és pedagógusok ál-
tal vezetett intéményekkel előljár". Majd közli 
az e téren buzgolkodó szakembereknek meg-
határozását a magárahagyottságról (Verwahr-
losung) megnyilatkozásának módjait és okait, 
végül a kísérletekbe való bevezetést részle-
tezi. Ennek alapjául egy Münchenben 1932 de-
cemberben szerkesztett felette részletes kérdő-
ív szolgál (17—23. 1.), amelyből 350-et küldtek 
szét 74 különböző ifjúságvédelmi és gondozó 
intézménynek. A beérkezett anyagból a szerző 
41 teljesség és tárgyilagosság dolgában leg-
jobban megfelelő esetet mutat a züllést meg-
előző következő korai ismertetőjelek szerint 
való csoportosításban: 1. Rendellenességek az 
idegrendszerben: a) nyelvi zavarok, b) gátlá-
sok a járásban, c) rendellenes rohamok. 2. Za-
varok az edényrendszerben, 3. az emésztési 
szervekben, 4. a húgy-ivarszervekben. Mind-
egyik csoport végén összefoglaló és áttekint-
hető táblázatos kimutatás. 

A vizsgálatok eredménye szerző szerint tel-
jes bizonyossággal deríti ki egyrészt, bogy a 
veszélyeztetett i f júság kezdetleges kórjeleinek 
felismerése lehetséges, de másrészt szükséges 
is, mégpedig mind az egyén, mind a társada-
lom megóvásának érdekében. A nagy hozzá-
értésről és emberszeretetről tanúskodó tanul-
mányt 107 szakmunkát felölelő irodalom fe-
jezi be. 

The effects of the economic depression on 
education in other countries. (A közgazdasági 
válság hatásai az oktatásügyre a többi orszá-
gokban.) By J . F. Abel. Washington 1933, Bul-
letin no. 14., 37 lap. 

Az amerikai Egyesül t Államok közoktatás-
ügyi hivatala (Office of Education) ebben a 
kiadványában hivatalos adatok alapján azokat 

az állapotokat ós kihatásokat vizsgálja és álla-
p í t ja meg, amelyek a gazdasági válság okozta 
költségvetési csökkentések folytán az oktatás-
ügy terén különböző vonatkozásban bekövet-
keztek. Elsősorban az angolszász országokkal 
foglalkozik, majd rövidebben az európai álla-
mokkal. Az adatoknak pontos táblázatokban 
való szemléltetése során kiderül, hogy az okta-
tásügynek költségeit 71 esetben csökkentették 
és csak 31 esetben emelték fel: ez utóbbiakat 
is kisebb mértékben, mint az előbbieket. 
A szerző ezután sorra veszi a válságnak kiha-
tásait az egyes tényezőkre. A tanerők illetmé 
nyeit átlag 5Vs—10%-kal csökkentették; az ál-
lásnélkülieknek száma csaknem mindenütt fel-
szökött, viszont a tanulók létszáma főleg ipari 
országokban emelkedett, de egészségük eddig-
elé nem mutat hanyatlást; nemzetközi vonat-
kozásban (tanuló- és tanárcsere, külföldi ösz-
töndíjak) visszafejlődés mutatkozik. A füzet 2. 
fejezete az egyes államokat teszi szóvá: „Ausz-
triában, Észt-, Finn-, Német-, Magyar-, Len-
gyelországban, Litvániában, Norvégiában és 
Jugoszláviában a gazdasági válság közelről 
érintette az okta tásügyet . . . Magyarországon 
az 1930 június 30-i állapottal szemben 1932-33-
ban 19'7%-kal csökkentették a közoktatásügyi 
költségvetést, a tanerők fizetését éppúgy, mint 
a többi köztisztviselőét, ismételten leszállítot-
ták. A főiskolai oktatás és a tudományos kuta-
tás valószínűleg komoly veszélyeztetés elé néz" 
(28. 1.) Időszerűségénél fogva érdekesek a kö-
vetkező, Etiópiára (Abesszíniára) vonatkozó 
adatok. A kormány részéről ellenőrzött és fenn-
tar to t t oktatás itt még gyermekkorát éli, a fő-
városra s néhány nagyobb városra szorítkozik 
és évi 110.000 dollárra rúg, ami az egész okta-
tásügyi költségvetésnek negyedrésze, a többi-
ről a missziós intézmények és egyéb szerveze-
tek gondoskodnak. — A közölt adatok végső 
következtetéseként tárgyilagosan megállapít-
ha t juk , hogy a gazdasági válság a közoktatás-
ügyre is károsan hat vissza, azt tehát még a 
kényszermegtakarításoktól is lehetőleg meg 
kellene kímélni. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A nyomorék gyermekek ügye Amerikában. 
Miss Bell Gr eve, a clevelandi nyomorék gyer-

mekek otthonának vezetője, a napokban nálunk 
jár t , hogy előkészítse ennek az ügynek június 
29-től július 3-ig Budapesten tar tandó III. nem-
zetközi kongresszusát, amelyre már eddig is 
26 államból kerek 200 résztvevő jelentkezett. 
A kongresszus elnöke Johan Béla, társelnökei 
Simon Elemér és Verebély Tibor. Miss Greve 
ez alkalommal felette tanulságos előadást is 
tar tot t a nyomorék gyermekek védelméről az 
Egyesült Államokban. Kifejtette, hogy 1930-ig 
mindegyik állam saját törvényei szerint igye-
kezett ezt a problémát megoldani, ú jabban 
azonban a washingtoni kormány 3 millió dol-
lárt bocsátott nekik rendelkezésre erre a célra, 
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amelyhez a társadalom is jelentékeny össze-
gekkel hozzájárult. A nemzetközi társaság már 
évek előtt tervet dolgozott ki, amely lehetővé 
teszi a nyomorékoknak olyan tervszerű gyógy-
pedagógiai kiképzését, amely őket megfelelő 
élethivatásokban keresetképessé teszi. Miss 
Greve nagyr elismeréssel nyilatkozott a nyomo-
rék gyermekek magyar országos otthonáról és 
a vakok országos intézetéről. 

Angol vélemények az iskolai fegyelemről. 
Norwichban a British Association ülése al-

kalmából tanulságos vita folyt az iskolai fegye-
lemről. Bár mindannyian a szigorú fegyelem 
szószólói voltak, a részletekben eltértek a véle-
mények. Az egyik párt a tanulók önfegyelme-
zése mellett foglalt állást, a másik csak a kö-
zösség kollektív fegyelmezésének tulajdonított 
nevelő értéket. A Journal of Education ehhez 
megjegyzi, hogy a felszólalók nem arra voltak 
tekintettel, hogy az iskolák milyenek, hanem 
arra, hogy milyennek kell lenniök. 

Poroszország népiskolai statisztikája. 
1934 októberében volt: 32.833 nyilvános nép-

iskola 116.398 osztállyal (19.847 fiú, 19.462 leány, 
77.089 közös). A tanulók száma 5,006.029 (2,540.944 
fiií, 2,465.085 leány). Egy-egy tanítóra a váro-
sokban átlag 43, vidéken 46 9 tanuló esett. Evan-
gélikus volt 22.860, katolikus 8727, paritásos 
(szimultán) 1202 iskola. A tanítók és tanítónők 
száma kerek 135.000. Volt továbbá még 289 
magán népiskola 17.532 tanulóval és 591 nyil-
vános s 397 magán polgári iskola kerek 186.000 
tanulóval. 

Az iskolakötelezettség meghosszabbítása 
Nagybritauniában. 

VIII . Edward király uralkodásának egyik 
első fontos politikai eseménye a hosszú idő óta 
előkészített „nevelési törvény"-nek parlamenti 
tárgyalása lesz, amely 1939 szeptember 1-étől 
kezdve az iskolakötelezettséget a 14. életévről 
a 15-ig kiterjeszti. A törvényjavaslatnak súly-
pont ja és fontossága az á. n. kivételes intéz-
kedésben rejlik, amely így hangzik: , Ha az 
iskolai hatóság az i f júsági munkahivatallal 
azon nézeten van, hogy a tanuló érdeke meg-
k íván ja annak haladéktalan hivatásos foglal-
koztatását, köteles kiadni számára azt az en-
gedélyokiratot, amely az iskolázást már a 14. 
életévben befejezettnek tekinti." Er re nézve a 
következő szempontok mértékadók: 1. Díjazás 
a foglalkoztatás tar tamára. 2. Lehetőség a 
továbbképzésre a munkáltatás idejében is. 
3. A szabadságolás és a szabad idő tartama. 

Az iskolakötelezettség meghosszabbítása 
Svédországban. 

Eddig a népiskola itt hatosztályú volt és csak 
ennek teljes elvégzése jogosított a középisko-
lákba való felvételre. A mostan világszerte ész-
lelhető gazdasági válság és ezzel kapcsolatban 
főleg az i f júságnak munkanélkülisége, komoly 
pedagógiai körökben azt a tervet érlelték meg, 
hogy az iskolázást egy hetedik évvel meg kel-

lene toldani. Minthogy a felső tanügyi hatóság 
szakértői is ezt a nézetet vallják, a falusi gaz-
dasági körök tiltakozása ellenére biztosra ve-
hető a reformnak életbeléptetése a közel jövő-
ben. 

Svájci és osztrák alkoholellenes irodalom. 
Svájcban nagy súlyt vetnek a tanulóifjúság-

nak alkoholellenes felvilágosítására. E célt 
szolgálja a „Die Freiheit" című német és a 
„L'Abstinence" című francia nyelven megje-
lenő folyóirat. Ezenfelül a svájci alkoholellenes 
tanítók egyesülete számos képes füzetet ad ki, 
amelyeket az osztályokban olvasnak: a sajtót 
ellátja idevágó közleményekkel, a tanulókat a 
füzetekre és tankönyvekre alkalmazható szöve-
ges felvilágosító képecskékkel, végül kapcso-
latot ta r t fenn az osztrák tanítósággal, amely 
negyedévi folyóiratot ad ki. „Die alkoholfreie 
Jugenderziehung" (Az alkoholmentes i f júsági 
nevelés). Egy bécsi iskola tanulói által készí-
tett képes ábécét a svájci egyesület nyoma-
tott ki. 

H Í R E K 

Hóman Bálint a heidelbergi egyetem 
díszdoktora 

A heidelbergi egyetem fennállásának 550-ik 
évfordulóját fényes ünnepségek keretében ülte 
meg. Az egyetem a jubiláris ünnepségek alkal-
mából több külföldi tudósnak és ál lamférfinak 
a díszdoktori címet adományozta. így Hóman 
Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a heidelbergi egyetem nemzetgazdasági szaka 
adományozta a díszdoktori címet. Ebből az al-
kalomból Rust német birodalmi nevelésügyi 
miniszter és Schacht gazdasági miniszter igen 
meleghangú táviratban üdvözölték Hóman 
Bálint kultuszminisztert. 

A kecskeméti Hírős Hetet Hóman Bálint 
kultuszminiszter nyitotta meg. 

Kecskemét nagy ünnepi eseménysorozatát, • 
a Hírős Hetet Hóman Bálint kultuszminisz-
ter nyitotta meg. A megnyitás a Városháza 
előtti téren történt, nagyszabású fölvonulás ke-
retében. Hóman Bálint miniszter a megnyitás 
után megtekintette a kiállításokat, délben Bu-
gáéra rándul t ki, este pedig megjelent a Ka-
tona Társaság ünnepi felolvasó ülésén, ahol 
átvette a tiszteleti tagságról szóló oklevelet. 
Vasárnap Darányi Kálmán miniszterelnök-
helyettes és felesége volt a Hírős Hét ven-
dége. Darányi miniszter barackünnep kereté-
ben adta á t a Hírős Hét által alapított Darányi 
Kálmán vándor serleg et a legszebb kecskeméti 
barack kiállítójának. Darányi Kálmánné ün-
nepélyesen megnyitotta a kecskeméti Magyar 
Asszonyok asszonyművészeti kiállítását. A 
vendégek végignézték a háromezer gyermek 
fölvonulását. 
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Doktorráavatás. Sulyok Kálmán dr. tor-
bágyi rk. tanítót a budapesti Pázmány Péter 
Tudomány-Egyetemen június 27-én a jogtudo-
mányok doktorává avatták. 

Békés vármegye Törvényhatósági Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottsága folyó évi jú-
nius hó 30-án tar tot ta nyári közgyűlését, Gyu-
lán, a vármegyeháza kis tanácstermében, vi-
téz dr. Pánczél József vm. főjegyző elnökleté-
vel. Tantó József népművelési t i tkár részle-
tesen ismertette elsősorban a bizottság ezévi 
működését, vagyis az 1935/36. tanévi tevékeny-
ségről szóló beszámolót. Számokba összesű-
rítve a munka eredménye az elmúlt tanév fo-
lyamán 2 megyei városban, 28 községben és 
145 tanyakörzetben, összesen 5809 népművelési 
és közműveltségi előadást tartottak. Az is-
meretszerző előadásokat szavalatok, énekdara-
bok, zeneszámok kísérték. Az előadásokon 
részvett hallgatók száma 442.501 volt. Műsoros 
délutánok és esték száma 160, alkalmi ünnepsé-
gek száma 142, műkedvelői előadások száma 
322. Népművelési hangversenyek száma 43. 
Mesedélutánok száma 550. Tanulmányi kirán-
dulás volt 31. Közrádió-előadás 101 volt. 

11 analfabéta tanfolyam 833 óraszámmal; 
vizsgát tett 182 egyén. Volt 12 alapismeret-
terjesztő tanfolyam 729 óraszámmal. 10 nép-
művelési és közműveltségi tanfolyam 634 óra-
számmal, továbbá 9 művészeti és kedélyképző 
tanfolyam 505 órával. Tartottak 33 liőnevelésí 
és női jelleniképző tanfolyamot 2355 órával és 
2 egészségügyi tanfolyamot 83 órával. Mind-
ezeken kívül tar tot tak még 19 gazdasági tan-
folyamot 864 óraszámmal, 7 háziipari tanfo-
lyamot 505 óraszámmal, 1 idegennyelvi tan-
folyamot 60 óraszámmal és 8 ügyességi tan-
folyamot 496 óraszámmal. (Az ügyességi tan-
folyamok a következőképen oszlottak meg: 
3 gyorsírási, 1 könyvviteli, 1 magyar helyes-
írási, 1 kereskedelmi alapismereteket nyújtó, 
1 jogi ismereteket nyújtó, 1 mérlegkészítő- és 
villanyszerelőtanfolyam.) A népművelési órák 
(egységesek) összes száma: 14.272, a közkönyv-
tári órák száma pedig 6000. Az előadók összes 
száma: 1281. Forgalomban volt 143 közkönyv-
tár, amelyekből kikölcsönzött 17.587 egyén 
41.224 könyvet. A népművelést szolgálta ezen-
kívül a bizottság tulajdonában levő 19 köz-
rádió, valamint 60—80 egyéb közrádió, 5 gram-
mofón, 21 különböző típusú vetítőgép, illetve 
más tulajdonban lévő 46 vetítőgép és 18 nép-
ház. Működött 33 daloskör 1370 taggal. 

A bizottsági ülésen a zárószámadás is egé-
szében elfogadást nyert . Megállapította a bi-
zottság a dalosegyesületek segélyezésének mi-
kéntjét és a könyvtárkezelők jutalmazását. 

A Középiskolát Végzettek Egyéves Kereskedelmi 
Szaktanfolyamán, Budapest, VIII, Vas-u. 9—11, ame-
lyet Budapest Székesfőváros közönsége tart fenn, a 
beiratások naponkint délelőtt 9—2-ig. Célja, hogy fér-
fiaknak és nőknek, akik középiskolai érettségi vizs-
gálatot tettek, katonai tisztképzőt vagy tanítóképzőt 

végeztek, egy év alatt alapos kereskedelmi szakkép-
zést nyújtson, amellyel kereskedelmi gyakorlati kenyér-
kereseti pályára léphetnek. 

Beiratási dí j 23 P. 
Évi tandíj a tanulmányi előmenetel és a vagyoni 

viszony szerint: 62, 124, 186, 248 P. 
Felvilágosítást a tájékoztató nyújt , amely Budapest, 

VIII, Vas-utca 11 alatti kapusnál kapható; postán való 
elküldése is kérhető. 

Találkozó. Felkérem azokat a volt tanulótársaimat, 
akik a debreceni református tanítóképzőben 1921-ben 
nyertek oklevelet, hogy a 15 éves találkozó rendezése 
céljából címüket szíveskedjenek velem sürgősen kö-
zölni. Oláh Kálmán tanító, Sárrétudvari. 

H ! V A T A L O S R É S Z 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 94000 1936, VII. 2. számú rendelete a közép-
és középfokú leányiskolákban a tőrvívásokta-

tás szabályozása tárgyában. 

1 . 

A közép- és középfokú leányiskolákban a tőr-
vívást csak olyan testnevelő tanárnő (vívó-
mesternő) taníthatja, akinek tőrvívómesteri 
oklevele, vagy „leányiskolái tőrvívásoktatásra 
jogosító bizonyítványa" van. 

Segédtőrvívómesternői oklevél a leányiskolái 
tőrvívás tanítása szempontjából a „leányisko-
lái tőrvívásoktatásra jogosító bizonyítvány"-
nyal egyenértékű. 

2. 
A „leányiskolái tőrvívásoktatásra jogosító 

bizonyítvány"-t a m. kir. Toldi Miklós Honvéd 
Sport tanár és Vívómesterképző Intézet ál l í t ja 
ki mindazoknak a testnevelési tanárnőknek, 
akik a nyári nagy szünidőben erre a célra tar-
tandó tanfolyamot eredményesen elvégzik. 

3. 
A tanfolyam megtartásának időpontját, va-

lamint látogatásának feltételeit a m. kir. Toldi 
Miklós Honvéd Sport tanár és Vívómester-
képző Intézet állapítja meg. 

4. 
Jelen rendeletem a kihirdetés napján lép 

életbe. 
Valamennyi tankerületi kir. főigazgatóság-

nak, a szegedi polgári iskolai tanárképző főis-
kola igazgatótanácsának, a tanítónőképző inté-
zetek főigazgatóságának, a budapesti és szegedi 
polgári iskolai főigazgatóságnak, valamennyi 
közvetlen rendelkezés és vezetés alatt álló kö-
zép- és középfokú iskola igazgatóságának. 

Tanítói kinevezések. 
A VII. fizetési osztályba kinevezett tanítók. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter Tarjánné 
Hengye Klementina miskolci, Horusitzkyné Barthel 
Hermin budapesti, Csizinszky Bertalan pásztói, Tiroli 
Debóra kótaji, Durcsinszky Erzsébet szerencsi, Tar-
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lósné Abt Eleonóra kispesti, Domoszlay Olga tóvárosi, 
Hirn Henrik mosoni, Kissné Kukorelly Júlia buda-
pesti, Lehotáné Döntő Mária barcsi, vitéz Paulinyi 
Gyula kiskőrösi, özv. Tamássyné Hottmann Jolán kis-
pesti, özv. Vargáné Kiss Veronika pestszenterzsébeti, 
Király Sándor miskolci, Lukács Albert miskolci, Dec-
leva Ilona pécsi, Nagy Irén fülöpszállási, Tamásné 
Strausz Olga kaposvári, Komár Hermina miskolci, 
Nóvák Anna kiskunhalasi, Karlik József budakeszi, 
Bohatsek Józsa egri, Csekefalvi Gizella dombóvári, 
Steglehner Etelka szeged-szentmiliályteleki, Gyulay 
Ilona pécsi, Schiller Imre szombathelyi, Jakab József 
miskolci, Bayer Flóra pestszenterzsébeti, Albrechtné 
Dávid Valéria kispesti, Bernhardt Ilona csorvási, 
Buday Éva pestszenterzsébeti, Jávor Ferenc pécsi, 
Klinget Károly sziráki, Nagy István rákosszentmihályi, 
Szakái Imre rákoscsabai, Tihanyi István debreceni, 
Weinliardt Mihály kisteleki, Zeke Gábor pásztói. Dusza 
József putnoki, özv. Pctrigyánné Lepkovszky Margit 
sajószentpéteri, Kiss Pál hódmezővásárhelyi, Bozsó 
Imre pestszenterzsébeti, Hajós István szolnoki, Jakab 
János kiszombori, Murányi Lajos debreceni, Gesztelyi 
János sárospataki, Kelemen Mihály kunágotai, Tarján 
József szolnoki, Csernay Mátyás hódmezővásárhelyi, 
Kék Géza diósdi, Makk Róbert budakeszi, Vajda Dá-
vid makói, Szilvássy Ferenc mezőkovácsházi, Bohn 
Andor budapesti, Faragó Sándor krasznokvajdai, Ur-
bánffy Irén kistarcsai, Varjú Zoltán pilisi, K. Nagy 
Lajos debreceni, Gergely Mihály miskolci, Kassal 
Gyula sümegi, Varga Béla győri, Péterffy Sándor 
békéscsabai, Ambrózy József békéscsabai, Bálint Ká-
roly nagyhalász-telektanyai, Csiszár Andor ongai, 
Ecker Károly zalaegerszegi, Fábián László solti, Hajas 
György dunapentelei, Harmatii Ferenc újpesti, Holler 
Marlon győri, Husz József mosoni, Kiss Lajos rákos-
palotai, Kovács József debreceni, Kováts József sár-
vári, Novay Ferenc bajai és Mártonné Cserna Erzsé-
bet pestszenterzsébeti állami elemi iskolai tanítókat, 
Kneiszl Emil sátoraljaújhelyi állami tanítót a VII. fize-
tési osztályba kinevezte. 

Bodnár Margit nyéstai róm. kat.. Veres Endre száraz-
kéki gör. kat., Kovács Béla fiizérradványi ref., Friedl 
Hedvig szikszói izr., Sásdy Nándor bácsalmási róm. 
kat., Petheő Barnabás dávodi róni. kat., Tokaji József 
nagyliarsányi közs., Kerekes Károly magyarsarlósi 
róm. kat., Albauer József nagyárpádi róm. kat.. özv. 
Haukné Butschy Mária szajki róm. kat., Hernai Béla 
véméndi róm. kat., Várady Gyula drávaszabolcsi ref., 
Mesterházij János psikóstöttösi ev., Kárpáti Sámuel 
pécsi izr., Kcnyecsny János szarvasi közs., Görgényi 
Ferenc gyulai róm. kat., Marek János mezőberényi 
róm. kat., Kofján Béla szarvasi róm. kat., Némedy 
Lajos gyulai ref., Kurpé Gergely szeghalomi ref., vitéz 
Varga Kálmán gyomai ref., Bartha Lajos öcsödi ref., 
Karsai István békéscsabai ev., Rohoska Jenő szarvasi 
ev., Frankó Mihály szarvasi ev., Várady Sándor nagy-
létai róm. kat., Lénárt István derecskei ref., Bakk Já-
nos hejőkürti róm. kat., Streimelvöger Irma mező-
kövesdi róm. kat., Perger Miklós vattai róm. kat., 
Aradi Ferenc boldvai róm. kai., Ihász Károly szirmai 
ref., vitéz Littkei György miskolci ref., Imrich István 
sajószögedi gör. kat., Szilas Emil miskolci izr., Baffay 
Endre makói ref., Ábrahám Jenő tápéi közs., Sziics 
Kálmán sövényházi közs., vitéz Nemes Árpád szegedi 
közs., Árokszállásy János szegedi ref., Kiss Károly 
hódmezővásárhelyi ref., Füzy Mihály székesfehérvári 
közs., özv. Heiszlerné Kapossy Mária sárosdi róm. kat., 
Ujváry Irma polgárdi róm. kat., Fuchs Pál iváncsai 
róm. kat., Somogyi Gábor tabajdi ref., Öveges Jolán 
öttevényi róm. kat., Krieg Nándor mi.sonszolnoki róm. 
kat., Scherlein Ödön tápszentmiklósi róm. kat.. Jám-
bor Vilmos kisbarátfalui róm. kat., Laczus Géza nagy-
ba jcsi róni. kat., Lichtscheidl József darnózseli róm. 
kat., Weltler János győri ev., Szűcs János püspök-

ladányi ref., özv. Szilágyiné Sárközi Ilona hajdú-
böszörményi ref., özv. Nagyné Szűcs Erzsébet hajdú-
böszörményi ref., özv. Butykáné Dombi Irma hajdú-
böszörményi ref., özv. Fülöpné Dobra Ilona hajdú-
böszörményi ref., Jeney Mihály debreceni ref., Tóth 
Sándor debreceni ref., Benkő Miklós debreceni ref., 
Németh Béla erdőteleki róm. kat., Hajnal Gábor nagy-
tályai róm. kat., Újhelyi István viszneki róm. kat., 
Alberti Vilmos pélyi róm. kat., Bévfi Jenő rózsaszent-
mártoni róm. kat.. özv. Nagyné Tief Margit tiszafüredi 
ref., Tóth József csépai róm. kat., Lámor János szol-
noki róni. kat., Bartucz Mihály csépai róni. kat., 
Verasztó János kisújszállási róm. kat., Mackó Ferenc 
jászapáti róm. kat., Balogh Irén kisújszállási ref., 
Papp Borbála karcagi ref., Bagaméry Lajos liszasasi 
ref., Szabó Andor törökszentmiklósi ref., Lupkovicsné 
Varga Jozefa újkéc skei közs., Karsay Béla nagykőrösi 
közs., Bartha László nagykörösi közs., Móczár Albert 
kiskunmajsai róm. kat., Réti Dénes törteli róm. kat., 
Ficzekné Fekete Teréz kerekegyházi róm. kat., Kállay 
István alpári róm. kat., Sallay János pálmonostori 
róm. kat., Ábrahám János kerekegyházi ref., Márkus 
Ferenc esztergomi közs., özv. Plankné Gottschall Má-
ria dömösi róm. kat., Salamon Imre dorogi róm. kat., 
Szőke Sándor gyermelyi róm. kat., Szabó Rezső bö-
ködi róm. kat., Mészáros Ilona császári ref., özv. 
Fischerné Metzker Lujza zebegényi róm. kat., Jezsó 
Mihály márianosztrai róm. kat., Márkus Ilona érsek-
vadkerti róm. kat., Túlesik Endre nemti róni. kat., 
Loós János rákospalotai közs., Sidó Lajos gödöllői 
közs., Visy József tatárszentgyörgyi közs., Jávor Ist-
ván váci róm. kat., Béla János dusnoki róm. kat., 
Sz. Kovács Mihály gálgamácsai róm. kat., Fodor Izra 
tápiógyörgyei róm. kat., Zsákovits Endre galgamáesai 
róm. kat., Hantos Sándor akasztói róm. kat., Deák 
Károly gödöllői ref., Arany Géza váci ref., Kónya Ba-
lázs dömsödi ref., Schmähl Lajos liartai ev., Gócz Elek 
gyöngyösmelléki közs., Harka Ferenc henészi közs., 
Tonanek Gizella karádi róm. kath., Strakovics Dezső 
sántosi róm. kat., Rieger Mihály belegi róm. kat., 
Simon Lajos somogyszentmiklósi róm. kat., Szabó 
Lajos böhönyei róm. kat., Urbányi Etel igali róm. 
kat., Tordai István berzencei róm. kat., Hilier Gizella 
szentlászlói róm. kat., Ulakcsay Antal alsóki ref,, 
Szalay Lajos fertőszentmiklósi róm. kat., Tóth Lajos 
bodonhelyi róm. kat., Sipőtz Ágoston szilsárkányj 
róm. kat., Szabó Lajos kapuvári róm. kat., Halmos 
Alajos soproni róm. kat., Mesterházy Károly sopron-
németi ev., Bocskay Sándor nyiregyháza-hosszúháti 
közs., Tarnavölqyi András nagykállői róm. kat., Kádár 
Béla újfehértói róm. kat., Belicza József buji róm. 
kat., Abod Imre dombrádi ref., Kádár Imre nyíregy-
házi ref., Iván János tiszarádi ref., Csaba Jenő nyír-
egyházi ev., Vastag Miklós nagykállói gör. kat., Bakcsi 
György tarpai közs., Borruch Gyula gergelyi róm. kat., 
Soltész János nyircsaholyi róm. kat., Málnás Alajos 
mérki róni. kat., Nagy Pál sonkádi ref., Melegh Andor 
tarpai ref., Pákai Mihály paksi közs.. Pintér János 
dunaföldvári róm. kat., Spannenberger József hanti 
róm. kat., vitéz Simon Simon szekszárdi róm. kat., 
Németh Gyula nagykónyi róm. kat., Eicher János. 
nagymányoki róni. kat., Szíjártó László szakcsi róm. 
kat., Horváth Erzsébet szekszárdi róm. kat., özv. lvelitsné 
Mutschenbacher Mária tamási róm. kat., vitéz Palotay 
Dániel nagyszékelyi ref., Marth Péter györkönyi ev., 
Szcndy Teréz kámoni közs., Baltavári; Imre szombat-
helyi közs., Gyarmati Béla nemeskeresztúri róm. kat., 
Mészáros Mihály nyögéri róm. kat., Iványi Dezső ve-
lemi róm. kat., Balaton József köveskúti róm. kat., 
Szabó László harasztifalui lóm. kat., Rauch József 
felsőpatyi róm. kat., Süle József vasszécsényi róm. 
kat., Illa Dénes gércei róm. kat., Gaál mesteri ág. h. 
ev., Tompa Lajos kemenespálfai ev., Bonyhády Ignác 
szombathelyi izr., Törzsök Jenő bakonybánki rónu 
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kat., Kotsij Kálmán noszlopi róm. kat., Jáhny József 
pápai róm. kat., Trosits Mátyás oroszi róm. kat., 
Vadas István dégi róm. kat., Mohos Ferenc veszprémi 
róm. kat., Kovács Miklós nyárádi ref., Sas János 
balatonfőkajári ref., Császár Ede pápai ref., Árvay 
Gábor adorjánházi ref., Petter Viktor nagygyimóti ev., 
Kőfalvy Gyula keszthelyi közs., Károly Ferenc keszt-
helyi közs., Kulcsár Dezső szepetki közs., Landi Fe-
renc pacsalyi róm. kat., Klein Ferenc tapolcai róm. 
kat., Kratancsik István ródicsi róm. kat., I.ehotzky 
Béla liosztóti róm. kat., Márkus Károly kisszigeli róm. 
kat., Tótmárton Imre zalaszabari róm. kat., Zanyi 
Kálmán badacsonytomaji róm. kat., Török István 
gyulakeszi róm. kat., Albeck Gyula tótszentmártoni 
róm. kat., Szigeti Géza kerkakutasi róm. kat., Fazekas 
János szöntantall'ai ág. h. ev., Lipcsei) Tivadar sátor-
aljaújhelyi róm. kat., Szerdahelyi József lebesbényei 
róm. kat., Szűcs Kálmán tállyai ref., Molnár Antal 
sátoraljaújhelyi gör. kat. tanítókat a VII. fizetési osz-
tály 3. fokozatába előléptette. 

Rendes tanítói és segédtanítói kinevezések. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Haraszthy 

Olga kispesti, Villányi Béla mádi, Székelyhídi Ágoston 
medgyesbodzási, Szirbik Sándor makói, Németbné 
Kónya Mária ceglédkisteleki, Szilágyiné Feigl Margit 
szank-felsőmóriegáti, Várhegyi György jászberén'y-
kormosparti, Korom Zoltán orgoványi, Zajda Lajos 
tass-püspöktamási, Palásti Elvira alionyi, Bolláné Le-
hoczky Emma tengelic-katalinpusztai, Diera Hermin 
Lenke bajai, Simsayné Tábith Etel szeged-szatymazi, 
Ember János debrecen-mézeShegyi, Gothórdné Lőrinc 
Irén vecséstelepi, Nagyné IS. Nagy Júlia Ottilia deb-
recen-ebesi, Herbolyné Vass Júlia debrecen-nagycserei, 
Bajor Franciska tóvárosi, Marton Gizella nagyatádi, 
Nagyági Károly szeged-honvéderdői, Tóthné Dömsödi 
Rózsa kiskundorozsmai, Kutrovich Lajos ikervári, dr. 
Szücsné Tibor Margit kübekházai, Kencznc Gullay 
Mihályka hódmezővásárhely-vereskutasi, Kisné Meskó 
Lenke monori, Németh Blanka pestszentimrei. Rózsa 
Sándor hódmezővásárhely-kiilsőerzsébeti, Oldalné 
Schneider Ilona rákóczifalvii , Aczélné Kolb Irén pest-
újhelyi, Karikásné Bakos Lenke kiskunhalas-alsószál-
lási, Pintérné Solymári Karolin pestújhelyi, Szalay Ist-
ván tököli, Topái Ilona kunszentmiklós-böntörpusztai, 
Horváth Róza nagykovácsi, Lőrincz Dezső Örkényi, 
Borsos Lilla tököl-Horthy-telepi, Gelsi László nagy-
ecsedi, Nagy Ilona nagyecsedi, Palkovits Irma szeged-
< sorvai, Csige Julianna debrecen-kunpálhalomi, Gal-
<)óczy né Polyánszky Margit magyaróvári, Pozsonyi 
Sándor süttői, Bogyó Tivadar szeged-alsócsengelei, 
Cziglerné László Margit maglódi, íirtékesné Odry Mar-
git solti, Kovács Róza szentendre-izbégi, özv. Kozsá-
nyiné Petrás Ilona rákosszentmihályi, Málnás Mária 
sárospatak-apróhomoktanyai, Györköné Bakó Ilona 
mátraszelei, Könyves Ida csongrádi, Sárvári Károly 
Baracs Dániel-telepi, Tömör Károly rácalmás-kulcs-
telepi, Csiszqr Irma solt-nagymajosi, Gaál Erzsébet 
kiskundorozsmai, Simon Lajos törökszentmiklós-kiil-
lerületi, Dési Erzsébet pusztaottlakai, Gaál Ilona 
bocsárlapujtöi, Haln.ai János pusztaottlakai, Hámori 
Margit kóspallagi, Kelemenné Draxler Sarolta somoskő-
újfalui, Kiss Ferenc medgyesbodzási, Komáromy Má-
ria magyarbánhegves-zoltánszállási, Sziklai Béla med-
gyesbodzási, Szinay Mária hevesvezekényi, Eperjessyné 
LJnghváry Ilona győr-gyárvárosi, Bányai László cibak-
házai, Bagi Antal fülöpszállási, Párkányi Sarolta on-
gai, Dóczy Margit mádi, Pohly Antal borsodnádasdi, 
özv. vitéz Alföldyné Emji Margit debrecen-szepestanyai, 
Eilhardtné Klekner Margit soroksári, Kovács István 
pusztazámori, Iván Erzsébet mezőzombori, Nagy Sán-
dor nagyecsedi, Rácz Erzsébet csepeli, Saly Gabriella 
csepeli, Arany Olga tolnai, Popp József baracs-csák-

vártelepi, Dercsényi Ilona jászárokszállási, Asbóthné 
Somogyi Ilona kiskundorozsma-jókai, Rardóczi János 
mindszent-felsőludasi, Bodó István szeged-zákányi, 
Iiemádyné Vida Erzsébet tápióbicskei, lilimó Irma 
Mária lajosmizse-felsőlaposi, Kökény István felsőireg-
muthpusztai, Körös Ilona veresegyháza-erdövárosi, 
Ladjánszky István hódmezővásárhely-inátyáshalomi, 
Oláh Károly tápióbicskei, Sperg Lajos békésszentand-
rási, Ugi Árpád szeged-várostanyai, Vastagh Pál sze-
ged-madarászcsárdai, Vidra Pál jászárokszállási, Csu-
por Lajos felsőszölnöki, vitéz Fejér András békás-
megyer-csillaghegyi, Kenyeres Irén tompái, Regényi 
Mária pestszentlőrinci, Szeliné Boros Mária sokoró-
pátkai, Zaffián Jenő cncsei, Ruszti Béla tiszavárkonv-
vasúttanyai, Szabó István mátyusi, Fúria Ilona kis-
kőrösi, Mihályi László Örkényi Pálóczi-Horváth-telepi, 
Nagy Flóra pásztói, Gulyás Károly kunszentmárton-
gyalupusztai, Wach János zseli, Adorján István nyir-
ábrány-szentennaptai, Czérnáné Szántó Irma kistelek-
feketehalomi, Fekete Berta napkori, Matkó Mária deb-
recen-hármashegyi, Nagy Erii 3 kótaj-nyirpazonvi, Dió-
szegi László debrecen-lukaházai, Farkas Mária nagy-
kovácsi, Juhász Nándor szeged-bokori, Kausler Olga 
kecskeméti, Nemeskcriné Balla Valéria gyula szabad-
kai, özv. Deutschné Fasching Karola dunaharaszti, 
Jakobné Balzer Mária pilisvörösvári, Jánossy Sándor 
battonyai, dr. Kubowichné Alexay Anna vésztői, Mik-
lósi Sándor szeged-szentimrei, Nagyné Gu'ácsy Katalin 
kiskőrösi, Patay Éva isaszegi, Pleskonichné Kecskés 
Teréz kiskundorozsmai, Schaff erné Gerivald Emma 
solymári, Szlávikné Lezancsek Irma vasadtanyai, 
V. Thamó Gábor pusztaszentlőrinci, Tarant Mária 
mosoni, Várjalviné Fuchs Gizella vecsési, özv. 
Babóné Molnár Erzsébet kiskunhalasi, Juharos De/ső 
kiskundorozsmai, Kiss István kiskunhalas-felsőkis-
teleki, Lója Lajos szolgaegyházai, Laknerné Rónai 
Margit dáni, dr. vitéz Lengyelné Palásthy Margit 
kaposvári, dr. Molnárné Takách Ilona kaposvári, Né-
meth né Pallagi Róza gyöngyösoroszi, Szábóné Kokas 
Judith hódmezővásárhely-vásárhelykutasi, Török Fran-
ciska sarudi, Szabóné Szilva Erzsébet cikolaszigeti, 
Babits Aranka nagykovácsi, Kruzslitz Erzsébet szeged-
középsőcsengelei, Kasprák Margit kóspallagi, V. Illéstlé 
Sebeök Róza csenyétei, Laborcz Ilona hosszúháti, 
Kovács Róza esabdi-vasztélypusztai, Miskolczy Teréz 
békéscsaba-beliczaymajori, Radoné Veress Margit sze-
ged-kiilsőcsengelei, Vajay József mezőtúr-tassi-birtgki, 
Ceri László kiskunhalas-fehértói, Várnai Mária rákos-
palota-mávtelepi, Takó Gyula rácalmás-kulcspusztai 
segédtanítókat rendes tanítóvá kinevezte. 

Sárváryné Láni Erzsébet kiskunhalas-göböljárási, 
Békéssy János farkasfai, Stransky Mária balatonlellei, 
Kiss Ferenc békéscsaba-vandháti, Zubek Mihály jász-
berényi, Helt Anna pusztaföldvár-újtelepi, Nagy Mária 
hatvan-sashalmi, Révész János nyíregyházi, Smolen-
szky Géza gyöngyösi, Makray Emma bodroghalmi, 
Gyulai Ilona sári, Zubán Magda kiszombori, Hidegkúti 
Róza piricsei, özv. Danesné Maczkó Anna baja-szent-
jánosi, Kayos Hona sopron-mannigerházai, Balázs Béla 
makó-hatrongyosi, Kehrer Gyuláné Bálint Júlia buda-
foki, Kovácsné Ács Klára bodrogkeresztúri, Laczó 
Flóra hódmezővásárhely-cinkusi, Tóth Antal ceglédi 
budaiúti, Mátrayné Laszkovszky Mária tiszafüred-
íilegóriástanyai, Tóth Imre szeged-baktói, Poócs Mar-
git tiszaszalkai, i f j . Varga János csepeli, Pápay Géza 
szank-izsikiúti, Koronczy Rudolf bőrzöhcei, Zombori 
Zoltán csengerújfalui, Szathmáry József eleki, Bakos 
Ferenc lasztonyai, Radnai Márton kisterenyei, Zom-
boriné Vadas Klára csengerújfalui, Balogh Zoltán deb-
recen-fancsikai, Petőné Ruttkay Márta pécs-gvárvárosi, 
Nagy László pásztói, Nagy Gerzsony pácini, Hajdú 
Ottilia egyeki, i f j . Somogyiné Probst Márta szőreg-
újszőregi, Antosné Horváth Ilona eger-aracsai, Har-
gittai László váregyházai, Gacsályiné Balig Irén jász-



14. 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 5 4 3 

árokszállás-gyorogparti, Szalma János szeged-somogyi-
telepi, Sántha Rozália dunavecse-fehéregyházi, Rottné 
Györffy Lujza pestszenterzsébeti, Zeke József pásztói, 
Hoozilé Fodor Erzsébet nagymágócsi, Csurgai János 
kevermesi, Varga Zoltán eegléd-mátradűlői, Magyarné 
Göndöcs Margit csongrád-árpádtelepi, Schultz Ferenc 
karcsai, Lengyelné Kiss Klára sárospataki, Exterde 
Tibor báró tömörkényi, örkényiné Tóth Erzsébet 
sárospataki, Dodák Gavay Mátyás mezőkovácsházi, 
Szabóné Kiss Erzsébet makó-rákostanyai, Kutas Rózsa 
letenyei, Burján Kálmán nlsószemenyei, Vidosfalvi 
Anna medgyesbázai, Dóczy Mihály szeged-külsőbalás-
tyai, ötvös Pál nagyszénás-kecskemétiúti, Csay József 
vaspör-velencepusztai, Vermes Irén klotildligeti. Erdős 
Róza debrecen-köntösgáti, Osváth Erzsébet török-
bálinti, üöry Oabriella pincehelyi, özv. Varecskáné 
Princinger Róza lajosmizsei, Ürményi Etelka baracs-
csíkvártelepi, Dombi Jolán örkénytábori, Bakó József 
orosháza-monoriúti, Márkus Zsófia zagyvarónai, Sii-
hajda Kálmán szeged-kissferenci, Szecsődi Mihály 
méhkeréki, Csauszné Antal Ida méhkeréki, Feketéné 
Kolos Ilona csikériai, Tóthné Lipták Mária kunágotai, 
Pál László sarudi, Szűcs János nyíregyházi, Detrei 
Sándor alberti, Tóth János Imre rácalmási, Mihály 
János kistelek-pusztaszeriúti, Steflerné Tamás Éva 
kaposvári, Vereb Irén kistelep-majsaiúti, Kemény 
Lujza sopron-kőhidai, Petrikovics Gyula nyirszöllosi, 
Korén Erzsébet kiskőrös-cebepusztai, Vándor Miklós 
battonyai, Szakáll János tiszaföldvár-pnsztahéki, Kon-
csekné Kiss Magda jászberényi, Nemes János tác-
fövénypusztai, Kopácsy Alice csetényi, Nádasné Foki 
Borbála gödreszentmártoni, Zentai Károly pilisszent-
lászlói, Mizerák Margit pécsi, Kapuvári Pál orosházi, 
Vágó Elemér dévaványai, Polányiné lla-Tóth Sarolta 
pestszenterzSébeti, Kiss József rétsági, Rakssányi Klára 
rákospalotai, Szikora Dezső nagyszénás-kecskemétiuti, 
Mathóné Galambos Róza kispesti, Zámbó Anna csány-
teleki, Bártfai Ernő vecsés-ganztelepi, Maróthy Erzsé-
bet geszterédi, Marx Erzsébet pestszenterzsébeti, Izsák 
Emma orgoványi, Hainka Mária örkény-zsiropusztai, 
Uhrin Gábor mátyusi, Szinay Kornélia budapesti Máv-
telepi, Kissné Szekera Anna solymári, Way and Lujza 
pilisszentkereszti, Rosta Béla igarvámszöllőhegyi, Moór 
Jolán vizslási, Schwella Szilárdka szeged-kíssori, Tóth-
né Székely Vilma törökszentmiklós-alatkai, Karvaly 
István lajosmizse-benetanyai, Oláh Sándor vásáros-
naményi, Balogh Dezső nyáregyház-felsőcsévi, Berkes 
Edit budatétényi, Németh János ondódi. Somogyi 
László debrecen-állóhegyi, Hudi Antal nagyhutai, Fü-
redi Mária előszállás-daruhegyi, Adrigánné Soós Irma 
algyői, Baloghné Bahul Anna pestszentimrei, Herzse-
nyik László inkei, Dubrovszky Dezső napkori, Csé-
pányi Gyula kiskundorozsma-gárdonyj, Gál Ilona sze-
ged-kalmártanyai, Gonczlik Vera baja-homokvárosi, 
Simándi Béla lajosmizse-mizsetanyai, dr. Göncziné 
Gerey Ilona mezötúr-törökhalomi, Mihály Edith új-
pesti, Nagy Mihály hódmezővásárhely-csókási, Horváth 
Dezső sokorópátkai, Lukács József felsődabasi, Szé-
nási Gyula hódmezővásárhely-kopáncsi, Zrinyi Győző 
hódmezővásárhely-gorzai, Vörös Bálint Andor hód-
mezővásárhely-tegehalomi, Zubek Klára csongrádi, 
Kölln Ödön dombiratosi, Tóth Gizella áporkai, Veress 
Anna balmazújvárosi, Ncvoráll László szentes-belső-
donáti, Rétiig Gizella nagykovácsi, Czuczi István hód-
mezővásárhelyi, Soóky Melinda algyői, Ágoston István 
nagylak-újtelepi, Kolumban Lidia miskolci, Tóth 
László orgoványi, Sümegi Kálmán pusztaföldvári, 
Miklóssy Ernő csenyétei, Gévay Marianna békéssám-
soni, Viskiné Táborry Anna szeged-győrszéki, Benedek 
Ilona mezőkovácsházi. Takács Anna kiskundorozsmai, 
Radicsné Popovics Mária vecsés-ganztelepi, Vajda Fe-
renc battonyai, Szilágyi Jolán kállósemjéni, Fekete 
Margit urai, Pongrácz Gabriella farkasgyepüi, Vad-
kertyné Nagy Mária rákosszentmihályi, Gondáné Bu-

benik Irén tengelici, Kiss Ilona bodrogkeresztúri, 
Hammerné Ullmer Julianna nagylángi, Nagy Margit 
sárbogárdi, Farkasné Dénes Judit Mária rákoshegyi, 
dr. Welleshauserné Ivenc Irén bajai , Németh Irén 
mezőkovácsházi, Papp Karolin ceglédi, Flórencné 
Gady Ilona tiszaföldvári, Polczer Anna székesfehér-
vári, Nikovitz Oszkár kelébiai, Szathmáryné Szabó 
Margit eleki, Dánfi Katalin biharugrai, Molnár Sándor 
orgoványi, Strausz László cegléd-homokpusztai, Tési 
Zágorga csanteleki, Ujj Ida dr. soroksári, Alács Mária 
kiskunhalas - alsószállási, Kovács Kálmán mezőtúr-
csiderbereki, Bérezi Elemér Emil orgoványi állami 
helyettes tanítókat segédtanítókká kinevezte. 

óvónői kinevezések. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Sick Ilona 

mezőkovácsházi, Erösné Csánki Olga nagybereki, 
Szrenka Erzsébet tótkomlósi, Gáti Ilona tompái, Papp 
Irén dombiratosi, Auer Anna Mária soroksári, Bobik 
Erzsébet pilisszentlélek!, Deák Mária lengytli, Pál 
Regina ószentiváni, Wolff Julianna monoki, Urbárt 
Mária dorogi, Macsek Gabriella nagyszénási, Burza 
Adalberta budakalászi, Nemes Jolán nagyszokolyi, 
Bajka Erzsébet piliscsabai, Bitskey Alojzia mátyás-
földi, Boross Magda soltvadkerti, Dukai Katalin pilis-
szentiváni, Komáromi Mária szolnoki, Marsó Aranka 
üllői, Gerébyné Fodor Gizella kunszentmiklósi, Szabó 
Ilona sárisápi, Branyiczky Vilma algyői és Exner Gab-
riella kesztölci állami segedóvónőket óvónőkké; 

Beyschovetz Mária sári, Exner Anna sümegi, Fe-
renczy Anna makói, Gedeon Irén diósjenői, Orosz 
Magda pilisvörösvári, Punk Teréz hőgyészi, Rajz Gab-
riella budakeszi, Schuszter Erzsébet kesztölci, Tárnoki 
Mária egercsehi, Téglás Jolán püspökhatvani, Vénné 
Jártó-Schmidt Lujza Örkényi, Heinrichné Lukács Anna 
zagyvarónai, Kardosné Bauer Vilma hőgyészi, Zloch 
Katalin kispesti és Csallány Aranka sándorfalvai he-
lyettes óvónőket segédóvónőkké kinevezte. 

Köszönetnyilvánítás. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter dr. Madarász Is tván pápai prelá-
tus, miniszteri osztályfőnöknek, azért, mert 
diákjóléti célokra egyezer (1000) pengő ado-
mányt jut tatot t , őszinte köszönetét és elisme-
rését nyilvánította. 

A magyar királyi vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter dr. Ruszthi-Rusztek Andor 
plébános, állami elemi iskolai gondnok-
sági elnöknek Csanádpalota azért, mert a kez-
deményezésére megindult gyűjtés eredménye-
ként a csanádpalotai állami elemi iskolai sze-
génysorsú tanulók 300 P. értékű ruhaneművel 
lát tat tak el, továbbá a Pannónia Kender- és 
Lenipar R. T. igazgatóságnak Nagylak-Kender 
gyár és Benedict József ny. gyárigazgatónak 
Nagylak-Kendergyár, azért, mert a csanád-
palotai állami elemi iskolai szegénysorsú tanu-
lók részére 180, illetőleg 330 pengő értékű ruha-
neműt adományozott, őszinte elismerését és 
köszönetét nyilvánította. 

Könyvajánlás. 
A szerző neve: Luttor Ignác c. igazgató, reál-

gimnáziumi tanár. — A könyv címe: A Luttor-
féle ú j írásmód. — A kiadócég: A „Körösi 
Henrik" íráspedagógiai gyűjtemény, - - A meg-
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jelenés helye és ideje: Budapest, 1936. A könyv 
alakja: 8-ad rét, 102 oldal, fűzve. — A könyv 
ára 1-40 pengő. — Megrendelhető Luttor Ignác 
c. gimn. igazgatónál, Budapest, V. ker., Markó-
utca 9. sz. — Az a jánlás mely iskolafajok 
könyvtárai számára való beszerzésre vonatko-
zik: valamennyi közép- és középfokú iskolák, 
felsőkereskedelmi iskolák, tanító- és tanítónő-
képzőintézetek számára. 

A szerző neve: Ádám T. István. — A könyv 
címe: A nyugatmagyarországi felkelés törté-
nete. — A kiadócég: Budai F. és társai könyv-
nyomda. — A megjelenés helye és ideje: Bu-
dapest, 1935. — A könyv alakja: 8-ad rét. A 
könyv á ra : 6 pengő. — Az ajánlás mely iskola-
fajok könyvtárai számára való beszerzésre vo-
natkozik: a középiskolai, a tanító (nő) képző-in-
tézetek, felső kereskedelmi és polgári iskolák 
tanári könyvtárai számára. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
(Közzététetik a magyar kir. Vallás- és Közok-
tatásügyi Miniszter Űr 21.071/1936-1V. sz. ren-

delete alapján.) 
A szegedi Horthy-Kollégium Felügyelő Bi-

zottsága, az 1936/37. tanévre felvételi pályáza-
tot hirdet. 

A kollégium az ország egyik legmodernebb 
egyetemi és főiskolai diákotthona: 180 férf i- és 
160 leány férőhellyel; központi fűtés, villany-
világítás, hideg- és melegvíz, fürdőszobák, zu-
hanykamrák. Háromszori bőséges és jó élel-
mezés. A férfi- és leányosztályon külön étter-
mek, társalgó és tanulószobák. Díj talan orvosi 
rendelés és betegszobák. Külön díjazás nélkül 
angol, francia, német, olasz, görög és latin 
nyelvoktatás. 

Evőeszközöket és ágyneműt a kollégium ad. 
A sa já t fehérneműin kívül mindenki hozzon 

magával kellő számú fürdőlepedőt, törülközőt, 
vizespoharat; — a leányosztály tagja i pedig 
ezeken kívül egy drb ágyterítőt és az intézeti 
gyapjútakaróra 2 drb védőhúzatot. Az ágyte-
rítő jobbminőségű grenadinból készítendő. 
Hossza 225 cm, szélessége 140 cm legyen, ez 
utóbbi méretből 20 cm az egyik hosszanti olda-
lon levő fodorra essék. A gyapjutakarót védő 
húzatok jobbminőségű fehér vászonból készí-
tendők, 220 cm hosszúságban és 160 cm széles-
ségben; — egyik végükön gombolhatok legye-
nek. 

Felvételért csak a m. kir. Ferenc József Tu-
dományegyetem és a szegedi m. kir. Polgári-
iskolai Tanárképző Főiskola hallgatói és hall-
gatónői folyamodhatnak. 

A pályázat határideje 1936 augusztus hó 20-án 
jár le és így a „Horthy-Kollégium Felügyelő 
Bizottságá"-hoz címzett pályázati kérvények 
1936 augusztus hó 20-ig nyújtandók be a kollé-
gium igazgatóságánál (Szeged, Boldogasszony 
sugárút 2—4.). 

A kérvényhez csatolandó: a legújabb tanul-
mányi eredményt igazoló okmány (index, érett-
ségi bizonyítvány) másolata, a családi és va-

gyoni körülményeket igazoló és félévesnél nem 
régibb keletű helyhatósági bizonyítvány, vé-
gül orvosi bizonyítvány arról, hogy folyamodó 
egészséges és kollégiumi életre alkalmas. 

Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, ez 
idő szerint az összes kollégiumi helyek állam-
segélyesek és a kérvényezésnél éppen ezért kell 
igazolni az érdemességet és rászorultságot. 

Ez államsegélyes helyek köztartási díja 2 
ágyas szobában havi 53 P, 3—4 ágyas szobában 
havi 45 P. 

Vagyontalanságot nem igazolók, vagy csak 
elégséges rendű eredményt felmutatók köztar-
tási d í ja havi 60 P. 

Folyamodóknak számolniok kell azzal, hogy 
felvételük esetén tekintet nélkül a kollégiumba 
leendő beköltözésük, vagy a kollégiumból tör-
ténő kiköltözésük napjára, — a félévi 'köztar-
tási díját teljes egészében meg kell fizetniök. 

E kötelező fizetés szempontjából az /. kollé-
giumi félév szeptember hó 11-től december hó 
22-ig tart, — a II. kollégiumi félév pedig január 
hó 20-tól május hó 31-ig tart. Ennek megfele-
lően december hó 23-tól, j anuár hó 19-ig ter-
jedő időre és június hónapra köztartási díjat 
csakis azok fizetnek, akik valamely okból ez 
időkben is kollégiumi helyükön maradnak. 

A köztartási díj havi összege első ízben leg-
később szeptember hó 11-ig, folytatólag pedig 
legkésőbb az esedékesség havának 5. napjáig 
bezárólag fizetendő be a kollégium pénztárába. 

Ugyancsak a beköltözés alkalmával fizetendő 
az egy-egy tanévre megállapított 5 P felvételi 
dí j még abban az esetben is, ha valaki pl. csak 
egyetlen hónap ta r tamára nyer kivételes felvé-
telt. 

A felvételek augusztus hó utolsó napjaiban 
történnek meg. A felvétel eredményéről folya-
modók írásbeli értesítést kapnak. 

Szeged, 1936 május hó. 
Dr. Szentpétery Zsigmond s. k. 

egyetemi ny. r. tanár, 
a Horthy-Kollégium és Egyetemi 

Diákasztal Felügyelő-Bizottságának 
elnöke. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Drozdy Gyula: A nőnevelés kérdésének alap-
vonalai. — Németh Béla: Engedjük játszani a 
gyermekeket! — A környezet s az öröklés ha-
tása az értelem fejlődésére. — Sz. S oly mos 
Bea: Nemzeti nevelés, szellemi és erkölcsi ér-
tékek tisztelete. — Iskolánkívüli népművelés: 
A szombathelyi országos dalosverseny. — Gya-
korlati pedagógia: Vihar Anna: Az otthon. — 
Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudo-
mány, irodalom, művészet. — Külföldi iroda-
lom. — Külföldi szemle. — Hírek. — Hivatalom 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6. 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 



14. 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 543 

P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a kővetkező számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

BAKONSZEG református egyházának presbitériuma pá-
lyázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: az ér-
vényben levő díjlevél. Kötelesség: V—VI. vegyes osztály 
vezetése, esetleg az iskolaszék által kijelölt osztályok ve-
zetése. Lelkész akadályoztatása esetén szószéki szolgálat, 
belmissziói munkában segédkezés, kanonikus órák végzése, 
legátus-ellátás, vasárnapi iskolavezetés, egyházi énekkar 
alakítása s vezetése. Pályázati határidő 1936 augusztus 
hó 2-a, ugyanakkor próbaéneklés és választás. Próbaének-
lésen megjelenés előnyös. Állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Pályázati kérvények törvényszerűen szerelve, válasz-
bélyeg-melléklettel: Református lelkészi hivatalhoz, Bakon-
szeg, Bihar vm., küldendők (280.) 

MÉRK róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás folytán 
megüresedett II. férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Fi-
zetése 20% helyi járandóság és természetbeni lakás állam-
segéllyel kiegészítve. Pályázati határidő 1936 július 15-től 
számított 21 nap. Választás augusztus hó 6. Előtte kán-
torpróba, mert a megválasztandó osztálytanító hivatás-
beli teendői mellett szükség esetén a kántort helyettesí-
teni tartozik. A szabályszerűen felszerelt kérvények Plébá-
niai Hivatal, Mórk (Szatmár vm.), címre küldendők. (282.) 

SÁTORALJAÚJHELY gör. kat. egyházközsége meg-
üresedett II . kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Pá-
lyázhatnak olyan okleveles kántortanítók, kik legalább 10 
éven át kiváló eredménnyel működtek, orgonálni (harmó-
niumozni) és egyházi énekkart vezetni tudnak és katonai 
kötelezettségüknek eleget tettek. Családosak előnyben. 
A fenti feltételeknek meg nem felelő kérvények figyelembe 
nem vétetnek és visszaküldetnek. Törvényszerű fizetés és 
lakás. Pályázati határidő 21 nap. Fslszerelt kérvények vá-
laszbélyeges, megcímzett borítékkal gör. kat. lelkészi hiva-
talnak, Sátoraljaújhely, küldendők. (283.) 

A NYÍREGYHÁZI ref. tanítói állásnak a mult szám-
ban megjelent pályázata 8 nappal meghosszabbíttatik. 
(284.) 

BOCONÁD község iskolaszéke, nyugdíjazás folytán 
megüresedett, jelenleg helyettessel betöltött puszta-alatkai 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. Fizetés községtől 20% 
helyi javadalom, többi a fizetési osztálynak megfelelő ál-
lamsegély, természetbeni lakás kerttel. Pályázati határidő 
hirdetéstől számított 21 nap. Gosztony Andor iskolaszóki 
elnök, Boconád. (285.) 

LÉNÁRDDARÓC róm. kat. kántortanítói állására pá-
lyázatot hirdetünk. Helyi javadalom 25 értékegység, ter-
mészetbeni lakás. Pályázati határidő hirdetés megjelené-
sétől számított három hét. Megfelelő nyugdíjas tanerők, 
valamint legalább egyévi eredményes szolgálatot igazoló 
helyettes tanerők előnyben. Pályázók csak hívásra jelen-
hetnek meg a községben. Kinek érdekében élőszóval, vagy 
írásban közbenjárás történik, a pályázatból kizáratik. 
Kérvények Plébániahivatal, Csermely, küldendők. (286.) 

ALSÓNÁNA (Tolna m.) ev. egyházközsége a törvé-
nyes rendelkezések figyelembevételével kántortanítói állá-
sára pályázatot hirdet. Javadalom: lakás, 43 értékegység, 
havi 6 P 80 f készpénz, stóla, államsegély. Kötelessége 
a tanítói ós kántori teendőkön kívül a belmissziói mun-
kában való segédkezés. Német nyelv tudása szükséges. Pá-
lyázati határidő 21 nap. A válaszbélyeggel ellátott kér-
vények az evang. lelkészi hivatalhoz küldendők. (287.) 

H a r m ó n i u m o t , z o n g o r á t , h a n g s z e r t 
nem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL I Ä V J . 7 Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

Kérje l e g ú j a b b 3 2 . sz . ár jegyzékemet . 

TARNABOD róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás 
folytán megüresedett II. számú tanítónői állás betöltésére 
pályázatot hirdet. A betöltésnél irányadók az egyházi és 
miniszteri rendelkezések s a Rendszabályok 107—120. §-ai. 
Fizetés törvényes, lakás természetben. A betöltés szeptem-
ber 1-i hatállyal történik. Pályázatok a lap megjelenésé-
től 21 nap alatt rk. plébániahivatal, Boconád, címre, vá-
laszbélyeggel küldendők. Zenében, kántorságban járatosak 
erről szóló okmányaikat csatolják. Kellően fel nem sze-
relt kérvények nem vehetők figyelembe. Az a pályázó, aki-
nek érdekében bárki részéről is, akár élőszóval, akár írás-
ban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. Az állás 
betöltésénél a megfelelő nyugdíjas tanerők, valamint a 
legalább egyévi eredményes szolgálatot igazoló helyettes 
tanerők előnyben részesülnek. (288.) 

CSÉCSE róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett segédtanítónői állásra pályázatot hirdet. 
A VKM. rendeletnek megfelelően felszerelt pályázati kér-
vények a pályázati hirdetmény megjelenésétől számított 
15 napon belül plébános címére küldendők. Fizetés tör-
vény szerint: 20% helyi, a többi államsegély és lakás. Az 
állás elnyerésénél előnyben részesülnek a B-listára helye-
zettek, akik legalább egyéves működésüket igazolják, akik 
minél régebbi jó oklevéllel rendelkeznek. A három jelölt 
saját költségén, meghívásra tartozik megjelenni. (289.) 

NAGYKALLÓ református egyházánál nyugdíjazás 
folytán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdetünk. 
Fizetése: természetbeni lakás, 3 szoba és mellékhelyiségek, 
2/4 öl tűzifa, értékegysége 5. Egyháztól 80% készpénz. 
Állami fizetéskiegészítés. Megválasztott kántori teendőket 
is köteles végezni és a dalárdavezetésben segédkezni, az 
utóbbiért 2 hold föld és évi 120 P tiszteletdíjban részesül. 
Az elmegyógyintézeti orgonálásért külön évi 180 P. Stóla 
az egyházkerület megállapítása szerint. Pályázatok augusz-
tus 6-ig adandók be. Nagykálló, 1936 július 6. Ref. iskola-
szék. (290.) 

DEBRECEN róm. kat. egyházközsége három férfitaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Fizetés törvény, kötelezett-
ség díjlovél szerint. Kántori oklevél előny. Pályázatok Rk. 
egyházközségi tanács, mint iskolaszék, Debrecen, címre 
augusztus 8-ig küldendők. (291.) 

KALOCSA róm. kat. iskolaszéke elhalálozás folytán 
megüresedett V. számú tanítói állásra folyó évi augusztus 
10-i határidővel pályázatot hirdet. Az állás javadalma: 
természetbeni lakás, 10 értékegyeégben kifejezett szántó-
föld és törvényes fizetés, amelyből a kezdőfizetés 50%-a 
helyi forrásból, a többi államsegélyből fedeztetik. Köteles-
ség törvényszerű. Amennyiben ez az állás helyben működő 
tanítóval töltetnék be„ ez a pályázati hirdetmény ennek 
állására is vonatkozik, amely törvényszerű fizetéssel van 
egybekötve, vagyis 50% helyi forrásból, a többi állam-
segélyből fedeztetik. A megválasztott köteles a Kalocsa-
vidéki Rk. Tanítóegyesületbe belépni. A kérvényben ki kell 
fejezni, hogy a pályázat egyik, vagy mindkét állásra vo-
natkozik-e. Forradalmak alatti magatartás, állampolgárság 
igazolandó. Hiányosan felszerelt kérvények nem vétetnek 
figyelembe. A kérvények e címre küldendők: Róm. Kat. 
Iskolaszéki Elnök, Kalocsa, Plébániahivatal. (293) 

PERESZNYE (Sopron m.) róm. kat. osztálytanítói 
állására három hétig pályázat hirdettetik. Horvát nyelv, 
orgonálás tudása szükséges. Lakás, államsegélyes fizetés. 
Válaszbélyeges borítékok iskolaszéknek küldendők. (295.) 



14. 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 
543 

NYÍR MEGGYES nyugdíjazás folytán megüresedett II . 
számú ref. tanítói állására pályázhatnak férfiak és nők. 
Javadalom: az egyháztól törvényszerű lakás és a minden-
kori kezdőfizetés 20%-a, a többi államsegély. Kötelesség: 
a presbitérium által rábízandó osztály, vagy osztályok ve-
zetése, az állami iskola I. és II . osztályában a vallási és 
egyházi ének, a gazd. továbbképző iskolában a közismereti 
tárgyak, a leánytagozatnál a vallástan oktatása külön dí-
jazás nélkül, továbbá az összes belmissziói munkákban 
leendő segédkezés. Ha férfi választatnék meg, köteles osz-
tályában a női kézimunka tanításáról gondoskodni, egy-
házi énekkart szervezni, tanítani és vezetni, lelkipásztort 
akadályoztatása esetén és kanonikus órákon a szószékben, 
kántort az orgonánál, esetleg a nyári szünidő tartama alatt 
is, helyettesíteni. Ezért az orgonázásbeli járatosság kívá-
natos és előnyös. Személyes megjelenés, maga ajánlgatása 
tilos s . a pályázatbóli kirekesztéssel jár. Megválasztandó 
tanerő elődjének 42 P hasznos beruházási összeget meg-
téríteni tartozik. Az állás betöltése a vonatkozó minisz-
teri rendelkezések figyelembevételével megy végbe. Pályá-
zati határidő e lap megjelenésétől számított 2,1 nap. Az 
állás szeptember elsején elfoglalandó. Kellően felszerelt és 
válaszbélyeggel ellátott pályázati kérvényeket a ref. lelki-
pásztori hivatalhoz kell küldeni. (292.) 

TARCAL izr. hitközségi iskolaszéke az államsegélyes 
elemi iskolájánál nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Páyázhatnak oly vallásos és 
kántori képesítéssel bíró tanítók, kik már régebben végez-
tek. Helyi javadalom 80%, a többi államsegély. Kellően 
felszerelt kérvények a lap megjelenésétől számított 21 na-
pon belül a tarcali izr. iskolaszék címére küldendők be. 
(294.) 

MEZŐKÖVESD róm. kat. egyházközség képviselőtestü-
lete pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett 
28. sorszámú tanítót állásra. Fizetés működési idejének 
megfelelőleg. Illetményhivatal által folyósítva, lakbér, vagy 
természetbeni lakás. Előnyben részesülnek nyugdíjasok, egy-
évi eredményes működést igazoló kisegítő, gazdasági tan-
folyamot végzett, gazdasági kertet kezelő, több nyelvet 
beszélő tanítók. Ezek mind okmányokkal igazolandék. Pá-
lyázóknak állás üresedése alatt községben megjelenni tilos. 
Választás Egyházfőhatósági hármas jelölés szerint történik. 
Válaszbélyeggel, megcímzett borítékkal, összes okmányok-
kal felszerelt kérvények augusztus 6-ig Egyházközségi El-
nök címére küldendők. (296) 

KECSKEMÉT th. város községi iskolaszéke úgy is, 
mint a közs. óvodák felügyelőbizottsága az állásbetöltési 
miniszteri engedély elnyerése esetére pályázatot hirdet 
nyugdíjazás folytán megüresedett 2 belterületi, 3 pusztai, 
további folyamatban levő nyugdíjazások elintézése esetén 
még 3 belterületi és 1 pusztai tanítói, valamint 2 óvónői 
állásra. A kérvény mellékletei: születési anyakönyvi ki-
vonat, állampolgársági igazolvány, oklevél, működési bizo-
nyítvány, kommunizmus alatti magatartást igazoló bizo-
nyítvány, legújabb keletű tisztiorvosi bizonyítvány. A kér-
vények dr. Nyul Tóth Pál városi tanácsnok, iskolaszéki 
elnök címére küldendők 1936 augusztus 10-ig. (297.) 

PENÉSZLEK görögkatólikus egyházközsége az V. 
számú tanítónői állásra pályázatot hirdet. Fizetése tör-
vényes. Határidő hirdetés megjelenésétől három hét. Vá-
laszbélyeg. Lelkészi hivatal. (298.) 

ETE református egyháza kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Ha a kántori állásra a helybeli osztálytaní-
tót választják meg. az osztálytanítói állás kerül pályá-
zat alá. Határidő a pályázat megjelenésétől számított két 
hét. Javadalom a kántori állásnál: 1. Kétszobás, kétkony-
hás lakás, kamrával, pincével, gazdasági épületekkel, kert-
tel. 2. Húsz magyar hold szántóföld, melynek adóját az 
egyház fizeti. 3. Hat q búza. 4. 1*96 q rozs. 5. Három öl, 
azaz kilenc erdei méter tűzifa. 6. Stóla. Értékegység 34. 

A többi készpénz részben az egyháztól, részben az állam-
tól. Kötelessége: Az egyház által kijelölt osztályok veze-
tése, kántori s az egyházi törvényekben előírt egyéb teen-
dők végzése, belmissziói munkákban közreműködés, szükség 
esetén lelkész helyettesítése. A II. számú tanítói állás ja-
vadalma: 1. Három erdei méter fa 3 értékegységben. 2. 
70%-os helyi hozzájárulás. 3. Államsegély. Kötelessége: 
Az egyház által kijelölt osztályok tanítása, leventeokta-
tás, kántor helyettesítése, mindennemű egyházi munkában 
segédkezés. Pályázati kérvények kellően felszerelve, vissza-
küldési bélyeggel ellátva az esperesi hivatalhoz: Szomód, 
Komárom m. küldendők. B-listások előnyben. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Deák József ref. lelkész. 
(299.) 

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 . 

BOLDOG (Pest vm.) róm. kat. egyháztanácsa elhalá-
lozás folytán megüresedett férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet, e hirdetés megjelenésétől számított 21 napi határ-
idővel. Fizetés, lakbér törvényes. Kötelességek a „Rendsza-
bályában előírtakon kívül: leventeoktatás, iskolánkívüli 
népművelés, kántor helyettesítése, gazdasági továbbképző-
iskola vezetése, énekkar szervezése. Csak olyan tanítók pá-
lyázhatnak, akik kántori képesítést rk. képzőben nyertek. 
Választás előtt a községben megjelenni pályázatból kizáró 
ok. Tanítói teendőket az elhalálozás óta az egyháztanács 
megbízottja lát ta el. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kérvények válaszbélyeggel ellátott borítékkal a boldogi plé-
bániának küldendők. (301.) 

IRSA községi iskolaszéke 1936 szept. 1-i hatállyal pá-
lyázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett egy-
tanerős alsómikebuda-pusztai községi iskolai tanítói ál-
lásra. Fizetés törvényszerű, lakás természetben. Pályázati 
határidő e hirdetés megjelenésétől 21 nap. Kérvény az elő-
írt mellékletekkel (oklevél, anyakönyvi kivonat, működési, 
családi, vagyoni, illetőségi, erkölcsi ós szüleinek keresetéről, 
vagyoni állapotáról bizonyítványok), megcímezett és bélye-
gezett válaszborítékkal a községi iskolaszék címére kül-
dendő. Irsa, u. p. Alberti-Irsa, Pest megye. (302.) 

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 elsórendú 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 , Rákócz l .ú t ö t v e n Erzséb e t 'k örú t s a r o k . 

KIRVA egyházközsége a lemondás folytán megürese-
dett tanítónői állásra pályázatot hirdet. Határidő a hir-
detés megjelenésétől számított három hét. Javadalmazása 
törvényes. Német nyelvtudás, népművelési és egyesületi te-
vékenység megkívántatik. Állás szeptember elsejére fogla-
landó el. Költségmegtérítés nincs. A törvényes rendelke-
zéseknek megfelelő pályázatok megfelelő válaszbélyeggel a 
kirvai (Esztergom vm.) plébániahivatalba küldendők. (303.) 

JÁSZDÓZSA róm. kat, iskolaszéke a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett VII. számú tanítónői állásra pályáza-
tot hirdet. Javadalom: 10% helyi járulék, lakás, a többi 
államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. Az állás az isko-
laév kezdetére elfoglalandó. Kérvények kellően felszerelve 
a 69.870/1933. és a 69.030/1934. VI. sz. VKM. rendelet 
szemmeltartásával megcímzett, válaszbélj'eges borítékkal 
ellátva küldendők fenti címre, megjelenéstől három hétre. 
(307.) 
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D E M É N Y I M R E O R G O N A - ÉS H A R M O N I U M É P I T Ö 

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 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 1 K é r j e n árjegyzéket 

SÓTONY róm. kat. egyházközsége njnvdíjazái által 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot r-i«fc "Myi 
javadalom 44 egység. A választás a fennálló eg,, 'íázf ^yei 
és YK. miniszteri jogszabályok szerint történik. Bt ..unemű 
korteskedés pályázatból való kizárással jár. Válaszbélyeges 
pályázatok Plóbániahivatal, Nyőgér, Vas vm., címre. (304.) 

KISBUDMÉR róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás-
sal megüresedett kántortanítói állás végleges betöltésére 
pályázatot hirdet e lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Javadalom: lakás természetben, 43 értékegy-
ség (föld-, fa-, terményjárandóság), 344 P 21 fillér helyi 
készpénzjavadalom, megfelelő államsegély. Osztatlan, B-tí-
pusú iskola. Az állás betöltése a VKM. és az egyházmegyei 
rendeletek szerint történik. Igazolandó: a német nyelv 
tudása és a katonai szolgálat kitöltése. Korteskedés kizáró 
ok. Kötelességek díjlevél szerint. A szabályszerűen fel-
szerelt kérvények válaszbélyeges, megcímzett borítékkal, 
Plébániahivatal, Németboly, küldendők. (305.) 

DÖVÉNY róm. kat. iskolaszéke 21 napi határidővel 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom 10 értékegy-
ség és államsegély. Nyugdíjas és kisegítők előnyben. Az a 
pályázó, akinek érdekében bárki részéről is, akár élőszó-
val, akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizára-
tik. Plébánia, Felsőnyárád. (306) 

SZALMATERCS róm. kat. egyházközsége osztatlan is-
kolája férfitanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom: 
lakás, 23 egység, államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. 
Pályázatok július 30-ig karancssági plébániára küldendők. 
(308.) 

NYÍREGYHAZA evangélikus iskolaszéke egy megüre-
sedett és egy esetleg megüresedő tanyai segédtanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom szabályszerű készpénz-
fizetés lakbérrel, vagy természetbeni lakással. A VKM. 
69.870—1933. VI. ü. o. és a 69.030—1934. VI. ü. o. sz. 
rendeletek szerint felszerelt, iskolaszékhez intézett, válasz-
bélyeggel ellátott kérvények a központi iskola igazgató-
jához küldendők. Pályázati határidő 21 nap. (312.) 

Hálók 
ebédlők 

úriszobák 
kombinált berendezések 

B U D A P E S T I 
B Ú T O R S Z A L O N B A N 
BUDAPEST VIII, BAROSS-UTCA 21. 
Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre. 
Képviselőnk rajzainkat meghívásra díjmentesen 
bemutatja 1 

KASTÉLYOSDOMBÓ református egyháza orgonista-
kántortanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom: 1. 
Háromszobás lakás természetben, gazdasági épülettel, bel-
sőséggel. 2. Három magyar hold szántóföld. 3. Egy magyar 
hold rétkaszáló. 4. Konyhakert és fél hold belső kaszáló. 
5. Két negyed telek után erdő- és legelőilletőségi jog. 6. 
Erdőilleték után járó munkálatokat a tanító fizeti. 7. Húsz 
métermázsa búza. 8. Tíz métermásza csöves tengeri. 9. Há-
rom öl (12 méter) tűzifa. 10. A tanítói földek után az 
állami és egyenértéki adót az Egyház fizeti. 11. Stóla. 
Értékegység: 34. Megfelelő államsegély. Kötelessége: vala-
mennyi mindennapi és ismétlő tanköteles oktatása, orgo-
nista, kántori s az egyházi törvényekben előírt egyéb 
teendő végzése, belmissziói munkákban közreműködés, fő-
ünnepek második napján és minden harmadik vasárnap 
templomi szószéki szolgálat ellátása. Szükség esetén lel-
kész helyettesítése. A fenti három szobán kívül van még 
egy kis szoba, mely fenntartva egyházi gyűlésekre. A meg-
választott kötelezett tagja az egyházmegyei Tanítói Egye-
sületnek. Kántori próba 1936 augusztus 9-én délelőtt, a 
választógyülekezetben, önköltségen. Más időben megjelenés 
és a kántoriakon kívül egyéb funkció végzése választást 
megsemmisítő ok. Nyugdíjasok és legalább 1 évet szolgált 
kisegítő tanerők előnvben részesülnek. Pályázati kérvények 
a 69.870—1933. VI.' főoszt. VKM. rendeletben megállapí-
tott , családi állapotot és egyéb előírt adatokat is feltün-
tető okmányokkal felszerelve, kellő visszaküldési bélyeggel 
ellátva Szabó Bálint lelkipásztor, egyházmegyei tanügyi 
elnökhöz küldendők, Hedrehely (Somogy vármegye), augusz-
tus 6-ig. Az állás azonna lelfoglalandó. (309.) 

Legolcsóbb bevásárlási torrás. 

§ 1 1 E H A L L , i f r f 
ANDRÁSSY.ÚT 15. SZÁM T 

ZALA róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
halálozás folytán megürült és eddig helyettessel betöltött 
osztálytanítói állá,sra. Természetbeni lakás, törvényes fize-
tés. Kötelességek díjlevél szerint. Határidő agusztus 5-ig. 
Cím: Plébániahivatal, Tab. (310.) 

GYŐR egyesült római katolikus plébániai önkormány-
zati egyházközségénél a XVIII. számú elemi iskolai taní-
tói állás kerül betöltésre. A megválasztott tartozik Győr-
szabadhegyen a kántori teendőket is ellátni. Pályázhatnak 
oly okleveles tanítók, kik gyakorlattal bírnak. A javadal-
mazás törvényes. Kötelességeit a Tanács határozza meg. 
Szükséges okmányokkal felszerelt kérvények (oklevél, szü-
letési anyakönyvi kivonat, illetőségi bizonyítvány, kommu-
nizmus alatti magatartást igazoló helyhatósági bizonyít-
vány, esküokmány, összes működési bizonyítványok, családi 
állapotot, gyermekek számát, egyéb képesítést, kántori ké-
pesítést és iskolánkívüli munkásságot igazoló mellékletek) 
az egyházközség központi irodájába, Győr, Megyeház-utca 
6. sz. adandók be 1936. évi augusztus hó 8-ig bezárólag. 
Tanácsi határozat szerint a pályázóknak tilos a tanács-
tagoknak akár személyes, akár közvetve való felkeresése. 
Megválasztott az állást jóváhagyás után tartozik azon-
nal elfoglalni. Okmányok visszaküldéséhez megcímzett és 
bélyegeit boríték melléklendő. Egyházközségi elnök. (317.) 
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J6ZSA róm. kat. egyházközsége átválasztás folytán 
megüresedő kántortanítói állására elemi iskolájánál pá-
lyázatot hirdet. Gazdasági tanításra képesítés igazolandó 
Helyi javadalom 10%, többi államsegély. Pályázatok 
augusztus 7-ig R. kat. egyházközségi tanács, Józsa, címen. 
(311.) 

RÉDE ref. egyházának elöljárósága pályázatot hirdet 
halálozás folytán megüresedett, VKM. 77.425/936. sz. ren-
deletével választás útján betölthetésre engedélyezett orgo-
nista-kántortanítói állásra. Fizetés: kétszobás lakás, kert, 
13 kat. hold, 523 Cl-öl szántóföld, 30 p. mérő rozs, 20 m3 

tűzifa, 16-8 kg hús, 8'4 kg só, 5-6 kg faggyú, 30 ar. kor. 
ismétlőiskolai díj, helyi javadalom 36 értékegység és 30 
ar. koronára értékelve. Ehhez megfelelő államsegély. Köte-
lesség: presbitérium által reábízott osztályok tanítása, 
orgonista-kántori szolgálat, énekkarvezetés, belmissziói 
munkában segédkezés egyházi törvény szerint. Pályázati 
határidő augusztus 1. Próbaéneklés idejéről pályázók érte-
síttetnek. Választásnál 69.030—1934. VI. sz. VKM. ren-
delet követelményei szolgálnak irányadásul. Szabályszerűen 
fölszerelt pályázati kérvények, visszaküldésre felbélyegzett 
válaszborítékkal. Ref. esp. hivatal, Nagypirit, u. p. Boba, 
küldendők. Állás szeptember 1-én foglalandó el. (313.) 

KAJDACS református egyháza a lemondás folytán 
megüresedett II. sorszámú tanítónői állásra, amely az el-
múlt tanévben helyettessel volt betöltve, pályázatot hirdet. 
Ezen hirdetés megjelenésétől számított 21 napi határidő-
vel. Az egyházközség a javadalom 50%-át adja ós egy 
bútorozott szobából álló lakást. Kötelessége az I—III. ve-
gyes osztály, továbbá a leány-ismétlőiskolások tanítása, 
kántorhelyettesítés, leánykör vezetése, belmissziói munkák-
oan való segédkezés. A teljesen fölszere-t kérvények válasz-
bélyeggel ellátva, ref. esperes-lelkészi hivatal, Kajdacs, 
címére küldendők. Csak a VKM. rendelkezéseinek meg-
felelő pályázatok vétetnek figyelembe. (314.) 

KÖTELEK róm. kat. egyházközsége nyugdíjazással 
szeptember elsejére megüresedő II. számú tanítói állására 
VK. miniszter úr jóváhagyásától feltételezetten pályáza-
tot hirdet közzételtől számított 21 napi határidővel. Java-
dalmazása: 23 értékegység (ebben 16 hold szántóföld), ál-
lamsegély, lakás. Kötelessége: rábízott osztályt vezetni, 
iskolánkívüli munkában résztvenni, kántort szükség ese-
tén kellő jártassággal helyettesíteni. E képesség igazolandó. 
Pályázók elbírálása érseki és miniszteri rendeletek szerint. 
Hiánytalanul felszerelt kérvények: Plébániai Hivatal, Kő-
telek (Szolnok megye), címre küldendők. (315.) 

GECSE evang. egyházközsége 1936 szeptemberben be-
töltendő államsegélyes kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Határidő hirdetésétől három hét. Lelkészi hivatal. 
(326.) 

ALAP (Fejér m.) református iskolaszéke az elmúlt is-
kolai évben helyettessel betöltött férfi kántortanítói állá-
sára pályázatot hirdet. Fizetés törvényszerinti. A válasz-
tás a miniszteri rendelet szigorú betartásával lesz meg-
tartva, augusztus 2-án, kántorpróbával egybekötve. Vil-
lanybevezetés ára — 162-40 P — az elődnkek az állás el-
foglalásakor megtérítendő. Pályázati határidő augusztus 1. 
Pályázati kérvények bélyeges válaszborítékkal Ref. Egyház, 
Alap, címen küldendők. (320.) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti'utca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, I 
homlokzatsípok készítését, min« 
dennemú orgonajavításoka mér- J ' 
sékelt áron, szakszerűen elvállal. ü t 

JÁSZLADANY róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
az elhalálozás folytán megüresedett, egy év óta helyettes-
sel betöltött segédtanítói állásra. Választásnál a kultusz-
miniszter 69.030—1934. sz. rendelet irányadó. Javadalom 
törvényszerű. Pályázati határidő a lap megjelenésétől szá-
mított három hét (21 nap). Kérvények a rk. iskolaszék-
hez, Jászladány, küldendők. Az a pályázó, akinek érde-
kében bárki részéről, akár élőszóval, álcár írásban közben-
járás történik, a jelölésből kizáratik. (319.) 

GYÜGYE református egyháza pályázatot hirdet nyug-
díjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Fize-
tés: helyi javadalom: 34 értékegység, a többi államsegély. 
Kötelesség: I—VI. vegyes osztály és ismétlőiskolások taní-
tása, kántori teendők végzése, énekkar vezetése, presbiteri 
jegyzőség, belmissziói munkák végzése, akadályoztatás ese-
tén és kánonikus alkalmakkor lelkész helyettesítése. Pályá-
zati határidő a hirdetés megjelenésétől -számított 21 nap. 
Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kérvények válasz-
bélyeggel ellátva, Ref. Lelkészi Hivatal, Gyügye, u. p. Cé-
génvdányád, címre küldendők. (316.) 

ENYING róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazással 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet a lap 
megjelenésétől számított 21 napi határidővel. Az állás be-
töltése a VKM. rendelet és az egyházhatóság hármas jelö-
lése alapján történik. Javadalom: 3 szobás lakás, mellék-
heyiségek és 319 D-öles kerttel, 22 kat. hold és 404 O-öl 
szántóföld egy tagban, 854 d - ö l szérűskert és 634 D-öl 
szőlőföld, párgabona 24 kg búza és 1 P 20 f. páronkint, 
ostyasütésért 240 kg búza és 6 öl hasábfa. Értékegység 
57, a többi államsegély. Adókat a tanító fizeti. Köteles-
ségek: a reábízott osztályokat vezetni, kántori teendőket 
pontosan végezni, énekkart vezetni, az actio katholika és 
az IKN munkában tevékeny részt venni. A próbán, melyről 
értesítést kapnak, saját költségükön tartoznak megjelenni. 
Az a pályázó, akinek érdekében bárki részéről is akár élő-
szóval, akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből ki-
záratik. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. A szabály-
szerűen felszerelt kérvények válaszbélyeges, megcímzett bo-
rítékkal a rk. plébániahivatalhoz Enying (Veszprém vm.) 
küldendők. (322.) 

SZÉCSÉNYFELFALU róm. kat. egyháztanácsa az 
itteni kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Segéd- vagy 
végleges kántortanítóval lesz betöltve. Határidő 3 hét. Vá-
lasztásnál a főpásztori és kultuszminiszteri rendeletek be-
tartatnak. Javadalma 29 értékegység, lakás természetben 
és törvényes államsegély. Kérvények, okiratok Endrefalvára, 
Nógrád m. küldendők. Válaszbélyeg melléklendő. (323.) 

CSESZTVE evangélikus leányegyháza pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra. A helyi javadalom értékegysége 25; a többi állam-
segély. Kötelesség díjlevél szerint. Kántori funkciók végzé-
sénél kevés tót nyelvismeret szükséges. Szabályszerűen fel-
szerelt folyamodványok a szügyi evangélikus lelkészi hiva-
tal címéro küldendők. Válaszbélyeges pályázatok határideje 
augusztus 5-e. ( 324.) 

KUNHEGYES református egyházának presbitériuma 
pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán folyó évi szeptem-
ber hó 1-én megüresedő tanítói állásra. Helyi javadalom 
40% és 3 értékegység, a többi államsegély. Lakbér tör-
vény szerint. Kötelességek: kántor helyettesítése, a presbi-
térium által reábízott osztály vagy osztályok vezetése, 
missziói munkákban vló segédiezés. Cserkész- és ifjúsági 
munkákban való jártasság igazolandó. Állás szeptember 
1-én foglalandó el. Pályázati határidő a hirdetés megjelené-
sétől számított 21 nap. Az állás betöltése miniszteri jóvá-
hagyástól függ. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
69.870—1933. VI. számú rendelete szerint válaszbélyeggel 
felszerelt okmányok a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
69.030—1934. számú rendeletének megfelelő katonai ki-
képeztetés igazolásával Ref. Iskolaszék címére (Kunhegy«, 
Szolnok vm.) küldendők. (325.) 
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ERDőSMECSKE róm. kat. egyházközsége II . sz. ta-
nítói állásra pályázatot hirdet szeptember 1-én kezdődő 
hatállyal vonatkozó miniszteri, egyházmegyei rendeletek 
szerint. Határidő: pályázat megjelenésétől három hét. Ja-
vadalom: egy bútorozott szoba, egy értékegység, készpénz-
illetmény államsegély. Csak férfitanítók pályázhatnak. 
Kántort szükség esetén kisegíteni kell. Előny: kántori ok-
levél. Igazolndó: német nyelvtudás, katonaszolgálati vi-
szony. Válaszbélyeg melléklendő. (327.) 

ZSIBRIK evangélikus leánygyülekezete pályázatot hir-
det a levitatanítói állásra. Fizetés: 49 értékegység és la-
kás. Kötelességei: a mindennapi tankötelesek, ismétlősök 
tanítása, istentiszteletek tartása. Csak kántori oklevéllel 
bíró, németül tudó tanítók pályázhatnak. Pályázati határ-
idő három hét. Válaszbélyeggel ellátott kérvények evang. 
lelkészi hivatal Bátaapáti címre küldendők. (328.) 

OZORA róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás folytán 
megüresedett Ozora Döbrönte szőlőhegyi külterületi osz-
tatlan iskolájához tanítói állásra pályázatot hirdet. Fize-
tés 20% helyi javadalom és államsegéllyel törvényes. Kö-
telessége díjlevél szerint. Lakás és kerthasználat természet-
ben. Az állás betöltése a VKM. és egyházhatósági rendele-
tek alapján történik. Határidő augusztus 10. Felszerelt 
és válaszborítékos kérvények Plébániahivatal Ozora címre 
küldendők. (329.). 

TÄC református egyházközség presbitériuma pályáza-
tot hirdet a megüresedett orgonista kántortanítói állás 
végleges betöltésére e lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Az állás betöltése a VKM. 69.030—1934. VI. 
rendelet és az egyházhatóság hármas jelölése alapján tör-
ténik. Javadalom helyi értékegysége: 55. Lakás és állam-
segély, az államsegélyért az egyház nem felel. Kötelességek: 
a reábízott osztályok, ismétlősök tanítása, leventeoktatás, 
egyesületek, énekkar vezetése, belmisszió, lelkész helyettesí-
tése, illetve az ET. rendelkezése. Próbaéneklés idejét három 
jelölttel közöljük. Az a pályázó, aki a választás előtt a 
községben megjelenik, vagy akinek érdekében bárki, bármi 
módon közbenjár, korteskedik, az a jelölésből kizáratik. 
Utazási költségmegtérítés nincs. Az állás folyó évi 
szeptember hó 1-én elfoglalandó. A kellően felszerelt pályá-
zatok (a VKM. 69.870—1933. VI. rendelet szerint, vala-
mint a pályázó mellékelni tartozik családi értesítőt, tiszti-
orvosi bizonyítványt és igazolandó, hogy katonai kötele-
zettségének eleket tett) felbélyegzett válaszborítékkal Ref. 
Lelkészi Hivatal Tác, Fejér m. küldendők. (330.) 

FELNÉMET róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás-
sal szeptember 1-én megüresedő kántortanítói, valamint az 
ugyancsak nyugdíjazással január 1-én megüresedett tanító-
női állások végleges betöltésére pályázatot hirdet a vonat-
kozó egyházhatósági és miniszteri rendeletek szerint. Kán-
tortanító javadalma: természetbeni lakás mellléképületek-
kel (rosszkarban), kerttel. 19 kat. hold, 662 • 2 - ö l szántó-
föld. Száz q rozs párbér a hívektől. Politikai községtől 
négy öl tűzifa beszállítva; 10 és fél q búza. Stóla, esetleg 
államsegély. Értékegység száztíz. Tanítónő javadalma tör-
vény szerinti fizetés és lakbér. Kötelességük díjlevél szerint, 
valamint iskolánkívüli népművelés. Kántortanítónak da-
lárda- és gyermekkarvezetés, valamint a helyi szokások 
szerint az összes kántori funkciók végzése. Pályázati ha-
táridő a megjelenéstől számított 21 nap. Próbaéneklés ide-
jéről a jelöltek értesíttetnek, akik ezen saját költségükön 
tartoznak megjelenni. Az a pályázó, akinek érdekében akár 
élőszóval, akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből 
kizáratik. Az állások szeptemberben elfoglaíandók. Felsze-
relt kérvények válaszbélyeges borítékkal rk. plébánia Fel-
német (Heves m.) küldendők. (331.) 

NASZÁLY ref. presbitériuma e lap múlt évi 16. szá-
mában meghirdetett állásra, mely helyettessel van betöltve, 
ugyanazon feltételek mellett pályázatot hirdet. Határidő 
21 nap. (337.) 

GYERMELY (Komárom vm.) róm. kat. egyházközsé-
gének képviselőtestülete a nyugdíjazás folytán megürese-
dett kántortanítói állás végleges betöltésére pályázatot 
hirdet a lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel. 
Állást szeptember 1-én kell elfoglalni. Állás betöltése vonat-
kozó miniszteri és egyházmegyei rendeletek szerint törté-
nik. Javadalma: természetbeni lakás, 47 értékegység és 
145-13 P helyi járandóság, többi államsegély. Kötelességei 
díjlevél szerint és mindenirányú iskolánkívüli katolikus 
társadalmi tevékenység. A három jelöltet értesítjük a 
próbaéneklés idejéről, amelyen saját költségükön tartoznak 
megjelenni. Utazási és költözködési költségmegtérítés nincs. 
Akinek érdekében bárki részéről szóban vagy írásban köz-
benjárás történik, jelölésből kizáratik. Szabályszerűen fel-
szerelt kérvények válaszbélyeges címzett boríték csatolásá-
val Plébániahivatal, Szomor (Komárom vm.) címre kül-
dendők. (332.) 

NAGYBERÉNY református egyházközségének iskola-
széke pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett 
kántortanítói állására. Az álláson a VKM. úr folyó évi 
73.811. számú rendeletére az 1935—36. tanévben helyettes 
tanító működött. Pályázati határidő a hirdetmény meg-
jelenésétől számított 21 nap. Állás folyó évi szeptember 
hó elsején foglalandó el. A helyi javadalom természetben 
adott lakáson kívül 37 értékegységben van megállapítva s 
ehhez járul fizetéskiegészítői államsegély. A választás a 
69.030/1934. VI. VKM. rendelet irányelveinek megfelelően 
s az E. T. V. t.-c. 23. §-ának rendelkezése szerint történik. 
Kérvények a nagyberényi ref. iskolaszék elnökéhez külden-
dők. (339.) 

KARCAG református iskolaszéke három férfitanítói 
állásra hirdet pályázatot a szokásos kötelesség és javadal-
mazás mellett. A minden szükséges okmánnyal felszerelt 
pályázatok augusztus 6-áig az iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. (336.) 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mester 

Harangláb>gyár 
Harang« 

felszerelés 

(Budapest'belvárosi fóplébánia'templom részére készített 2400 kg°os 
„Polgármester.harang", 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 l 
JCöUségvetésse^^^ mentesen szolgál I Előnyös fizetési feltételek 

SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANG. ES  
ÉRCÖNTÖDE 
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NYIRLUGOS görög katolikus egyházközsége nyugdí-
jazás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Javadalom díjlevél szerint. 36 értékegység. 
Zenetudás, énekpróba és énekkarvozetés kötelező. Állás 
szeptember elsején elfoglalandó. Pályázatok válaszbélyeg-
gel a lelkészi hivatal címére küldendők augusztus 6-ig: (333). 

DUNAKÖMLÖD róm. kat. egyházközsége a I I I . és V. 
sorszámú osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Mind-
két állás 50% államsegéllyel: törvényes. Csak férfiak pá-
lyázhatnak. Iskola „C" típus, német képesítés szükséges. 
Kötelességei: osztályát törvényszerűen vezetni, a gyerme-
kekre a nagy szünidőben is — felváltva — a templomban 
felügyelni, leventeoktatásban, dalárdában közreműködni és 
a kántornak szükségképen segíteni. Mindehhez való képes-
ségét okmányilag igazolni. Felszerelt kérvényeket augusz-
tus 14-ig Iskolaszéki Elnök címére Dunakömlőd, Tolna 
mogye, beküldeni. (341.) 

KISBAJOM református kántortanítói állására pályáza-
tot hirdetünk. Javadalom: lakás, melléképületek, kert, 
belsőség. 12-5 kat. hold föld. 30 p mérő rozs. Ugyanannyi 
csöves tengeri, Tűzifa bíróságilag 12 köbméter kemény 
hasábfában megállapítva. Készpénz 22 frt. és 81-60 pengő 
munkaváltság. Stóla. Értékegység 50. Megfelelő államse-
gély. Kötelessége: valamennyi tanköteles oktatása. Kán-
tori s egyéb előírt teendő. Belmissziói munkákban segéd-
kezés. Szükség esetén lelkipásztor helyettesítése. A meg-
válaszított kötelezett tagja az egyházmegyei tanítótestü-
letnek. Kántori próba augusztus 2-án délelőtt 11 órakor 
a választógyülekzetben önköltségen. Más időben megjelenés 
és a kántorin kívül egyéb funkció végzése, választást meg-
semmisítő ok. Pályázati kérvények születési, tanítói, kán-
tori, szolgálati, állampolgári, kommunmentes, házasoknál 
házasságkötési bizonyítványokkal és kellő visszaküldési 
bélyeggel ellátva Szabó Bálint lelkipásztor, egyházmegyei 
tanügyi elnökhöz küldendők Hedrehely, Somogy vármegye, 
augusztus 5-ig. Az állás azonnal elfoglalandó. Nyugdíjasok 
és legalább egy évet szolgált kisegítő tanerők előnyben ré-
szesülnek. Presbitérium. (342.) 

KESZTÖLC róm. kat. egyháztanácsa lemondás folytán 
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma 
törvényes. Lakás természetben. Pályázhatnak: férfiak és 
nők. A szabályszerűen felszerelt kérvények a hivatalos lap 
megjelenésétől számított 21 napon belül, Egyházközségi 
Elnök Kesztölc, Plébániahivatal címre küldendők. Az a 
pályázó, akinek érdekében bárki részéről is akár élőszóval, 
akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. 
<343.) 

TISZASüLY róm. kat. egyházközség tanácsa pályá-
zatot hirdet az elhalálozás folytán megüresedett II. számú 
férfitanítói állás végleges betöltésére, VKM. 69.030/1934. 
VI. sz. rendelet és egyházhatósági hármas jelölés alapján. 
Kántori oklevéllel bírók előnyben. Kötelessége kántortanító 
helyettesítése. Többi díjlevélben. Javadalom 12% helyi já-
rulék, többi államsegély, lakbér. Pályázati idő a lap meg-
jelenésétől három hét. Költözködési költség nincs. Az a 
pályázó, akinek érdekében bárki részéről akár írásban, akár 
•élőszóval közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. Kér-
vények Rk. Egyházközségi Elnök Tiszasüly küldendők. 
<346.) 

BÉKÉS község iskolaszéke a gyűri külterületi állami-
lag segélyezett községi tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Amennyiben ezen állás a békési külterületi iskolák vala-
melyik tanítójával töltetnék be, az ekként megüresedett 
tanítói állásra is pályázatot hirdet. Határidő a pályázat 
megjelenésétől számított 21 (huszonegy) nap. Javadalom: 
a törvényesen megállapított díjazás. Lakás természetben. 
Pályázhatnak okleveles férfitanítók. Ha az állásra reformá-
tus tanító választatnék meg, köteles iskolájában az egy-
házzal kölcsönösen megállapított díjazásért a hittant taní-
tani. Kellően felszerelt kérvények dr. Telegdy Lajos ügy-
véd, iskolaszéki elnök címére küldendők. (347.) 

KOPPÄNMONOSTOR községi iskolaszéke a nyugdíja-
zás folytbán megüresedett tanítói állásra a hirdetmény 
megjelenésétől számított újabb háromheti határidővel, a 
Népt. Lapja f. évi július hó 1. számában megjelent hirdet-
mény megismétlésével és kibővítésével pályázatot hirdet. 
Fizetés készpénzben, természetbeni lakással. Kötelességei 
díjlevél szerint. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. A sza-
bályszerűen felbélyegzett és felszerelt kérvényhez az ok-
mányok erodetiban vagy közjegyzőileg hitelesített másolat-
ban csatolandók. A tanítóválasztásnál csakis oly tanerők 
kérvényei vétetnek figyelembe, akik képesítésüket már ré-
gebben megszerezték, oklevelük legalább jórendű, alkalmaz-
tatásukat súlyos családi, szociális és egyéb méltánylandó 
körülményeik, rászorultságuk, kifogástalan erkölcsi és tár-
sadalmi magatartásuk indokolják. Előnyben részesülnek a 
létszámcsökkentések során nyugdíjazott azon érdemes ta-
nítók, akiknek a létszámapasztási törvények elsőbbséget 
biztosítanak, feltéve, ha nyugdíjazásuk vagy B-listára he-
lyezésük előtt fegyelmi büntetésben nem részesültek vagy 
ha igen, ez a büntetésük később töröltetett minősítő táb-
lázatukból. Ilyen pályázó hijján előnyben részesülnek azok 
a kisegítő tanítók, akik legalább egy esztendei eredményes 
szolgálatot igazolni tudnak. Válaszbélyeges borítékkal és 
okmányokkal felszerelt kérvények dr. Vizkelety Sándor, 
városi tanácsnok, iskolaszéki alelnök Komárom címre kül-
dendők. (344.) 

BARAKOVITS JÁNOS 
müorgonaépltő 
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 vál la l . 

TEREHEGY ref. egyházközsége az üresedésben lévő 
kántortanítói állásra pálvázatot hirdet. Az állás betöltése 
a 69.030/1934. sz. VKM. és az Egyházi főhatóság idevonat-
kozó rendeleteiben foglaltak szerint történik. Pályázati 
határidő e hirdetés megjelenésétől számítva 3 hét. Pályá-
zati kérvények Ref. Lelkészi Hivatal Terehogy, Baranya 
megye küldendők. Helyi javadalom 48 értékegység, 54-40 P 
és megfelelő államsegély. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Illés Géza ref. leik., isk. elnök. (350.) 

DOMBEGYHÁZ község óvodai felügyelő bizottsága 
pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett óvó-
női állásra. Pályázhatnak olyan r. kat. vallású okleveles 
óvónők, kik a vonatkozó VKM. rendeletekben előírtaknak 
megfelelnek. Az állás a felügyelőbizottság hármas jelölése 
után minjszteri kinevezéssel lesz elnyerhető, a pályázatok 
a felügyelőbizottsághoz címezve nyújtandók be a hirdet-
mény megjelenésétől számított három héten belül. Javada-
lom: törvényszerű fizetés és természetbeni lakás. Az állás 
a kinevezés megtörténte után azonnal elfoglalandó. A pá-
lyázók hatósági bizonyítvánnyal igazolják úgy saját, mint 
szüleik vagyoni és megélhetési viszonyait. (349.) 

SZEGHALOM református egyháza pályázatot hirdet 
férfitanítói állásra. Helyi fizetése gabonában 36 értékegy-
ség. Amennyiben erre az állásra helyben működő tanító lesz 
megválasztva, az így megürült állás fizetése földben és ga-
bonában 48 értékegység, a többi államsegély. Törvényes 
lakbér. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől számí-
tott 21 nap. Kötelességei a reábízandó osztályok vezetése, 
a kántor helyettesítése, az igazgatói teendőkben való segéd-
kezés, belmissziói és minden iskolánkívüli tevékenység. Az 
állás segédtanítóval töltetik be. Presbiterek felkeresése, 
vagy más korteskedés, kizárási ok. Utazási, vagy költöz-
ködési költségmegtérítés nincs. Esetleges kántori próbára a 
pályázók saját költségükön jelennek meg. Állás szeptem-
ber elsején elfoglalandó. Református iskolaszék. (360.) 
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MATÉSZALKA róm. kat. egyházközsége tanítónői ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom a törvényszerű kész-
pénzilletmény és lakbér. Kötelességét az iskolaszék szabja 
meg. A választás egyházhatósági hármas jelölés alapján a 
fennálló VKM. rendeletek figyelembevételével történik. Kor-
teskedés és protekciózás kizáró ok. A szükséges okmányok-
kal felszerelt és válaszbélyeggel ellátott pályázatok e lap 
megjelenése utáni 21 napon belül adandók be a Róm. Kat. 
Plébánia Hivatalnál, Mátészalkán. (353.) 

LEGYESBÉNYE róm. kat. egyházközsége a halálo-
zás folytán megüresedett harmadik számú tanítói állásra 
e lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. A választás a VKM. rendeletek figyelembe-
vételével az egyházhatóság hármas jelölése alapján törté-
nik. Mivel a megválasztottnak a kántort is kell helyette-
síteni és az énekkart is kell vezetni, kántori oklevél nélkül 
pályázók pályázata figyelembe nem vétetik. A pályázó, 
akinek érdekében akár élőszóval, akár írásban közbenjárás 
történik, a jelölésből kizáratik. Az állás szeptember elsején 
elfoglalandó. Kérvények felszerelve r. k. plébánia, Legyes-
bénye (Zemplém megye) küldendők. (354.) 

NAGYHALÁSZ község (Szabolcs vm.) iskolaszéke 
Nagyhalász-Érháttanyai és Kétérközi községi elemi isko-
láknál nyugalombahelyezés folytán megüresedett 1—1 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Az Érháttanyai állás 
helyi javadalma természetbeni lakás és mindenkori 
kezdő tanítói illetmények 50 százaléka. A Kétérközié 
természetbeni lakás és 20 százalék. Mindkettő megfelelő 
illetménykiegészítő államsegéllyel bír. Pályázhatnak ma-
gyar honos oki. férfitanítók, akik összes okmányaikat e 
hirdetmény megjelenésétől számított 21 napon belül a 
nagyhalászi iskolaszékhez beküldik. A választás napja a 
pályázati határidő elmultával fog kitűzetni. Elkésett pá-
lyázatok figyelembe nem vétetnek. Nagyhalász, 1936 jú-
lius hó 10. Iskolaszék. (362) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY megyei város községi óvoda 
felügyelőbizottsága a nyugdíjazás folytán megüresedett 
óvónői állásra pályázatot hirdet. Fizetése törvényszerű. 
1936. évi november hó 1-től természetbeni lakás. Az állásra 
kezdő óvónő első ízben csak segédóvónői minőségben alkal-
mazható. Felhívom a pályázókat, hogy pályázatukat vá-
laszbélyeggel ellátva „Községi Óvoda-Felügyelőbizottság-
nak" címezve 1936. évi augusztus hó 21-én déli 12 óráig a 
városi iktatóhivatalba adják be. A később érkező pályáza-
tok figyelembe nem vétetnek. A pályázóknak okiratokkal 
kell igazolniok: 1. magyar állampolgárságukat, 2. képesíté-
süket, 3. szolgálati képességüket és egészségi állapotukat 
hatósági orvosi bizonyítvánnyal, 4. feddhetetlen előéletü-
ket, a magyarországi proletárdiktatúra és esetleges ellen-
séges megszállás alatti magatartásukat, 5. életkorukat, 6. 
eddigi alkalmazásukat. Állás 1936. évi szeptember hó i-én 
elfoglalható. Hajdúböszörmény, 1936. június hó 25. Dr. 
Szálkay Antal sk. polgármester, a felügyelőbizottság el-
nöke. (357.) 

RÁKSI róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
férfi osztálytanítói állásra. Fizetése egy bútorozott szoba, 
26% helyi járandóság, a többi államsegély. Katonai szol-
gálat, leventeoktatói képesítés igazolandó. Kántoriakban 
segédkezni tartozik. A minősítési táblázatba csak okmányi-
lag igazolt adatok vétetnek fel. Szívgárdavezetés kötelező. 
Pályázati határidő a megjelenéstől számított három hét. 
A kérvények Plébánia Igal (Somogy vm.) küldendők. (359.) 

LOVÁSZPATONA róm. kat. egyházközség képviselő-
testülete az elhalálozással megüresedett kántortanítói ál-
lás végleges betöltésére pályázatot hirdet a lap megjelené-
sétől számított 21 napi határidővel. Az állás betöltése a 
VKM. 69.030/1934. VI. sz. rendelet és az egyházhatóság 
3-as jelölése alapján történik. Javadalom: 2 szobás lakás 
kerttel és mezőgazdasági melléképületekkel, 8 katasztrális 
hold és 850 D-öl szántó és rét, párgabona körülbelül 26 q 
rozs, 32 m3 tűzifa, természetbeni munka megváltva, összes 
adókat a tanító fizeti. Értékegység: 53. Többi államsegély. 
Kötelességek: A reábízott osztályokat vezetni, kántori 
teendőket pontosan végezni, énekkart szervezni és vezetni, 
az Ikn. munkában résztvenni, egyesületek vezetésében segéd-
kezni. Jelöltek saját költségükön tartoznak a kántorpró-
bán megjelenni. Az a pályázó, akinek érdekében bárki ré-
széről akár élőszóval, akár írásban közbenjárás történik, a 
jelölésből kizáratik. Az állás október 1-én foglalandó el. 
A pályakezdő tanítók segédtanítói minőségben alkalmaz-
tatnak. A szabályszerűen felszerelt kérvények válaszbélye-
ges megcímzett borítékkal róm. kat. plébánia Lovászpatona 
(Veszprém vm.) küldendők. (361.) 

KISKÁLLÓ (Szabolcs m.) gör. kat. egyházközsége 
a nyugdíjaztatással megüresedett kántortanítói állásra a 
vonatkozó egyházhatósági és miniszteri rendeletek figye-
lembevételével pályázatot hirdet. Határidő folyó évi 
augusztus 15. Javadalom 7 értékegység helyi javadalom s 
államsegély. Választás f. é. augusztus 24-én d. e. történik 
szeptember 1-i hatállyal. Jelöltek saját költségükön tartoz-
nak a kántorpróbán megjelenni. Kötelesség díjlevél szerint. 
A költözködés önköltségen történik. Az a pályázó, kinek 
érdekében élőszóval vagy írásban közbenjárás történik, a 
jelölésből kizáratik. Kérvények gör. kat. lelkészi hivatal 
Nagykállló (Szabolcs m.) küldendők válaszbélyeggel. (355.) 

MONOSTORPÄLYI református egyháza pályázatot 
hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett V. számú 
férfitanítói állásra. Javadalma a mindenkori fizetés 30 
százaléka az egyház pénztárából, 70 százaléka az állam-
pénztárból, természetbeni lakás, vagy törvényszerű lak-
bér, most az új iskolánál lévő lakás, kántori stóla. Kö-
telessége a presbitérium által kijelölt osztály, vagy osz-
tályok vezetése, missziói munkákban segédkezés és min-
den kántori teendő végzése. Az iratok visszaküldésére 
postabélyeget kérünk csatolni. Pályázati kérvények be-
adásának határideje a hirdetés megjelenésétől számított 
huszonegy nap. Az állást szeptember 1-én kell elfoglalni. 
(363) 

SÁROSPATAK református egyháza pályázatot hirdet 
a IV. számú férfitanítói állásra. Javadalma, törvényes 
lakbér, egyháztól 40 százalék, többi államsegély. Köteles-
sége: reábízott osztályok vezetése, kántort elfoglaltsága 
esetén és nyári szünetben egy hónapig helyettesíteni, 
férfikarvezetés, belmissziói munkában segédkezés. Ha az 
egyház Sárospatakon, Újtelep városrészében, iskolát léte-
sítene, megválasztandó köteles az ottani I—VI. osztályt 
vezetni. Határidő 21 nap. Szükséges okmányokkal s 
egészségi állapotot igazoló orvosi bizonyítvánnyal is fel-
szerelt kérvények válaszbélyeges borítékkal Sárospataki 
Ref. Lelkészi Hivatalnak küldendők. (364) 

TISZASÜLY róm. kat. egyházközségtanácsa lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állás végleges betöl-
tésére pályázatot hirdet a VKM. 69.030/1934. VI. rende-
let. és hármas egyházhatósági jelölés alapján. Javadalom: 
lakás természetben, 7"5 kat. szántóföld adóját megválasz-
tott fizeti, évi 600 pengő párbérváltság, stóla. Iskola-
fenntartó politikai községtől 30 százalék, 360 pengő, többi 
államsegély. Kötelességek díjlevélben. Pályázati idő e 
lap megjelenésétől három hét. Költözködési költség nincs. 
Az a pályázó, kinek érdekében bárki részéről is akár 
élőszóval, akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből 
kizáratik. Kérvények: Róm. kat. Egyházközségi Elnök, 
Tiszasüly küldendők. (365) 

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabútor«gyára, Budapest VI, Dévényi-út 20 >22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Te le fon : 90-7-67- Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert l eg jobb 

ház- , d a l á r d á k . , I s k o l á k - és k ü l ö n ö s e n t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budape3t II , Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtól a második utca jobbra. 

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

TOKOD róm. kat. egyháztanácsa a lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állás végleges betöltésére pá-
lyázatot hirdet. Kötelessége: 1 oszály vezetése és az 
egyházi éneknek a Szent Cecília-egyesület szellemében 
való vezetése. Járandóság díjlevél szerint. Határidő: 
augusztus 21. (366) 

ÖLBÖ (Vas vm.) róm. kat. egyházközsége II. férfi-
tanítói állásra pályázatot hirdet szeptember 1-i hatállyal. 
Leventeoktatói, kántori képesítés, zenei tudás megkíván-
tatik, énekkar vezetésében segédkeznie kell. Állás be-
töltése VKM-i rendelete szerint történik. Kérvények vá-
laszbélyeggel hirdetéstől 21 napig beadandók. Plébájiia-
hivatal. (368) 

A GYŐRI kir. kat. tanítóképző igazgatósága pályáza-
tot hirdet óraadó tanári állásra. Pályázhatnak német 
nyelvi mellékszakkal rendelkező természetrajz-földrajz-
nyelvi mellékszakokkal rendelkező természetrajz-földrajz-
szakos tanárok. A megyéspüspök úrhoz címzett kérvéijyek 
beadási határideje augusztus 3. (369) 

KÖMLŐ róm. kat. egyházközsége az elhalálozás foly-
tán megüresedett I I . számú tanítói állásra és az esetleg 
így megüresedő másik állásra e lap mult évi okt. 1-én íjieg-
jelent hirdetés feltételei szerint újból pályázatot hirdet. 
Választás e lap megjelenésétől számított 21 nap múlva 
lesz. Az a pályázó, akinek érdekében közbenjárás törté-
nik a jelölésből kizáratik. Válaszbélyeggel felszerelt Jíér-
vénvek az iskolaszéki elnök címére küldendők. Plébánia, 
Kömlő. (367) 

PENÉSZLEK görögkatólikus egyházközsége nyugdíja-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Helyi javadalom: 33 értékegység. A megválasz-
tottnak kötelessége egyházi énekkar szervezése és veze-
tése. Hármas jelölés. Jelöltek értesítést kapnak az ének-
próba idejéről, addig az egyházközség területén megje-
lenni tilos. Korteskedés kizáró ok. Határidő három hét. 
Válaszbélyeg. Lelkészi hivatal. (370) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Je l igés leveleket csak m e g f e l e l ő po r tó me l l ék lése esetén továbbí tha t 
a k iadóh iva ta l . 

Tanító urak figyelmébe 1 Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-körűt huszonhat. 

CSERÉLNE ref. kántortanító bárhová szép nyaraló-
helyről. Bővebb felvilágosítással szolgál Eszenyi Ferenc 
ref. tanító, Olcsvaapáti u. p. Vitka. (358.) 

TANYAI iskolától — új lakás, melléképületek, két 
hold föld — cserélne tanítónő nagyobb helyre vagy városra 
ref. vagy községi iskolához. Megyeszékhely közel. „Magá-
nos". (356.) 

HARMÓNIUM, amerikai rendszerű, négy oktávos, re-
giszterrel, kifogástalan, olcsón eladó. Füredi, Bpest, IX. 
Rákos-u. 6. (279.) 

GÖRÖGKATOLIKUS városi állami, 16—19 szolgá-
lati éves állami tanítóval cserélnék. Orosz István görög-
katolikus tanító. Debrecen. Görögkatolikus iskola. (351.) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ 
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernő né. 

CSERÉLNÉK fővonalról Pest mellől nagy helyről. 
Ajánlatokat „Állami" jeligére kiadóba. (352.) 

FAJGALAMBOKAT eladok. Vidékre magvakért cse-
rélek. Szepsy Miklós, Üjpest, Munkácsy-u. 26. (338.) 

SZIEBER FERENC 
S Z A K K É P Z E T T Z O N G O R A - , H A R M Ó N I U M K É S Z Í T Ő 

É S H A N G O L Ó 

B U D A P E S T 
I I , M E C S E T - U T C A 19. S Z . IV . 23. 

T E L E F O N H Í V Ó : 
55-2-98. 

BUDAPEST tőszomszédságából családi okok miatt 
cserélne állami tanítónő. Teljesen osztott, 11 tanerős isko-
lától. Naponta nyolcszori autóbusz ós vasúti közlekedés a 
fővárosba. „Kitűnő hely" jeligére kiadóhivatalba. (334.) 

BUDAPESTTŐL 36 km-re eső szépfekvésű, Duna men-
tén fekvő nagyközségből rk. tanítópár cserélne Szeged, 
Baja környékére, közvetlen közelébe, családi okokból. Ver-
mes Géza áll. tanító, Dunabogdány. (300.) 

CSERÉLNE róm. kat.. kántortanító Miskolc közeléből, 
szép mellékessel. „Borsod" jeligére. (345.) 

REFORMÁTUS tanítónő cserélne osztott iskolától ha-
sonló helyre. Jelige: „ősszel". (318.) 

HARMÓNIUM három hónapos, új 150 pengőértt sür-
gősen eladó. József-körút 81., III. 18. (348.) 

CSERÉLNÉK lehetőleg Fejér vagy Veszprém megyébe 
kedves, gazdálkodásra alkalmas helyről. Marton Olivér ta-
nító. Perkáta, Parragpuszta. (340.) 

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

TIZENNYOLC tanerős dunántúli nagyközségből cse-
rélek Pest környékére. „Sürgős" jeligére. (335.) 

CSERÉLNÉK állami tanítóval, I I . lakbéres helyről. 
Nvugdíjba készülőknek előnyös. Gvenesné, Szolnok-Álcsi-
púszta. (281.) 

CSERÉLNE róm. kat. közs. tanítónővel közöségi isko-
iskolától „Sürgős" jeligére. (321) 

Harmoniumot és hangszereket 
el ismert leg jobb m i n ő t é g b e n olcsó árak 
melleU részletre i$ szál l í t ja a z 1770. 
é v b e n alapítot t első m a g y a r hangszergyár 
CTnUUACCCD B U D A P E S T I I . K E R Ü L E T 
ólUWAóOtn L Á N C H I D - U T C A 5 . S Z Á M 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

24.372. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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írta : LENDVAY BÉLA 
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6 9 . É V F O L Y A M . 15. S Z Á M . 1936. A U G U S Z T U S 1. 

Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S 1 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 16. (Magyar 

királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 1.268.18. 
I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
V I I I . ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 1-461-45. 

• L J - É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

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

küldendő. 

• p L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
^ ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 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 címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

• L J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P, ' / , oldal Sí P. ' / . oldal 50 P, 
Vb oldal 30 P . A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

Mióta a neveié« fontosságával behatóbban 
foglalkozik az emberiség, azóta az érzékszervek 
fejlesztése mindig vezető gondolata a pedagó-
giának. Újabban Montessori Mária az, aki en-
nek a kérdésnek erőteljesebben lendületet kíván 
adni. Bátran mondhatjuk, hogy szerinte a neve-
lésben az érzékszervek nevelése a legfontosabb. 
A kísérleti pszichológia egyik feladatává is az 
érzékek mérését és ezek alapján történő meg-
figyelését állítja, míg a kísérleti pedagógia 
feladatává az érzékek nevelését teszi s kísérle-
tek alapján k íván ja megállapítani azt a nagy 
pedagógiai értéket, amely az érzékek nevelésé-
ben rejlik. Ezért van az, hogy ő érzéknevelő 
eszközöket ad a gyermekek kezébe, miközben 
megfigyeli azt, hogy a gyermekek miként fog-
lalkoznak azokkal. I t t minden beavatkozástól 
távol akar ja tar tani a nevelőt, ami önmagából 
következik, mert hiszen a kísérleteknél csak a 
spontán cselekvések az irányadók, azért, mert 
a befolyások alatt végzett cselekvések már nem 
nyúj thatnak igazi képet. Ezeknek a Montessori-
féle eszközöknek még az az előnyük is megvan, 
hogy a gyermekek érzékszerveinek gyakorlá-
sára is igen alkalmasak, amint ezeket a Mon-
tessori-iskolák muta t ják is. 

Megfigyelték, hogy azok az eszközök, ame-
lyekkel lelki folyamatokat mérünk azért, hogy 
pszichológiai megfigyeléseket végezzünk, fá-
raszt ják a gyermeket. Ezzel ellentétben azok az 
eszközök, amelyeket az érzékszervek nevelé-
sére alkalmazunk, nem untat ják, nem fáraszt-
ják, hanem szítják a gyermekek munkakedvét, 
alkotótevékenységét. 

Tudvalévő, hogy Montessori ezeket az érzék-
nevelő eszközöket először a gyengetehetségűek-
nél alkalmazta, csak később vit te át a normá-
lis gyermekek nevelésére. I t t azután meglátta 
azt a különbséget, ahogyan a gyengetehetségű 
s ahogyan a normális gyermek az eszközöket 
fogadta. Kísérlet s megfigyelés közben rájöt t 
arra, hogy a gyengetehetségűek eszköz-soroza-
tából sokat el kell hagyni, át kell alakítani, ha 
azt akarjuk, hogy azokat a normális gyerme-
kek érzékeinek nevelésére akar juk használni. 

Tanulságos az is, amit Montessori a gyengete-
hetségű és normális gyermekek érzékfejlesztő 
gyakorlatairól mond. Ö ugyanis azt tapasztalta, 
hogy míg a gyengetehetségű gyermekek, ha az 
eszközüket kezükbe kapják, kevés figyelemmel 
bánnak velük s szinte ötletszerűen oldják meg 
a feladatokat. Gyorsan végeznek, ami termé-
szetes is, mert hiszen a nehezebb feladatoknál 
alig gondolkoznak, a hibákkal nem törődnek, 
hanem rakják az eszközöket szinte ösztönsze-
rűen. A feladat végén nem tekintenek vissza a 
menetre s nem ismerik fel azt, hogy váj jon he-
lyesen oldották-e meg azt. Ezt a kísérlet mu-
ta t ja . Az érzékek nevelése azonban mást kíván. 
Azt, hogy a gyengetehetségű gyermeket meg-
figyelésre, összehasonlításra késztessük. Ebből 
következik, hogy a hibát ki kell vele javít-
tatni, ami csak rávezetéssel történhetik s ez 
bizony többszöri érzékeltetést kíván. De még 
az egyszeri észrevevéssel sem elégedhetünk 
meg, hanem a hiba javításánál is sokszoros gya-
korlásra van szükség. Aztán az sem elég, hogy 
egyszer-kétszer haladjon végig a feladaton, ha-
nem. minél többször, mert ez az állandó gyakor-
lás az, ami érzékét fejleszti, neveli. Aztán meg 
igen fontos az is, hogy egy és ugyanazon gya-
korla t ra minél többször tér jünk vissza előbb 
gyakrabban, majd későbbi és későbbi időben. 

Ez az érzékszerveket fejlesztő gyakorlás egé-
szen más a normális gyermekeknél. Ök az esz-
közöket játéknak tekintik s nem szeretik, hogy 
játékukba más is beleavatkozzék. Ök önállób-
bak akarnak lenni, a feladatot maguk akar ják 
megoldani. És ez nem is lesz nehéz, mert a Mon-
tessori-féle eszközök úgy vannak szerkesztve, 
hogy a hibákra önmaguk mutatnak rá s nem 
szükséges, hogy a nevelő a gyermeket tévedé-
seire figyelmeztesse. És ebben az önjavításban 
nagy erő rejlik, amennyiben keresésre, felis-
merésre készteti a gyermeket. Az érzékek neve-
lésének ez a módja azonban a normális gyer-
mekeknél is gyakorlást kíván. Éppen ezért az 
eszközökön való feladatmegoldást velük is mi-
nél többször el kell végeztetnünk. 

Montessorinak erre az érzéknevelő gyakorla-
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ta i ra jellemző, hogy ő nem akar ezekkel ismere-
teket nyúj tani , hanem tisztán az érzékeket kí-
ván ja fejleszteni, nevelni. És ebben különbözik 
a Fröbel-féle foglalkoztató-eszközöktől, amely a 
szín, alak, szám, stb. megismerésére a k a r j a ne-
velni a gyermekeket. Az érzékfejlesztő-eszközök-
kel való foglalkoztatás közben igen sok értékes 
megfigyelésre nyílik alkalom. Nemcsak a gyer-
mek értelmi színvonalát f igyelhet jük meg, ha-
nem azt is, hogy melyik érzéke dolgozik inten-
zívebben, ami a ha j l amokra mutat . Ez azért 
fontos, mert ennek megállapítása u tán a gyer-
meket haj lama szerint nevelhetjük, a meglévő 
haj lamot erősíthetjük, fej leszthetjük. így pl., 
ha a gyakorlatozás közben azt lá t juk , hogy a 
gyermekeknek a színek iránt különösebb ér-
zéke van, ennek a ha j lamának megfelelően a 
festészetre nevelhetjük. Ha hallási érzékének 
f inomságát tapasztal juk, akkor a zenei érzék 
fejlesztésére különösebb gondot fordí tsunk. Ha 
pedig azt tapasztalnánk, liogy a gyermeknek 
valamely érzékszerve gyenge, fejletlen, annak 
fejlesztésére fokozottabb gondot kell fordíta-
nunk. Igen érdekes és pedagógiai szempontból 
fontos annak a megállapítása is, hogy az a 
gyermek, akinek va lami i ránt nincs érzéke, az 
érzékfejlesztő-eszközökkel nem szereti gyako-
rolni azt, ami éppen a hiányos vagy gyenge ér-
zék fejlesztésére éppen alkalmas volna. Ebben 
az esetben a nevelő munká ja sokkal nehezebb, 
mert különféle eszközök alkalmazásával a r ra 
kell törekednie, liogy a gyermek a hiányos vagy 
gyenge érzéket fejlesztő gyakorlatokat szívesen 
végezze. Ennek legjobb eszköze az apró sikerek-
hez való juttatás. Ha a gyermekkel megéreztet-
jük azt, hogy itt is é rhe t el eredményeket, a 
siker nyomában érzett öröm újabb gyakorlásra 
készteti. Ezeket a sikerekhez való ju t ta tás t csak 
i rányí tással érhet jük el, tehát ebben az esetben 
bele kell avatkoznunk a gyermek munkájába. 
Ez a beavatkozás azonban csak okkal-móddal 
történjék. Kezdetben gyakrabban, később rit-
kábban, de mindig úgy, hogy a gyermek maga 
is dolgozzék. 

Ha az érzékeket a k a r j u k nevelni, feltétlenül el-
lentétes ingereket kell nyuj tanunk, mert csak 
a különbségek észrevevése az, ami az érzék fej-
lődését elősegíti. Kezdetben a különbségeknek 
nagyoknak kell lennie, ami a könnyebb észre-
vevést elősegíti. Később a különbségek mindig 
fokozatosan kisebbek lesznek. Pl., ha az érzék-
fejlesztő-eszközökkel a vastagság észrevevését 
aka r juk gyakoroltatni, először vékony és na-
gyon vastag pálcikát érzékeltetünk, mégpedig 
látással és tapintással, majd a vastagságok kö-
zötti különbség mindig kisebb és kisebb lesz, 
végre alig különböző. Ugyanígy raka tunk egy-
más mellé előbb erősen különböző, majd min-
dig hasonlóbb és hasonlóbb színeket. Az ilyen 
gyakorlatok végeztetése közben minél finomab-
bak az árnyalatok közötti különbségek, azok-
nak megfigyelése anná l intenzívebb munkára 
készteti a gyermeket, ami érzékének finomo-
dását, tökéletesedését segíti elő. 

Montessori valamennyi érzék fejlesztésére 
olyan eszköz-sorozatot állított fel, amellyel a 

gyakorlások könnyen végezhetők. A velük való 
bánásmód módját is részletesen ismertet i köny-
veiben. Kisdednevelők és gyógyító-pedagógusok 
számára ezek mind nemcsak érdekes, hanem ér-
tékes tudnivalók, de a normális iskola taní tója 
joggal kérdezheti, hogy neki hol nyíl ik alkalma 
az érzékeknek ilyen eszközökkel való fejleszté-
sére"? Megállapí that juk, hogy a mai iskolai be-
rendezettség és rendszer mellett erre nincs al-
kalom. Gondolhatnánk arra, hogy talán lehet-
séges volna ezeket az eszközöket azoknál a gyer-
mekeknél alkalmazni, akiknél észrevesszük, 
hogy érzékeik fejletlenek. Igen, de melyik is-
kola az, amely ezeknek az értékes eszközöknek 
beszerzéséről a mai nehéz viszonyok között 
gondoskodhatnék"? Ilyen iskola ná lunk igen ke-
vés lehet. Aztán meg a tömegnevelés mellett ez 
időben is nagyon nehéz lenne. A tantervi anya-
got feltétlenül el kell végeznünk. Váj jon kinek 
j u t n a ideje arra , hogy ezeket az eszközöket, 
amelyekkel a foglalkozás állandó gyakorlást kí-
ván, alkalmazza"? Ez szinte lehetelennek látszik. 
Nem szabad azonban elfelednünk azt, hogy 
Montessori ezeket az eszközöket nem is a nor-
mális iskolákba, hanem a kisdedóvódákba s a 
gyengetehetségű gyermekek nevelésére szánta. 
Képzel jük csak el, mit nyerne a népiskola az-
zal, ha az I. osztályba olyan gyermekek iratkoz-
nának be, akik Montessori-féle kisdedóvódába 
já r tak . Ezeknek az érzékei, megfigyelő, okos-
kodó képességei má r fejlettek lennének, ami a 
nevelve-tanítást nagyon megkönnyítené. A Mon-
tessori-eszközöknek tehát nagyon nagy a peda-
gógiai értéke, de a gyakorlatban nehezen való-
sí tható meg. A gondolat, az alap tehát már meg-
van, csak gondoskodnunk kell arról, hogy az 
a gyakorlatban is értékesíthető legyen. Ennek 
is eljön az ideje, hiszen a Montessori-rendszer 
szerint a 6—12 éves gyermekek számára is mű-
ködnek iskolák s azok tökéletesítése, fejlődése 
folyamatban van. 

Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy je-
lenlegi iskolarendszerünk mellett nem nyílik 
alkalom az érzékek fejlesztésére. E r re bőséges 
a lkalmunk van, mégpedig a tantervi anyag fel-
dolgozásával kapcsolatban minden tantárgy ke-
retében az egész vonalon. Vegyük először a be-
széd- és értelemgyakorlatokat! Azzal, hogy Tan-
te rvünk az I. osztályban a kézimunkát és a ra j -
zot a beszéd- és értelemgyakorlatok keretébe 
olvasztotta, nagyban elősegítette az érzékszer-
vek fejlesztésének gondolatát. Világos lesz ez 
előttünk akkor, ha Drozdy beszéd- és értelem-
gyakorla t i könyveit tanulmányozzuk. Ezekben 
lépten-nyomon találkozunk olyan mozzanatok-
kal, amelyek az érzékszervek fejlesztését céloz-
zák, de nem elkülönítve, önmagukért , hanem 
beleillesztve az anyag közé és annak feldolgo-
zásával kapcsolatban. Pl. mikor a lakóházról 
beszélget, megfigyeltet i az udvar alakját , s azt 
le is ra jzol ta t ja . Á gyermekek nemcsak egy ud-
var t figyelnek meg, hanem mindenki a magáét 
is, s arról folyik a beszélgetés, annak berende-
zését ra jzolgat ják a térben, megfelelő arányok-
ban elrendezve mindazt, ami az udvarban van. 
Aztán felépítik a házat különböző anyagokból, 
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szintén megfelelő arányokban. Vájjon, mindez 
liozzájárul-e a gyermek forma- ós arány-érzéké-
nek, megfigyelő, okoskodó képességének fejlő-
déséhez! Minden kétséget kizárólag ál l í that juk, 
hogy: igen. Ha Montessori-rendszer szerint dol-
goznánk, akkor azokkal a gyermekekkel, akik-
nél azt lá t juk, hogy valamely érzékük fejletlen-
sége miatt munká juk nem sikerült, azt az esz-
közt vennénk elő, amely annak az érzéknek fej-
lesztésére alkalmas, s azzal gyakorolnánk, fej-
lesztenénk a gyenge, fejletlen érzéket. H a ilyen 
nincs —, mint ahogyan rendszerint nincs, — 
azon is segíthetünk. Mondjuk, hogy a gyermek 
a téglalap-alakú udvar t szabálytalannak ra j -
zolja. Rávezetéssel észrevétetjük annak szabá-
lyosságát és ugyanezt többször megfigyeltet-
j ük , rajzol tat juk, mindaddig, míg készségig nem 
megy. De felhasználjuk erre a vezérkönyvek 
szerint a kivágásokat, az agyagból való alakítá-
sokat is. Azt is lá t juk, hogy minden érzékszerv 
megkaphat ja a szükséges fejlesztést, ha nem is 
minden tanításban valamennyi, de elég gyak-
ran találkozunk az erre szolgáló alkalmakkal. 
A virágoskertről beszélgetve s ott a színeket 
megfigyeltetve, a színérzék fejlesztésére vonat-
kozóan kapunk utasí tásokat a vezérkönyvek-
ből. Aztán a virágok i l latának érzékeltetésével, 
az egyes virágok i l latának megfigyeltetésével, 
a különbségek megkülönböztetésével, a szag-
lási érzéket fej leszt jük. De meg aztáii ott van a 
tisztaság, a rend, a csínérzék fejlesztése, mely 
szorosabb értelemben az esztétikai érzék fejlesz-
tésével függ össze. A beszéd- és értelemgyakor-
latok anyagának feldolgozása közben végzett 
alakítások, eszméltetések, alkotások, következ-
tetések a kombináló- és alkotóérzék és készség 
fejlesztésére alkalmas mozzanatokkal lépten-
nyomon találkozunk. És ha tovább, végighala-
dunk az anyagon, mindenütt találunk alkalmat 
az érzékek fejlesztésére. És így vagyunk a szá-
molás- és méréssel is. Ma már, különösen az al-
sóbb osztályokban alig van iskola, amelyekben 
ne cselekedtetéssel történnék a tanítás, ami az 
érzékek fejlesztésének igen alkalmas eszköze. 
Nem is kell más, csak az a lkalmat kell keres-
nünk, hogy a számolás és mérés tanításának cél-
j á t is elérjük, meg az egész ember nevelésének 
szempontjából az érzékeket is fejlesszük. A ter-
mészeti ismeretek nyú j tása közben is bőséges 
alkalom kínálkozik erre, mer t hiszen itt is mun-
kába kell ál l í tanunk az. érzékszerveket s ezzel 
fejlesztenünk az érzékeket. De így vagyunk a 
kézimunka s a ra jz taní tásával is. Azoknak meg 
az egyik célja is az érzékek fejlesztése. 

A mai népiskolában is megvan tehát az alka-
lom arra, hogy az érzékeket fejlessze. Az igaz, 
hogy Montessori a fejlesztés eszközeinek, az 
érzékek fejlesztésére szolgáló eszközökön való 
gyakorlást t a r t j a . Ennek legjTen is helye a kis-
dedovodai, a családi nevelésben és a gyengete-
hetségűek oktatásában, de a normális gyerme-
kek iskolájában, a mai rendszer mellett megkel l 
elégednünk azokkal az alkalmakkal, amelyek az 
egyes tan tá rgyak tantervi anyagának feldol-
gozása közben adódnak. Ez pedig bőven adó-
dik, amint nyomban észrevesszük, ha módsze-

res előkészülés közben az érzékek fejleszté-
sére is gondolunk. De hol marad a gyakor lás i 
— kérdezhetnők. I t t —, mert tömegtanításról 
van szó, — egy és ugyanannak a gyakorlásával 
meg kell elégednünk az adott esetekben s 
annak többszöri elvégzését csak azoktól a 
gyermekektől kívánhat juk, akiknek erre szük-
ségük van. H a pl. egy gyermeknek gyenge, fej-
letlen a formaérzéke s azért a betűket nehezen, 
helytelenül alakít ja , kapcsolja, természetes, 
hogy azzal a gyermekkel az egyes betűket, azo-
kat megfelelő elemekre bontva és ezekből a be-
tűt összeállítva többször, sokszor kell leírat-
nunk. Gyakran nem is az egész betűt, hanem 
annak csak azt a vonalelemét, amelyet ponto-
san, szabályosan nem tud meghúzni. Egészen 
más a helyzet a fővárosban lévő, úgynevezett 
kislétszámú, vagy a vidéken levő úgynevezett 
kisegítő iskoláknál. Ezekbe az iskolákba rend-
szerint gyengébb értelmi fokú gyermekek ke-
rülnek, akiknek érzékei is gyengék, fejletlenek, 
éppen azért nem tudtak a többiekkel együt t ha-
ladni. Ezekben az iskolákban már különösebb 
gondot kellene fordítani az érzékek fejleszté-
sére. I t t m á r a Montessori-féle érzékfejlesztő-
eszközöknek is helye volna, ha nem is ál talá-
nosságban, de egyéni alkalmazásban, vagyis 
minden gyermek azt az érzékfejlesztő-eszközt 
használná, s vele azt az érzékét gyakorolná, 
amely éppen fogyatékos, gyenge. Természetesen 
meg lehetne oldani azt is, hogy az anyag föl-
dolgozása közben alkalmazzuk ezeket az esz-
közöket akkor, mikor r á juk szükség van és any7-
nyiszor, ahányszor kívánatos. Ez nehézséget 
már csak azért sem okozna, mert ezeknek az 
osztályoknak létszáma csekély, tehát az egyéni 
foglalkozásokra is bőséges alkalom nyílik. Ha 
ezekben a kislétszámú, kisegítő iskolákban a 
gyermeknek azokat az érzékeit fejlesztenénk, 
amelyek gyengék, fejletlenek, s ezzel kapcso-
latban nyú j t anánk azt az anyagot és megszerez-
tetnénk azokat a készségeket, amelyeket a nor-
málisok iskolája a megfelelő fokon megkíván, 
akkor ezek az iskolák még jobban, még tökéle-
tesebben megfelelnének feladatuknak. 

Mindezek csak nagy általánosságban lefekte-
tett gondolatok. A rohamlépésben fejlődő peda-
gógia azonban nem hagyhat f igyelmen kívül 
semmiféle értékes gondolatot. Keresnünk, ku-
tatnunk kell, hol, mit és hogyan értékesí thetünk 
azért, hogy nevelve-tanító munkánkban tökéle-
tesedjünk. H a a gondolat megvan, az már nagy 
eredmény, de még nem érték. Ér tékké csak 
akkor válik, ha azt a gyakor la tban is megvaló-
sí t juk. Ehhez pedig részletezés kell, hogy min-
dent a maga helyére és a maga módján illeszt-
hessünk be nemzetnevelő munkánkba. 

• A magyar iskolákban, mindenütt a nevelés 
gondolata hódított és meglepő bennük a tanító 
és tanítvány közti közvetlen viszony. 

Rust, német kultuszminiszter. 
# 

Nem az emberekkel, hanem a magunkkal való 
jó viszonyt kell keresni. Sokrates. 
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A L Á B A D O Z Ó É S I D E G E S T A M L Ó K 
G Y Ó G Y K U Z E L É I I E A Z I H E O L A B A H 

í r ta: BODNÁR LÁSZLÓ 

Minden történelmi korszaknak megvannak a 
maga sajátos tennivalói. S egy-egy kullúrperió-
dus harmonikus kimenetele nagyrészt éppen 
azon a tényen múlik, vájjon hivatott képviselői 
idejében ismerik-e fel koruk tipikus problémáit 
és megfelelően oldják-e meg e különös feladato-
kat. 

Kétségtelen, hogy korszakfordulóhoz érkez-
tünk. Ezt élesen tanúsí t ja úgy az emberiség álta-
lános vajúdása, melynek egyik mélypontja ép-
pen minket terhel, mint az a gigászi szellemi erő-
feszítés, amely számtalan változatban a meg-
oldások u tán tapogat. Kétségtelen az is, hogy 
amint a f rancia forradalmat követő megújhodás 
félig-meddig feloldotta a középkori kasztszelle-
met és közelebb hozta az emberszíveket: ugyan-
úgy megszüli felsőbbrendű értékeit napjaink lá-
zas küzködése, melyet sokan civilizációnk agó-
niájának mondanak. 

Minket elsősorban a bennünket érintő korszerű 
tennivalók érdekelnek. S bizonyos, hogy a nagy 
megújhodás történelmi szakaszát a Gondviselés 
főleg a nevelők által vá l t ja meg és nem a harc-
terek gyilkos levegőjével. 

Beteg, nagyon beteg az emberiség teste, lelke. 
Hatalmas orvosra van szüksége, aki hozzásegíti 
ahhoz, hogy megszülje önfiát. S ez az orvos az 
isteni gyógyszert —• az összehangzóbb szellemi 
életet! — a legalkalmasabb kórházakon: az isko-
lákon át nyújtja elsősorban. 

Mert nem a városok klinikái az emberiség va-
lóságos kórházai, hanem — evangéliumi értelem-
ben — a tanintézetek. Ahol mindinkább mérséklik 
a kórokozó lelki gátlásokat azáltal, hogy egyrészt 
ránevelik az embert a betegségokozó szenvedé-
lyek, a bűnös indulatok megfékezésére, másrészt 
pedig hozzáértőbben bontakoztatják ki a lelkek-
ben azokat a szellemi kincseket, amelyek a hiva-
tás betöltésére és ezáltal a harmonikus életre 
nevelnek. Csakis ez a „tisztaszivűségért" folyó 
szent küzdelem, amely az igazi kultúrépítők 
munkájából táplálkozik: döntheti el kedvezően 
a korszakos mérkőzést. Nem közömbös tehát a 
mi helytállásunk. Sőt! Miután éppen lelket-
formáló befolyásunk alakí t ja — az egyéneken 
keresztül — szervesen kooperáló egységgé a nem-
zeteket; fokozottabb felelősség terhel bennünket. 

Éppen hivatásunk kellőbb betöltéséért vizsgál-
juk meg korunk egyik sajátos problémáját, hogy 
ennek megoldása tájékoztasson más hasonló fel-
adatok kivitelénél. A címben határozottan kör-
vonalaztunk egy konkrét témát. 

Ugyanis egyre többen tapasztaljuk, hogy a 
szegénysorsú szülők beteg gyermekeiket teljes 
gyógyulásuk előtt küldik iskolába. Feltéve, hogy 
nem ragályos betegségről van szó, mi itt a tenni-
való, hogy a helyes megoldással e ponton is eny-
hítsük a nyomasztó állapotokat? 

Mindenekelőtt ismerjük fel, hogy a beteg gyer-
mek már gyógyulásáig is megterhelte a szülő-

ket. Az aggodalmakon kívül a gyógyszer, a dié-
tét ikus táplálás, télen a fokozottabb fűtés : mind-
mind gondtöbbletet jelent. A betegápolás esetleg 
egészen vagy részben a kenyérkeresetben is gá-
tolja a szülőket. 

S így történik azután egyre gyakrabban, hogy 
a betegségből már felépült, de még lábadozó 
gyerek mélyen átérzi a nyomasztó otthoni lég-
kört és az iskolába kívánkozik. S ugyancsak így 
érthető, hogy a szülők nemcsak szívesen veszik 
kifejezett óhajtását, hanem azt sopánkodásaik-
kal gerjesztik is s fe lborí t ják a gyermek nyugal-
mát. 

Mi a mi sajátos tennivalónk, amikor betámo-
lyognak a tanterem küszöbén a megsápadt, meg-
fonnyadt gyerekek! Az iskola szellősebb és fény-
dúsabb atmoszférájába menekültek, megfosszuk 
hát őket e gyógyító balzsamtól, esetleg azért, 
mert az egészséges gyermekekkel nem tudnak 
még haladni s a padradőlve elalszanak? Ne ad-
junk menedéket felzaklatott, esetleg felborult 
leiküknek? 

Íme korunk egyik jellegzetes megnyilvánulása, 
melynek kellő megoldása hozzájárul a bensősé-
gesebb életközösség kialakulásához. H a valahol^ 
úgy a hasonló tényéknél van szükség mély bele-
érzésre és együttérzésre. Mennél jobban feledke-
zik meg a tanító személyes önmagáról és rá-
eszmél arra , hogy ő isteni megbízott: az irgalom 
képviselője, annál hiánytalanabbul azonosul az 
elesett gyermekekkel és segíti őket a nehéz na-
pokon — már pusztán azáltal is, hogy kiragadja 
őket a nyomasztó légkörből. 

Nem fogja az elmulasztott anyag miatt zak-
latni őket; nem emlegeti a hiányzó félnapok szá-
mát sem. Minden bántó mozzanatot kerül és. 
minden rezdülést életrehív, amely eloszlatja a 
bágyadtságot és felüdít. Az ..otthon" feszültsége 
helyett meleg, békés otthont nyú j t az érkezőknek. 

E l já rásunk ugyan esetenként módosul a fenn-
álló körülményekhez képest, mégis a következő 
három szempontra i rányul . 

1. Gyengéden kikérdezzük a lábadozót a beteg-
sége felől. Részint azért, hogy a közlés nyomán 
ismét kialakuljon az osztálytársak között a meg-
szakadt lélekközelség. Másrészt, hogy gyengél-
kedő taní tványunk érezze, hogy mily fontos szá-
munkra az ő lénye, egészsége és jelenléte. Végül 
tanítási szempontból is kiaknázzuk a felmerült 
szemléltető esetet, ha azt élménnyé varázsoljuk. 
Ám mihelyt a beszámolóval e három főbb moz-
zanatot kimerítettük: nem időzünk tovább e-
tárgykörnél, hanem mindent elkövetünk, hogy 
mentesítsük a lábadozót a betegség nyomasztó 
szuggesztivitása alól. 2. Ezt a figyelemnek egy-
egy érdekfeszítő dologra való terelésével érhet-
jük el a legkönnyebben, vagyis a képzeletet fog-
lalkoztatjuk. Az érkezőt nyomban apró szolgála-
tokra ké r jük fel. De csakis örömkeltő és könnyen 
megoldható szívességekről lehet szó, melyek le-
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hetőleg szolgálatjellegűek. Győződjön ineg arról, 
hogy nem nélkülözhetjük. Ily módon lassan 
helyreállítjuk a gyengélkedő önbizalmát; életre-
hívjuk érdeklődését. S az osztály megbecsülését 
is felidézzük. 3. Amily fokban épül a lábadozó 
gyermek széteső lelkivilága, oly mértékben von-
juk be a normális munkamenetbe. Vagyis, amíg 
emlékezőképességének rugalmassága; képzeleté-
nek általunk már korábbról ismert ötletessége; 
megfigyelőképességeinek és ítélőerejének eleven-
sége; valamint akara tának aktivitása: azaz testi-
lelki kondíciója helyre nem áll, addig minden 
megterheléstől megkíméljük. 

Tehát nem tévedünk sem a felszínes részvét 
megnyilvánulásaiba, sem a kétesértékű biztatá-
sok szóözönébe. Különösen pedig nem adunk 
helyet annak a rosszid értelmezett lelkiismereti 
kényszernek, amelyik főleg a „tömeges" mulasz-
tásoknál az elmaradt tananyag sürgős elvégzé-
sére sarkal. 

Hiszen a mi legfőbb tananyagunk a lélek-
ment és: a magasrendű, tehát harmonikus szel-
lemi képességek kibontakoztatása által a nép-
családok egészségének és boldogságának az elő-
segítése. 

Ennél a részletnél tar tsunk rövid kitérőt. Freud 
nyolcvanadik születésnapját ünneplik a modern 
pszichológia úttörői. H a nem is értünk egyet 
Freud szexuálelméletével, viszont kétségtelen, 
hogy a pszichoanalízis számos támpontot nyú j t 
számunkra is. 

Gyakran történik meg például, hogy leverten 
érkezik egyik-másik gyermekünk az iskolába. 
Máskor azt tapasztaljuk, hogy7 a vígkedélyű ta-
ní tványunk látszólag minden különösebb ok nél-
kül napokon át nyugtalankodik. A legérdekesebb 
kísérleteknél sem figyel. Sőt még a játék alatt is 
lehangolt és ideges. Várat lan kérdezéseinknél 
összerezzen. Ha ilyenkor kellő tapintat tal tuda-
kozódunk, kíméletes érdeklődésünk nyomán ki-
derül, hogy egy-egy torkosság kapcsán, vagy a 
szüleinek füllentett, vagy néhány nap előtt ő 
követte el azt az ablakbetörést vagy más csinyt, 
melynek tettesét hiába kerestük. Ismét máskor 
a szülők konfliktusai ölik meg kedélyvilágát. 
A gyermek már régen elfeledte az összecsapást, 
hiszen a szülők esetleg már ki is békültek, mégis 
szorongó érzések ülik meg kedélyét miatta. 

Mert minden beidegződés — különösen pedig 
a kellemetlen és f á jda lmas átélés — mély nyo-
mot ró lelkünkbe. S noha emlékezetünk s íkján 
elmosódott már, lelkünk tudattalan szféráiban, 
erőrétegeiben tovább él és feszültséget idéz elő. 
Ha ezeket az összeütközésekből származó tudat-
talan benyomásokat gyöngéd érdeklődéssel meg-
keressük és a felszínre hozva, eloszlatjuk: a gyer-
mek visszanyeri alaphangulatát s a jkai körül 
ismét sugárzik a mosoly. 

Ezért méltán nevezzük a tanintézeteket a leg-
ideálisabb kórházaknak. Ugyanis az egészség 
nem más, mint a testi-lelki-szellemi életerők 
összehangzó életműködése. 

Míg a klinikai terápia csupán a már megbon-
tott egyensúly helyreállí tásán buzgólkodik, vagy-
is a diszharmonikus testi-lelki funkciók normá-
lis tevékenységéért küzd, addig a nevelés nem 

éri be e negatív célkitűzéssel. Az egyének és 
nemzetek gyógyulását nemcsak a kórokozó lelki 
gátlások mérséklésével, hanem főleg azoknak a 
szellemi értékeknek a kibontakoztatásával szol-
gálja, amelyek az összhangzó élettartam alap-
tényezői. 

Igen, ha a betérő gyermek látja, hogy az iskolá-
ban minden érte van, csakis miatta történik, hogy 
itt tanító és iskola egyaránt aggódva figyel reá, 
akkor szertefoszlanak szívében a nyomasztó ott-
hon kínos emlékei, bármily természetűek legye-
nek is azok. A meleg lélekáram, amely köriil-
s imogat ja : leoldja testéről és a lelkéről a fáradt-
ságot, a levertséget és elrendezi benyomásait. 
A jóságos ölelés önmagában véve, is megerősíti. 
Ha pedig — például — a jobbmódú gyerekek 
által felajánlott t ízórait ő osztja szét a szegé-
nyebb gyermekek között, úgy szinte újjászületik 
s boldogan röpdös körül a tekintete. 

Hozzuk fokozatosan mozgásba egész valóját. 
Bízzuk reá a füzetek összeszedését. A napi jelen-
tést reggelenként tőle kérjük. A betérő szülők 
üdvözlésével őt tüntessük ki. A hőmérő és szel-
lőztető ellenőrzése is őt terhelheti. H a pedig már 
rövidebb sétákon, esetleg a kirándulásokon is 
résztvehet, akkor az egybegyűjtött növények, 
rovarok megőrzését reá bízhatjuk. 

Számtalan más módon építhet jük ki a széteső 
lelki erők egyensúlyát és befogadóképességét. 
Ezek az apró szolgálatok — a már kihangsúlyo-
zott hatásokon kívül — az egymásrautaltság és 
összetartozandóság érzését is mélyítik, vagyis az 
oly nélkülözhetetlen lélekközelséghez is vezetnek. 

Nem egy-két napon át, hanem mindaddig 
nyugszik a hangsúly az otthontalan lábadozókon, 
amíg — erőszakolás nélkül — szervesen nem si-
mulnak az osztályközösség haladásának ritmu-
sába. 

íme tehát nem az értelmi hajsza útján, hanem 
a megértés és szeretettel áthatott életkedv folto-
zása által: segítjük erősebb önmagukhoz a 
megtépázott magyar élet legárvább falcadásait. 
Uyinódon azután könnyebben szerzik meg az el-
maradt ismereteket is. 

H a korunk emez egyetlen sa já tosságát minden 
felmerült esetben helyesen oldjuk meg, a közö-
sen vívott küzdelemben jelentős munká t végez-
tünk. 

A mi fegyvereink ellenállhatatlanok. Elsősor-
ban nem a kórházak, hanem az iskolák: a nem-
zetek életmegújító tényezői. Mert életöröm, testi 
és lelki egészség, élethivatás felismerése és be-
töltése, mélységes együttérzés és minden mara-
dandó érték, amely ellentéteket küszöböl ki és az 
üdvösség oázisait épít i : a szellem isteni értékei-
nek a felvirágoztatása által érhető el. 

A sír nem zsákutca, hanem átjáró. Alkonyt 
zár le és hajnal felé nyílik. Victor Hugo. 

# 

Bízz önmagadban: minden szív hegedűjének 
ez a két szó örök húrja. 

Ralph Waldo Emerson. 
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T Ö B T É M L M I I D Ő K É P E K 
ír ta: KUNFALVY JENŐ 

Népes pedagógiai szeminárium hallgatóinak 
ad tam fel a következő történelmi és földrajzi 
kérdést : 

-— Melyik időben uralkodott I I . Géza? Ki, mit 
tud róla? 

— Hol van a Kis -Fá t ra? Mit tudnak róla? 
Az első kérdésnél zavar tükröződött minden 

arcról, a másodiknál kicsinylőleg mosolygott 
mindenki, mint ak i gyerekesnek t a r t j a a kér-
dést. 

A történelmi kérdés tehát nehéz, a földrajzi 
túl könnyű volt. 

Pedig II . Géza — ha a két dolgot össze lehet 
hasonlítani — a görög beavatkozás elleni ál-
landó és eredményes küzdelmeivel telt 20 éves 
uralkodásával, jelentős területszerzésével, a 15 
ú j vármegye szervezésével és telepítéseivel sok-
kal előkelőbb helyet foglal el az uralkodók so-
rában, mint a K i s - F á t r a a magyar hegyrend-
szerben. 

Bárki t is zavarba lehet hozni ilyen kérdések-
kel, hacsak nem foglalkozik külön a történelem-
mel. A nem egészen kimagasló királyok, esemé-
nyek, az ország terület i változásai, az évszámok 
va lami zűrzavaros összevisszaságban maradtak 
meg az emlékezetben a középiskolából. Viszont 
a földrajzi dolgokkal, ha kevéssé jelentősek is, 
a legtöbben tisztában vannak, 

Ugyanígy van az iskolákban is. A földrajzot 
ál talában jobban t ud j ák a gyermekek, mint a 
történelmet. Emlékszem diákkoromra: a törté-
nelem nehéz, a fö ld ra jz könnyű tan tá rgy volt. 
Pedig adatok dolgában a földrajz se marad el 
a történelemtől. 

Csodálatos ez, hiszen a történelem mese, elbe-
szélés, a földrajz pedig leírás. A mesét a 3 éves 
gyermek is követeli, az elbeszélést, a regényt a 
felnőtt érdeklődéssel olvassa s ha jó, le se tud ja 
tenni. A leírást viszont, ha még olyan szép is, 
sok regényolvasó unalommal f u t j a át, némelyik 
átlapozza és keresi a cselekményt, a történést. 

Az elemi iskolában a földrajz taní tását kis el-
beszélésekkel, történetkékkel ta rk í t juk , hogy ér-
dekesebb legyen, hogy közelebb férkőzzünk a 
gyermeki lélekhez. 

Az iskolai könyvtárakból a „történeteket" 
kapkodják a gyermekek, míg a leírásoknak alig 
van olvasójuk. 

A történelemórán kevesebb mesterkedés, mód-
szer és segédeszköz kell a figyelem lekötéséhez, 
mint a földrajznál. 

Ezek a tények világosan bizonyítják, hogy a 
történelem közelebb van a lélekhez, mint a föld-
ra jz . Miután ennek dacára több földrajzi tu-
dást viszünk az életbe, mint történelmit, csakis 
a r r a lehet következtetnünk, hogy az emlékezet-
behelyezésnél vannak súlyos differenciák a két 
t an tá rgy között. 

í g y is van. 
A földrajznak van egy kiváló segédeszköze: 

a térkép. Ha a tanító ezt módszeresen hasz-

nál ja , minden emlékezeti t ípus kívánalmainak 
eleget tesz. 

A térképről az előírt anyag nagy részét le le-
het olvasni. A lépték két dimenzióról, a színek 
és rétegvonalak a harmadikról tájékoztatnak. 
A különböző jelek, karikák, vonalak, számok, 
betűk és színek, a valóságban és képeken látot-
tak alapján a képzeletet hozzák működésbe. 
A jelek után következtetni lehet az éghajlatra, 
ta la j ra , terményekre, sőt a lakosság foglalko-
zására is. A térképen szereplő neveket vezér-
szavaknak, a jeleket vezérjeleknek lehetne ne-
vezni pedagógiai nyelven s ezek mind az emlé-
kezetet szolgálják. (Vizuális emlékezet.) 

A tanító szavai, melyekkel a gyermekek gon-
dolkozását i r á n y í t j a a térképnél, az ő szines le-
írásai, kedves elbeszélései, a tanulók gondola-
ta inak kifejezése és beszámolása a tanultakról 
(térképrajzzal kapcsolatban) az akusztikus em-
lékezetet segítik. 

A térképrajzoltatás, a homokasztal, a dom-
ború térképek készíttetése a motorikus emléke-
zet eszközei. 

íme a magyaráza ta annak, miért nem feled-
jük el egyhamar a földrajzban tanultakat: a 
a térképpel kapcsolatos erős képzettársítás tá-
mogat minden t ípusú emlékezetet. 

A történelemtanítás az ilyen mindent össze-
fogó, gondolkodtatásra késztető, de főleg kép-
zettársító, emlékezetet szolgáló segédeszközt 
nélkülözi legjobban. Történelemtanításunk ered-
ménye csak annyi ra maradandó, mint amilyen 
a földrajz lenne térkép nélkül. 

A népiskolai „Tanterv és u tas í tás" sok nagy 
értéke között nem az utolsó helyen áll az, hogy 
a várva-várt segédeszköz alapgondolatát is ma-
gában foglalja. 

Az idő fogalmának megérttetését már az I. 
osztálytól előír ja . A IV. osztály történelmi 
anyagánál ezt o lvashat juk: 

„Jelöltessük ki az időhatárokat szóval és rajz-
zal és a nagyobb egységeket egymástól jól meg-
különböztető módon ábrázoltassuk. Az elvont 
idő így a térben ábrázolva szemléletesebbé és 
könnyebben felfoghatóbbá válik. Jól tesszük, ha 
állandóan jelezzük rajzban is, hogy a történe-
lemben mennyi időn haladtunk át és mely idő-
pontnál vagyunk." 

A szemléletet, a térképet minden tanításhoz 
a j án l j a az Utasítás. A 371. lapon így í r : 

„Szereljük fel iskolánkat lehetőleg olyan tör-
ténelmi térképekkel, amelyek a területi változá-
sokat, a letelepülési viszonyokat, a külfölddel 
való hadi és kultúrál is érintkezés ú t ja i t tünte-
t ik fel. Ezeknek segítségével a gyermek érdek-
lődési köret határainkon túl is ki ter jeszt jük és 
szemléletessé tesszük a magyar nemzet gazda-
sági és művelődési összeköttetéseit és hatásait. 
E térképek természetesen csak akkor szemléle-
tesek, ha a szóban levő történeti körülményeket 
hangsúlyozottan ábrázolják. Ezért ajánlatos, 
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hogy a tanító maga készítse őket, vagy feladat-
ként a tanulókkal rajzoltassa." 

A 372. oldalon meg ez van: 
„A történelmi távlat, az idő és tér, az emel-

kedő és hanyatló korok viszonyának, a népes-
ség számának szemléletessé tételére jó szolgála-
tot tesznek a tanító által készített s az ő útmu-
tatásával a tanulók által rajzolt g ra f ikus ábrák. 
Pl. egy hosszú vonal arányosan beosztott részein 
feltüntethető az uralkodóházak ura lmának idő-
t a r t ama; a magyar ság számának növekedését 
az egyes korokban beszédessé teszik az egymás-
mellé rajzolt arányos hosszúságú függőleges 
vonalak, stb. A g ra f ikus ábrák különösen össze-
foglalásoknál hasznosak. 

A történelmi képek közül a klasszikus magyar 
festők műveinek reprodukcióit részesítsük 
előnyben." 

Az Utasí tás idézett mondataiban benne van a 
kívánt taneszköz magja . Ez a g ra f ikus ábrázo-
lás. I lyen grafikonokat évek óta használok s 
más iskolában is láttam, hogy alkalmazzák. Egy 
vízszintes vonal a „függetlenségi-vonal", r a j t a 
évszázados beosztások, ezen kígyózik hazánk 
„életvonala" a nagyobb királyok megjelölésé-
vel. Összefoglalásnál ez kiválóan bevált. 

De nekünk nemcsak az összefoglaláshoz, ha-
nem minden tanításhoz kellene valami olyasmi, 
mint a földrajznál a térkép. Valami, ami az idő-
ben való tájékozódást megkönnyíti, ami alkal-
mas az eseményeknek azonnali megfelelő elhe-
lyezésére, ami gondolkodásra, ítéletalkotásra, 
következtetésre késztet, ami vezérszavakban 
ad ja az anyagot, ami erős képzettársítást biz-
tosít s ezen keresztül az emlékezetet hatékonyan 
segíti. 

Á graf ikus ábrázolás maga csak az időben 
való tájékozódást fejleszti és az emelkedő-süly-
lyedő korokat tünteti fel. Ennek megrajzolását 
történelemtudósokra bíznám, akik leghivatot-
tabbak az egyes korok összemérésére, az esemé-
nyek mérlegelésére. Az elemi iskolában szüksé-
ges „életvonal' megrajzolása nem olyan egy-
szerű, mint gondolná az ember. Egy tökéletes 
graf ika i ábrázolás sok-sok hullám és megtört 
vonalból áll. Az ország területi változásai, a ki-
rályi és katonai hatalom, az igazságszolgáltatás, 
a közigazgatás, a mezőgazdaság, ipar, kereske-
delem, bányászat, tudomány, művészet stb. 
mind-mind külön vonalat kíván. Középiskolá-
ban így is taní tanám. Az elemi fokon csak ezek 
eredőjére van szükség. Ennek megalkotásához 
mélyreható történelmi tudás kell. 

A történelmi térképek megrajzolása is bajos, 
mert az atlaszokban csak egymástól távollevő 
korok vannak ábrázolva s így az átmenet nem 
eléggé szemléletes. Az atlaszok nem is egészen 
egyformák. Három történelmi atlasz, 2 nagy vi-
lágtörténelem és Magyarország történelme és 
4-féle lexikon térképei u tán rajzol tam meg az 
én történelmi térképeimet, mégsem vagyok bi-
zonyos abban, hogy jók-e. 

Történelmi képeket is nehéz összeszedni, bár 
igen nagy hasznát vennők. 

De ha minden megvolna, akkor is szétesik az 
egész. A graf ika i ábrázolások a gyűjtőben, a 

képek a szekrényben, a térképek megint másutt , 
a vezérszavak a táblán, míg le nem törüljük. A 
négyféle dolog csak egy év múlva kerül megint 
össze, mikor újból ezt t an í t juk egy másik osz-
tálynak. Milyen más a térkép, amely egész éven 
á t mindenestől a szemünk előtt ál l! Ez kellene a 
történelemnél is. Egy kiakasztott, vászonrahú-
zott graf ikai ábra, hozzárajzolt, ügyesen cso-
portosított történelmi térképekkel, képekkel, 
vezérszavakkal. 

Összeállítottam egy ilyen „időképet". A gyer-
mekek szeretik, nézegetik, könnyen tájékozód-
nak ra j ta . A történelem most a legkedvencebb 
tantárgyuk. Gyermekeim eddig is tudták a tör-
ténelmet, de mióta az időképet használom, az 
eredmény bámulatos. 

Készítéséhez történelmi tanulmány, idő és tü-
relem kell. 

Csomagolópapírosokat vettem s azokat 1 mé-
ter hosszúakra vágtam. Minden pap í r egy év-
század, tehát 1 cm 1 év. Ez a középen húzódó 
„függetlenségi-vonalra" van rajzolva. Fekete 
tussal húztam, vízszintes, beosztása olyan, mint 
a vonalzók centiméter beosztása. A század kezdő 
évének évszáma a papí r bal felső sarkán van 
feltüntetve, (pl. 1700.) a többi év a függetlenségi 
vonal centiméterbeosztásáról könnyen leolvas-
ható. A papír felső középső részén van az év-
század római számokkal. A függetlenségi vonal 
fölött és alatt kígyózik, vagy tör ik meg a „ha 
talmi, vagy életvonal". (Pl. 1848, vagy 1867-nél 
törés van) Az életvonal mellett a megtanítandó 
évszámok nagy fekete számokkal, a mellőzendő, -
csupán tájékozódásra, vagy az esetleges érdek-
lődés kielégítésére szolgáló évszámok kis fekete 
számokkal, zárójelbe vannak í rva . A nevezete-
sebb események vezérszavai feketék. (Pl. Merse-
burg, Augsburg stb.) A függetlenségi vonallal 
párhuzamosan, feketével vannak bejegyezve a 
jellemző korok (pl. görög beavatkozás,) és talál-
mányok, felfedezések. Az Árpádházi fejedelmek 
neve fekete, a királyoké piros, a kormányzóké 
kék a függetlenségi vonal alatt, az erdélyi feje-
delmeké zöld a vonal fölött. A nevek betűinek 
nagysága az uralkodók kiválóságának megfe-
lelő. Ennél a beosztásnál könnyen szemlélhető, 
hogy pl. Rudolf ki rá lynak mely erdélyi fejedel-
mek voltak a kortársai . Minden uralkodó fel 
van tüntetve a g ra f ika i ábrázoláson, hogy a ta-
nult uralkodó közt lássák az összekötő kapcso-
latot. Ennek és a mellőzhető évszámoknak 
ugyanaz a jelentőségük, mint a földrajzi hegy-
és vízrajzi térképen a kisebb mellékfolyóknak, 
hegységeknek és magassági számoknak: nem 
tanul juk őket, de világos fogalmakat nem 
nyúj thatnánk nélkülük. 1526-tól kétfelé, 1541-től 
háromfelé válik az életvonal. A királyságé pi-
ros, Erdélyé zöld, a török megszállt területeké 
barna. Az erdélyi fejedelemség megszűnése u tán 
a zöld és piros vonal együtt halad. 1718-ban a 
török vonal megszűnik. 1848 és 1849-ben, vala-
mint 1867-től a zöld is. Ahol területi változás 
van, azt mindég ú j térkép szemlélteti a papí r 
al ján. Évszázadonkint tehát 2—4 térkép van, 
mind azonos lépték szerint. A térképszinezések 
élénken muta t ják a területváltozásokat. A tér-
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képeken kizárólag csak azok a nevek vannak 
feltüntetve, amelyek az akkori királlyal, vagy 
korral kapcsolatosak, tehát ezek mind emlékez-
tető vezérszavak. 

A papirok felső, néhol alsó részén is, művé-
szi értékű, tehát esztétikai hatású képek van-
nak, amiket a Pesti H i r l ap Vasárnap ja és más 
képes újságokból v á g t a m ki. (Néhány korra 
még nincsen képem, de idővel m a j d kerül 
hozzá.) Ezek is az emlékezetet szolgálják. 

Az egyes korok életvonal-vezérszó-térkép-kép-
csoport ja színes vázát alkotja egy-egy tanítási 
egységnek. E négyes csoportosítás részei egy-
mással társulva kitörülhetetlen nyomot hagy-
nak a gyermek emlékezetében. A gyermekek 
gyönyörködnek, gondolkoznak, érdeklődnek, a 
színes közléseket élvezettel hallgatják és . . . nem 
felejtenek, mert minden irányú emlékezetük 
erős támpontot nyert . 

Az összefoglaló g ra f ika i ábrázolás magasság-
ban nem változik, szélességben tizedrészre szű-
kül. E g y cm 10 évet jelent. Az egész magyar 
sorsot világosan tünte t i elénk. A szavaknak 

csak a kezdőbetűi vannak ra j t a s csak azok az 
adatok szerepelnek, amiket az utasí tás előír. 
Ezen vannak a népszámlálási adatok függőle-
ges vonalai. 

I lyen „életkép" kellene minden iskolának a fa-
lára , a térképek mellé. Történettudósok, gya-
korlati tanítók, művészek és térképrajzolók 
együttes kr i t ikája ebből tökéleteset alkothatna. 

Könnyebb lenne a történelem taní tása s ami 
még fontosabb, a tanulása is. 

Ma nagy baj, hogy a történelem „nehéz 
t á rgy" Az ilyet kevés diák szereti. A nem ked-
velt tan tárgynak nemcsak a taní tás i eredmé-
nye, hanem a nevelőhatása is csekély. 

H a „könnyű" lesz a történelem, kedvenc tár-
gya lesz minden tanulónak s elér jük nevelői cé-
lunka t : minden gyermeknek szívébe vésődik, 
(az iskolafelügyelői utasítás 60. oldala.) „hogy 
a Haza földje s mindaz, ami a nemzet lelkében 
él: az ősöktől nyer t örökségünk, melyet nem-
csak sértetlenül megőrizni, hanem gyarapí tani 
is, minden öntudatos honpolgárnak legszebb 
nemzeti hivatása." 

A Z O S Z T R Á K T A N Í T Ó S Á G 
S Z O R O S A R R K ü L T Ú R K A P e i O L A T O T K E R E S 

M A G Y A R K A R T Á R S A I V A L 
— Ötszáz osztrák tanító jön tanulmányozni a magyar iskolaügyet. — 

Az osztrák tanügyi közélet kiválóságai kilenc 
napig tartózkodtak Budapesten, hogy előkészít-
sék az ötszáz osztrák pedagógus tanulmány-
ú t j á t Magyarországba. Novotny Vilmos szövet-
ségi kultúrtanácsos, tar tománygyűlési képvi-
selő, az osztrák tanítóegyesület agilis elnökének 
vezetésével itt volt, Schmid Ferenc voralbergi 
kultúrtanácsos és Skorianz Róbert klagenfurt i 
kultúrtanácsos, tar tománygyűlési képviselők. 
Miután Szendy Ká ro ly polgármesternél tiszte-
legtek, beható tanácskozásokat folytat tak Fel-
kay Ferenc fővárosi tanügyi tanácsnokkal és a 
különböző iskolatípusok vezető pedagógusaival, 
hogy alapos előkészületek után a tanulmányút 
minél nagyobb sikerrel jár jon. Felhasználták az 
alkalmat arra is, hogy beható tárgyalásokat 
folytassanak az osztrák és magyar pedagógu-
sok közötti kultúrkapcsolatok minél szoro-
sabb kiépítése érdekében. A kat. taní tók köz-
gyűlésén Novotny Vi lmos viharos tetszés mel-
lett tar tot t beszédet. Az előkelő osztrák tanügyi 
fé r f iak tiszteletére Bednárz Róbert a Ker . Tan-
ügyi Bizottság elnöke vacsorát is adott, melyen 
részt vett dr. Felkay Ferenc tanügyi tanácsnok, 
Berkes Károly kir. tanfelügyelő, Urbányi C. 
József a Ker. Tanügyi Bizottság ügyv. elnöke, 
dr. Havlin Károly főv. tanácsjegyző, Szegváry 
Sándor, Loschdorfer János, dr. Palócz Endre 
szakfelügyelők. 

Novotny Vilmos szövetségi kultúrtanácsos, 
kijelentette, hogy mindig szívesen fognak visz-
szagondolni arra a hétre, melyet a m a g y a r ta-
nítók Bécsben töltöttek tanulmány céljából. Re-

méli, hogy a viszontlátogatás is teljes sikerrel 
fog járni . Az osztrák pedagógusok nagy tisz-
telői a magyarok tudós vallás- és közoktatási 
miniszterének, dr. Hóman Bálintnak, aki a leg-
nagyobb odaadással munkál ja az osztrák-ma-
g y a r kul túrbará tság megerősödését. H a Buda-
pestre jövünk tanulmányútra , módot keresünk 
ar ra , hogy a m a g y a r kultúra egyik kiváló szer-
vezőjével, dr. Kósa Kálmán miniszteri taná-
csossal érintkezésbe léphessünk, hogy közvetle-
nül kapjunk felvilágosítást a magyar közokta-
tás szervezetéről. Az osztrák kar tá rsak igen 
szorgalmasan ta r tanak értekezleteket, amikoris 
az Önök kitűnően szerkesztett hivatalos lapjuk a 
„Néptanítók Lapja" útján hallunk egyet-mást 
magyarul értő kartársaink referádai útján. 

Megjegyzem, hogy Bécsben több kartársunk 
szorgalmasan tanu l ja és gyakorol ja a magyar 
nyelvet. í gy Funder Vilmos, aki üdvözlő ver-
set is ír t magyarul a magyar tanítók bécsi tar- r 
tózkodása alkalmából, Wittmann Miklós főta-
nító és még több f é r f i és nőkartársunk magya-
ru l a k a r j á k köszönteni Budapesten a kar társa-
kat. Mi tanítók mindig is becsültük egymás 
m u n k á j á t a múltban is, azt akar juk, hogy ez a 
jövőben is így legyen a vezetésünkre bízott nép 
boldogulására . . • 

Novotny Vilmos szövetségi kultúrtanácsos 
igen érdekesen nyilatkozott arról , hogy az 
osztrákok a pedagógusokat igen nagyra értéke-
lik és nagyrabecsülik. Miklas elnök pedagógus, 
Schuschnigg K u r t kancellár szintén pedagógus, 
természetesen Pertner kultuszminiszter is. Az 
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Dr. Felkay Ferenc főv. tanügyi tanácsnok dolgozószobájában tárgyal Novotny Vilmos 
osztrák szövetségi kultúrtanácsos, tartomány gyűlési képviselővel és Urbányi C. József elemi 

iskolai ig azgatóval. 

ú j osztrák alkotmány intézkedéseinek megfele-
lően a különböző társadalmi és foglalkozási ka-
tegóriának hivatalos képviselete van az állam 
legfelsőbb ügyintézésében is. A tanítóságot he-
ten képviseljük a parlamentben. Közülük hár-
man a népiskolai oktatótestület emberei va-
gyunk. 

Mindig bensőséges kapcsolatok fűztek ben-
nünket, vezetőket éppúgy, mint egyszerű tagokat 
a magyar pedagógusokhoz, ami természetes kö-
vetkezménye volt az országaink között fennálló 
évszázados jó viszonynak. Amíg csak vissza tu-
dunk gondolni, sohasem volt közöttünk komoly 
kontroverzia s ha félreértések mégis előfordul-
tak, ennek egyetlen oka a nemzetközi liberaliz-
mus hátmögötti mesterkedése volt. Hogy sor-
sunkban mennyire közös vonások akadnak, azt 
hiszem, elég a r r a hivatkoznom, hogy Ausztria 
és Magyarország legnevezetesebb kegyhelye, a 
szépséges Mária-Zell éppúgy a magyaroké, mint 
a miénk, osztrákoké. 

Budapestre én, a pedagógus, rendkívüli öröm-
mel jöttem. Magyar kar társaim, a Keresztény 
Tanügyi Bizottság tagjainak tavaszi látogatása 
alkalmával dr. Felkay Ferenc tanácsnok és 
Urbányi C. József vázolták előttem a tanügyi 
fejlődésnek azt a szinte pára t lan fokát, amely 
az Önök fővárosát jellemzi. 

Mi osztrák pedagógusok ugyanabban a szel-
lemben dolgozunk, mint a magyarok. Auszt r ia 
kardinálisában, Initzer hercegérsekben í íy;:i 
patrónusra találtunk, aki a tanügyi katedráról 
került díszes közjogi és egyházi méltóságába. 
Minden alkalmat megragad arra, hogy az 
osztrák nevelésügyet a nemzet érdekében tovább 
fejlessze. Olyan patrónusra leltünk benne, aki-
nek nem tud juk hálánkat eléggé leróni. Ausztr ia 
tanügye ma az ő beállítása szerint a megváltó 
tanító szerepét igyekszik megvalósítani. Ne-
künk nemcsak az a feladatunk, hogy a gyer-
mekeket Isten és haza szeretetében neveljük, 
hanem befolyást kell gyakorolnunk a szülők 
lelkére is, hogy benső érzésükké tegyük a ke-
reszt tanításait. A mi iskoláinkban minden tan-
teremben kint függ a kereszt. Örömmel mond-
ha t juk azonban el, hogy hitünk szimbóluma 
egyre nagyobb mértékben költözik be a lel-
kekbe is. Ebben oroszlánrésze van főpászto-
runknak, aki a Szent-István-dómban minden esz-
tendő őszén iskolakezdetkor konferenciát és 
Istentiszteletet ta r t a szövetségi főváros oktatói 
számára. Mi igyekszünk hűségesen követni az 
ő magasztos tanításait , mert .jól tudjuk, hogy 
nemzetünk jövendője nagymértékben függ 
a keresztény nemzeti szellem ura lomra ju tá-
sától. 
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Budapest és Bécs között a keresztény tanítók 
egyetértése erősebbé válik. Ennek a barátság-
nak niegpecsételésére társas kirándulást veze-
tünk Budapestre, amely iránt most is olyan 
nagy érdeklődés mutatkozik, hogy az eddig je-

lentkezők száma közel j á r az 500-lioz.! Együtt 
akarunk dolgozni magyar kartársainkkal a 
jobb jövendőért, Ausztria és Magyarország szo-
rosabb barátságáért a keresztény nemzeti gon-
dolat j egyében . . . 

K Ö R Z E T I I H K O L A F E L Ü G Y E L Ő I T A H Í F O L Y A M 
Irta: HALMOS PÉTER 

Kultuszminiszterünk a körzeti iskolafelügyelők 
továbbképzése céljából folyó évi július hó 6-tól 
11-ig bezárólag a budapesti I. ker. állami tanító-
képzőben hatnapos tanfolyamot rendezett. 

Hogy erre a tanfolyamra milyen nagy szükség 
volt, azt a megjelent iskolafelügyelők nagy száma 
igazolta. Az ország minden részéből 239 iskola-
felügyelő jött el áldozatos készséggel, sa já t költ-
ségén Budapestre, hogy megtöltse lelkét azokkal 
a pedagógiai gondolatokkal, amiket ki-ki a maga 
területén el fog vetni. És ezek a gondolatok a 
hallgatók lelkében termékeny ta la j ra találtak. 
Az iskolafelügyelői kar ezen a tanfolyamon fe-
gyelmezettségéről, tudásvágyáról, hivatásszere-
tetéről tett tanúbizonyságot. 

A tanfolyam előadója Padányi-Frank Antal dr., 
az I. ker. tanítóképző igazgatója, a tanfolyam 
vezetője Drozdy Gyula, a „Néptanítók Lapja" 
főszerkesztője volt. Kelirer Károly a tanügy-
közigazgatási kérdésekkel foglalkozott 3 órában. 

A tanfolyamon a kir. tanfelügyelői ka r is ör-
vendetes számban képviseltette magát. Ott lát-
tuk az előadásokon dr. Simonyi Kálmán tanügyi 
tanácsost (fővárosi lauf.), dr. Tomcsányi Boldi-
zsár (Sátoraljaújhely), dr. Jakab László (Be-
ret tyóújfa lu) kir. tanfelügyelőket, — dr. Révy 
Kornél tanügyi fogalmazót (székesfőv.) s a mis-
kolci tanker, kir. főigazgatóság részéről dr. Sü-
megit Béla tanügyi t i tkárt és Móricz Is tván tan-
ügyi fogalmazót. 

Lehetetlenség, hogy ennek a kis ismertetésnek 
a keretében a tanfolyam egész anyagát részletez-
zem. Csupán az a célom, hogy egy kis csokorba 
gyűjtsem azokat a szép virágokat, amiket a tan-
folyam mezején, annak üde levegőjében szede-
gettünk. Bizonyára sokan voltunk, akik nem elő-
ször hallgattuk a két ped. művészt, a tanítókép-
zés és a tanítóság büszkeségét Padányi-Frank-ot 
és Drozdy Gyulát. De valahányszor hall juk elő-
adásaikat, újból és ú jból szeretnők hallani, mert 
mindig újabb, szebb, színesebb virágokat termel-
nek a tanítás-nevelés mezején. 

A tanfolyamon az elmélet és gyakorlat csodá-
latos művészi összekapcsolódását láttuk. Padá-
nyi-Frank igazgató a neveléstan területén moz-
gott megszokott közvetlenségével. Előadásai nem 
fárasztók, sőt élvezetesek, mert elméletét az inté-
zetében végzett tanulmányainak gyakorlati ered-
ményeivel támasztotta alá. Drozdy Gyula elmé-
leti fejtegetései és gyakorlati tanításai üdeséget, 
elevenségét, a lelki élet egységét tükröztették 
vissza művészi tökéletességgel. 

Mindjár t az első órán az értelmi, az érzelmi és 
akarati nevelésről beszélt Padányi-Frank. Az 

elméletben külön-külön szerepelnek, a gyakorlati 
élet azonban nein ismeri a különválasztást. Gya-
korlati példákkal illusztrálta, hogy az érzelmi és 
akara t i világ megfogásával nevelem az értelmet 
és viszont az értelem döntő hatással van az ér-
zelmi és akarati nevelésre. És hogyr sokszor mi-
lyen szerepe van a logikának az érzelmek szol-
gálatában. 

Avagy kit nem kapott meg a ped. háromszög? 
Az alap egyik csúcsánál a tanító, másiknál a 
gyermek áll mint központ, a harmadiknál a cél, 
hová akarom a gyermeket vezetni. Ez az illusz-
trálás nyílegyenesen szabja meg a tanító peda-. 
gógiai munkásságát. 

Majd az iskolásgyermek lelki világával foglal-
kozik. Gyakorlati példákkal illusztrálja, hogy a 
gyermek nem kiesi ember, hanem sajátos lény, 
akinek vannak problémái, küzdelmei, tehát élete. 
Küzd a társaival, a szülőkkel, a tanítóval egy-
aránt . És ide áll í t ja az emelkedett lelkű tanítót, 
a gyermek küzdelmeihez mint segítőt, a gyermek 
lelki életét ismerő, igazságos, önhibájá t is be-
ismerő nevelőt. Mert a taní tó is tévedhet. Csak 
az nem téved — mondja —, aki a lelki étet leg-
alacsonyabb fokán áll. 

Példákkal bizonyítja, hogyan ju that el a ta-
nító közel a gyermek lelkéhez. Sokszor kicsiség-
nek látszó fogásokkal. Ehhez a tanító önnevelése, 
türelme, szeretete szükséges s a gyermek feltét-
len megértése, ismerete, amihez a gyermektanul-
mányozás vezet. És sok, sok kedves, illatos virá-
got lehetne még Padányi-Frank előadásaiból 
csokorba gyűjteni , amelyek mind a tanító és a 
gyermek lelki összekapcsolódásának szükségét 
igazolják. Mert ezen az összekapcsolódáson nyug-
szik a tanító nevelő munká ja . 

Értékes gondolatokat kaptunk az iskolafel-
ügyelő és a tanító főbb jellemvonásairól és ar-
ról a lelki kapcsolatról, amelynek a két tényező 
között ki kell alakulnia, hogy a munka mindkét 
részről a nemzet j avá ra termékeny legyen. És 
itt gyönyörűen vezeti végig a hallgatóságot a 
tíz cserkésztörvényen. 

Ezeket a törvényeket a tanító-nevelő munkájá-
nak egész területén gyakorlati példákkal iga-
zolja, a cserkésztörvényeken keresztül vizsgál-
ga t ja a tanító és az iskolafelügyelő jellemvoná-
sait. Megszívlelendő gondolat, hogy az iskola-
felügyelőnek kell tudnia i rányt szabni. I r ány t 
azonban csak az szabhat, aki tud a maga lábán 
állni, aki tud nemet is mondani. Ugyanez vonat-
kozik a tanítóra is. 

Drozdy Gyula, a tanítók taní tójának elméleti 
fejtegetései és demonstráló tanításai teljes mér-
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tékben igazolták azt a megbonthatatlan lelki 
egységet, amire Padányi-Frank oly élesen rá-
mutatot t . Amikor Pósa Lajos; Fodormenta c. 
költeményét tárgyal ta , a gyermekek lelkébe az 
anya i és a gyermeki ezeretet érzelmeit ültette. 
Ugyancsak az érzelemre, de az értelemre is ha-
tott akkor, amikor a gyermekekkel ítéltette meg. 
hogy vasárnap szebb, illatosabb volt a kicsi kert 
minden virága, mert Istenhez szálló fohászt 
vitt az illata a Teremtőhöz. Avagy nem az aka-
ratra hatott akkor, amikor gondolatban elvezeti 
a gyermekeket a templomba, hogy ők is hálás 
szívvel fohászkodjanak a Teremtőhöz! 

A nyelvi magyarázatok elméleti fejtegetésénél 
meggyőzött mindenkit arról a még mindig fenn-
álló tévedésről, hogy nem nyelvet, hanem nyelv-
tant tanítanak ma is sok helyen. 

Gyakorlati szempontból két részre bont ja : a 
helyesírás és a nyelvi magyarázatok tanítására. 
Helyesírási szempontból nagy gondot fordít 
ar ra , hogy amit a gyermek leír, annak a lélek-
ben tartalma legyen. Helyesen ál lapít ja meg, 
hogy a látási, hallási és mozgási gyermektípusok 
csak a lélektani könyvekben különülnek el, a 
gyakorlatban azonban összeolvadnak. A nyelvi 
magyarázatnál az a helyes álláspontja, hogy a 
beszéd szemléltesse a nyelvtényt. A nyelvtényt 
vagy készen kapja a gyermek, vagy kiegészíti. 
Óva in t az erőltetett célkitűzésektől. Olyan le-
gyen, hogy munkára serkentse a gyermeket. 

A demonstráló taní tásban láttuk, liogy Drozdy 
lígy az értelemhez, mint az érzelemhez szólt. Ki-
aknázta a nevelőértékeket, amikor madárfészek-
kel kapcsolatban a madárvédelmet érezték meg 
a gyermekek. Mesterien láttuk megvalósítani a 
cselekedtető tanítás módját . De a képzelet szár-
nyalását is, amikor a lerajzolt kertbe vezette 
gyermekeit s azok a valóságot . érezték maguk 
körül. Ennek kifejezést is adtak s így a beszéd-
képesség fejlesztésének módját is illusztrálta. A 
-ban, -ben, -ba, -be ragos helyhatározó haszná-
latát többoldalúan érzékeltette s így tudatosí-
totta. 

A földrajz, természetrajz, számolás-mérés ta-
ní tásáról tartott elméleti fejtegetéseit a gyakor-
latban igazolta. A hallgatóság előtt meggyőző 
erővel juttat ta érvényre a tájszemlélet fontossá-
gát. Az érdekesség, eszmélkedtetés és hasznosság 
elve az egyes földrajzi adottságoknál művészie-
sen érvényesült. Megszívleltük a szemléleti anyag 
(képek) gyűjtésére, a képek szemléltetésének 
m ó d j á r a vonatkozó tanácsait. A számolás-mérés 

területén nagy gondot fordít a tárgykör meg-
választására, előkészítésére, amivel a gyermekek 
lelkében a számolás vágyát, szükségességét éb-
resztette fel a gyakorlati bemutatás során. Hal-
lottuk és a gyakorlati taní tás során láttuk, mi-
lyen fontos szerepet játszik a számolás-mérésnél 
a logikus gondolkozásra való nevelés, ahol a ta-
nító vezet csupán, a gyermekek öntevékenysége 
pedig a feladat logikai megoldásánál teljes mér-
tékben jut érvényre. 

Drozdy elméleti fejtegetései és gyakorlat i ta-
nításai a hallgatók lelkében feledhetetlen él-
ménnyé alakultak s maradandó nyomokat hagy-
tak. 

A körzeti iskolafelügyelői utasítást Kehrcr 
Károly tanügyi főtanácsos ismertette és magya-
rázta. Bőséges útmutatást , gyakorlati tanácsot 
kaptunk az óraterv, az órarend, a tananyag-
beosztás, illetve tanmenet felülvizsgálatához s 
így ezen a területen bizonyos egységes elvek ala> 
kulhattak ki. 

Útmutatást kaptunk az iskolalátogatás módjá-
ról, az iskolafelügyelőnek a tanítósággal való 
lelki összekapcsolódásáról. 

A levelesláda naponta megtelt a pedagógiai 
kérdések sokaságával. Ezekre a kérdésekre 
Drozdy Gyula és Padányi-Frank Antal mesteri 
válaszokat adtak a hallgatóságnak. 

Alkalmat adott a tanfolyam vezetősége az 
iskolafelügyelőknek a látogatások során tapasz-
taltaknak beszámolására. Ezen a területen elő-
adást tar tot tak: Finta Sándor igazgató (Szom-
bathely), Mácsay Károly, a kiskunfélegyházai, 
Pödör Béla, a kőszegi áll. tanítóképző ped. ta-
nárai, Halmos Péter, a győri áll. tanítóképző 
gyak. isk. vezetője, Varga Lajos (Pestszent-
lőrinc), Joó Ferenc igazgató (Kecskemét), vitéz 
Derencsényi Miklós (Szabolcs m.) és Vécsey 
Elemér (Hódmezővásárhely). Ezek az előadások 
az iskolafelügyelők szakértelmét, lelkületét tük-
röztették vissza. Kár , hogy a beszámolás kerete 
szűk a tar ta lmas előadások reprodukálására. 

Az előadók a tanfolyamon lelkük gazdag tar-
talmát adták szeretettel, lelkesedéssel és nagy 
tudással. Mi pedig hálás szeretettel gondolunk 
arra a ha t napra, amely lüktető életet, üde, f r iss 
levegőt terjesztett a pedagógia területére. Mi az 
üde légkörben összeszedegetett színes virágokat 
csokorba gyűj töt tük, hogy azok illata árassza el 
módszerjavító, a jóra irányuló törekvéseinket 
Isten dicsőségére és megnyomorított Hazánk 
javára. 

P É T E R F Y » Í M » O K S Z O B R Á N Á L 
Irta : VARAD! JÓZSEF 

Aradon já r tunk iskolába. Hozzászoktunk ah-
hoz, liogy az igazi, az áldozatos hazaszeretet 
ol tárát a Maros túlsó pa r t j án emelt „Vesztő-
hely"-ben lássuk. S ez természetes is. Tömeg-

* Elhangzott — az aradi tanítóképzőt végzett öreg 
diákok szövetségének megalakulása után — a Tanítók 
Háza udvarán. 

megmozdulásoknál épp az i f júság-diákság az, 
amely lélekben is leginkább megindul. A mi 
kegyelet-érzéseinket is úgy vi t te évről-évre 
ennek a nagyszerű városnak emelkedett han-
gulata nemzeti Golgotánk felé, mint a hömpö-
lyögve áramló hullámok habzó-zúgó, csapkodó-
ragyogó játszi fodraikat . 

Mi, akik Aradon voltunk az október 6-i gyász-
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ünnepeknek részesei — ezen élményünk lélek-
igéző ha tása alatt — kell, hogy a hazáért való 
hősi önfeláldozást m a is nagynak, szentnek, 
adott esetben a lehető legszebb osztályrésznek 
tekintsük. 

Most pedig itt á l lunk. Más szobor körül. Ez 
egyetlen ember emlékét hirdeti. E g y olyan 
férfi nevelő szellemének hatását van h iva tva e 
falak között biztosítani, aki nem hősi halálra 
buzdított, hanem a cselekvő élet, a munkás 
hazaszeretet apostola volt, akiben az átlagos 
emberi haszonvágy a használás vágyává tisz-
tult és lelkesült. S most is meg vagyunk ille-
tődve . . . 

Két-három-négyszer annyi évesen, mint ahány 
évesek akkor voltunk, s a trianoni csapásoktól 
lesúj tva, belátjuk, hogy nemzetünk történeti 
életének folyamán ta lán sohasem volt annyi ra 
magyar létkérdés a hazáért való élnitudás, 
mint most. Az is nyilvánvaló, hogy akik nem 
tudnak áldozatosan élni hónukért, azok nem is 
tudják, mi a haza, s ennélfogva a hősi halál 
fenségéről sem lehet még csak sejtelmük sem. 

Amikor annyi idő u tán itt találkoztunk ba-
ráti szövetségünk megúj í tására , tehát ugyan-
csak áldozat-helyre ke rü l tünk : a magyar taní-
tóság öntudatának és hazaszeretetének templo-
mába. Terve. Péterfy Sándor lelkében fogant 
és érlelődött meg. Alapkövét is ő adta. S az ő 
okossága és k i ta r tása r ak ta szinte téglánként 
ezt a hatalmas fészket: minden magyar tanító 
otthonát. Bár valóban annak is érezné és tudná 
minden tanító-testvérünk! 

Figyelemreméltó, hogy báró Eötvös József 
azon bölcs intézkedése, amellyel lehetővé tet te 
az a r r a hivatottak számára világrészünk leg-
fejlettebb tanítóképzésének tanulmányozását, 
tanítóságunk egyesület-politikai nevelésére is 
ki ter jedt . így 1870 pünkösdjén több tanügyi ki-
válóságunk Bécsbe mehetet t az ál talános német 
tanítóegyesület X I X . közgyűlésére. A kiküldöt-
tek főképen a már tervbe vett és ugyanazon év 
nyará ra meg is h i rdete t t I . Egyetemes Tanító-
gyűlésünkre akar tak így közvetve előkészülni. 
Köztük volt Péterfy Sándor is. Ez a 29 éves ta-
nítóember azonban nemcsak egy gyűlésre való 
tanulságot, hanem az egész életére kiható ter-
vet hozott magával. Egyéni hajlamból, amelyet 
gyermekkori környezete — az első árvaházun-
kat létesítő Nemes-Csoó — is erősíthetett, érdek-
lődött a német tan í tóság Pestalozzi-alapja i ránt . 
Meghallgatta annak beszámolóját is. Ennek ha-
tására fogant meg lelkében ezen nagyszerű ta-
nító-jóléti intézményünk gondolata. Nem is tu-
dott többé szabadulni tőle. Egyre határozottab-
ban érezte, hogy ez fontos tényező lesz népneve-
lésügyünk felvirágzásában. 

Mint minden kezdeményezőnek, neki is hama-
rosan r á kellett jönnie, hogy kor- és kartársai-
nak nagy többsége még nem képes az önsegé-
lyezés nagy gondolatát, a szövetkezés eszméjét 
felfogni. Ezért a példaadás serkentő eszközéhez 
folyamodott. 1875-ben 200 forinttal megterem-
tette a magyar taní tóság Pestalozzi-alapját, 
amelyet igen helyes történeti érzékkel és hála-

súg ta bölcs tapintat ta l „Eötvös-alap"-nak neve-
zett. Péterfy Sándor is gyakran tapasztalta, 
hogy beszédre csak üres visszhang jön. Tett 
u tán azonban tetteknek kell következniök! S be 
is következtek. Igaz, nem akkora mértékben, 
amekkorára — a kezdeményezés szükségessége 
és nagyszerűsége a lapján — számítani lehetett 
volna. Ö azonban győzte okossággal, ki tar tással 
és további áldozatkészséggel. S így győznie kel-
lett magának az eszmének is. 

Ebben is igazi nevelőnek bizonyult. Mintha 
egy gyermek fejlesztéséről lett volna szó, úgy 
igyekezett önmagát feleslegessé tenni. Az esz-
mének — s nem neki — kellett győznie; e szel-
lemi gyermekének kellett az élet szolgálására 
alkalmassá válnia. S ezt annyi ra egész odaadás-
sal, önmagáról való megfeledkezéssel tudta 
akarni , hogy célt kellett érnie. 

Mi is teljes meggyőződéssel ismételhetjük 
— ami a nyolc tankerületre osztódás napjaiban 
különösen időszerű —, hogy „hazánkban ma az 
Eötvös-alap az egyetlen olyan oktatásügyi, em-
berbará t i alakulás, tá rsadalmi szervezkedés, 
melyben a különböző jellegű és fokú iskolák va-
lamennyi munkása kezet foghatna az egységes 
tanítói közület megteremtésére. A tanítással 
foglalkozóknak egy közös táborban való egye-
sítése, közös munkára való indítása nagy len-
dülettel vinné előbbre nemzeti művelődésünket 
s szolgálná a haladás és fejlődés ügyét. Mert 
igazi élet, tevékenység csak ott található, hol a 
rokonelemek egyesülve, közös akara t ta l egy kö-
zös cél felé törnek". 

Ezért élte „ideálisan szép emberi életét", ezért 
dolgozott Péterfy Sándor. 

Mikor 72 éves korában Pándor fa lun meghalt, 
hamvai t e ha tárment i községből a fővárosba 
hozatták. Emléke nem mehetett feledésbe, hisz 
„a Gondviselés követendő például adta őt ne-
künk". 1913 augusztus 14-én helyezték örök nyu-
galomra a Kerepesi-temetőben. Istók János ké-
szítette síremlékét 1917 jún ius 28-án avat ták fel. 
„A tanítóság atyjának a magyar tanítóság" 
emeltette, mellszobra alatt ezzel a felírással: 

Neved márványba véste 
A hálás kegyelet, 
Szívednek nagy művében 
Beírtad te magad 
Áldásos életed. 

Székesfővárosunk tanácsa — Bárczy Is tván 
dr. kezdeményezésére — a VII . kerületi Óvoda-
utcát „Péterfy Sándor-utcá"-nak neveztette el. 

A Magyar Paedagogiai Társaság pedig pályá-
zatot hirdetett életének és műveinek méltatá-
sára. 

I t t is az ő szobrát á l l juk körül. Hosszú és fe-
hér volt a szakálla már akkor, amikor — nép-
iskolai, óvónőképző- és tanítónőképzőintézeti 
működése után — a Képzőművészeti Főiskolán 
még előadta a neveléstudományt. Rajztanár-
jelölt-hallgatóit a búrok elnökére emlékeztette: 
maguk között „Krűger-apó"-nak nevezték. De 
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nemcsak szép szakálla miatt . A búrok akkor 
igen-igen népszerűek voltak s Péterfy Sándort 
mindenki szerette . . . 

Bennünket is a szeretet hozott ide. 
Érzem, hogy minden érdemes volt tanárunk 

szíve szerint is cselekszünk akkor, amikor •— az 
alma matertől (tápláló anyánktól) elkénysze-
rítve — minden magyar tanító a ty jának , ezen 
otthon örökös házigazdájának szobrára helyez-
zük hálás szeretetünk jelképét: koszorúnkat. 

T A I Í T Ó I T O V Á B B K É P Z Ő T A U F O L Y A M 
K E l \ S K E M É T E \ 

írta : JOÓS FERENC 

A „Hírős Hét" Kecskemét 1—1 évi munkájá-
nak beszámoló seregszemléje. Fe lvonul ta t ják az 
őstermelés, ipar és kereskedelem, valamint a 
kul turá l is élet minden figyelmet érdemlő jelen-
ségét ilyenkor, hogy bemutassák országnak-
világnak, mire képes a napfo r ra l t a homok és 
népe. Az egyhetes ünnepség a barackérés ide-
jében vonzza a Duna—Tisza-köze fővárosába az 
érdeklődők ezreit. A nemes va lu tá t hozó arany-
színű gyümölcs meg is érdemli ezt az ünneplést. 

Az idei „Hirös Hét" érdekes színfolttal volt 
gazdagabb az előzőnél. A nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi miniszter ú r a „Hirös Hét" 
t a r t amára tanítói továbbképzőtanfolyam meg-
tar tásá t engedélyezte Kecskeméten. A Néptaní-
tók Lapja pályázati hirdetésére százával futot-
tak be a fölvételi kérvények a kecskeméti ki-
rá ly i tanfelügyelőségre. A közel 2C0 helybeli ta-
ní tón kívül, 300-nál több vidéki tanító jelentke-
zett, hogy fáradságot és anyagi áldozatot nem 
kímélve bővíthesse tudását. Az ország minden 
része képviselve volt a tanfo lyamot hallgató ta-
nítóság soraiban. 

Kecskemét városa magyaros vendégszeretettel 
fogadta az odasereglett tanítóságot. A tan-
folyam megtar tására rendelkezésre bocsátotta a 
Ka tona József-színházat. A földszinten, páho-
lyokban és az erkély első soraiban kapott ké-
nyelmes helyet minden hallgató. A színpadon 

volt az előadók, jegyzők és gyorsírók asztala. 
Ugyanott egy osztályberendezést is föláll í tottak 
a gyakorlat i tanítások bemutatásához. A szín-
pad mögött állandóan készenlétben álló szerve-
zet biztosította az előadások és tanítások tech-
nikai lebonyolításának zavartalanságát . A vi-
déki tanítók a ref. tanítóképzőintézet és a ref . 
kollégium internátusában nyertek elhelyezést 
és kitűnő élelmezést. Gombkötő Anta l tanügyi 
tanácsos, kir . tanfelügyelő, a tanfolyam meg-
szervezője, a kecskeméti tanítóság soraiból ön-
ként jelentkezett elhelyező-, kirándulás-, kiállí-
tási és egyéb bizottságok ú t j á n gondoskodott ar-
ról, hogy a vidékről Kecskemétre sereglett taní-
tóság zavar ta lanul szentelhesse ezt a hetet a 
továbbképzésnek. A bizottságok arányos munka-
megosztás mellett zökkenő nélkül lá t ták el fel-
adataikat a legfőbb i rányí tás t fá radhata t lanul 
kézben tar tó kir. tanfelügyelő ú tmuta tása 
szerint. 

Gombkötő Antal tanügyi tanácsos megnyitó 
szavaival köszönetet mondott a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úrnak, Kecskemét város 
vezetőségének azért az anyagi áldozatért, 
amellyel a tanfolyam megtar tását lehetővé tet-
ték. Üdvözölte a város képviseletében megjelent 
városi főjegyzőt és a tanfolyam kiváló előadóit, 
Padányi-Frank Antal igazgatót és Drozdy 
Gyula főszerkesztőt. Ilarkay Béla főjegyző a 

A kecskeméti 
tanítói továbbképző-

tanfolyam. hallgatói meg-
koszorúzták Katona József 
sírját. A koszorút Gomb-
kötő Antal tanügyi taná-
csos, királyi tanfelügyelő 
emlékbeszéd kíséretében 

helyezte a sírra. 
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város közönsége és polgármestere nevében kö-
szöntötte a megjelenteket. A néhányperces meg-
nyitó u tán a tanfo lyam tervszerű munká já ra 
tértek át. A meleget és az egyfolytában figye-
lemmel eltöltendő ha t óra hosszaságát feledve 
hal lgat ták a tanfo lyam résztvevői Padányi-
Frank Antal dr. lelkigyakorlat mélységű neve-
léstani előadásait, Drozdy Gyula mély szelle-
mességű módszertani fejtegetéseit és művészi 
gyakorlat i tanításait.* Á módszertani elveket 
igazoló gyakorlati bemutatók nemcsak a hall-
gatóságot, hanem a kísérletre berendelt gyer-
meksereget is lekötötték. „Drozdy bácsit" egy-
kettőre megkedvelték a gyermekek. Minden nap 
utolsó két órája, az eddigi tanfolyamokon igen 
jól bevált szokás szerint, a felvetett pedagógiai 
kérdések megvitatására szolgált. Az egyik pá-
holy alat t elhelyezett levelesládába naponta 
annyi levelet dobtak be, hogy a kitűnő előadók 
alig győzték feldolgozni. Ez a feldolgozás kife-
jezése kissé nehézkes ahhoz a könnyed el járás-
hoz, amit Drozdy Gyula és Padányi-Frank An-
tal dr. e téren kifej tet tek. Tapasztalataik és tu-
dásuk kimeríthetetlen kincstárából két mai-ok-
kal szórták a fölvilágosításokat. Az egészséges 
humor jóízű fűszerével még azt is el tudták fe-
ledtetni, hogy ezek a vi taórák messze túlhalad-
ták a délelőtti szokásos munkaidő határát . 

A hallgatók közt akadtak őshallgatók, akik 
már öt-hat tanfolyamot is végighallgattak és 
még most sem teltek el a szabadabb, lélektani-
lag indokoltabb e l j á rás t jelentő új , magyar 
pedagógiának eszméivel. Ezek szinte áhí ta t ta l 
hal lgat ták már jól ismert mestereik szavait. A 
Duna—Tisza-közén azonban hosszú idő óta most 
volt először ilyen tanfolyam. Ez a körülmény 
hozta magával, hogy a hallgatók soraiban sok 
olyan újonc volt, aki legföljebb Drozdy 
módszertani könyveiből ismerte a módszer-
javí tó törekvéseket. Ezekre igazi élményként 
hatott az 1925-ös t an te rv szóbeli igehirdetése. 
Nem egy tett közülök olyan kijelentést, hogy 
ezentúl minden esztendőben jelentkezik ilyen 
tanfo lyamra . 

A város vezetősége élénk figyelemmel kísérte 
a tanfolyamok menetét. Faji Fáy Is tván főis-
pán és Kiss Endre polgármester a „Hírős Hét" 
tel járó nagy elfoglaltságuk mellett is szakítot-
tak időt maguknak, hogy látogatásukkal a tan-
folyamot megtiszteljék. 

Azt lehetne gondolni, hogy a délelőttön túl-
nyúló előadások ellankasztották a hallgatósá-
got. Ennek épp az ellenkezője történt. Reggel 
nyolc óra előtt tömegesen özönlöttek a színház 
felé a hallgatók, hogy a pontosan kezdődő elő-
adásokból semmit se veszítsenek. A hét vége 
felé, min tha népesebb lett volna a nézőtér, mint 
a hét elején. A taní tóság az iskola falain kívül-

* Az országosan ismert előadókon kívül egy-egy bemu-
t a tó tan í tás t t a r to t t : Wagenblatt M. Aquinata kiskun-
félegyházi gyak. isk. tan., Héjjasné Szél Ka ta kecskeméti 
Tef. gyak. isk. tan., Lázár M. Julianna kecskeméti angol-
kisasszonyok int. gyak. isk. tan., Hatvani Pál körz. isk. 
felügyelő, Csősz Lajos pusztai tan. és Joós Ferenc fel-
ügyelő igazgató, iskola felügyelő. 

álló rokonainak ós ismerőseinek érdeklődését is 
felkeltette. Hogyne, mikor a színfalak mögötti 
élettel unalomig ismerős elektrotechnikusok, 
tűzoltók és rendőrök is olyasmit jegyezgettek 
meg, hogy ami most folyik a színházban, sok-
kal érdekesebb, mint a színészek színháza. 

A hallgatóság fáradhata t lanságát bizonyítja 
az is, hogy legtöbbjének nem volt elég a dél-
előtti elfoglaltság. Minden délutánra esett egy-
egy tanulmányi séta, sőt nagyobb kirándulás. 
A tanfolyam első napján, hétfőn délután mint-
egy 90-en a nem áll. tanszemélyzet országos 
Faragó Béla-árvaházát keresték fel. Mares 
Géza igazgató fogadta és vezette végig a tanító-
árvákat istápoló, mintaszerű intézményen a szí-
vesen látott vendégeket. Kedden délután a vá-
rostól 28 km-nyire fekvő, rövid időn belül ide-
genforgalmi nevezetességgé vált Bugac-pusz-
tá ra közel 200-an rándul tak ki. Volt minden, 
ami a messzi külföld idegeneit is elbűvölte. 
Kocsikázás parasztszekéren út talan utakon, le-
gelésző gulyák, ménesek megtekintése. A cse-
rényben Drozdy Gyula főszerkesztő sajátkezű-
leg kanalazta fadézsából a magyar joghurtot , 
amit Kecskeméten igen régóta ismernek, de 
tarhó néven. Fiata l fenyves mellett, az „idegen 
forgató" szín alatt volt a pihenő. Akinek kedve 
volt hozzá, a pusztai lovagló porondon kipró-
bálhat ta lovagló tudományát is. Míg mindezek 
történtek, hatalmas vasrácsok fölött, szénpará-
zson elkészült az uzsonna, az idegeneknek is 
ízes csemege, az igazi fatányéros. Este vidám 
társaságot hozott vissza a városba a külön 
motoros vonat. 

A szerda délután a megemlékezésé volt. A 
tanfolyam .száznál nagyobbszámú küldöttsége 
koszorút vitt a Szentháromság-temetőben pi-
henő Katona József s í r j á r a . A tanfolyam ko-
szorúját emelkedett szellemű beszéd kíséretében 
Gombkötő Antal tanügyi tanácsos helyezte el a 
síremlék talapzatára. 

Csütörtökön délután Szikrába, a város gyü-
mölcsös- és szőlőskertjébe vit t az út. 25 km-en 
át szinte megszakítás nélkül gyümölcsös és 
szőlő látszik jobbra és ba l ra a motorvonat ab-
lakaiból. Az ágakat földig húzza a pirosló ba-
rack. Hihetetlen sok van belőle. A célnál, Szikra 
állomásnál áthaladunk a város 200 holdas minta-
gyümölcsösén és szőlőtelepén. A Tőserdőben fel-
feltőr a csodálkozás: — Há t ilyen is van itt az 
Alföldön! — Hatalmas szál fák. Jó most a hűs 
lombsátor alatt. Egy kis tisztáson kastélyszerű 
emeletes épület. A Hor thy Miklós-madárvárta. 
Még egy kis séta. A holt-Tisza mellett vagyunk. 
Selyemfüvű réten. Talán ugyanazon a helyen, 
ahonnan Kusid Árpádnak vitte a mintát . I t t 
van közel, az alpári híres csatamező. Történel-
met lehel i t t a föld, az ég és az egész élő és holt 
v i l á g . . . Visszafordulunk a városi telep felé. A 
penészes falú pincében kísérteties gyertyavilá-
gítás mellett hatalmas hordók között sietünk át. 
Sok időnk nincs. A vonatunk másfél óra múlva 
indul. Addig még el kell fogyasztanunk a bog-
rácsban főtt, orrcsiklandó i l latú bürgepaprikást , 
amivel a város vendégeli meg a tanfolyamon 
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résztvevő tanítókat. A paprikáshoz kóstolóul j á r 
a szikrai pince boraiból is. Különös zamatú, 
hegyi borokkal versenyző márkák. Ugyancsak 
jóhírű m á r k a a barack is, amit nagy kosarak-
ban szolgálnak föl. A vendéglátó házigazda ne-
vében Nyúl Tóth Pá l dr. városi tanácsnok, is-
kolaszéki elnök emel szót. Gombkötő Anta l tan-
ügyi tanácsos köszöni meg a szíves fogadtatást . 

Pénteken este, a nótaszárnyán híressé lett 
öregtemplomban lát juk a tanfolyam hallgatói-
nak százait. Koudcla Géza beszél Liszt művé-
szetéről. Pécsi Sebő orgonaművész és a kat. 
egyházi énekkar, Póta A ladá r főkántor vezeté-
sével Liszt-műveket adnak elő. Villanyfényben 
úszó óriás templomhajó, amit Boskovits-ives-
kók díszítenek, a keret. 

Szombaton, sajnálkozva á l lapí t ják meg, hogy 
itt a tanfolyam utolsó napja . A leveles ládába 
indí tvány kerül, hogy nem lehetne-e azonnal 
folytatni? Az előadók tervszerűen végzik az 
utolsó napon is dolgukat. A legvégén néhány 
perc marad csak a búcsúzásra. Vágó Dezső jász-
karajenői ig. tanító és Salamon Emil ia békési 
tanítónő tolmácsolják a hallgatóság h á l á j á t és 
köszönetét. Kubinyi Margit kecskeméti tanítónő 
Padányi F r a n k Antal dr.-nak, Drozdy Gyulá-
nak és Gombkötő Antalnak néhány szál piros 
rózsából kötött csokrot n y ú j t át. A csokron 
nemzeti és kecskeméti városi színű szalagok 
lobognak . . . Hallgatók és előadók együtt ének-
lik a Himnuszt és vége. 

A tanfolyam és a Hírős Hét forgalmának mái-
nyoma sincs. A város a ha jna l i gyümölcspia-
cok nyüzsgését kivéve, már csendes. Csak a ta-
nítói lelkekben zajlik a tanfolyamon elhangzot-
tak termékenyítő visszhangja. Az ú j tanévet 
félezer tanító a szokottnál is nemesebb lendü-
lettel és szándékkal fogja megkezdeni. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

Pest vármegye népművelési előadóképző 
tanfolyamai. 

A m. kir. belügyminisztérium és pénzügymi-
nisztérium támogatásával, a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium legfelsőbb jóvá-
hagyása és irányítása mellett, Pest vármegye 
törvényhatóságának áldozatkészségéből a vár-
megye Népművelési Bizottsága június 11-től jú-
nius 23-ig bezárólag a pestvármegyei tanítónők, 
tanárnők, orvosnők és női egyesületek vezető-
női részére, június 23-tól július 5-ig bezárólag 
pedig a pestvármegyei tanítók, tanárok, orvo-
sok, r. k., ref. és ev. lelkészek, valamint vezető 
községi főjegyzők részére egyenként 12 napos 
népművelési előadóképző tanfolyamot rendezett 
Balatonlellén. 

A női tanfolyamon 51 óra, a férf i tanfolya-
mon 50 óra keretében az iskolánkívüli népmű-
velés hivatott vezetői ismertet ték a népművelés 
történetét, szervezetét, anyagát és főbb kérdé-
seit. 

A női népművelési előadóképzö tanfolyamot 

június 12-én reggel 8 órakor nyitotta meg a vár-
megye képviseletében dr. Bocsánczi Lukács, a 
tanfolyam igazgatója. A népművelési tanfolya-
mok vezetősége, előadói kara és hallgatósága 
üdvözlő sürgönyt küldött vitéz j ák fa i Gömbös 
Gyula m. kir. miniszterelnöknek, dr. Hóman 
Bálint in. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek, dr. Preszly Elemér m. kir. belügyi ál-
lamtitkárnak, dr. Inán t sy P a p Elemér m. kir. 
pénzügyminiszteri tanácsosnak, dr. Karay-
Krakke r Kálmán főispánnak és dr. Erdélyi Ló-
ránd alispán, elnöknek. A magyar Hiszekegy 
elmondása után kezdetét vette az első előadás. 

A tanfolyam előadásai és előadói a követke-
zők voltak: 

1. Az iskolánkívüli népművelés a nemzetneve-
lés szolgálatában. Előadta : dr. Preszly Elemér 
belügyi államtitkár. 

2. a) Az országos iskolánkívüli népművelés 
eddigi eredményei, b) Az iskolánkívüli népmű-
velés jelenlegi helyzete, jövője, az időszerű nép-
művelés, a törvényalkotás szükségessége. Elő-
adta: dr. Nevelős Gyula miniszteri tanácsos. 

3. A népiskolai felügyelet nevelési rendsze-
rünkben. Előadta: dr. Kósa Kálmán miniszteri 
tanácsos. 

4. a) A jellenmevelés problémája az iskolán-
kívüli népművelésben, b) Az otthon erkölcsi je-
lentősége. Továbbá 5. b) Történelmi ismeretek 
az iskolánkívüli népművelésben. Előadta: 
Ruszthy-Rusztek Káro ly tanügyi tanáosos. 

5. Nemzeti életre és művelődésre vonatkozó 
ismeretek az iskolánkívüli népművelésben: a) 
Irodalmi ismeretek az iskolánkívüli népműve-
lésben, és 8. Népkönyvtárak és azok kezelése. 
Előadta : dr. Bisztray Gyula miniszteri t i tkár . 

5. c) Szülőföld és honismeret aa iskolánkívüli 
népművelésben és 7. Szomszédos nemzetek isko-
lánkívüli népművelése. Előadta: Fekete József 
áll. óvónőképző-intézeti igazgató. 

9. Testtani és egészségtani ismeretek az isko-
lánkívüli népművelésben, különös tekintettel a 
táplálkozás, tisztaság és testápolásra. Előadta : 
dr. Demtsa Pá l Pest vm. tiszti főorvosa. 

10. a) Otthongondozási, háztartási, konyhakei'-
tészeti és nőnevelési ismeretek az iskolánkívüli 
népművelés körében, különös tekintettel a 
l eány i f júság nevelésére, b) A leányegyesületek 
munká j a az iskolánkívüli népművelés kereté-
ben, a női lélek kiművelése, c) A női kézimunka 
az iskolánkíviili népművelődésben. Előadta: dr. 
Pataky Mária t anügyi fogalmazó. 

11. Milyen jogi ismereteket kap janak a nők a 
népművelésben? Előadta : dr. Helle László, 
Pestszenterzsébet megyei város h. polgármes-
tere, városi főjegyző. 

12. Mese- és gyermekfoglalkoztató délutánok. 
Előadta : dr. Bodor Aladárné, szül. Cseke Vi lma 
írónő. 

13. A népművelés a nemzeti értékek védelmé-
ben. Előadta: Német Sándor áll. tanítóképző 
int. c. igazgató. 

14. Testnevelés és Vitézi Rend a népművelés 
szolgálatában. Előadta : vitéz dr. Endre László 
gödöllői főszolgabíró. 

15. Becsüljük meg hazánk régiségeit. Milyen 
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régiségek iránt érdeklődjék a női népművelés 1 
Előadta: dr. Bálás Vilmos vm. tb. I I . főjegyző. 

16. Kémelhárítás, gázvédelem. Előadta : Tö-
mösy Jenő őrnagy. 

17. A népművelés ügyvitele és gazdálkodási 
rendje. Előadta: Borbély József vall. és közokt. 
min. számv. főtanácsos. 

6. a j Hazánk iskolánkívüli népművelési törek-
vései. b) Pestvármegyei iskolánkívüli népmü-
velés jelenlegi helyzete, ennek szervezete. 18. A 
népművelés segédeszközei, a) vetítőgépek s azok 
kezelése, b) rádió, c) gramofon, d) m. kir. vall. 
és közokt. min. által kiadott gramofonlemezek, 
e) népművelési vezérkönyvek ismertetése. 19. 
Szervezeti előadások, a) Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye Népművelési Bizottságának szabály-
rendelete ós munkássága 1922. évi szeptember hó 
1-től jelen napjainkig, b) helyi népművelési bi-
zottságok, a helyi népművelési bizottsági elnö-
kök és népművelési gondnokok munka- és hatás-
köre, c) népművelési és közműveltségi, szabad-
egyetemi előadássorozatok, d) analfabéta tan-
folyamok, e) alapismereteket terjesztő tanfo-
lyamok, f ) népművelési és közműveltségi, nőne-
velési, gyakorlat i (ügyességi), művészeti és ke-
délyképző tanfolyamok helyes megszervezése, 
anyagának összeállítása és bejelentése, g) i f jú -
sági egyesületek, h) műkedvelői előadások, sza-
valatok, ének, zeneszámok (dalegyesületek, ve-
gyeskarok), i) Pest vármegye Népművelési Bi-
zottságának évi és 3 éves népművelési munka-
programmja , j) népművelési napok. Előadta: 
dr. Bocsánczi Lukács, Pest vm. népműv. hiva-
talának vezetője. 

A tanfolyam 89 ingyenes és 2 fizetéses hall-
ga tó ja volt. A hallgatók foglalkozás szerinti 
megoszlása: gimnáziumi tanárnő 2, felsőkeres-
kedelmi iskolai tanárnő 1, polgári iskolai ta-
nárnő 2, tanítónő 73, óvónő 2, orvos 1, védőnő 
1, szakoktató 1, népművelési tanfolyamvezető 4. 

A hallgatók a tanfolyamot mindvégig szor-
galmasan hallgatták s az elhangzott előadásokat 
jegyezték. Az előadások naponként 8—1 óráig 
ta r ta t tak óraközi szünetekkel s a délutánt a 
hallgatók a délelőtti előadások feldolgozásával 
és fürdéssel töltötték. 

A tanfolyam ideje alat t két félnapos tanul-
mányi kirándulás volt, egyik délután Balaton-
almádiba és Balatonfüredre, a másik délután 
Badacsonyba. A hallgatóknak mintegy 90%-a a 
Balatont még sohasem látta s így rendkívüli ha-
tással volt lelkükre, hogy Pest vm. jóvol-
tából 12 napon keresztül a magyar tenger par t -
ján hal lgathat ták a nemzetnevelés szolgálatá-
ban álló népművelési előadásokat, amelyek őket 
is a népművelési munka rendszeresebb végzé-
sére képesítik. 

# 

A férfi népművelési előadóképző tanfolyam 
jún ius 24-én reggel 8 órakor vette kezdetét, ami-
kor is a magyar Hiszekegy elmondása u tán a 
vármegye képviseletében dr. Bocsánczi Lukács 
tan folyamigazgató nyitot ta meg a tanfolyamot. 

Ezen a tanfolyamon is hétköznapokon 8—l-ig, 
sőt egy pár délutánon is tar tot tak előadásokat 
A tanfolyamon összesen 50 órai előadás hang-

zott el, amel>Tet elődási tárgykörök szerint a kö-
vetkező eladók ta r to t tak : 

1. Az önkormányzatok háztar tási joga. Elő-
adta: dr. Inántsy-Pap Elemér miniszteri taná-
csos, főosztály-vezető. 

2. a) Az országos iskolánkívüli népművelés 
eddigi eredményei, b) Az iskolánkívüli népmű-
velés jelenlegi helyzete, jövője, az időszerű nép-
művelés, a törvényalkotás szükségessége. Elő-
adta : dr. Nevelős Gyula miniszteri tanácsos. 

3. A népiskolai felügyelet nevelési rendsze-
rünkben. Előadó: dr. Kása Ká lmán miniszteri 
tanácsos. 

4. a) A jellemnevelés problémája az iskolán-
kívüli népművelésben, b) Az otthon erkölcsi je-
lentősége. 5. b) Történelmi ismeretek az isko-
lánkívüli népművelésben. Előadta : Ruszthy-
Rusztck Károly tanügyi tanácsos. 

5. A nemzeti életre és művelődésre vonatkozó 
ismeretek az iskolánkívüli népművelésben: a) 
Irodalmi ismeretek az iskolánkívüli népműve-
lésben. 8. Népkönyvtárak és azok kezelése. Elő-
adta : dr. Bisztray Gyula miniszteri t i tkár. 

5. c) Szülőföld és honismeret az iskolánkívüli 
népművelésben. 7. Szomszédos nemzetek isko-
lánkívüli népművelése. Előadta: Fekete József 
áll. óvónőképző-intézeti igazgató. 

9. Testtani és egészségtani ismertek az isko-
lánkívüli népművelésben, különös tekintettel a 
táplálkozás, t isztaság és testápolásra. Előadta : 
dr. Demetsa P á l Pest vármegye tiszti orvosa. 

10. Közgazdasági és társadalmi ismeretek az 
iskolánkívüli népművelésben. Előadta : dr. Horn 
József áll. felsőkeresk. isk. igazgató. 

11. Államról és háztartásról, különös tekintet-
tel hazai viszonyainkra. Az adó ú t ja . A népmű-
velés az állam és az autonómiák szolgálatában. 
Előadta: dr. Helle László Pestszenterzsébet me-
gyei város helyettes polgármestere, városi fő-
jegyző. 

12. Népünk zenei nevelése. A magyar dal. A 
magyar dalosegyesületek kul turá l i s és szociális 
jelentősége. Előadta : dr. Boldis Dezső Győr 
vármegyei kir. tanfelügyelő. 

13. A népművelés a nemzeti értékek védelmé-
ben. Előadta: Németh Sándor áll. tanítóképző-
int. c. igazgató. 

14. Testnevelés és Vitézi Rend a népművelés 
szolgálatában. Előadta: dr. Endre László gödöl-
lői főszolgabíró. 

15. Mezőgazdasági és természettudományi is-
meretek az iskolánkívüli népművelésben. Elő-
adta : Kaposi-Klaszek Ödön gazdasági felügyelő. 

16. A cserkészet és az iskolánkívüli népműve-
lés. Előadta: Pähl Sándor Pes t vármegye tb. fő-
szolgabírója. 

17. Becsüljük meg hazánk régiségeit. A népmű-
velés szerepe és eredményei a régiségek meg-
becsülésében. Előadta : dr. Bálás Vilmos vm. I I . 
főjegyző. 

18. A népművelés feladata a szövetkezeti élet-
ben. Előadta: dr. Szekeres László, a Faluszövet-
ség főtitkára. 

19. Kémelhárí tás . Előadta: Tömösy Jenő őr-
nagy. 

20. A népművelés ügyvitele és gazdálkodási 
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rendje. Előadta : Borbély József vall. és közokt. 
min. számv. főtanácsos. 

6. a) Hazánk iskolánkívüli népművelési törek-
vései. b) A pestvármegyei iskolánkívüli népmű-
velés jelenlegi helyzete, ennek szervezete. 

21. A népművelés segédeszközei, a) Vetítőgé-
pek s azok kezelése, b) Rádió, c) Gramofon, d) 
m. kir. vall. és közokt. min. ál tal kiadott gramo-
fónlemezek. e) Népművelési vezérkönyvek is-
mertetése. 

22. Szervezeti előadások, a) Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye Népművelési Bizottságának 
szabályrendelete és munkássága 1922 szeptem-
ber 1-től jelen napjainkig, b) Helyi népművelési 
bizottságok, a helyi népművelési bizottsági el-
nökök és népművelési gondnokok munka- és ha-
tásköre. c) Népművelési és közműveltségi szabad 
egyetemi előadássorozatok, d) Analfabétatan-
folyamok. e) Alapismereteket terjesztő tanfolya-
mok. f ) Népművelési és közműveltségi, nőneve-
lési, gyakorla t i (ügyességi), művészeti és ke-
délyképzőtanfolyamok helyes megszervezése, 
anyagának összeállítása és bejelentése, g) I f j ú -
sági egyesületek, h) Műkedvelői előadások, 
gyermekszórakoztató- és mesedélutónok, szava-
latok, ének, zeneszámok, i) Pes tvármegye Nép-
művelési Bizottságának évi és 3 éves népműve-
lési munkaprogrammja. j) Népművelési napok. 
Előadta: dr. Bocsánczi Lukács, Pest vm. nép-
műv. h ivata lának vezetője. 

• 

A tanfolyamnak 89 ingyenes rendes hal lgatója 
volt, akiknek foglalkozás szerinti megoszlása: 
róm. kat. lelkész 8, ref. lelkész 2, gimnáziumi ta-
nár 3, polgári iskolai t aná r 2, tanító 59, szolga-
bíró 1, községi főjegyző 12, orvos 1, gyógysze-
rész 1. 

A tanfolyam hallgatói igen nagy figyelem-

mel hal lgat ták az előadásokat s az előadások 
hatása alatt még jobban elmélyült lelkükben a 
nemzetnevelés és a nemzetművelés magasztos 
gondolata. 

Ezen tanfolyam ideje alat t ugyancsak két ta-
nulmányi kirándulás tar tatot t , egyik alkalom-
mal Balatonalmádiba és Balatonfüredre, a má-
sik alkalommal Badacsonyba. 

A tanfolyam hallgatóinak 87%-a nem lá t ta 
még a Balatont és a badacsonyi kiránduláskor 
alkalmuk nyílt a viharos Balatonnal is meg-
ismerkedni. 

A fé r f i tanfolyam záróünnepélyén — többek 
között •— részt vet t dr. Erdélyi Lóránd Pes t vár-
megye alispánja, mint e Bizottság elnöke, a m. 
kir. pénzügyminisztérium képviseletében dr. 
Inántsy-Pap Elemér miniszteri tanácsos és a vár-
megye. képviseletében dr. Ney Géza kormány-
főtanácsos, Pest vármegye főjegyzője. A tan-
folyam igazgatója beszámolt a két tanfolyam 
eredményes működéséről, köszönetet mondott a 
minisztériumnak és a vármegyének a tanfolya-
mok létesítéséért, az előadói karnak értékes elő-
adásaiér t és a hallgatóknak az előadások szor-
galmas hallgatásáért . A hallgatók nevében Tata-
rek Béla nagykőrösi r. k. esperesplébános mon-
dott köszönetet a vezetőségnek és az előadói 
karnak, majd Ney Géza Pest vármegye főjegy-
zője zárta be a tanfolyamot a vármegye kép-
viseletében. A Szózat eléneklésével befejeződött 
a második népművelési előadóképző-tanfolyam. 

E tanfolyamokon közel 200 hallgató véste lel-
kébe a nemzetnevelési munkálatok főbb i rány-
elveit és gondolatait . Bátran hihet jük, hogy 
ezek a hallgatók a falu, tanya, város különböző 
foglalkozású népének igazi, megértő testvérei, 
jóakarói, i rányítói lesznek, mert csakis ez a 
megértő szeretet és testvéries együttműködés 
hozhat ja meg számunkra a boldog magyar jö-
vendőt. 

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

A világjáró pi typang* 
í r ta : MÓRA LÁSZLÓ 

Ismeret és képzelet alapján. Kapcsolatosan a 
beszéd- és értelemgyakorlati órán tanultakkal-

Ar ra való tekintettel, hogy ehhez a fogalma-
zási anyaghoz bizonyos támpontot ad az, hogy 
a pi typanggal — ha csak érintőleg is —< egyik 
előző beszélgetési órán foglalkoztunk, iparko-
dom a taní tásban mellékcélok elérésére is töre-
kedni. 

És pedig: 1. Észrevétetés és hangsúlyozás nél-
kül úgy indítom el a lelki munkát, hogy a pity-
pangot élő, beszélni és érezni tudó valakinek te-
kintsék a gyermekek és éppen ennek alapján 
lehetőleg a párbeszédes formával is próbálkoz-
zanak meg. 

* Mutatvány Drozdy Gyula, Móra József és Móra 
László: „A fogalmazástanítás vezérkönyve" című sajtó 
alatt levő munkájából. 

2. A szókincs lehetőségig való felhasználása, 
szép kifejezések alkalmazása-

3. A fogalmazvány adottságánál fogva kivá-
lóan alkalmas arra , hogy azt m a j d az egyik 
megfelelő nyelvi magyarázat i órán szemlélteté-
sül felhasználhassuk. (Mult idejű igék. Főleg 
pedig: helyhatározók. H a g y j u k ki a dolgozatból 
a helyhatározókat és úgy olvastassuk azt el. 
A fogalmazvány érthetetlenné válik.) 

A szókincs és szép kifejezések gyarapí tására 
a következő kétféle eljárást szoktam alkal-
mazni: 

1. H a olvasmánytárgyalás közben szép kifeje-
zéseket vagy szavakat találunk az olvasmány-
ban, azt a tanulók bejegyzik a füzetükbe: „A 
szép szavak és kifejezések" c. irkába. 

2. Ugyancsak eredményes eljárás, ha egy-két 
héttel a tervezett fogalmazvány megírása előtt 
olyan „szép szavakat" írok a táblára, amelyek 
ma jd az elérkező dolgozatíráskor ügyesen ós 
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színezően beilleszthetők a fogalmazványba. (Az 
se csüggesszen el, ha csak egy-két ilyen szót ka-
punk is m a j d ) 

E r r e a taní tásra vonatkozóan a következő 
szavakat, kifejezéseket ír tam a táblára hetekkel 
előbb: lenge ruhácska; üldözött a sors; a szél a 
jó Isten postása; mindnyájan Is ten kezében va-
gyunk. 

Végül tartozom még megemlíteni azt is, hogy 
a virágok különböző terméseinek gyűjtögetése 
céljából tett kirándulásunkkor valóban láttuk, 
hogy egy rozzant, elhagyott vízimalom roska-
dozó bádogcsatornájában ott tanyázgatot t egy 
árvacsalán, meg egy gyermekláncfű. 
Előkészítés. (Hangulatkeltés.) 

Tanítói asztalomon egy kis virágtartó. Abban 
a lilásszínű árvacsalán, meg az a ranysárga 
pi typangvirág. 

A tanulók észreveszik. 
— Két v i rágpa j tás ! — mutatom a gyermekek 

felé a virágtartót . Mondd meg, Pisti , a nevei-
ket! Melyiket i smer jük és szeret jük jobban! 
Mié r t ! — A tavasz első hirdetői közül v a l ó . . . 
Láncot is szoktunk belőle f ű z n i . . . — Hol is lát-
tuk mi együtt ezt a két virágpaj tás t? — Az ösz-
szediilt malom csatornájában, — felelik-

— A napokban megint arrafelé já r tam. Sokat 
tűnődtem azon, hogy is kerülhetett oda ez a két 
v i rág! Ott vannak ám még mindig! De a pi ty-
p a n g nagyon megváltozott. Egészen megörege-
dett. Fehérré vált, mint az öregember ha j a . Mi 
történhetett vele? 

—• Elvirágzott. Ezüstös gömböcske lett a vi-
r ág helyén. 

— Talán már azt se találnánk ott, ha odamen-
nénk! Elvitte a szél. Széjjelszórta a jó Isten 
postása, a szél. 

— Az egész növény elpusztult, vagy7 csak a 
magocskái röpültek szanaszét a nagy7 világba? 
— kérdezem a gyerekektől. — A p i typang levele 
meg a gyökere megmaradt , — felelik. 

— Váj jon mit csinálhat most ott az árvacsa-
lán, meg a magja i tó l megfosztott pi typang? — 
Félnek a közeledő tél től . . • 

— Lehet! — i rányí tom őket a közvetlen elin-
duláshoz. Vagy ta lán beszélgetnek!? Talán ép-
pen azt mesélik el egymásnak, hogyaii kerültek 
a csatornába? Milyen küzdelmes életük volt. 
amíg ide j u to t t ak? . . . Hát ti eltudnátok-e kép-
zelni, milyen lehetett az ő ú t juk? Mennyi vesze-
delem fenyegethette életüket? 

Célkitűzés. Í r j á t o k le, mit mesélhetett a vi-
lág já ró pitypang az árvacsalánnak? 
Tárgyalás. 

a) A gyermekek minden segítség és további 
i rányí tás nélkül í rnak. 

b) A fogalmazványok felolvasása és bírálgató 
megbeszélése. (Annyi fogalmazványt veszünk 
sorra ezen a megfogalmazási órán, amennyi az 
időnkből kitelik. A következő bírálási órán 
ma jd azoknak a munkái t b í rá l juk meg közösen, 
akikére előzőleg nem kerülhetett sor. Fontos 
szempont tehát, hogy sorozatosan minden ta-
nuló munkájával foglalkozzunk.) 

Felszólítom Pistit , olvassa fel, amit írt. A töb-

bieket figyelésre se kell intenem, mert így van-
nak szoktatva. Minden gondolatot, mondatot és 
szót figyelnek. 

Pis t i lassan olvassa: 
A vi lágjáró p i t y p a n g . . . 
Egyszer egy árvacsalán meg egy pi typang 

elkezdtek beszélgetni. Az árvaosalán elmesélte 
élete történetét. Aztán így szólt a pitypanghoz: 

—- Kedves virágpaj tásom, most meséld el te 
is a sorsodat! 

— Nagyon szívesen! — felelte a pi typang — 
és már mondta is: 

— Virágapám ott sárgálott a teniszpálya sar-
kán. De akkor má r elvirágzott és csak pejhes 
mag ja i t ölelgette magához. Szerencsétlensé-
günkre éppen ott legelészett egy tehén. Éppen 
apám felé tartott . És ahogy a tehén odaért, na-
gyot szusszantott r á és mi, magtestvérek, szana-
szét röpültünk. Nagy bánatomra én egy patak 
kellős közepébe pot tyantam. De a jó Isten meg-
segített, mert egy úszó fadarab felé sodort és 
én a r r a felkapaszkodtam. Egyszercsak a pa r t ra 
sodródtam, ahol a napsugár megszárított és 
szárnyra kerekettem és ennek a rozzant épület-
nek a csatornájába estem. Az itt meggyűlt por-
ban életre keltem. A jó Isten így megsegített. 

A fogalmazvány felolvasása u tán a tanulók 
versenyezve jelentkeznek. — Hallgassuk meg 
Karcs i véleményét! — adom meg az engedélyt. 

Karcsi így bírál : •— A fogalmazványt kicsit 
hosszúnak tartom. Nekem tetszik a címe is, 
meg az elmesélése is. Csak sok furcsa szót hasz-
nál Pis t i : v i rágapám, magtestvérek, v i rágpaj-
tás. Gáspár nem állhatja, hogy közbe ne szól-
jon: — Inkább nagyon is szépek ezek a kifeje-
zések. (Ezt én is helyben hagyom.) Dénes azon-
ban kifogásolja ezt a szót: „virágapám", mert 
inkább az édes anya szokta nevelni a gyereke-
ket. 

Ezt az utóbbi érdekes megjegyzést nem ha-
gyom elintézetlenül, nehogy P is t i tanácstalanul 
maradjon. Azt mondom: — H a g y j a d csak így, 
„virágapám". Az édesapát is körül szokták 
venni a gyermekei. K i tudja, hátha azok a kis 
magtestvérek éppen az édesapától váltak el, 
mikor a tehén rászusszantott, 

Józsinak is akad megjegyezni valója. — Azt 
ír ta, hogy a p i typang a teniszpálya sarkán sár-
gállott. A következő mondatban meg már azt 
í r ja , hogy pelyhes magja i t ölelgette magához. 
—• Ügy van! — Hogyan javí thatnánk ki egy-
szerűen? — Álldogált a teniszpálya s a r k á n . . . 
— De ott nem állhatott, mert ott nem szokott te-
hén legelni! — veszi észre Gábor, mindnyájunk 
nagy derültségére. — Pisti maga mondja és 
már is jav í t ja füzetében: árokparton. 

— Nekem meg olyan, mintha az elmesélés má-
sodik mondata nem illeszkednék jól az elsőhöz! 
Elolvastatom az első két mondatot. A gyerme-
kek megállapítják, hogy a bíráló véleménye he-
lyes. Okoskodnak a helyesbítésen. Pisti már is 
változtat a második mondaton és így veszi: 

Vi rágapám ott álldogált az árokparton. Ak-
kor má r csupa pelyhes mag volt a vi rágja he-
lyett. 

— Én meg nagyon hosszú mondatot vettem 
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észre! — Én is, én is! Egyik ezt nem tar t ja ma-
gyaros rövidségünek: — P a r t r a jutottam, ahol 
a napsugár megszár í to t t . . . — Nem így í r tam! 
— vág közbe Pisti . Elolvastatom ú j ra . — Mind-
egy, de azért nagyon hosszú mondat. Három 
vagy négyT magyaros kis mondat ra lehetne osz-
tani . — Teljesen igaz. — Mi lenne az első? — 
Egyszeresak a p a r t r a sodródtam. — S aztán? — 
A napsugár megszárított. Szárnyra kerekedtem. 
Ennek a rozzant épületnek a csatornájába es-
tem. — Pisti helyesnek t a r t j a és máris helyes-
bit. 

Nem igen kell biztatás. E g y r e jelentkeznek a 
hibát találók. — Az a mondat is hosszú: És 
ahogy a tehén odaért, nagyot szusszantott rá 
és mi, magtestvérek, szanaszét repültünk. 

— Bizony ez százrőfös mondat , — jegyzem 
meg én is. A gondolatot rövidebben is ki le-
hetne fejezni! — Próbálgat ják . — Segítek. — 
H a m á r rászusszantott a tehén, ki kell-e fejezni 
azt is, hogy odaért a tehén? S talán arra sincs 
szükség, hogy ismét leírjuk ezt a szót: tehén? 
— Hátha a két hosszú mondatból egyet csinál-
hatnánk? 

A helyes mondat közös igyekezettel kialakul-
— Egy ar ra legelésző tehén rászusszantott. Mi, 
magtestvérek, szanaszét röpködtünk. 

Egyik gyermeknek nem tetszik a legelső mon-
dat : — egyszer egy árvacsalán meg egy pity-
pang elkezdtek beszélgetni. 

—• Van is ezen helyesbíteni való! — A két ha-
tározatlan névelőt a-ra jav í t ják . — Nekem még 
mindig bánt ja a fülemet így a mondat. Rá jön-
nek. Pist i már is így j av í t j a : — Egyszer az 
árvacsalán meg a pi typang beszélgetni kezdtek. 
— Így már igazán helyes! 

Zoli a sok kifogás után igyekszik Pistit meg-
dicsérni a fogalmazványban lévő szép kifeje-

. zésekért. 
Pis t i felolvassa elejétől végig a fogalmaz-

ványt, Még most is akad jelentkező. — Még egy 
hosszú mondat van benne. Az eddigiek a lapján 
már könnyen megy a hosszú mondat tagolása. 

Jenő észrevételével azonban kell foglalkozni. 
A fogalmazvány középső részében így van: De 
a jó Isten megsegített. És a befejező mondat is 
csaknem ugyanaz: A jó Isten úgy megsegített. 

—- Aján l j va lami szép befejező mondatot, — 
Jenő! 

Jenő is mond, mások is a jánlanak. Pisti ezt 
fogadja el: Hála Istennek, hogy rosszabbul 
nem jártam!-

Pis t i munká já t megdicsérem, Józsit szólítom 
fel írásbeli munká jának felolvasására. 

Olvassa: Az árvacsalán meg a pitypang. 
A két kis v i r ág egymás mellett éldegélt. Sze-

rették egymást. Egyszer a p i typangnak beszélő 
kedve volt és elmondta, hogyan került ide: 

— Sokan voltunk mi, magtestvérek. Szép 
ezüstös lenge ruhácskánk volt. Jöt t a szél és 
szanaszét kergetett bennünket. Én a csordakútba 
estem és azt hit tem örökre benne veszek. De 
nagy szerencsém volt. Másnap a vödörrel fel-
húztak. Megmentettem az i rhámat . I t t vagyok! 
Hogy a. többi testvérkémmel mi történhetett, 
nem tudom. 

Az árvacsalán megköszönte a p i typang meséjét. 
Jelentkeznek a gyermekek. —• Rövidebben 

írta, mint P i s t i . . . Nem használ olyan sok hosz-
szú m o n d a t o t . . . Nekem az tetszik, hogy a pity-
pang a többi testvérkéire is gondo l t . . . Az is 
szép, hogy ezüstös, lenge r u h á c s k a . . . Azt is ér-
dekesen í r ta , hogy a pi typang-magocska meg-
mentette az i rháját . 

— Józsi fogalmazványa igazán szép. Csak 
valamit nem tudok meg belőle. Valójában hová 
került a pi typang? Józsi u tána néz állításom-
nak. — Elfelejtettem beleírni, hogy a csator-
nába jutott , csak úgy í r t am: It t vagyok! 

Egészítsük ki! — Itt vagyok, ahol te! Az elha-
gyott csatornában. Az egyik gyermek azt is 
észreveszi, hogy az és kötőszóval összekötött 
hosszií mondatból két rövid mondatot lehet ala-
kítani: Én a csordakútba estem. Azt hittem, 
örökre benne veszek. 

Lajosi dolgozatára kerül a sor. Olvassa. 
P i typang a csatornában. 

Az összedőlt malom csatornájában együtt 
élt a pitypang meg az árvacsalán. Nem szeret-
ték egymást és mindig szitkolóctak. 

Az árvacsalán kezdte: 
— Menj el innen, mert én kerültem ide 

előbb! 
A pitypang nem hagyta magát és vissza-

feleselt. 
— Te is csak annyi lakáspénzt fizccc, mint 

én, akkor miért jár a szád? Mit tehetek róla, 
ha üldözött a sors! 

Az árvacsalán újra akart kiabálni vele, de 
jött nagy zivatar és jégeső. Akkor kibékültek, 
még talán át is ölelték egymást. És mindazóta 
ott éldegélnek a rozsdás csatornában. 
— Nagyon érdekesen ír ta meg L a j c s i . . . Ne-

kem is tetszik, de Lajcsi nem írta meg a pity-
pang élete történetét, csak abból egy részt . . • 
Majdnem úgy írta, mint ahogy az embereknél 
is szokás. Veszekednek és mikor ba jba jutnak, 
akkor kebélkülnek. . . A fogalmazvány címe 
nem egészen találó, mert nem csak a p i typang 
volt a csatornában, — jegyzi meg Pal i . Helyes-
lem a véleményt. 

Lajcsi kérdez. — Jó lesz, ha ezt í rom: Két vi-
rág a csatornában? — J ó lesz, találó, — felelem. 

Egyik gyermek kifogásol ja a fogalmazvány 
egyetlen nyakatekert mondatát . Meghányjuk-
vetjük. Magyartalan. B á n t j a a fület. — Segíts 
raj ta , Lajcs i ! — Az eredmény így formálódik 
ki: Az árvacsalán ú j r a kötekedni akart . De hir-
telen nagy zivatar és jégeső zúdult a nyakunkba. 

Zoltánnak tetszik, hogy beszélgetnek. I t t szóba 
kerül a párbeszédes alak írási módja , — 
amelyre m á r az előző órákon is rá i rányí to t tam 
a tanulók figyelmét. 

Béla észreveszi, hogy olyan kifejezés is 
van benne, amelyet a tanítóbácsi a múltkor a 
táblára í r t : üldözött a sors". 

Megdicsérem érte, hogy jól használta a kife-
"jezést... 

Nem marad megjegyzés nélkül az sem, hogy 
a befejező mondatot Lajcs i feleslegesen és-sel 
kezdte. 
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c) Kicseréltetem a szomszédok füzeteit. Egy-
más dolgozatát átnézik helyesírási szempontból. 

Egy-kettőre jelentkeznek. Lajcs i így í r t a : 
„ezitkolóctak". Megbeszéljük a hibát. Lajcs i 
táblára í r j a a szót helyesen. Óra végén minden 
tanuló bevezeti a „nehéz szavak gyűj teménye" 
jelzésű füzetjébe. Ugyanígy j á runk a „fizecc" 
szóval is. 

—• Pis t i egybe í r t a : elkezdtek. — Hogyan kel-
lett volna? — Miért? Pelyhest pedig j-vel 
í r t a . . . P is t i az átcserélt i rká jában ceruzával 
k i j a v í t j a a hibát. — A kerekedtem szót két t-vel 
í r t a ! — Mondd csak, Pisti , — figyelmeztetem, 
kereketni szokott a felhő? Hogyan kell helyesen 
írni? (Felíratom a táb lá ra : kerekedtem. Óra vé-
gén ezt is beírják az említett füzetbe.). 

Ugyanígy sorra kerül a többi hiba is: — Azt 
í r t a Józsi, hogy a pi typangnak beszélő kedve 
volt. Úgy tar tanám helyesnek: beszédes kedve 
vo l t . . . Sokan voltunk mi magtestvérek. I t t fö-
lösleges azt is k i í rni : mi. Ezt úgy is kiérezzük 
a mondatból. — Nagyon helyesen mondtad! J a -
vítsd ki, Józsi. 
Begyakorlás. 

Aszerint, mennyire tudom megoldani kielégí-
tően a tartalmi, s t i lár is és helyesírási bírálatot, 
ha a helyzet k ívánja , még esetleg egy félórát 
b í rá la t ra szánok. Ez után iratom a fogalmaz-
ványt a tisztázati füzetbe, amelyet azután piros 
t intával át javítok. A hibák nagy részét a tanu-
lók maguk is ki t u d j á k javítani. Az általános 
hibákat, vagy az esetlegesen meg meg nem ér-
tett hibákat közös beszélgetés a lapján javí t juk . 
A javí tásban ejtett h ibákat se szabad szó nél-
kül hagyni . Ezekkel egy-egy nyelvi magyará-
zati órán, vagy olvasás gyakorlási órán is fog-
lalkozhatunk minden évharmad zárása előtt. 

KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Angol tanügyi lapokból. 

Gyakorlati tanácsok fiatal tanerőknek. 
„The Schoolmaster and Woman Teacher's 

Chronicle" júliusi számában egy igazgatónő a 
következő megszívlelendő tanácsokkal szolgál 
fiatal, kezdő tanerőknek. 

Szerencsés és boldog az a fiatal tanerő, aki 
— alighogy elhagyta eszményekkel telítve a 
képzőt — mindjár t olyan iskolába kerül, ahol 
régi, nemes hagyományokat és olyan légkört 
talál, amelyben teljes mértékben érvényesítheti 
foglalkozása és a gyermekek i ránt i szeretetét, 
valamint nevelési eszméit. De még szerencsésebb, 
ha pá lyafu tásá t ú j iskolában kezdi meg, ahol ő 
maga és az ő m u n k á j a teremt hagyományokat. 

Az új , fiatal tanerő mindenekelőtt igyekezzék 
megismerni és megérteni az igazgatóját. Gondol-
jon arra, hogy miként ő azon tépelődik, vá j jon 
megtalálta-e az iskolában a maga menedékét, 
éppenúgy az igazgatónak is gondot ad az a kér-
dés, váj jon az ú j ember be tudja-e tölteni a 
hiányt? Lehet, hogy az igazgató nem egészen 

olyan, amilyennek az ideális iskolavezetőt el-
képzelte, de az egészen bizonyos, hogy iskolája 
javá t aka r j a és az iskolán keresztül a tanerő 
boldogulását is. 

A második fontos dolog, hogy az ú j tanerő 
megismerje kartársait, a tantestület tagjai t . 
Megtörténhetik, hogy olyan iskolába kerül, ahol 
ő a legfiatalabb s a többi kettő-három, esetleg 
hét-nyolc mind öregebbek, talán sokkal öregeb-
bek, mint ő. Ezek talán úgy fognak reá tekinteni, 
mint a fiatalsága folytán éretlen s a tapasztalat-
lansága fo ly tán tudatlan valakire. A fiatal tan-
erő dolga, hogy lerombolja ezt a korlátot —- ha 
ugyan egyáltalán létezik — s belátva tapasztalat-
lanságát, igyekezzék megszerettetni magát. Kér je 
a gyermekekkel való bánásmódra és a taní tásra 
vonatkozó tanácsaikat. Tapasztal ja majd , hogy 
az öregebbeknek egyik legnagyobb öröme, ha 
segíthetnek a fiataloknak s mivel látni fogják, 
hogy szívesen hallgat reá juk , ők is szívesen hall-
ga t ják meg őt és kedvesnek fogják találni fiata-
los lelkesedését, foglalkozása iránti szeretetét. 

Megeshetik azonban, hogy olyan ú j iskolába 
kerül, ahol csupa hozzá hasonló fiatal és kezdő, 
vagy még nem nagy gyakorlattal rendelkező 
tanerőkből áll az egész tantestület. Igyekezzék 
közelférkőzni kartársai lelkéhez s ne féljen gon-
dolatokat cserélni velük. A büszkesége ne gá-
tolja, hogy beszámoljon balsikereiről, de a sze-
rénysége se akadályozza meg ; hogy sikereiről 
beszéljen. Gondoljon arra, hogy minél többet tud 
társainak eszményeiről, ötleteiről, sikereiről és 
balsikereiről, valamint a gyermekekről, akik 
magasabb vagy alacsonyabb osztályba járnak, 
mint az ő tanítványai, annál biztosabban alakul-
hat ki az iskola egységes szelleme a tanításban 
és nevelésben. H a az ú j tanerő fiatal tantestület 
tagja, megtörténik, hogy túlságosan nagy barát-
ságot köt egyik vagy másik kartársával, m íg a 
többiekkel szemben zárkózott marad. Ajánlatos 
észben tar tani , hogy két ka r t á r s közötti szoros 
barátság ha korlátot von közötte és a többi tes-
tületi tag között, káros lehet sa já t magára éppen 
úgy, mint a testületre és az egész iskolára. Ezérl 
lehetőleg fordul jon gyakor ta tanácsért az igaz-
gatójához. Minthogy azonban az igazgatónak, 
különösen ú j iskolában, sok dolga van a fiatal 
tanerőkkel és szülőkkel, segítő tanácsait leg-
inkább csak az együttes gyűléseken vagy az 
iskolán kívül adhat ja meg. Legjobb taní tás előtt 
és taní tás u tán hozzáfordulni. Ez neki is a leg-
alkalmasabb, mert így m i n d j á r t megtudja, mi-
lyen kérdés vár tisztázásra. H a nyíltan meg-
mondja az igazgatójának, m i okoz a tanításban 
gondot, ő rögtön rá tud mutatni a helyes rítra 
s minthogy lá t ja a fiatal tanerő jószándékát és 
törekvését, nem fogja őt olyan tanácsokkal za-
varni, amikre nincs szüksége. 

Ami a taní tványai t illeti, a fiatal tanerő eleget 
tanulta a gyermeklélektant, hogy könnyen és 
gyorsan megtalál ja az u ta t a kisgyermekek szí-
véhez. Vágyakozni fog a szeretetükre s ő is na-
gyon megszereti majd kicsiny nyáját . De ez nem 
elég a gyermekeknek, hogy csak szeressék őket; 
öröm, boldogság után vágyakoznak. Igyekezzék 
tehát jóságos és kedves lenni hozzájuk. De — is-
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merve az emberi természetet — ezt sem tarthat-
juk elégségesnek nevelői munkánk sikeréhez. 
Alapos tanítást és jó viselkedésre, jó szokásokra, 
kifogástalan magatar tásra való nevelést is nyúj-
tani kell. Igyekezzék elérni a fiatal tanerő, hogy 
a gyermekek annyira dolgozzanak á kedvéért, 
mint amennyire szeretik őt. Tanítsa meg őket 
egyrészt megküzdeni a nehézségekkel, másrészt 
játszani, boldognak lenni. Eszméltesse rá őket 
arra, hogy a közösség boldogsága az önzetlensé-
gen és sok más erényen alapszik. Éreztesse ve-
lük, hogy jóságos és megértő, de kezdettől fogva 
ad ja tudtukra, hogy vannak bizonyos dolgok, 
amiket nem enged meg nekik s vannak dolgok, 
amiknek teljesítését e lvá r j a tőlük. 

A gyermekeknek otthonukban való megláto-
gatását és a szülőkkel való kapcsolatot sokszor 
gátolja ugyan a nagy elfoglaltság, de mégis van 
rá mód. H a a fiatal tanerő egészen idegen az 
állomáshelyén, igyekezzék megismerkedni a 
szomszédsággal. Sétáljon minden reggel és este 
egy kicsit és álljon szóba az emberekkel. Beteg-
ség esetén, ha fertőzéstől lehet tartani, í r jon né-
hány résztvevő sort a szülőknek és kívánjon 
gyors javulást. Az iskolai ünnepélyek alkalmá-
val mutatkozzon be a szülőknek és beszélgessen 
velük gyermekeikről. H a szégyenlős és nehezen 
barátkozó, kérdezősködjék a gyermek csecsemő-
koráról vagy érdeklődjék a jövőjére vonatkozó-
lag, akkor bizonyára csak hallgatnia kell. Ha 
nehezen boldogul valamelyik gyermekkel, hi-
vassa az iskolába a szülőket, mert valószínű, 
hogy a nehézség hamarosan elmúlik, ha meg 
ismerik őket. Ha a gyermek nehéz felfogású, 
adjon tanácsot a szülőknek a gyermekkel való 
otthoni bánásmódra vonatkozólag. Sok függ ter-
mészetesen a szülők anyagi helyzetétől. A szegé-
nyebbek nem tudnak sokat áldozni, de többnyire 
szívesen áldoznak, csakhogy a gyermekük jobb 
helyzetbe kerüljön, mint amilyenben ők vannak. 
Ha tehetősebb társadalmi osztályba tartozó tanít-
ványai vannak, el ne felejtse, hogy a szülők na-
gyon sokra tar t ják a gyermeküket e amennyire 
megbecsülik a jó tanítást , éppen úgy meg is 
kritizálják, ha nem a kedvükre való. 

Végül — a cikkíró — a tanítónőknek kiilön a 
figyelmükbe ajánlja, hogy öltözködésükben de-
rűs, világos színeket viseljenek. Tapasztalni fog-
ják, hogy ez a gyermekekre milyen kedvező ha-
tással van s mennyivel jobban szeretik, mint az 
egyszínű, egyhangú munkaköpenyeket. 
(The Schoolmaster and Woman 
Teacher's Chronicle.) 

Francia tanügyi lapokból. 

A szülők vagy a tanítók? 
— Nagyon helyesen teszi — mondá a minap 

egy családapa, aki megtisztel szerény cikkeim 
átolvasásával —, hogy felvilágosítja a szülőket, 
mi módon teljesíthetik a legjobban nevelői köte-
lességeiket gyermekeik irányában. De vájjon 
nem volna-e helyénvaló, ha a tanítószemélyzet-
nek is útbaigazítást nyúj tana, hogy miképen 

működjék közre a gyermekek igazi jó nevelésé-
ben? 

— Útbaigazítást nyúj tani? Hiszen annak he-
lyes módjáról a tanítószemélyzet teljesen meg 
van győződve s azt hiszem, a legnagyobb oda-
adással szenteli magá t e kényes hivatás be-
töltésére. 

— Egészen bizonyos benne? Nem gondolja-e, 
hogy a tanítóság inkább csak az oktatásra kor-
látozza a maga tevékenységét? 

-— Nem. Taní tóink a képzés folyamán lélek-
tani és pedagógiái tanulmányokat is végeznek s 
így nagyon jól tudják, mi a nevelés, meg hogy 
az oktatás annak csupán egyik ága. A tanító-
képzőben alaposan megismerik a gyermek vala-
mennyi képességének fejlődési fo lyamatá t s bűn-
nek tekintenék, ha pusztán az oktatásra helyez-
nék a súlyt, anélkül, hogy növendékeik jellemét 
is kovácsolnák, eszményképeket tűznének elébük, 
egyenletesen fejlesztgetnék valamennyi képes-
ségüket. 

— Sajnálattal kell megállapítanom, hogy nem 
mindenik tanító hódol az imént vázolt nevelői 
ideáloknak. 

— Ezt nem vonom kétségbe. Az ezernyi-ezer 
taní tó közt bizony akad, aki nem alkalmas, sőt 
nem is méltó erre a hivatásra. E világon semmi 
sem tökéletes. De méltóztassék figyelembe venni, 
micsoda emberfölötti feladatot kell a tanítóság-
nak betöltenie. Nem is szólva magának a foglal-
kozásnak nehézségeiről és kényes voltáról, gyak-
ran a legkedvezőtlenebb körülmények közt kell 
a tanítóságnak munkásságát kifejtenie. Hisz 
tudvalevő, hogy számos család nemcsak kétségbe-
vonja, hanem egyenesen keresztezi, sőt megsem-
misít i az iskola nevelőmunkáját . 

— Ó mily kíméletlen! Örömét leli benne, hogy 
még inkább befeketítheti a szegény szülőket, 
akiket minden b a j okául tekint! Ez jól beleillik 
felfogásába, ám az igazság . . . 

— Bocsánat. Ön elég jól ismer engem, tudja , 
hogy teljes jóhiszeműség vezet és elismeri, hogy 
nem szélmalom-harcot folytatok. Ha tehát bírá-
latot gyakorlok, erre tapasztalat és elmélkedés 
bátorít . Nem tapasztalta-e ön is, hogy sok család-
ban úgy készítik elő a gyermeket az iskolai 
életre, hogy alaposan elveszik a kedvét tanítótól, 
iskolától egyaránt? Nem mindennapi eset-e, hogy 
ha az ötéves fickó akármivel is megzavar ja a 
szülők nyugalmát, emezek így biztat ják: „Vár j 
csak, te lurkó, nem lesz ám sokáig ily fényes 
dolgod! Jövőre iskolába kerülsz, ott a tanító 
m a j d ráncbaszed!" Kérdem, ha eljön az iskolai 
év kezdete, ugyan minő lelkiállapotban keresi a 
szegény megfélemlített gyermek a kapcsolatot 
iskolával, tanítóval? S ugyan hány szülő gon-
dol rá, hogy megkönnyítse dolgát a tanítónak, 
akinek, nemde, ismernie kell a rábízott le'keket? 
Vá j jon hány szülő akad, aki ha t esztendőre ter-
jedő tapasztalatainak eredményét közölné a ta-
nítóval? Tessék csak megmondani. 

— Lám, nem felel. Megértem a hallgatásában 
rej lő szomorú ékesszólását. H á t most itt áll a 
taní tó negyven-ötven, nem r i tkán még több gyer-
mekkel, akinek csak az életkorát s a nevét, leg-
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följebb még a lakáscímét s a szüleinek a foglal-
kozását ismeri. Negyven-ötven megfejtendő rej-
tély, ugyanennyi személyiség, melynek meg kell 
ragadni, ki kell lesni a jellemét! Ki kell lesni, mert 
természetes, hogy az ekkép előkészített gyerme-
kek fölötte bizalmatlanok. Nem hiába rémítget-
ték őket iskolával, tanítóval! És a tanítónak, mi-
közben e kicsiny lelkek nyi t já t kuta tgat ja , meg 
kell azokat munkálnia is. És ha közben apró 
hibákat követ el, nem a szülőket illeti-e érte 
szemrehányás1? 

— Igaza van. 
— Bizony a szülőket, akik pedig nem is sejtik 

a maguk bűnösségét. S amikor tetőpontján van 
az iskolai munka, ugyan minő magatartást ta-
núsít a legtöbb szülő az iskolával szemben? 
Némelyik nem is vesz róla tudomást, nem törő-
dik vele. Az ily szülőt jellemezte a humorista 
azzal, hogy az iskola egy ruhatár , ahol a gyer-
mekeket elhelyezik. Az e f fa j ta szülőnek csak 
arravaló az iskola, hogy bizonyos időre nyugta 
legyen a gyerektől. Sok más szülő meg csupán 
azért foglalkozik az iskolával, hogy nevelőhatá-
sát csorbítsa s a taní tót bírálgassa. Amint lá-
tom, ez a kijelentésem kételyt támaszt önben. 
Pedig bizonyára m á r hallott efféle párbeszédet: 
„Mama, a tanító ú r megbüntetett. — Már me-
gint? S miért? — Nem tudom. — Másokat is 
megfenyített? — Nem. — Há t mindig csak ép-
pen veled van baja . Ügy látszik, téged nem szí-
vel. Ha ez így megy tovább, ma jd megmondom 
neki a véleményemet." Vagy: „Papa, a tanító úr 
azt akar ja , hogy írd alá az iskolai naplómat. — 
Fiam, há t a tanító ú r sohase hagy minket bé-
kén?!" Megint: „Mamám, ötöst kaptam számtan-
ból. — Mit sem tesz, a tanító úr haragszik ránk 
s még ha a fejed tetejére állsz, sem kaphatsz 
tőle jobb osztályzatot." Nem akarom itt felsorolni 
azokat a jelzőket, amelyekkel a szegény tanítót 
ilyenkor felékesítik; csak annak lerögzítésére 
szorítkozom, hogy ily viszonyok közt nemde 
hiába akar a tanító a szülőkkel együttmunkál -
kodni a gyermeknevelésben. 

Miközben ezeket a s a j á t tapasztalatomból me-
rí te t t eseteket elősorolom, látogatóm arca egyre 
komolyabbá válik. 

— Belátom, hogy tévedtem — mondja végül. 
— Mielőtt a tanítóság ellen kifogásokat emelünk, 
előbb a szülőket kell megtérítenünk. Most már 
érteni, miért nem a k a r j a a tanítóságot intelmek-
kel ellátni. A szülőkkel van tehát baj . Pedig 
milyen szép és termékeny dolog volna, ha az 
egyaránt felvilágosított és áldozatra kész szülők 
és tanítók karöltve munkálkodnának! 

— Eljön majd ennek is az ideje. De addig is, 
segítsünk egymáűcn: ígér je meg, hogy ismeret-
sége körében ön is terjeszteni fogja a beszélge-
tésünk során fölmerül t eszméket és kivált a csa-
ládi neveléssel foglalkozó könyveket! 

Jacques Herbé. 
L'Éducation familiale (Brüsszel). 

Szerencsétlenségünkre nálunk a nevelés in-
kább mondás, mint gyakorlásból áll. 

Mann Florae. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Noszlopi László: Jellemlátás és jellem-
igézés. (Budapest, 1935. Szent I s tván Társulat ; 
Szent István-könyvek 118-—119. szám.) 264 lap. 

A jellemtannak, e közismert néven karaktero-
lógiának nevezett s külföldön széles körben mű-
velt filozófiai és pedagógiai tudományszaknak 
első magyar kezdeménye, Rónay Jác in tnak „Jel-
lemieme" c. műve 1846-ban, tehát kerek 90 évvel 
ezelőtt született meg s ezzel megelőzte az egész 
európai tudományos világot. Azóta azonban 
pangot t nálunk ez a tudomány a legújabb 
időkig. Néhány év óta hozott a fejlődés e téren 
is némi újat , Kornis Gyula, Bognár Cecil, Dé-
kány István, Prohászka Lajos, Kemény Ferenc, 
Schütz Antal, Brandenstein Béla tollából. E pél-
dák és bizonyára a tudományszaknak legújabb 
külföldi lendülete sarkal ta szerzőnket egy na-
gyobb alapvető magyar karakterológiai rnunká-* 
nak megírására. Vannak tünetek, melyek való-
színűvé teszik, hogy a magyar szellemi élet most 
érkezett el arra a pontra, hogy a karakteroló-
giai érdeklődés hul lámai elöntsék. Szerzőnk ége-
tően sürgősnek lát egy alapos karakterológiai 
tá jékoztatás t a mai társadalmi á ta lakulás korá-
ban a társadalomtudomány és társadalompoli-
t ika szempontjából s kívánatosnak t a r t j a azt 
az állapotot, melyben minden t ag azt a helyet 
foglal ja el a társadalomban, amely jellemtulaj-
donságainál fogva megilleti. Ezért könyve 
P la tón Pol i te iá jának gondolatkörében él, kinek 
eszményi államában a szerző-megállapította tí-
pusokkal nagyrészt megegyező karakterológia 
szerint találnak elhelyezést a polgárok. Nagyon 
fontosnak ítéli a szerző a karakterológiai tájé-
kozódást a kereszténység szempontjából is, mert 
a kereszténység meggyőző ereje Krisztus ka-
rakterológiai tulajdonságain nyugszik s Krisz-
tus jelleme a kereszténység végső kezessége. 

Noszlopi László könyve a történeti és irodalmi 
bevezetés után a tárgykörébe vágó alapfogal-
makat tisztázza, az etikai jellemtan föladatait 
tűzi ki, a karakterológiai megismerés termé-
szetét és rendszerét á l lapí t ja meg s a jellemtan 
értékbölcseleti a lap ja i t ismerteti. Második fő-
részében a jellemtípusokkal foglalkozik, rész-
letesen kifejti a józan embernek vagy nyárspol-
gárnak, a könnyentörekvő (impulzív) embernek, 
a mély léleknek, az álerkölcsösnek (farizeusnak) 
fővonásait , az erkölcsi rossz lélektanát vagyis 
a kriminalisztikai jellemtant, megrajzol ja a 
gyakorla t i idealista szellemi értéktípusát . Azu-
tán a sub specie aeteini tat is való tevékenység-
nek, a szeretet tevékenységének, az emberi jó-
ság metafizikájának, az elmélyült tevékenység-
nek gondolattömbjein és az igazi teljes ember 
főjel lemvonásainak: az állhatatosságnak, az ér-
telem és intuíció, tudatosság ós ösztönösség ve-
gyületének rajzán át jut el elméleti fejtegeté-
seinek végcéljához, az erkölcsi kiválóság jel-
lemtípusának mindenfölött való értékeléséhez. 
Könyve harmadik részében kri t ikai , elméleti 
és gyakorla t i következtetéseket von le eddigi 
fejtegetéseiből, hogy a jellemalakítás nehéz 
problémáját megközelíthesse. A jel lemalakítás 
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gyakorlat i kérdésénél részletesen szól a szeretet 
és megismerés, az értékfölfedezés és lélekirányí-
tás szerepéről, a jellemészlelésről, a jellembefo-
lyásolás célkitűzéseiről és mozzanatairól, az 
erkölcsi megóvás és erkölcsi edzés eszkö-
zeiről s a lélekigézés egészen eredeti eszmé-
jéről. Ebben látszik rejleni egész gondolat-
komplexumának végkövetkeztetése és lényege. 
Ez ad címet könyvének is. Az erkölcsi be-
folyásolás tehát a jel lemalakítás minden vál-
f a j ának a lényege — szerinte — a jellemnek az 
erkölcsi érték által való megidézése. H a ez si-
kerül, ha sikerül a léleknek az értéket megpil-
lantania, akkor a jel lemalakítás elérte célját, az 
erkölcsi átalakulás és új jászületés megtörtént. 

E rövid vázlatból nyilvánvaló tehát, hogy a 
mai létezésnek nagy kérdései, amelyeket a jel-
lemtani vizsgálódás magában foglal, a lkot ják e 
könyv anyagát. Nem kiagyalt elméleteket és 
nézeteket, hanem bebizonyítható tényeket acl 
elő, azzal az óhajjal , hogy hasznavehető legyen 
a jellem és személyiség tudományos megisme-
rése szempontjából. 

Gárdonyi Géza: Én magam. (Budapest, 1935. 
Dante könyvkiadó, 239 lap.) 

Gárdonyi Géza régóta a halhatat lanságé, de 
azért földi elmúlása óta szinte évenkint ú j r a föl-
támad posthumus műveiben. Mikor szent magá-
nyában, az egri vá r csillagszerű magasságában 
megí r ta őket, élete végéig íróasztala f iók jába 
rejtette, de a kegyelet a fö l t á r t hagyatékból 
sorra kiadogatta e műveket má r majdnem más-
fél évtized óta. Gárdonyi is Arany János hívői-
hez, ahhoz a földi hiúság nélküli r i tka írói gár-
dához tartozott, mely nem kívánt mentől gaz-
dagabb fényben ragyogni, míg élt, de úgy sze-
rette nemzetét, hogy még halála után is szelleme 
kincseivel a jándékozta meg. „Hadd maradjon, 
mint tizenkét év során belém fagyot t ! És ne hal-
jak meg, mint koldus, aki semmit sem hagyott." 
(Arany János: Hagyaték.) Most jelent meg Gár-
donyi hagyatékából az a posthumus könyv, 
mely valószínűleg az utolsó a sorban, de mely 
legemberibb, legbensőbb mindabból, ami Gárdo-
nyi u tán ránk maradt . Címe muta t j a a tar ta l -
mát és jellegét. Csupa olyan kis írás van benne, 
amit Gárdonyi önmagának írt , soha nem adott 
közre s talán nem is szándékozott a világ elé 
vinni. Szelleme oly gazdag volt, hogy az elrej-
tőzésnek ezt a fényűzését megengedhette magá-
nak. Legjellemzőbbek a könyvben azok az ap-
róbb jegyzetek, melyeket munkaközben vagy 
pihenése során eltűnődve, csak úgy vázlatosan 
odavetett, végigsuhanva gondolataival az éle-
ten, embereken, könyveken, mások és sa já t írói 
hivatásának mozzanatain. Mindezek, szellemé-
nek tündöklő szikrái, így egy kötetbe foglalva 
lehetővé teszik, hogy talán még nagy műveinél 
is mélyebb bepillantást engedjenek a nagy írói 
lélek belső harcaiba, vajúdásába, lelkének mély-
ségeibe és csendjébe. Szellemes ötleteken, meg-
figyeléseken kívül sok apró, jellemző, a maga él-
ményeiből vett történet is elvonul előttünk, me-
lyek közül nem egy — nemhiába egykori ta-
nító lelkéből fakadtak — különösen a taní tó 
figyelmét ragad ja meg s készti gondolkodásra, 

kezdeményezésre a maga gyermeknevelő mű-
vészetének gyakorlása közben. Ennek az ízig-
vérig igazi Gárdonyi-kötetnek csakugyan nein 
volt szabad véka alá rej tet t világosságnak ma-
radnia. Nagy kár lett volna érte nemcsak iro-
dalmi szempontból, •hanem gazdag nevelői vo-
natkozásai miatt is. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Les périodiques de la jeunesse ( I f júság i folyó-

iratok). Geneve. Bureau International d'Éduca-
tion. 1936, 105 lap. A Bureau kiadványainak 46. 
száma. Ára : 3 sv. f rank. 

A genfi nemzetközi nevelés-oktatásügyi hiva-
tal kellőképen méltányolva az i f júság i iroda-
lomnak a kiskorúak nevelésére és művelődésére 
gyakorolt hatását, erről már 1932-ben kiadott 
egy nemzetközi alapon szerkesztett összefoglaló 
munkát (Littérature enfantine ct collaboration 
internationale, 2. kiadás, 243 lap, ismertetését 
magyar szempontból is lásd a Néptanítók Lapja 
1933. évf.-nak 163—64. 1.). Ezt i m m á r kiegészíti 
a most megjelent címbeli munka, amely kizáró-
lag az eddigelé pedagógiai szempontból kevéssé 
méltatott és értékelt i f júság i folyóiratokkal, 
lapokkal foglalkozik. Célja a 23 országból szak-
szerűen szerkesztett részletes, 12 főpontból álló 
kérdőívre érkezett válaszok ós 400-nál több i f jú -
sági folyóirat (lap) a lap ján ezeknek fontosságát 
kideríteni, annál is inkább, mert e tekintetben 
még az illetékesek véleményei is szétágaznak. 
Szám és példányszám dolgában az amerikai 
Egyesült Államok és Lengyelország vezetnek 
(utóbbi 300-zal, felsorolásukat lásd a 76—81., ille-
tőleg 93—96. lapon). Amott az American Boy 
250.000, az olasz Corriere dei Piccolo 250.000, a 
f rancia Benjamin 200.000, a Semaine de Suzette 
170.000 példányban jelenik meg. A szerző: 
Blanche Weber, a Bureau kutatóosztályának 
tagja, a folyóiratokat két csoportba osztja: a) a 
legjobban minősítettek, b) a tanulók által írot-
tak, ezekhez járul c) ál talában az i f j ú ság i iro-
dalommal foglalkozó, aránylag gyér munkák 
felsorolása. „Az eszményi folyóirat" című feje-
zetben szerzőnk kifejt i azokat a követelménye-
ket, amelyeket külalak és nyomás, tar talom és 
stílus dolgában támasztani kell. A silány papi-
ros és apró, szemrontó nyomás helyett jóminő-
ségű papiros és az életkornak megfelelő és azzal 
arányosan csökkentett nagyságú betűk ajánla-
tosak, mindenképen képekkel díszítve. A tartal-
mat a niintafolyóiratok rovatainak felsorolása 
szemlélteti, de főleg az élettel kapcsolatos idő-
szerűségnek, az érdeklődést keltő aktualitások-
nak hangsúlyozása; egy rovatot rendszeresen a 
tanulók közleményeinek (levelek, kérdések, bíró-
latok, s a j á t szerzemények) kellene fenntartani . 
Stílus tekintetében a hívatlanok, akik nem képe-
sek magukat az i f júság értelmi és érzelmi vilá-
gába beleélni, sokat vétenek, mert az egyszerű, 
természetes írásmód helyett mesterkélten igye-
keznek „gyermekdeden" írni. Megszívlelésre ér-
demes (Anatole France „Le livre de mon ami" 
(Barátom könyve) c ímű könyvének következő 
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útbaigazítása: „Ha gyermekeknek írtok, ne ke-
ressetek külön előadásmódot: gondolkodjatok 
egészen világosan, í r j a tok kifogástalanul. El-
beszéléstekben minden legyen élő és eleven, 
nagy, széles és hatalmas. Ez egyedüli t i tka an-
nak, hogy az olvasónak tessünk." A L'enfant 
journaliste (A h í r lap í ró gyermek) című fejezet-
ben bontakozik ki legélesebben a két ellentábor 
állásfoglalása. A pártolók azzal érvelnek, hogy 
az ilyen lapok — amelyeknek kitűnő mintá ja 
egy 14 éves f rancia leányka alapította és nagy 
tekintélynek örvendő Eu Herbe — kedvező al-
kalmat nyúj tanak a kiskorúak öntevékenysé-
gére és alakító munkásságára. Mások viszont 
nem ok nélkül u ta lnak arra, hogy ez a foglal-
kozás tág tért nyi t az egyéni hiúságnak és el-
bizakodottságnak s szélsőséggé fa ju lva , károsan 
befolyásolhatja a rendes iskolai munkát . Sze-
r intünk minden esetre kívánatosabb, ha erre rá-
termett, kiváló í rókat sikerül munkatársakként 
megnyerni, amire Francia- és Angolországban, 
do nálunk is akad példa. Ezzel az irányzattal 
összefügg Max Troli: „Freie Kinderaufsätze 
nach dem Grundsatze selbständigen Schaffens" 
(Gyermekek szabad írásbeli dolgozatai az önálló 
alkotás elve a lapján) , amelynek 6. kiadását a 
Néptanítók Lapja 1931. évf.-ban, a 68—69. 1. is-
mertetett, Ugyancsak eltérő véleménnyel van-
nak a pedagógusok arról, váj jon az i f j ú ság ol-
vassa-e a felnőtteknek szánt folyóiratokat. Ezek 
közül főleg a mozival és sportokkal foglalkozók 
válthatnak ki káros hatásokat. E kérdéssel kap-
csolatban egy magyar szerzőnek, Szondy György-
nek, következő véleményét is idézik „A modern 
iskola és az i f j ú s á g olvasmányai" című műve 
alapján: „A felnőtteknek szánt jó folyóiratok 
gondolkodásra serkentik az i f júságot és jó ha-
tással vannak stí lusára. A mozifolyóiratok el-
lenben, kiteregetvén az őrszemek kalandjait , csak 
megrontják az i f j ú ságo t " (41. lap). Herczeg Fe-
renc folyóiratát például nyugodt lélekkel adhat-
juk mindkét nembeli serdülőif júság kezébe, de 
a sex appeallel í rásban és képben üzérkedő mo-
dern „Magazin"-okból, amelyek kérkedően és 
csalogatóan hirdetik, hogy „Csak 16 éven felü-
lieknek", igazán nem kérünk. Az i f j ú ság i folyó-
iratoknak nemzetközi csereviszonyát nyelvi ne-
hézségek hát rá l ta t ják , ám ezért a vöröskeresz-
tesek a forrás megnevezésével általában lehetővé 
teszik a közlemények átvételét. A rendelkezésre 
álló bő anyagból a Bureau igen színes és tanul-
ságos kiállítást is rendezett, egyben megállapí-
totta, hogy üzleti tekintetben a magánosok vál-
lalkozásai a nagy, neves kiadócégekéivel szem-
ben nem versenyképesek. 

Összefoglalva, megállapíthat juk, hogy a szerző 
mélyen behatolt a kitűzött problémába, azt min-
den oldalról megvilágította és megír ta az i f j ú -
sági folyóiratoknak első nemzetközi monográ-
fiáját, amelyből az érdekeltek bőven meríthet-
nek. Végül sa jnála t ta l kell megemlítenünk, hogy 
a hazánkra vonatkozó adatok felette hiányosak, 
tehát nemzetközi viszonylatban sem adhatnak 
hű képet a m a g y a r i f júsági folyóiratokról és 
irodalomról. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Középiskolai reformok Olaszországban. 

Egy királyi rendelet törvénnyel nemrég szen-
tesített középiskolai reformok a jövő iskolai év-
ben lépnek életbe. E törvény ú jabb lépést jelent 
az egységes alsófokú középiskola megvalósítása 
felé, amennyiben a gimnáziumok, reálgimná-
ziumok, reáliskolák és tanítóképző-intézetek 
alsó három osztályában teljesen azonos lesz a 
tanterv, sőt a IV. osztályban is csak csekélyebb, 
könnyen áthidalható különbözetek mutatkoznak 
és a lényeges differenciálódás a középfokú is-
kolák tantervében tulaj donképen csak az ötödik 
évben következik be. 

Jelentős ú j í t á s t hoz a szóbanforgó reform az 
ú j r a föléledt római impér ium szellemében az 
óvenkint 30 ó rá ra rúgó elméleti és gyakorlat i 
jellegű katonai kul túra előadásaival, de a túlter-
helést mellőzve. A latin nyelv oktatásában, in-
tenzívebb elsaját í tása érdekében, az élő beszéd-
nek is fog szerep jutni. Emellet t azonban a te r -
mészettudományi ismeretek behatóbb taní tására 
szintén történik intézkedés. A túlterhelés elkerü-
lése céljából az ú j reform az iskolai és házi í rás-
beli gyakorlatok számát jelentékenyen leszál-
l í t ja . A történelem és fö ldra jz taní tásában a 
nemzeti szellem határozottan kidomborodik. 

Iskola és nemzetvédelem. 
E g y f ranc ia pedagógiai folyóirat , az École 

Franvaise, körkérdést intézett a címbeli tétel-
ről. Ar r a a kérdésre, vá j jon a népiskolát sze-
rep illeti-e meg az i f j ú ságnak a nemzeti vé-
delemre való előkészítésében, Pétain tábor-
nagy, Weygand tábornok és más vezető kato-
na i személyek egyértelműen igennel válaszol-
tak. Szerintük a népiskolában a hazaszeretetet 
az eddiginél különb mértékben kell istápolni 
és a tanulók szellemi és erkölcsi nevelésével 
összekapcsolni. Ugyancsak egyhangú nem volt 
a válasz a r ra , hogy az iskola a későbbi kato-
nai szolgálatot megelőző rendszeres gyakor-
la t i katonai kiképzéssel foglalkozzék-e. 
Változások az olasz nemzetnevelésügyi minisz-

térium ügybeosztásában. 
Cesare De Vecchi di Val Cismon gróf olasz 

nemzetnevelésügyi miniszter ú jabb rendeletével 
a minisztériumában fennálló ha t főigazgatóság 
(direzione generale, főosztály) fenntar tása mel-
lett ezeknek ügykörét jelentékenyen átcsoporto-
sította. A főosztályok a következők: ál talános 
természetű ügyek, személyzeti ügyek, tudomá-
nyos intézetek és könyvtárak, műemlékek és 
szépművészetek, főiskolák, középiskolák és ta-
nítóképző-intézetek, polgári és szakiskolák, 
elemi iskolák. A miniszter magának ta r to t ta 
fenn a középiskolák tanulmányi , személyzeti, 
pályázati és fegyelmi ügyeit és az összes nyug-
díjazási ügyeket . 

Magyar iskolai ünnepély Milánóban. 
A milánói magyar iskola vezetője, Kl imkóné 

Szabó F r i d a a tanfolyam végeztével az idén is 
gazdag műsorú ünnepélyt rendezett az Anyák 
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Napjának megünneplésére. A Cesare Bat t i s t i 
kerületi fasisztacsoport pa lo tá jának ez alka-
lomra átengedett színházában. Az ünnepélyt 
az olasz és magyar himnusz eléneklése vezette 
be, majd szavalatokkal, továbbá alkalmi gyer-
mekszíndarabok és játékjelenetek keretében az 
iskola valamennyi tanulójának jutot t meg-
felelő szerep, részint magyar , részint olasz 
nyelven. Az ünnepi előadáson megjelent báró 
Abele Egon milánói magyar főkonzul család-
jával, dr. M á r f f y Oszkár professzor, m. kir . 
kormányfőtanácsos, továbbá Gallia Elemér 
János lovag, m. kir. kormányfőtanácsossal 
élén a milánói magyar egyesület számos t a g j a 
és a szülők és érdeklődők nagy száma úgy ma-
gyar, mint olasz részről. A közönség lelkes 
tapssal fejezte ki elismerését a buzgó és szép-
sikerű rendezésért Klimkó Szabó Fr ida igaz-
gatónőnek és melegen ünnepelte a szereplő 
gyermekeket is. 

H Í R E K 

Hóman Bál int : 
magyar királyi t i tkos tanácsos 

A kormányzó Hóman Bál int vallás- és közok-
tatásügyi miniszternek, a haza szolgálatában 
szerzett érdemeinek elismeréséül a magyar ki-
rályi titkos tanácsosi méltóságot adományozta. 
Ugyancsak a magya r királyi titkos tanácsosi 
címet kapta Szily Ká lmán vallás- és közoktatás-
ügyi ál lamti tkár , egyetemi rendes tanár. 

Kultuszminiszterünknek és hűséges munka-
társának kitüntetését a magyar tanítóság a leg-
nagyobb örömmel fogadta. 

A kecskeméti népiskolai kiállítás 
Hóman Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. miniszter nyi tot ta meg július hó 11-én 
ünnepélyes keretek között a kecskeméti „Hírős 
Hét" kiállítását. Ennek egyik jelentős részét 
szolgáltatta a kecskeméti községi elemi iskolák 
tanítósága, tanuló i f j ú sága a tanügyi kiállítás-
sal. A látványosság mellett értékben igen gaz-
dag kiállítás cé l ja i ra a rendezőbizottság 4 tan-
termet engedett á t a ref. Újkollégium emeleti 
részében a tantestületeknek. 

A tanügyi kiáll í tást közel 5000 ember tekin-
tette meg és erről szakértők és laikusok egy-
aránt a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak. 

A kegyelmes ú r egészségi ál lapotának veszé-
lyeztetése nélkül nem mehetett volna föl a ma-
gas, II . emeleten levő helyiségekbe, ezért meg-
bízta vitéz dr. Terbócz Miklós miniszteri osz-
tálytanácsost, hogy képviseletében tekintse meg 
a kiállítást. A miniszter úr képviselője dr. Kiss 
Endre polgármester kíséretében meleg érdeklő-
déssel nézte meg a kiállí tott t á rgyaka t és azok 
kiválóságáról elismeréssel adózott. 

Jú l ius hó 14-én József kir. főherceg Őfensége 
volt Fáy Is tván főispán kalauzolása mellett a 
tanügyi kiállításon. Meglepték az iskolás tankö-
teles gyermekek kézügyesítő precíz munkái , 

valamint a tanítói kar szép, sajátkezűleg készí-
tet t szemléltető taneszközei. 

Másnap, július 15-én, Bornemisza Géza ipar-
ügyi m. kir. miniszter je lent ott meg, kinek kí-
séretében volt dr. Zsitvay Tibor ny. igazság-
ügyminiszter, országgyűlési képviselő és a vá-
ros vezetősége. A gyermek-ipar kibontakozása 
örömmel töltötte el a m a g a s látogatók lelkét és 
feltűnő melegséggel nézték a tanítói ka r gyö-
nyörű kézügyességi szemléltetőeszközeit. A mi-
niszter figyelmét külön megragadták Szarvas 
Teréz tanítónő magyar motívumokkal díszített 
bútorrajzai , melyeket a kecskeméti asztalos-
ipar szép magyar bú tor rá varázsolt. 

A t anügy i kiállí tást a tanítói továbbképző 
tanfolyamot vezető előadók és annak hallgatói 
ie érdeklődéssel látogatták és így annak tan-
ügyi ha tása i már azért sem maradhatnak el, 
mert a tanfolyam hallgatói az ország különböző 
területeiről kerültek össze. 

Külön megemlítést érdemel az iskolánkívüli 
népművelés kézimunktanfolyamának ízlésesen 
elrendezett kiállítása. Többnyire tanyai , egy-
szerű polgárleányok és asszonyok mutatkoztak 
i t t be és bizonyítják, hogy szakszerű tanítói ve-
zetés mellet t ízlést és a téli munkaszünetben ke-
reseti lehetőséget visz a kis bogárhátú házakba 
a kézimunka. 

A taní tói szemléltetőeszközök: a számolás-
mérés, a természettan, a gazdasági oktatás, a 
történelem és az énektaní tásra nyú j to t t ak sok 
leleményességgel gondolatot a látogatóknak. 

A házi ipar terén a kosárfonás gyakor la t i al-
kalmazásával találkoztunk a tanügyi kiállí tá-
son, melyre a koronát az ízléses, rendkívül 
ügyes tanítói szemléltető rajzok tették. A mo-
hácsi csata ra jzol ta tva szemléltetése, a hadvi-
selő felek fölállása, a haderők számát, harckész-
ségét és veszteségét föl tüntető ra jzok s egyál-
talán a közel 10.000 kiáll í tott tárgy, arról tanús-
kodott, hogy a kecskeméti népiskolák tanítói 
hivatásuk szeretetében tet tek meg mindent a 
népoktatás előbbrevitele és sikereinek bemuta-
tása érdekében G. 

Miniszteri elismerés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Drozdy Gyulának, lapunk fő-
szerkesztőjének, az Országos Közoktatásügyi 
Tanácsban végzett értékes munkásságáér t el-
ismerését és köszönetét fejezte ki. 

Beszélő számok a soinogyvármegyei népmű-
velésről. Abban a nemzetépítő munkában, amely 
immár közel másfél évtizede folyik csonka ha-
zánkban, a vármegye közönsége áldozatkész-
séggel, népművelői pedig odaadó ügyszeretettel 
vesznek részt. Erről tanúbizonyságot tesznek 
azok a számadatok is, amelyek az 1935—36. 
tanév népművelésére vonatkoznak. Népműve-
lési és közművelődési előadások, műsoros dél-
utánok száma: 4482. A leventék részére megtar-
tott előadások száma: 2926. Alkalmi ünnepsé-
gek: 465. Műkedvelő előadások: 414. Népműve-
lési hangversenyek: 35. Mesedélutánok: 993. Ta-
nulmányi kirándulások: 89. Rádióelőadások: 
(közrádió ú t ján) : 328. 7 analfabéta- tanfolyam 
755 óra (59 résztvevő). Alapismeret ter jesztő tan-
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folyamok száma: 13; óraszám: 594. A résztvevők 
száma: 400. Közműveltségi tanfolyam: 2; óra-
szám: 122; résztvevők száma: 82. Művészeti és 
kedélyképző tanfolyamok: 16; óraszám: 567; 
résztvevők száma: 1018. Nőnevelési és jellem-
képző tanfolyam: 14; óraszám: 2032; résztvevők 
száma: 319. Egészségügyi tanfolyam: 1; 72 óra-
számmal; 122 résztvevővel. Gazdasági tanfo-
lyam: 33.163 óra; 3854 résztvevő. Szabadegyetemi 
tanfolyam.: 1, 19 óraszámmal és 200 résztvevővel. 
Ezekhez vehetjük a Háziipari Felügyelőséggel 
kapcsolatosan megrendezett 35 házi ipari tan-
folyamot, amelyek összes óraszáma: 22.280. A 
résztvevők száma: 830. 

A vármegyei népművelési bizottságnak 
gondja volt ezen kívül a kultúrházak építésére, 
amelyekből többnek elkészítése folyamatban 
van, míg az andocsi befejezést nyert . 

A népkönyvárak száma ez évben a kultusz-
minisztérium a jándéka folytán eggyel gyarapo-
dott, míg a vármegyei Népművelési Bizottság 
36 ú j könyvtárat létesített . Üj könyvek beszer-
zésére a népművelők buzgolkodása és a nép ál-
dozatkészsége fo ly tán több mint 1000 pengő 
gyűl t össze, s így a bizottság ellenőrzése alatt 
összesen 137 ú jonnan létesített könyvtár áll. 

Nincs a népművelésnek ága (bábjáték, bok-
réta-mozgalom, stb.), amelynek a művelésére a 
bizottság gondot ne fordítana, s amellyel a vár-
megye nagy ügyszeretettel bíró népművelői ne 
foglalkoznának. 

A népművelési munkában e munkaévben 
1470-en vettek részt. Ezekből a tanítók száma: 
544, tanítónő 74, róm. kat. lelkész 111, prot. lel-
kész 49, jegyző 137, orvos 120, stb. földbirtokos-
ból, gazdatisztből, iparosból került ki. 

A somogyi népművelők már a jövő munka-
évre készülnek. A somogyi népművelési munka 
lelkes és tevékeny végrehajtói (tanítók, tanító-
nők, jegyzők, orvosok, lelkészek, stb.) június hó 
25—26—27-én Nagya tád ra gyűltek össze, hogy ott 
megfelelő munkaterv és munkarend a lapján ki-
váló népművelési szakemberek közreműködésé-
vel megtárgyal ják az iskolánkívüli népművelés 
mindig időszerű kérdéseit . 

A háromnapos népművelőképző-tanfolyam al-
kalmával következő előadók és előadások szere-
peltek: vitéz dr. Barnabás István tanügyi taná-
csos (Pécs): A népművelés nemzeti tárgyai , 
anyagkiválasztás szempontjai és a módszer kér-
dése. — Tamás József népm. t i tkár (Kaposvár): 
A hazai népművelés múltja, céljai, ágai, ügy-
vitele, vármegyénk és országos eredményei. A 
szomszédos nemzetek népművelő törekvéseinek 
ismertetései. — Dobos Lajos gyümölcstenyész-
tési intéző (Kaposvár) : A gyiimölcstenyésztés, 
mint időszerű népművelési feladat. — Kaffka 
Károly MOVSz. ügyvezető alelnöke (Budapest): 
A fizetővendég-mozgalom ismertetése. — Dr. 
Pataky Mária tanügyi fogalmazó (Budapest): A 
női népművelési tevékenységek cél ja és módsze-
rei. — Ablánczy József népnr. t i tkár (Szombat-
hely): A gyakorlati népművelési tanfolyamok 
nemei, céljai és módszerei. — Gramantik Margit 
írónő (Budapest): A megszállott magyarság (ki-
sebbség) helyzete. — Bánhidi László polg. isk. 

tanár (Nagyatád): Belsősomogy geológiája, kü-
lönös tekintettel a Dunántúlon folyó földgáz- és 
földolaj-kutatásokra. — Ajtay Viktor erdőren-
dező, m. kir . főerdőmérnök (Kaposvár): A fá-
sítás, a természetvédelem és szeretet és a nép-
művelési munka kapcsolata. — Borbély József 
számvevőségi tanácsos (Budapest): A népmű-
velődés fejlődése és szervezete (számvitele). — 
Gyakorlati népművelési előadás, bemutatók: 
Rudolf László ref. ig.-tanító (Pata): Mit kell 
tudni a gombáról. — Hórányi József körjegyző 
(Csákány): Hogyan tanul ta meg János bácsi a 
szabályos kocsihajtást? 

A munka ünnepélyes szentmisével és isten-
tisztelettel vette kezdetét és ért véget. A köz-
ségben fölállított Kossuth-szobornál és a Hő-
sök szobránál hódoltak a népművelők, számsze-
rűit 84-en. Ezekből tanító volt : 51, tanítónő 14, 
jegyző 13, orvos 1, róm. kat. lelkész 2, prot. lel-
kész 2, levente-főoktató 1. 

A résztvevők között 48-an a vármegyei Nép-
művelési Bizottság költségén, 36-an sajá t költsé-
gükön vettek részt a tanfolyamon. Az előadáso-
kon a j á rás értelmisége is résztvett. 

A vármegye ezen egyetlen melegvizű gyógy-
fürdőjén összegyűlt népművelői megtekintették 
a selyemgyárat és a gyógyhatású fürdők termé-
szet-nyujtotta kincseit is kiélvezték. 

Gyógypedagógiai kiállítás Budapesten. A nem-
zetközi nyomorékügyi kongresszus alkalmából 
a Társadalomegészségügyi Intézet és Múzeum 
rendkívül érdekes és értékes gyógypedagógiai 
kiállítást mutatot t be. A vakügyi kiállítási cso-
port érdekes statisztikai képekben számolt be 
a magyar intézményekről és azok fejlődéséről, 
a vak ipari munkások teljesítményeiről, az olasz 
és német vakok ügyéről, valamint bemuta t ta a 
vakok oktatásának segédeszközeit és a vakok 
különféle készítményeit. A kiállítás megnyitá-
sán nagyszámú előkelő közönség — igen sok 
külföldi szakember is — megjelent. A kultusz-
minsztert Szily Kálmán ál lamti tkár képviselte. 
A vakok „Homeros" énekkara két értékes ének-
számmal emelte a megnyitóünnepség színvona-
lát. A nyomorékügyi kongresszus értékes tárgy-
sorozatában dr. Tóth Zoltán, a gyógypedagógiai 
tanárképző főiskola igazgatója is előadást tar-
tott a gyógyító-nevelés ál ta lános fontosságáról. 

Hajduvármegye és Debrecen sz. kir. város Is-
kolánkívüli Népművelési Bizottságának 1935— 
36. tanévi beszámolója. I. Hajduvármegye Isko-
lánkívüli Népművelési Bizottsága folyó évi jú-
lius hó 6-án tar tot ta évi rendes közgyűlését, me-
lyen Balla E r n ő népművelési t i tkár részletesen 
ismertette az 1935—36. t anév népművelési moz-
galmait s azoknak munkaterv szerinti célkitű-
zéseit. A vármegye törvényhatósága területén 
331 előadóval 952 népművelési és közműveltségi 
előadás tar ta tot t , míg a hazaf ias érzés ápolásá-
nak, valamint a kedély- és érzelmi nevelés szol-
gálatában 480 műsoros délután és alkalmi ün-
nepség, 105 műkedvelő előadás, 22 dalosnap és 
3308 gyermekszóx'akoztató mese-játékdélután 
rendeztetett. A tanév folyamán 44 tanulmányi 
kirándulás történt. Liszt-emlékünnepélyt, méltó 



15. S Z Á M . NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 5 6 9 

keretek között, Hajdúszoboszló, Ha jdúnánás és 
Hajdúböszörmény megyei városokban rendez-
tek, de az ismeretterjesztő előadások keretében 
a többi helyeken is méltó kegyelettel adóztak a 
nagy mester emlékének. A központból kiküldött 
előadók 23, mély nevelői hatás t kiváltó előadást 
tar tot tak. A népművelési tanfolyamok során 5 
analfabéta tanfolyam 400 órával és 40 levizsgá-
zott hallgatóval, 7 fér f i jellemképző 84 órával 
241 hallgatóval, 22 nőnevelési és női jellemképző 
492 órával 622 hallgatóval, 14 egészségügyi 204 
órával 342 hallgatóval, 8 gazdasági 334 órával 
356 hallgatóval és végül 8 háziipari tanfolyam 
1230 órával 174 hallgatóval működött. A VKM. 
által adományozott népkönyvtárak könyveinek 
száma 8372, a kivett könyvek száma 12.679, az 
olvasók száma 5007 volt. A népművelési egysé-
gek összes száma a tanév végén 7827. 

A Közművelődési Rádióelőadássoroznt augusztusi mű-
sora. Augusztus, az ara tás u tán i hónap, ünnep i hónap ja 
a földmívelő magyarságnak és m á r Szent Is tván király 
n a p j a is azzá avat ja , mikor az ország fővárosa ünnepi 
díszben v á r j a a szent ereklye tiszteletére felzarándo-
koló népet. A Közművelődési Rádióelőadássorozat is 
e h ó n a p b a n ünnepi műsor t ad, minden vasá rnap dél-
után i/25 órakor Budapest I. á l lomásán ha l lha tó elő-
adásai során, mikor mindegyikben Budapest valamelyik 
országos jelentőségű in tézményéről emlékezik meg. 
Augusztus 2-án dr. Tormag Géza á l lamti tkár , az Idegen-
forgalmi Tanács elnöke vezeti be az ü n n e p i előadás-
sorozatot. Az ünneplő Budapestről, az idegenforgalom 
jelentőségéről beszélve, a Szent Jobb ü n n e p é r e hívja 
meg a falu népét. — Augusztus 9-én Szablya Ferenc, 
az Iparművészet i Múzeum igazgatója tar t előadást a 
múzeum látványosságairól. — Ezután augusztus lfí-án 
a Szent Jobb törtenetét m o n d j a el Asztalos Miklós. 
István király szentté avatásától kezdve hogyan került 
az ereklye a b ihar i apátságból Székesfehérvárra , onnét 
a török időben Raguzába, a h o n n a n Mária Terézia sze-
rezte vissza és rendelte el a Szent Is tván-napi kör-
menet ünnepségeit . — A századik esztendejébe lépő 
Nemzeti Színház megalakulásá t , első tá rsu la tá t ismer-
teti Rexa Dezső augusztus 23-án t a r t andó előadásában, 
melyben felvonulnak a m a g y a r színészet múl t j ának 
nagy nevei, mint Déryné, Labor fa lvy Róza, Fáncsy, 
Egressy Gábor, Szerdahelyi és a többiek, ak ik re ma is 
kegyelettel emlékezik a magyarság . — E b b e n az esz-
lendőben érkezik el első százados évfordu ló jához a 
Széchenyi Lánchíd is, mer t Széchenyi f á radha ta t l an 
agi táe ió jára 1836-ban szavazta meg az országgyűlés a 
Lánchíd megépítésére vona tkozó törvényt . Viszota 
Gyula főigazgató, a kiváló Széchenyi-kuta tó fog erről 
a jelentős dá tumról augusztus 30-i e lőadásában meg-
emlékezni és méltatni fog ja a legnagyobb magyar re-
formtörekvései t , melynek egyik e redménye a Széchenyi 
Lánchíd . 

Találkozó. Fe lkérem azon ka r t á r sa ima t , ak ik Kassán 
a róm. kat . taní tóképzőben 1911-ben nyer tek oklevelet, 
a 25 éves találkozó rendezése cél jából c ímüke t velem 
közölni szíveskedjenek. Körmöczy György igazgató, 
Salgótar ján . —• Felkérem azon volt osztálytársaimat , 
akik Pécsett 1920 /2t-ben végeztek, a 15 éves találkozó 
előkészíthetése céljából közöl jék velem címüket. 
ülusztus Imre , tanító, Bonyhád , Tolna m. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Kinevezések. 

A magyar ki rá lyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dr. Martsa Dénes, dr. Gallay Rezső, 
dr. Tomcsányi Boldizsár, dr. Fedora Dénes, Ma-
gyar Dezső és dr. Serényi Antal tanügyi t i tká r i 
címmel és jelleggel fölruházott tanügyi segéd-
t i tkárokat és Wischán Emil t anügyi segédtit-
k á r t tanügyi t i tkárokká, dr. Horváth József, dr . 
Imre József, dr. Kézdy Béla ós dr. Juhász J á -
nos tanügyi segédtitkári címmel és jelleggel föl-
ruházott tanügyi fogalmazókat, dr. Vanek Géza 
berendelt polg. isk. igazgatót, továbbá dr. Sü-
meg Béla, Csapó István, dr. R é f f y Ernő, dr . 
Pauer István, dr. Pataky Már ia tanügyi fogal-
mazókat és dr. Jakab László t anügyi segédtit-
ká r i címmel fölruházott tanügyi fogalmazót 
tanügyá segédtitkárrá, továbbá vitéz dr. Ka-
dicsfalvy Kamill , dr. Erőss Arisztid, vitéz dr. 
Somogyi Balázs, dr. Köves Sándor, dr. Galla 
Sándor, dr. Weber Elemér, dr. Beöreöndy Já-
nos, dr. Gerényi Jenő, vitéz dr. Szaplonczay Gá-
bor, dr. Farkas László, dr. Goltner Aurél, dr . 
Hantos Gyula, dr. Major József, dr. Hadik Béla, 
dr. Hives Henrik, dr. Simon Sándor, dr. Sipos 
Sándor, dr. Benedek Géza és dr. Kiss I s t ván 
tanügyi segédfogalmazókat t anügy i fogalma-
zókká, végül dr. György Oszkár, dr. Bogyay Ta-
más, dr. Zsóry György, dr. Konnja Ferenc, dr . 
i f j . Szentpétery Imre, dr. Bévy Kornél, dr. So-
men Lajos, dr. Viezián Béla, dr. Balogh László, 
dr. Deák Béla, dr. Lukinich Frigyes, dr. We-
lter le Imre, dr. Padányi Tibor, dr. Lajos Iván , 
dr. Soóky Gábor, dr. Gabona Béla, dr. balásfalvi 
Kiss Emil, dr. Kászonyi László, dr. Kriesch Gá-
bor, dr. Lamperter Frigyes, dr. Strömpl János , 
dr. Szabó Gábor, dr. Wein János , dr. Pákay 
Zsolt, dr. Horváth Zoltán, dr. Frank Dezső, dr. 
Csipka László és dr. Bielik Dezső ideiglenes mi-
nőségű tanügyi fogalmazó-gyakornokokat pedig 
tanügyi segédfogalmazókká kinevezte. 1936 jú-
nius hó 30-án 3678/1936. ein. sz. 

A magyar ki rá lyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Kneiszl Emil sá tora l jaújhelyi áll. ta-
nítót a VII. fizetési osztályba kinevezte. 1936 jú-
nius hó 30-án 3709/1936. ein. sz. 

Köszönetnyilvánítás. 
A magyar k i rá ly i vallás- és közoktatásügyi 

miniszter a miskolci thj. város közönségének, a 
diósgyőri m. kir. állami vas-, acél- és gépgyárak 
igazgatóságának, a Bimamurány - Salgótarjáni 
Vasmű Bt. igazgatóságának, Ózd, a MÁV-telepi 
állami elemi iskola gondnoksága Miskolc, a Ma-
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége putnoki 
szervezetének, a sajószentpéteri Bőm. Kat. Nő-
egylet elnökségének, az ózdi Gyermeksegélyző 
Nőegylet elnökségének és végül az Ifjúsági Vö-
röskereszt putnoki szervezetének azért, mer t a 
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szegénysorsú iskolásgyermekek részére 3500, il-
letőleg 8000, 11.136 pengő 82 fillér, 846, 383, 500, 
1200 és 283 pengő értékű szeretetadományt jut-
tatott , őszinte elismerését és köszönetét nyilvá-
nította. 

A „Határidő Mutató" beszerzése. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter 2969/1936. ein. sz. rendeletével dr. Hor-
váth József tanügyi fogalmazó által a népokta-
tási intézetek részére összeállított „Határ idő 
Mutató" című tájékoztatójának beszerzését 
mindazon népoktatási intézeteknek engedé-
lyezte, melyek e célra szükséges fedezettel ren-
delkeznek. A „Határidő Mutató" beszerezhető dr. 
Horváth József tanügyi fogalmazónál Pécs, kir. 
tanfelügyelői hivatal . Ára 1 pengő. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított színművek 

19. sz. pótjegyzéke. 
Békeffi László: A sav. Bp. Marton Sándor. 
— — Az elszánt ember. Bp. Marton Sándor. 
—• — Ja j leöntöttek. Bp. Marton Sándor. 

n. Borsos Miklós: Betlehemi csillag. Bp. Szerző. 
Karácsonyfa alatt. Pásztorjátékok: I. Karácsony-
est. 2. Örvendjetek. Bp. Kókai L. 

Bús Fekete László: Árvácska. Bp. Orsz. Színész Egye-
sület. 
Diktátor Kisasszony. Bp. Marton Sándor. 

Csite Károly: A kakas megszólal. (Gyermekek számára.) 
Bp. Kókai L. 
A szent vár. Bp. Kókai L. 

—• —• Az árva csillaga. Bp. Kókai L. 
— — Forog a kis rosta. (Gyermektréfa.) Bp. Kókai L. 

Hófehérke a Tündérországban. (Gyermekjelenet.) 
Bp. Kókai L. 

— — Kis cica, nagy cica. (Gyermekjelenet.) Bp. 
Kókai L. 
Péter korsója. (Gyermekjelenet.) Bp. Kókai L. 
Terike okos lesz. Bp. Kókai L. 

Csűrös Emilia: Csillagszállás. (Gyermekszíndarabok és 
köszöntők.) Tartalma: Á vendég, Kiadó lakás, 
Karácsonyi csillagszállás, Karácsonyi vásár, Az 
üveges szekrény, Erdei mese, Bokréta, De vissza-
jön a rab, A diadalmas menyegzőig. Nagyvárad. 
Erdélyi Lapok kiadása. 

Dezső József (ford.): A vallomás. Bp. Rényi Károly biz. 
Faragó Sándor: Panoptikum. Bp. Színházi Élet. 

Száz szál gyertya. Bp. Délibáb. 
Farkas Imre: (Herczeg Ferenc regénye után) : Gyurko-

vics fiúk. Bp. Színházi Élet. 
Szupécsárdás. 

vitéz Gerley Mihály: Hadak útja. (Március 15-re.) Veszp-
rém. Egyházmegyei kny. 

Grünbaum és Wilheim: A cigányprímás. (Ford.: Har-
sányi Zsolt.) 

H. Hajtay Etelka: Szent Ferenc karácsonyestéje. Bp. 
Kókai L. 

Hegedűs Margit: Majd megvirrad tán! Mezőberény. 
Szerző. 

Homoki István: Csodababák. Debrecen. Gárdos József. 
Horváthy Gábor: A tolvaj. Debrecen. Gárdos József. 
Implom József: Ispilángi rózsa. Debrecen. Gárdos József. 

Jön a Mikulás. Debrecen. Gárdos József. 
Március 15. (Ifjúsági színmű.) Debrecen. Gár-
dos József. 

Jászayné Holczer Magda: Törpék karácsonya. Rákospa-
lota. Szalézi Művek. 

Katolnay Pál: Karácsonyi csoda. Debrecen. Gárdos 
József. 

Knábel Vilmos: Karácsonyi mesejáték. Bonyhád. Pan-
nónia kny. 

—- —- Karácsonyesti képek. Bonyhád. Raubitschek Izor. 
Kováts Erzsébet: Szeresd a hazát! Nyíregyháza. Jóba 

Elek. 
Kozák Jolán: Hamupipőke. Bp. Kókai L. 
—• — Liliomos karácsony éjszaka. Tapolca. Tapolcai 

Lapok ny. 
Kozma Imre: Ámikor csak a szív beszél. Bp. Faluszö-

vetség kiad. 
László Miklós: A frakk. Bp. Színházi Élet. 

Nefelejts-utca 57. Bp. Marton Sándor. 
—- — Ringlispiel. Bp. Színházi Élet. 

László Ödön: Lesz karácsony! Bp. Bethlen Gábor irod. 
és ny. r. t. 

Linder László: Erdei árvácska. Bp. Kókai L. 
Liptai Imre: A kék szalon. Bp. Marton Sándor. 

— —-A krízis. Bp. Marton Sándor. 
- A z utolsó légy. Bp. Marton Sándor. 

Martos—-Huszka: Lili bárónő. Bp. Révész Ferenc. 
Mészáros Sándor: A tavasz. Bp. Marton Sándor, 
vitéz Pölöskei János: A puszta tündére. Kispest. Szerző. 
Zilahy Lajos: A rongyos katona. Bp. Singer és Wolfner. 

a 

(Az előadási jogra vonatkozó tájékozódás végett az 
alábbiakat közöljük a 63.598/1932. VII I . f. VKM. sz. ren-
deletből, 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 szerez-
hető meg. Ettől eltekintve, az egyszerűség kedvéért min-
den esetben lehet a Magyar Színpadi Szerzők Egyesüle-
téhez fordulni az előadási jog megszerzése végett, ami 
természetesen nem zárja ki azt, hogy a műkedvelők a 
szerzői jogtulajdonossal közvetlenül is tárgyalhatnak.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Lendvay Béla: A gyermekek érzékének fejlesz-
tése. — Bodnár László: A lábadozó és ideges 
tanulók gyógykezelése az iskolában. — Kunfalvy 
Jenő: Történelmi időképek. — Az osztrák taní-
tóság szorosabb kultúrkapcsolatot keres magyar 
kar társa ival . — Halmos Péter: Körzeti iskola-
felügyelői tanfolyam. — Váradi József: Péterfy 
Sándor szobránál. — Joós Ferenc: Tanítói to-
vábbképző tanfolyam Kecskeméten. — Iskolán-
kívüli népművelés: Pes t vármegye népművelési 
előadóképző tanfolyamai . — Gyakorlati peda-
gógia: Móra László: A vi lágjáró pitypang. — 
Külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, iroda-
lom, művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Hírek. — Hivatalos rész. Pályázatok. 

Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: 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 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig lo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és I-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

BAKONYJÁKÓ róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás 
folytán szept. 1-én megüresedő kántortanítói állására pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: 2 szobás lakás mellékhelyi-
ségekkel és kerttel, 21 m. hold szántóföld, 75 p. mérő 
rozs (3í> értékegység) és évi 651 P. 97 f. készpénz, -kö-
telességei díjlevéi szerint. Az iskola 4 tanerős, 0 típusú. 
Osak német nyelvben jártas, elsőrangú kántorok pályáz-
zanak. Határidő 3 hét. Választás a Ykm. rendelet figye-
lembevételével és az egyházi íőhatóság hármas jelölése 
alapján lesz. Az a pályázó, akinek érdekében akár élő-
szóval, akar írásban közbenjárás történik, a jelölésből ki-
záratik. Próbaéneklés idejéről a jelöltek értesítést kap-
nak. Megjelenés saját költségükön. Kérvények plébánia-
hivatalhoz küldendők. Megcímzett boríték melléklendő. 
Autóbusz megálló az iskola előtt. (413) 

NAGYKÖRÖS város községi iskolaszéke a lemondás 
folytán megüresedett Fekete pusztai tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak református vallású férfi 
tanítók. Javadalom: természetbeni lakás és kert haszná-
lata, mely 3 értékegységben van megállapítva, törvényes 
tanítói fizetés, melyből a kezdő tanítói fizetés 90% helyi 
javadalom, l0% államsegély. Pályázati határidő a lap 
megjelenésétől számított 21 nap. Az állás szeptember 1-én 
foglalandó el. Kérvények: Danóczy Antal isk. sz. elnök 
címére küldendők. (.414) 

A L S Ó N É M E D I rk. egyházközsége nyugdíjazással meg-
üresedett I I I . számú tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Pályázati határidő: 21 nap. Állás betöltése VKM rende-
letei, az egyházhatóság hármas jelölése alapján történik, 
elfoglalásáról értesítés megy. Választás a jelölés megej-
tése után lesz kitűzve. Korteskedés, bármily érdekből 
folytatott személyes, vagy közvetett agitálás, zaklatás je-
lölésből kizáró ok. Fizetés törvényes, lakás természetben. 
Kötelességek díjlevéi szerint, ezek között Szívgárda- és 
gyermekkar vezetése, női kézimunka tanítása, .A. C-ben, 
JKV-ben, egyesületi életben (Jézus Szíve Szövetség, 
Leányegyesület) agilis, példaadó tevékenység. Postán 
küldött, kellően felszierelt, válaszbélyeges kérvényhez csa-
tolandók eddigi eredményes működésről, már kialakult 
mély lelkiéletről, rátermettségről szóló bizonyítványok, 
ajánlások. Róm. Kat. Plébániai Hivatal, Alsónémedi. 
Pest m. (415) 

MARKOTA15ÖDÖGE rk. egyházközsége pályázatot 
hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett, elmúlt iskolai 
évben helyettessel betöltött tanítónői állásra. Javadalom: 
20% helyi járulék, természetbeni lakás, a többi államse-
gély. Pályázati határidő 21 nap. Kötelessége: rábízott 
osztályokat vezetni, iskolánkívüli munkában résztvenni. 
Választás hármas jelölés alapján. Kérvények egyházköz-
ségi elnökségnek küldendők. (416) 

GYÖNGYÖSTARJÁN község iskolaszéke nyugdíjazás 
folytán megüresedett, elmúlt tanévben helyettessel betöl-
tött, I I . sorszámú férfitanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés törvényes. Kötelesség díjlevél szerint. Pályázati 
határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. Az állás 
betöltése V. K. M. vonatkozó rendeleteinek figyelembe-
vételével történik. Szabályszerűen felszerelt és válaszbé-
lyeggel ellátott kérvények a gyöngyöstarjáni közs. iskola-
szék elnökéhez küldendők. (417) 

ÉRSEKVADKERT rk. egyházközsége a szeptember 
1-én nyugdíjazás folytán megüresedő II . számú tanítónői 
állásra pályázatot hirdet a vonatkozó miniszteri és egy-
házmegyei rendeletek szerint. Határidő: pályázat megje-
lenésétől, három hét. Javadalom: 30% helyi készpénz, 
4 m3 tűzifa két értékegységben, kétszobás lakás konyhá-
val és államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Kortes-
kedés kizárási ok. Felszerelt és megcímzett válaszbélye-
ges borítékkal ellátott kérvények Plébániahivatal, Érsek-
vadkert küldendők. (418) 

PÁPATESZÉR róm. kat. egyházközsége négy tanerős 
iskolájához nyugdíjazás folytán megüresedő kántortaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Helyi értékegység 70. Fize-
tés a törvényes. Pályázati határidő augusztus 21, déli 12 
óra. A megfelelő nyugdíjas, valamint legalább egy évi 
eredményes szolgálatot igazoló helyettes tanerők is előny-
ben részesülnek. Az a pályázó, akinek érdekében bárki 
részéről is akár élőszóval, akár írásban közbenjárás törté-
nik, a jelölésből kizáratik. Pályázatok az egyházközség 
elnökének, Pápateszér (Veszprém vm.) adandók be. (419) 

SZENTENDRE megyei város rk. iskolaszéke kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma egyházköz-
ségtől: készpénzben alapfizetés 30 százaléka, természet-
beni lakás, 4000 négyszögöl szántóföld haszonélvezete, 
továbbá 14 ürméter fa. Természetbeni járulék értékegy-
sége 12. Többi kiegészítés államsegélyből. Végül stóla. 
Kötelességei: egy fiúosztály önálló vezetése, fiúiskolái 
énekkar szervezése és vezetése, összes kántori teendők 
végzése, kat. legényegyesület darárdájának s vele kap-
csolatosan templomi énekkarnak vezetése. Kérvények 
augusztus hó 22-ig bezárólag rk. iskolaszék nyújtan-
dók be. (420) 

OZORA róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett tanítónői állásra az 1936—37 tanévre he-
lyettes tanítónőt keres. Fizetés havonkint 100 P. Köte-
lessége az állás díjlevele szerint. Az állás betöltése a V. 
K. M. és egyházhatósági rendeletek alapján történik. 
Határidő augusztus 21. Felszerelt és válaszborítékos kér-
vények Plébániahivatal, Ozora címre küldendők. (421) 

KISASSZONYFA—MAGYARTELEKI róm. kat. egy-
házközség a nyugdíjazás folytán megüresedett kisasszony-
fai kántortanítói állás végleges betöltésére pályázatot 
hirdet. Javadalma 65 értékegységet képvisel. Kötelességei 
díjlevél szerint. Válaszbélyeges kérvényeket a lap megje-
lenésétől számított 21 nap alatt a kisasszonyfai plébánia 
hivatalhoz kell küldeni. A püspöki hármas jelölés alapján 
számba jövő három jelölt kántorpróbára külön meghívót 
kap. Kisasszonyfa, (p. Magyarmecske, Baranya vm.) 
(375) 

h a r m ó n i u m I 
fe^w» n Tárogató, Szakszofon, I 
t* 4 U Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók 
Részletre is 

^ f e & l l i l l i j f c ^ Kitüntetve a világ összes államaiban! 
^ ^ [ f tön Legjobb húrokat készíti 

" * Művésziesen javít! 
MOGYOROSSY GYULA H A N G S Z E R M E S T E R I 

B U D A P E S T V I I I , R Á K Ó C Z I - Ü T 71, 
Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10% engedmény v. jut, I 
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szállítja a miniszt. ajánlott és többszörösen kitüntetett, 
A. i d U V U a mély fekete, tartós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy Vi bádog 6/4 kg 4—6 isk. táblának P 8 ' — 

» i/2 » 3/4 » 2—3 » » » 4 - 2 0 
» drb iskolatáblamázíecset, lapos 4'%os » 2*50 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel » 1* — 

Láda, szállítólevél » —"40-tői feljebb 
Új mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Fő«utca 60. 

KEMENESSÖMJÉN evangélikus leánygyülekezete férfi-
tanító részére pályázatot hirdet. Fizetés törvényszerű. 
Gyülekezetet és lelkészét csak a bizonyítványuk alapján 
meghívottak látogathatják. Kérvények válaszbélyeggel 
augusztus 15-ig a Celldömölki Evangélikus Lelkészi Hi-
vatalhoz küldendők. (372) 

MEGYEFA róm. kat. iskola Gondnoksága a megürült 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. A pályázók kel-
lőleg felszerelt kérvényeiket augusztus 9-ig bezárólag, 
visszaküldéshez szükséges postabélyeg csatolása mellett 
a bükkösdi plébániahivatalhoz küldjék. Tannyelv magyar. 
Helyi járandóság 10 egység. Fehér Ferenc plébános, 
gondnoksági elnök. (373) 

BÖLCSKE róm. kat. egyházközsége elhalálozás miatt 
megüresedett II. sorszámú férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet a lap megjelenésétől számított 21 napi határidő-
vel. Helyi javadalma 30%, többi államsegély, lakása ter-
mészetben. Kötelessége díjlevél szerint. Az állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Válaszbélyeges kérvények róm. 
kat. plébániára, Bölcske, Tolna m. küldendők. (374) 

TARNASZENTMIKLÓS róm. kat. egyházközsége 
nyugdíjazás folytán megüresedett államsegélyes II . férfi-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi járandó-
ság 36 értékegység. Megválasztandó szükség esetén és 
vakációban 20 napig a kántort helyettesíteni tartozik. 
A pályázó, akinek érdekében bárki részéről élőszóval 
vagy írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. 
Felszerelt, válaszbélyeggel ellátott pályázatok augusztus 
21-ig plébániahivatalnak, Tarnaszentmiklósra küldendők. 
(376) 

KOMÁD I református egyháza pályázatot hirdet az el-
halálozás folytán megüresedett IX. számú férfitanítói 
állására, melynek javadalma a következő: készpénz a 
M. Kir. Központi Illetményhivatal útján, lakás termé-
szetben. Kérvényeket a református lelkészi hivatal címére 
(Kornádi, Bihar vm.) e hirdetés megjelenésétől számított 
21 nap alatt kell beküldeni. A megválasztott tanító állá-
sát f. évi szeptember elsején köteles elfoglalni. Köteles-
sége a reábízott osztályok vezetése, — önálló kántor díj-
talan helyettesítése — az összes belmissziói munkákban 
való segédkezés. (378) 

JÁSZFÉNYSZARŰ róni. kat. Iskolaszéke V. K. Mi-
niszter Űr engedélyével, lemondás folytán megüresedett 
Winkler-tanyai XV. férfitanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés: törvényszerint. Természetbeni lakás. Kötelessé-
gek: díjlevél szerint. Határidő: megjelenéstől számított 
21 nap. Betöltés: V. K. M. 69.030—1934. rendelete és 
egyházhatósági hármas jelölés alapján. Válaszbélyeg csa-
tolandó. (Iskolaszék. (379) 

NÓGRÁD róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás foly-
tán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma: iskolafentartótól 10%, törvényszerinti lakbér, ál-
lamsegély. Kötelesség: díjlevél szerint. Az a pályázó, aki-
nek érdekében bárki részéről akár élőszóval, akár írás-
ban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. Á kérvé-
nyek augusztus 21-ig küldendők a plébániahivatalhoz, 
Nógrád. (Nógrád vm.) (380) 

MOHÁCS congr. izr. hitközségének iskolaszéke nyug-
díjazás folytán megüresedett államsegélyes tanítói állásra 
pályázatot hirdet.. Az olyan okleveles tanítók, akiknek 
több évi gyakorlatuk van s akik kántori képesítéssel, va-
lamint a hitk. adminisztrációban jártassággal bírnak, 
előnyben részesülnek. A kezdőkkel szemben előnyben ré-
szesülnek azok a tanítók, akik egy évi megfelelő kisegítő 
és helyettesi működést tudnak szabályszerűen igazolni és 
a létszámcsökkentés során nyugdíjazott megfelelő műkö-
désű tanítók. Javadalmazás a törvényes. Pályázók eredeti 
vagy közjegyzőileg hitelesített oklevéllel, erkölcsi bizo-
nyítvánnyal, állampolgársági (illetőségi) bizonyítvánnyal, 
működési bizonyítványokkal mellékképesítésüket igazoló 
iratokkal, továbbá a kommün alatti magatartásukat iga-
zoló kir. tanfelügyelői bizonyítvánnyal s ugyancsak ille-
tékes kir. tanfelügyelő által kiállított olyan bizonyít-
vánnyal, mely azt igazolja, hogy folyamodó nem áll olyan 
bírói vagy fegyelmi ítélet hatálya alatt, mely állásvesz-
tést vonhat maga után, felszerelt kérvényeiket dr. Vida 
Lajos isk. sz. elnök címére küldjék be. Az állás felhívásra 
azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő a lap megjele-
nésétől számított 21 nap. (381) 

TISZAKARÁD községi iskolaszéke a lemondás foly-
tán megüresedett józsefmajori I I . sz. férfitanítói állásra 
a törvényes rendelkezések figyelembevételével pályázatot 
hirdet törvényszerinti fizetéssel és lakbérrel. Megfelelő 
nyugdíjas és kisegítő tanerők előnyben. Állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Pályázati határidő a lap megjelenésé-
től számított 21 nap. Kérvények Tiszakarád községi is-
kolaszék címre küldendők. (386) 

EGERVAR község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett községi elemi iskola I. 
számú tanítói állásra. Fizetés évi 609 P.1 helyi készpénz-
javadalom, államsegéllyel kiegészítve. Lakás természet-
ben. Amennyiben ezen állásra a helybeli községi iskolá-
nál már alkalmazott tanító választatnék meg, úgy a je-
len pályázat az így megürült I I . számú tanítói állásra is 
érvényes. Ezen állás javadalma a mindenkori kezdő fize-
tés 20%-a, mint helyi készpénzjavadalom, államsegély-
lvel kiegészítve és természetbeni lakás. Az állások betöl-
tése V. K. M. rend. szerint történik. A szabályszerűen 
felszerelt kérvények válaszbélyeges megcímzett boríték-
kal augusztus 20-ig a községi iskolaszék címére külden-
dők. (387) 

BARAKOVITS JÁNOS 
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 , homlokzat i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű javítást a leg-
m é r s é k e l t e b b áron vál la l . 

SZENTKATALIN róm. kat. egyházközsége a nyugdí-
jazás alatt álló róm. kat. kántortanítói állásra pályáza-
tott hirdet. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 
3 hét. Részletezés a „Nemzetnevelés" augusztus 1-i szá-
mában. Plébániahivatal, Hetvehely (Baranya vm.). (388) 

SELLYE róm. kat. egyházközsége az 1935—36. tanév-
ben helyettessel betöltött kántortanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Javadalom törvényes. Kötelessége díjlevél sze-
rint. Pályázati határidő augusztus 21. Választás az ér-
vényben lévő ininiszteri és pécsegyházmegyei rendeletek, 
valamint az egyházmegyei hatóság hármas jelölése alap-
ján történik. A három jelölt énekpróbára meghívást kap. 
Költségmegtérítés nincs! Ének- és zenekarvezetésben jár-
tasság megkívántatik. Korteskedés kizáró ok! A szabá-
lyosan felszerelt kérvényeket -a sellyei róm. kat. egyház-
község képviselőtestületéhez címezve, a róm. kat. plébánia-
hivatal, Bogdása, Baranya vm. címre kell benyúj-
tani. (389) 
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Harmóniumot , zongorát , hangszert 
nem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L S ^ Ä 
A Zeneműveszeti 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 . 

PESTSZENTERZSÉlíET izraelita hitközségének elemi 
iskolájával kapcsolatos németnyelvű játszóotthonához 
pályázatot hirdet. A játszóotthon magánjellegű, a hit-
község csak díjtalan helyiséget ad. Pályázhatnak német 
nyelvet bíró óvónők, tanítónők vagy tanárnők. Csak 
írásbeli kérvények az iskolaszékhez küldendők. Határidő 
szeptember 1. (390) 

VESZPRÉM róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett 5. sorszámú tanítói állásra pályázatot 
hirdet a vonatkozó egyházhatósági és V. K. M.-i rendele-
tek figyelembevételével. Pályázati határidő augusztus 21. 
Helyi járandóságok a kezdő fizetés 50%-a és a lakás-
pénz, a többi államsegély. Megválasztott köteles az e g y 
házközség vezetőségének utasítása szerint az A. C. szak-
osztályainak munkájában közreműködni. Abban az eset-
ben, ha ezen állásra valamelyik helybeli, más sorszámú 
álláson működő tanító választatok meg, az újonnan meg-
választott tanító annak helyét foglalja el. Az a pályázó, 
akinek érdekében bárki részéről is, akár élőszóval, akár 
írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. Kér 
vények válaszbélyeges, megcímzett borítékkal Róm. Kat. 
Egyházközség, Veszprém címre küldendők. (391) 

ADACS (Heves vm.) róm. kat. Egyházközsége a szept. 
1-én nyugdíjazás folytán megüresedő kántortanítói ál-
lásra a V. K. M. 79.084—1936. VI. ü. o. sz. engedélyével 
pályázatot hirdet. Pályázati határidő a lap megjelenésé-
től számított 21 nap. Javadalma: Az adácsi 5—6. hely-
rajzi számú 861 D-öl beltelken épült 2 szoba, konyha és 
mellékhelyiségekből álló lakás. Az adácsi 3122 helyrajzi 
szám alatti 1 kat. hold 1208 D-Öl rét. Az adácsi 3333/5 
helyrajzi szám alatti 25 kat. hold 1234 D-öl szántó. 
Föld 28 értékegységben. 3 öl tűzifa beszállítva és 111 P 
36 f. deputatumváltság. 307 P 44 fillér tanítói fizetés a 
politikai községtől. 109 q rozs mindenkori tőzsdei árfo-
lyamon, fizetési osztálynak megfelelő államsegély és csa-
ládi pótlék. Az állás betöltése a V. K. M. rendeletének 
alapján, az egyházhatóság hármas jelölése után történik. 
Az a pályázó, akinek érdekében közbenjárás történik, a 
jelölésből kizáratik. A próbaéneklés idejéről a három je-
lölt értesítve lesz. Kötelességei díjlevél szerint. Válasz-
bélyegek nélküli okmányok vissza nem küldetnek. Róm. 
Kat. Iskolaszék, Adács. Heves vm. (392) 

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 NÉLKCL 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 . R á k ó c z l . ú t ö t v e n F r z s é b e t ' k ö r ú t s a r o k . 

ISÄTVA róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett férfi tanítói állásra pályázatot hirdet a vo-
natkozó egyházhatósági és miniszteri rendeletek figye-
lembe vételével. Javadalom: az egyházközség által kije-
lölt természetben lakás, 2400 négyszögöl szántóföld és 4 
öl lágy tűzifa, 8 értékegységben és államsegéllyel kiegé-
szített törvényes fizetés. Köteles a rendszabályokban elő-
írt teendőit pontosan és lelkiismeretesen elvégezni, a 
lelkipásztort az A. C. munkáiban (egyházközség, kat. 
ifjúsági egyesület, szívgárda) segíteni. A kántortanítót 
plébános intézkedésére helyettesíteni tartozik, amiért a 
pályázathoz kántori oklevél csatolandó. Korteskedés, köz-
benjárás kizáró ok. Határidő a lap megjelenésétől számí-
tott három hét. Válaszbélyeg mellékelendő. Kérvények 
Plébánia, Bátya címre küldendők. (401) 

NEM KELL TÖBBE V Ö D R Ö S K Ú T ! 
A LOCSOLÁST IS M E G O L D J Á K A 
SZAB. SZÍVÓ» NYOMÓ, KÖRFORGÓ 

„NEPTUN" 
S Z I V A T T Y Ü K , K U T A K 

E G Y E D Á R U S Í T Ó : R U D A S S Á N D O R 
BUDAPEST, VI. KERÜLET, JÓKAI=TÉR 9. 

TISZAKESZI református egyháza pályázatot hirdet 
első orgonista kántortanítói állásra. Javadalom: 53 érték-
egység, mely természetbeni lakás, 27 m. hold 526 [H-öl 
szántó, 4 m. hold legelő 1 m. hold 303 D-öl füzeserdő, 
21 köböl rozs egyház magtárából kimérve, stóla. Állam-
segély. Földek után adót egyház fizeti. Kötelessége: Is-
kolaszék által megállapított osztály tanítása. Énekkar 
vezetése. Belmissziói munkában segédkezés. Pályázati 
határidő aug. 21. Kántorpróba aug. 23. Csak személye-
sen megjelenők pályázatai vétetnek figyelembe. Üti költ-
séget egyház nem térít meg. Állás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Kérvények válaszbélyeggel ref. lelkészi hivatal, 
Tiszakeszi címre küldendők. (408) 

TURA községi iskolaszék a nyugdíjazás folytán meg-
üresedett I. sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet. Helyi 
javadalom: 50%-os alapfizetés és törvényes lakbér, a 
többi a fizetési osztálynak megfelelő államsegély. A vá-
lasztás a vonatkozó V. K. 69.030—1934 sz. miniszteri 
rendelet alapján történik. Pályázati határidő a lap meg-
jelenésétől számított három hét. Állás szeptember 1-én el-
foglalandó. Szabályszerűen felszerelt és válaszbélyeges 
megcímzett borítékkal ellátott kérvények a községi is-
kolaszék címére, Tura (Pest megye) küldendők. (395) 

GADACS ág. hitv. ev. leányegyházközsége lemondás 
folytán megüresedett levita-kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom: 1. Készpénz 158 P 70 fill., 2. 
minden házaspár fizet 6 kg búzát, 22 kg rozsot, 11 kg 
kukoricát, 5—6 liter bort, 1 liter babot, 3. 8 magyar 
hold: 1200 D-öl, amelyből 1 hold szőlőföld, 
4 hold földet a hitközség munkál meg. 4. 6 bécsi öl 
fa, amelyből az iskola is fűtendő, 5. szükséges malom fu-
varok. Értékegység: 67. A német nyelv tudása kötelező. 
„B" listás, nyugdíjas, legalább egy évi kisegítő tanítói 
szolgálattal bíró tanítónak elsőbbség. A pályázati ha-
táridő a megjelenéstől számított 20 nap. Szabályszerűen 
felszerelt kérvények: Ev. lelkészi hivatal, Somogy-
döröcske küldendők. (397) 
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Angster József és Fia 
orgona> és harmóniiimgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak 1 Fizetési kedvezmények 1 

PÉCEL református egyháza pályázatot hirdet szep-
tember elsején elfoglalandó, előző évben helyettessel be-
töltött harmadik számú tanítónői állásra, háromheti ha-
táridővel. Javadalom: húsz százalékos helyi hozzájáru-
lás, fizetéskiegészítés, lakás. Kötelessége a reá bízandó 
osztály tanítása, belmissziói munkaágakban (vasárnapi 
iskola, serdülőmunka, leánykör) segítés, melyekben való 
gyakorlat döntő fontosságú, igazolandó. Vonatkozó 
V. K. M. rendeletek szerint felszerelt és elbírálandó pá-
lyázatok lelkészi hivatalnak küldendők válaszbélyeges 
borítékkal. Megjelenés, korteskedés kizáró ok. (400) 

SZÉKESFEHÉRVÁR szab. kir. város iskolaszéke az 
állásbetöltési miniszteri engedély elnyerése esetén pályá-
zatot hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett 1, folya-
matban levő nyugdíjazások elintézése esetén 2 tanítói, 
az állandó helyettes tanító megválasztása esetén az en-
nek következtében megüresedő állandó helyettes tanítói 
állásra. A tanítói állások javadalma törvényszerű fizetés, 
az állandó helyettes tanító díjazása mindenkor a XI. fiz. 
oszt. 3. fokozatának megfelelő fizetés, lakbér és nyugdíj-
igény nélkül. Az állásokra Székesfehérvár szab. kir. város 
törvényhatósági bizottságának 11.348-—1933. sz. végha-
tározata értelmében csak férfi tanerők pályázhatnak. 
Kellően felszerelt kérvények válaszbélyeg és borítékkal 
ellátva Székesfehérvár szab. kir. város iskolaszékéhez 
(Ipariskola) szeptember hó l-ig adandók be. (404) 

ENDREFALVA (Nógrád megye) anyaegyházközsége a 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Helyi javadalma 55 értékegység és évi 
129 P 40 fii. kiegészítve törvényes államsegéllyel. Szép 
3 szobás lakás természetben. Pályázati határidő 3 hét. 
Választásnál és okmányoknál a főpásztori és kultuszmi-
niszteri rendeletek mértékadók. Uhlárik István esperes, 
tanfelügyelő. (396) 

SAJÓVELEZD (Borsodmegye) református kántortaní-
tói állására pályázatot hirdet az egyháztanács. A nyug-
díjazás folytán megüresedett állás helyi javadalma 43 
értékegység, a többi államsegély. Pályázati határidő e 
lap megjelenésétől számítva 21 nap. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények a református lel-
készi hivatalnak küldendők. (402) 

VILLANY községi óvoda-felügyelőbizottsága pályáza-
tot hirdet a villányi községi óvodánál nyugdíjazás foly-
tán megüresedett óvónői állásra. Az állás he-
lyi javadalma a törvényeknek megfelelő természetbeni la-
kás kerttel és a mindenkori kezdő óvónői illetmény állam-
segéllyel egészíttetik ki. Az általa felfogadandó dajka ré-
szére 1 szobából álló lakást és évi 288 P-t kap. Kezdő 
működés esetén a megválasztott óvónő egyelőre segéd-
óvónői minőségben alkalmaztatik. Pályázati határidő 
megjelenéstől 21 nap. Pályázhatnak róm. kat. vallású, né-
met nyelvtudással bíró óvónők. Az a pályázó, kinek ér-
dekében akárki részéről akár élőszóval, akár írásban köz-
benjárás történik, a jelölésből kizáratik. A kellően felsze-
relt és válaszbélyeggel ellátott pályázati kérvények a köz-
ségi óvoda felügyelőbizottságának elnökéhez nyújtandók 
be. (403) 

KÖRMEND róm. kat. egyházközségének képviselőtes-
tülete a nyugdíjazással megüresedett tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Határidő 21 nap. Javadalom: törvény-
szerinti fizetés, lakbér. Kötelességek díjlevél szerint. 
A választás a vonatkozó miniszteriális rendeletek és az 
egyházhatóság hármas jelölése alapján a V. K. M. enge-
délyének megérkezése után. Nyugdíjas, valamint egy évi 
szolgálatot igazoló tanerők előnyben. Az a pályázó, aki-
nek érdekében bárki részéről akár előszóval, akár írásban 
közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. Pályázatok: 
Róm. kat. Plébánia, Körmend küldendők. (393) 

JASZDÓZSA község képviselőtestülete az elhalálo-
zással megüresedett kántori állásra pályázatot hirdet a 
lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel. Az állás 
betöltése az egyházmegyei rendeletek és az egyházható-
ság hármas jelölése alapján történik. Javadalom: 8 kat. 
hold 1431 d - ö l föld, évi 964 pengő 20 fillér párbérvált-
ság, 55 pengő 28 fillér deputátumváltság, természetbeni 
lakás, megállapított stóla 4600 lélek után. Kötelességek: 
díjlevél szerint. A kántori oklevélen kívül megkívántatik, 
hogy a pályázó tanítói oklevéllel, vagy éretségi bizonyít-
vánnyal rendelkezzék. Jelöltek saját költségükön tartoz-
nak a kántorpróbán megjelenni. Az a pályázó akinek ér-
dekében bárki részéről akár élőszóval, akár írásban köz-
benjárás történik a jelölésből kizáratik. Állás megerősí-
tés után azonnal elfoglalandó. Kérvények római katolikus 
plébánia, Jászdózsa küldendők. (407) 

CSÄVOLY (Bács m.) róm. kat. egyházközsége elhalá-
lozás folytán megüresedett IV. számú róm. kat. nőtanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: törvényszerinti il-
letmény 10 értékegység természetbeniekkel és lakbér. 
Csak nőtanítók pályázhatnak. Határidő: a pályázat meg-
jelenésétől 3 hét. Az állás „C" típusú. A horvát és né-
met nyelv tudása okvetlenül megkívántatik. Korteskedés 
kizáró okot képez. Állás betöltése a vonatkozó egyház-
hatósági és V. K. M. rendeletek szerint a hármas jelölés 
alapján történik. Megfelelő nyugdíjas tanerők és egy évi 
helyettesi működést igazolók, ha a pályázat többi köve-
telményeinek megfelelnek, előnyben részesülnek. Kommün 
alatti viselkedés és magyar honosság igazolandó. Köte-
lesség díjlevél szerint. Állás szept, 10-én elfoglalandó. 
Kérvények „Plébániahivatal, Csávoly" címre válasz-
bélyeggel küldendők. (399) 

POLGÁRDI református kántortanítói állására pályá-
zatot hirdetünk. Helyi javadalom: 67 értékegység és la-
kás. Ha ez állásra helyben működő tanító választatnék 
meg, akkor ez a pályázati hirdetmény a I I I . számú taní-
tói állásra is vonatkozik, melynek javadalma: lakás, 50% 
helyi járandóság, a többi államsegély. Kérvényben jel-
zendő, hogy a pályázat egyik, vagy mindkét állásra tör-
ténik-e? Határidő: augusztus 22. Református Iskolaszék, 
Polgárdi (Fejér megye). (412) 

BÁTASZÉK községi iskolaszéke a megüresedett VII. 
sorszámú kövesdpusztai férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma az iskolafentartótól: 2 értékegység, 
36% készpénz, évi 105 pengő faváltságdíj és természet-
beni lakás, a többi államsegély. Nyugdíjas, vagy leg-
alább egy évi eredményes szolgálatot igazoló kisegítők 
előnyben. Magyar állampolgárság és forradalmak alatti 
magatartás igazolandók. Pályázati határidő a megjele-
néstől három hét, kérvények címzett boríték- és válaszbé-
lyeggel ellátva, községi iskolaszékhez címzendők. (411) 

ü 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 . 
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ÚJ EPISZKÓP-VETÍTŐGÉP K Ö N N Y Ű , 

H O R D O Z H A T Ó , OLCSÓ! 

MARX ÉS MÉREI 
Budapest, VI. ker., Bulcsu-utca 7. 

DÖBRŐKÖZ (Tolna megye) róm. kat. egyházközsége 
a nyugdíjazás 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, miben 20 köbméter a fa. Döbrőköz pol. köz-
ségtől 310 P munkaváltság negyedévi előleges részletek-
ben. Szarvasd pusztai r. k. hívektől (kb. 40 pár) páron-
kint készpénz 1 P 36 fill. Sütvény, Csurgó pusztai és a 
döbrőközi hívektől a megállapított stóla. Amennyiben pe-
dig kezdő tanító választatnék meg kántortanítónak, úgy 
javadalma a hitközségtől havi 100 P, törvényesen előírt 
lakás és esedékes stóla. Kötelességei: a „Rendszabá-
lyokban" előírtakon kívül a részére mindenkor kijelölt 
osztályt vezetni, a továbbképző gazd. ism. iskolában díja-
zás nélkül tanítani, az összes kántori teendőket előírás 
szerint végezni, az Actio Catholikában munkálkodni, ifjú-
sági és elemi iskolai énekkart szervezni, valamint az is-
kolánkívüli népművelés terén munkálkodni, összes adó-
kat, valamint a kántortanítói földek utáni illetékegyenér-
téket fizetni, végül a „Pécsegyházmegyei Tanító Egyesü-
letbe" belépni. Kérvények válaszbélyeges borítékkal kellően 
felszerelve augusztus 20-ig a róm. kat. plébániai hivatal-
hoz küldendők. Kommün alatti viselkedés igazolandó. 
Korteskedés kizáró ok. A választás püspöki hármas je-
lölés alapján történik. A három jelölt a kántorpróbára 
külön meghívót kap. Csak azok pályázhatnak, kiknek 
katolikus képzőben szerzett kántori oklevelük van. (409) 

ECSÉD róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás és elha-
lálozás folytán megüresedett kettő, a VIII . és IX-ik 
sorszámú tanítónői állásokra pályázatot hirdet a lap 
megjelenésétől számított 21 napi határidővel. Javadalom 
törvényes, VIII . állás természetbeni lakással, IX. állás 
törvényes lakbérrel. Kötelesség díjlevél szerint. A sza-
bályszerűen felszerelt kérvények, válaszbélyeges, meg-
címzett borítékkal az ecsédi róm. kat. egyházközség el-
nöke címére küldendők. Az a pályázó, akinek érdekében 
bárki részéről szóval vagy írásban közbenjárás történik, 
a jelölésből kizáratik. Az állások betölthetősége a 
V. K. M. engedélyétől van függővé téve. (410) 

PANYOLA református egyháza pályázatot hirdet 
nyugdíjazás folytán megüresedett I. számú kántortanítói 
állására. Javadalom: Lakás természetben a szükséges 
melléképületekkel és kert. 95 ar. pengő máriásváltság, 
80 ar. pengő szénaváltság. 19 magyar hold föld, 3 m. 
hold legelőilletőség. A földek adóját az egyház fizeti. 16 
q tiszta rostált búza, 16 q tiszta rostált gabona. (Előd 
28 q tiszta búzát kapott egyezség szerint.) 4 és fél köb-
méter kemény hasáb tűzifa beszállítva. Tandíjváltság az 
államtól e címen kiutalt összeg. Stóla: egyh. fels. hat. 
rendelet szerint. Javadalom értékegysége 75, a többi ál-
lamsegély. Kötelessége egyházi törvények szerint. Jelen-
leg V—VI. o. tanítója. Mint orgonista kántortanítónak 

mindennemű szolgálat a gyülekezet rendtartása és egyh. 
törvények szerint. Pályázati határidő a Néptanítók Lap-
jában megjelenéstől számított 21 nap. B. listások, nyug-
díjazottak, egy évi eredményes szolgálatot igazoló kise-
gítő tanítók előnyben részesülnek. Korteskedés, szemé-
lyesen, megbízottak által, vagy levélileg pályázatból ki-
záró ok. Állás szeptember elején elfoglalandó. Pályáza-
tok visszaküldéséhez felbélyegezett és megcímzett boríték 
melléklendő. Orgonista és kántori próbára megjelenés 
saját költségen előnyös, de nem kötelező s erről a ki-
szemeltek, vagy a 3 jelölt értesíttetnek egy kitűzött 
napra, a próbára meghívás teljes szabadságával. Szabály-
szerű, teljes felszereléssel bíró pályázatok vétetnek csak 
figyelembe, mások mellőztetnek, nyilvántartásba nem vé-
tetnek s minősítés előtt visszaküldetnek. Pályázati kér-
vények Református Iskolaszéki Elnök, Panyola, Szatmár 
megye küldendők. (425) 

ÓZD Gyermeksegélyző Nőegyleti I. számú óvodájánál 
szeptember elsejével betöltendő óvónői állásra pályáza-
tot hirdetek. Javadalom a törvényben biztosított. Három-
szobás lakás, fűtés, világítással természetben. A kellően 
felszerelt kérvények augusztus 15-ig Roób Józsefné elnök 
címére, Özd-gyártelep küldendők. Roób Józsefné a fel-
ügyelőbizottság elnöke. (406) 

LESENCETOMAJ róm. kat. Egyházközsége a nyug-
díjazás folytán megüresedett kántortanító állásra pályá-
zatot hirdet. Az állás betöltése a V. K. M. 69.030—1934 
VI. rendelet és az Egyházhatóság hármas jelölése alap-
ján történik. Pályázati határidő augusztus 21. Java-
dalma: természetbeni lakás, 18 értékegység és a meg-
felelő államsegély. Kötelessége: az Egyházközség által 
kijelölt osztályokat tanítani, az összes kántori teendőket 
elvégezni, az IKN munkában résztvenni és az egyesüle-
tek vezetésében segédkezni. Kántorpróba és a választás 
ideje a három kijelölttel közölve lesz. A jelöltek saját 
költségükön tartoznak a próbán megjelenni. Az a pá-
lyázó, akinek érdekében bárki részéről is, akár élőszóval, 
akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények róm. kat. Plébánia, 
Lesencetomaj (Zala megye) küldendők. (427) 

CSÁSZÁR református egyháza nyugdíjazás folytán 
megüresedett II. sorszámú nőtanítói állására pályázatot 
hirdet ezen megjelenéstől számított 21 napi határidővel. 
Javadalma egyháztól: egyszobás lakás, 50%-os hozzá-
járulás; államsegély. Kötelessége: a presbitérium által 
reábízott osztályok tanítása, kántorhelyettesítés, leánykör 
vezetése, beim. munkákban segédkezés. Választásnál a 
V. K. M. rendelet követelményei szolgálnak irányadóul. 
Pályázati kérvények visszaküldésre felbélyegzett válasz-
borítékkal Ref. Esperesi Hivatal, Seomód küldendők. Sze-
mélyes megjelenés tilos. (429) 
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Alapíttatott i g i o . 

ÚJ ORGONÁT ÉS HARMONIUMOT 
a legolcsóbban készít és szállít elsőrangú kivitelben 

F I T T L E R SÁNDOR orgona- és harmóniumkészítő-mester 
Negyedszázados cég. P e s t s z e n t e r z s é b e t , V a l é r i a - u t c a 4 1 . s z á m 

Üj homlokzati sípok készítése, javítás, hangolás szakszerű végzése jótállással. 
Erőshangú iskolai harmóniumok 120 pengőtől. Kérjen árjegyzéket! 

SZENTGYÖRGYVÖLGY róm. kat. egyházközsége 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi határidő-
vel. Javadalom 16 értékegység, 10 és fél kat. hold szántó, 
egy kat. hold rét, 7 mérő rozs, 10% készpénz, államse-
gély, lakás. A választás a hatósági rendeletek szerint. 
Korteskedés kizáró ok. Uti- és költözködési költség meg-
térítés nincs. Válaszbélyeges pályázatok plébániahivatal, 
Szentgyörgyvölgy, Zala vm. címre. (394) 

RÁKSI róm. kat. Egyházközsége pályázatot hirdet 
nyugdíjazás folytán megürült kántortanítói állásra 
V. K. M. rendeletek és hármas egyházhatósági jelölés 
alapján. Javadalom: 21 kat. hold 1370 d-ö l szántó és 
rét, melynek adóját a megválasztott fizeti. Lakás ter-
mészetben. 21 m. tűzifa utólagosan kiszolgáltatva. Poli-
tikai községtől 206 P 44 fillér. 7 p. mérő búza, 21 p. 
mérő kétszeres. Munkaváltság. llelyi javadalom 56 érték-
egység a többi államsegély. Kötelessége a díjlevél és az 
egyházmegyei kántorszabályzat szerint. Katonai szolgá-
lat, levente főoktatói képesítés igazolandó. Szívgárda ve-
zetése a rábízott osztályokban kötelező, valamint az A. C. 
munkában való aktív részvétel is. A jelöltek saját költ-
ségükön tartoznak a kánforpróbán megjelenni. Hurcolko-
dási megtérítés nincs. Az a pályázó, akinek érdekében 
bárki részéről akár élőszóval, akár írásban közbenjárás 
történik a jelölésből kizáratik. A minősítési táblázatba 
csak okmányilag igazolt adatok vétetnek fel. A szabály 
szerint felszerelt kérvények válaszbélyeges megcímzett 
borítékkal róm. kat. plébánia, Igal (Somogy vm.) kül-
dendők. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 3 
hét. (426) 

SZAJLA róm. kat. leányegyháza kántortanítói állásra 
egyházhatósági, miniszteri rendeletek betartásával pályá-
zatot hirdet. Helyi javadalom 81 értékegység, lakás ter-
mészetben. Kötelességei díjlevélben. Választás hármas 
jelölés alapján. Pályázati határidő 21 nap. A mult isko-
lai évben helyettes alkalmaztatott. Kérvények: Sirok 
(Heves vm.) Plébánia címre küldendők. (431) 

BELSÖBŐCS református kántortanítói állására pályá-
zatot hirdetünk. Javadalom: lakás, melléképületek, kert. 
Hat kat. hold és 158 négyszögöl föld. Fapénz 40 arany-
korona. Szolgálmány váltság 108 ar. korona. Párbér min-
den ref. házaspártól 32 liter rozs. Stóla. A helyi javada-
lom államtól megállapított értéke 98 P. Államsegély: az 
ennek megfelelő kiegészítés. Kötelessége három osztály és 
gazdasági ismétlő iskola vezetése. Kántori szolgálat or-
gonázással, belmisszióban segítség. Pályázati hátáridő és 
választás augusztus 23. Vasúti állomás Hernádnémeti. 
A pályázatok belküldendők: Református lelkészi hivatal, 
Belsőbőcsj Borsod megye. Az állás szeptember 1-én fog-
lalandó el. (441) 

HERMÁNSZEG ref. egyháza nyugdíjazás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: helyi 13 értékegység és lakás, államsegély. Kö-
telesség: I—VI. vegyes osztály tanítása, kántori, bel-
missziói teendők végzése, lelkész helyettesítése szükség 
esetén, iskolánkívüli népművelés. Határidő 21 nap. Vá-
laszbélyeggel, okmányokkal felszerelt kérvények Ref. 
Lelkészí Hivatalnak küldendők, (up. Szamossályi). Is-
kolaszék. (433) 

TOKVAJ evang. leányegyházközsége 1936 szeptember-
ben betöltendő államsegélyes kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Határidő hirdetéstől 3 hét. Lelkészi hiva-
tal, Tab (Somogy vm.) (430) 

MÁGOC'S nagyközség iskolaszéke pályázatot hirdet a 
kispusztai községi iskola tanítói állására oly feltétellel, 
hogy az állás elnyeréséért csupán férfiak pályázhatnak. 
A kérvényhez csatolandó: 1. születési anyakönyvi kivo-
nat; 2. oklevél és működési bizonyítvány, eredetben, 
vagy hiteles másolatban; 3. hatósági erkölcsi bizonyít-
vány, állampolgársági (illetőségi) bizonyítvány; 4. iga-
zolandó, hogy a pályázó hivatalvesztést kimondó bírói, 
vagy fegyelmi ítélet hatálya alatt nem áll; 5. kommün 
alatti magatartás az illetékes kir. tanfelügyelő igazol-
ványával igazolandó. Kezdő tanítókkal szemben a lét-
számcsökkentések során nyugdíjazott, vagy egy évi ered-
ményes szolgálatot igazoló kisegítő tanerők előnyben ré-
szesülnek. Illetmények: természetbeni, két szoba, két 
konyha, mellékhelyiségekből álló lakás és kert, évi 1008 
pengő készpénz az iskolafenntartó községtől és a fizetési 
fokozatnak megfelelő kiegészítő államsegély. Kötelessége: 
az elemi iskola I—VI. vegyes osztály, a továbbképző 
tankötelesek tanítása, valamint a levente-oktatás és az 
iskolánkívüli népművelés. Pályázati határidő: a hirdet-
mény megjelenésétől számított 21 nap. Válaszbélyeges, 
megcímzett borítékkal ellátott kérvények a községi iskola-
szék címére (Mágocs, Baranya megye) küldendők. (434) 

BALSA (Szabolcs megye, vasút, postaállomás) refor-
mátus egyháza pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán 
megüresedett kántortanítói állására. Fizetés: helyi ja-
vadalom 21 értékegység, többi államsegély, lakás, kert. 
Kötelesség: I—VI. vegyes osztály, ismétlőiskolások ta-
nítása, kántori teendők végzése, énekkar vezetése, ifj. 
egylet, presbiteri jegyzőség, belmissziós munkák végzése 
akadályoztatás esetén, kanonikus alkalmakkor lelkész he-
lyettesítése. Állás szeptember elsején elfoglalandó. Vá-
laszbélyeges pályázatok küldési határideje augusztus 
tizenöt. Ref. Lelkészi hivatal, Balsa. (432) 

BAKONSZEG református egyháza a „Néptanítók 
Lapja" 1936 július 15-i számában meghirdetett kántor-
tanítói állásra a pályázatot 1936 augusztus 16-ig meg-
hosszabbítja. (445) 

KAPOSSZEKCSÖ ev. egyházközsége pályázatot hirdet 
a szeptember 1-én megüresedő kántortanítói állásra. Ja-
vadalom: természetbeni lakás mellékhelységekkel és kert-
tel ; 81 értékegységre értékelt helyi javadalom megfelelő 
állami fizetóskiegészítéssel. Kötelességek díjlevél sze-
rint. Német nyelv perfekt tudása szükséges. Határidő a 
pályázat megjelenésétől számított 21 nap. Ev lelkészi hi-
vatal, Kaposszekcső. (439) 

HELESFA Egyházközségének Tanácsa, mint Iskola-
szék a nyugdíjazás által megürült helesfai kántortanító! 
állásra pályázatot hirdet. Tanyelv magyar. Helyi járan-
dóság 33 egység. Kellőleg felszerelt és visszaküldéshez 
szükséges postabélyeggel ellátott kérvények 1936 augusz-
tus 15-ig bezárólag a bükkösdi plébániahivatalhoz külden-
dők. (442) 
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SÁTORALJAÚJHELY róm. kat. egyházközsége pályá-
zatot hirdet két osztálytanítói állásra. Fizetés: 20% helyi 
javadalom, államsegély és lakáspénz. Kötelesség: rábízott 
osztály vezetésén kívül szükség esetén kántor helyettesí-
tése és ismétlősök tanítása. Pályázati határidő augusztus 
21. Kellően felszerelt kérvények róm. kat. plébános, isko-
laszéki elnök címére küldendők. (438) 

CSIBRÁK róm. kat. „B" típusú II . sorszámú tanítói 
állására pályázatot hirdetünk. Megválasztottnak levente-
oktatásban és kántorságban segédkeznie kell. Német-
nyelvű képesítés és kántori oklevél szükségesek. Javada-
lom törvényes. Nyugdíjasok, vagy egyévi eredményes 
működést igazolók előnyben. Pályázati határidő három 
hét. Kérvények róm. kat. iskolaszék, Csibrák, posta Kurd 
küldendők. (440) 

MÁTÉSZALKA ref. egyháza I I I . számú állásán mű-
ködött tanító az itteni községi iskolához megválasztat-
ván, helyére pályázat hirdettetik azzal, hogy a választás 
csak az ő új állásában való megerősítése s ezen állásáról 
való lemondása után fog megejtetni. Ezen állás javadalma 
ezidőszerint az egyháztól havi 48 P. készpénz, egész évre 
54 q tűzifa, természetbeni lakás (a díjlevél szerint eset-
leg törvényes lakbér) és megfelelő államsegély. Ha ezen 
állásra az egyház I. számú állásán működő tanító vá-
lasztatnék meg, illetve helyeztetnék át, ez esetben erre 
az állásra is érvényes ezen pályázat. Ennek az I. sz. ál-
lásnak helyi javadalma ezidőszerint havi 12 P. készpénz, 
egész évre 5 köböl búza, 25 köböl rozs és 27 q tűzifa, 
mely utóbbiak 22 értékegységnek vannak az államsegély 
szempontjából felvéve. Továbbá törvényszerű államsegély 
és természetbeni lakás (a díjlevél szerint esetleg törvé-
nyes lakbér.) A megválasztandó tanító kötelessége bár-
melyik álláson a rábízandó osztály vagy osztályok veze-
tésén kívül mindennemű egyházi és belmissziói munká-
ban segédkezés, s szükség esetén az orgonista kántor he-
lyettesítése. Mindkét állás eredetileg és díjlevele szerint 
férfi tanítói állás, azonban az egyháztanács legújabb ha-
tározata szerint azokra nők is pályázhatnak, s ilyennek 
megválasztása esetén a kántorhelyettesítés kötelezettsége 
elmarad. Férfi pályázók azonban ebbeli képességök be-
mutatása végett kötelesek meghívásra a választás előtt 
saját költségükön az egyházban megjelenni. Pályázati ha-
táridő 15 nap, s a pályázatban kitüntetendő, hogy az 
illető a I I I . vagy az I. számú állásra, avagy bármelyikre 
egyformán pályázik-e. (443) 

NYIRDERZS nyugdíjazás folytán megüresedett gör. 
kat. kántortanítói állására pályázat hirdettetik. Határidő: 
megjelenéstől számított 21 nap. Fizetés: lakás, 20 érték-
egység, államsegély. Énekpróba kötelező. Semmiféle költ-
ségmegtérítés nincs. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kérvények felszerelve, válaszbélyeggel lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (444) 

HAJDUDOROG görög katolikus egyházközsége nyug-
díjazás folytán megüresedett osztálytanítónői állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetése törvényes. Határidő hirdetés 
megjelenésétől három hét. Válaszbélyeg. Lelkészi hiva-
tal. (435) 

PERENYE róm. kat. egyházközségi képviselőtestülete 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 6 egység 
és 44%, a többi államsegély. Bútorzatlan szoba, konyha, 
kamra. Kántori oklevél szükséges, mert kántort helyet-
tesíteni tartozik. Válaszbélyeges pályázatok augusztus 
21-ig a nagygencsi plébánia hivatalhoz (Vas m.) adan-
dók be. Pályázók augusztus 23-án délután 2 órakor jelen-
hetnek meg a községben, máskori megjelenés és korteske-
dés kizáró ok. Választás augusztus 30-án. Útiköltség 
nem téríttetik meg. (447) 

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A KIADÓHIVATAL 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő p o r t ó melléklése esetén továbbí that 
a kiadóhivatal . 

MÜFOG „OTBA" TAGOK RÉSZÉRE a pénzügymi-
nisztérium által kiutalandó összegért, előleg és ráfizetés 
nélkül. Kívánatra ismertetőt küldök. Bíró Sándor vizs-
gázott fogász m. Budapest, Rákóczi-út 25. (384) 

Tanító urak ügyeimébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyöné zongora-
termében, Erzsébet-kőrút huszonhat. 

FEHÉR, vörös hegyiborokat 25 litertől ab pince 40 fil-
lérért szállít Veszelovszky tanító, Abasár, Heves. (437) 

JÓL végzett ref. kántortanító szerény díjazásért helyet-
tesítést vállal. Papp József, Debrecen. Kinizsi-u. 100. 
(436) 

PESTKÖRNYÉKI nagyközségből cserélnék. „Állami-
val" jeligére. (446) 

KERESEK szeptember 15-re 2 fiam -mellé nevelőnőnek 
németül perfektül beszélő, okleveles, róm. kat. vallású, 
fiatal tanítónőt. Fizetés havi 25 P. Jelentkezők írjanak 
„Puszta" jeligére a kiadóba. (382) 

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

SZÉP fekvésű, jó közlekedésü hegyvidékről cserélne 
állami tanítónő Budapest környékére vagy máshova, csa-
ládi okokból „Fővonal" jeligére a kiadóhivatalba. (428) 

MINŐSÍTÉS megszerzése végett bárhova elmennék he-
lyettes tanítónőnek, kántornak is, teljesen díjtalanul, 
koszt, lakás nélkül. „Kántortanítónő" jeligére kiadóhiva-
talba. (371) 

CSERÉLNÉK kizárólag főváros mellé, Pestvidéki is-
kolától (félnapos tanítás) „Kitartás" jeligére. (377) 

KIS PEDÁLOS ORGONA öt főváltozattal és egy né-
met rendszerű és gyártmányú, 10 változatú harmónium 
eladó, Marcell Endre orgonaépítő mesternél, Budapest, 
IX., Bakács-utca 6. (267) 

CSERÉLNÉK Budapest közeléből dunamenti nyaraló-
helyről alföldi gimnáziumos helyre. Pethő Lajos ref. ta-
nító, Tahitótfalu. (405) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMŐ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VII I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernő né. 

GÖRÖGKATOLIKUS, 16—19 szolgálati éves állami 
tanítóval cserélnék. Orosz István Debrecen, Görögkato-
likus iskola. (424) 

HARMÓNIUM 9 változattal sürgősen eladó. Stötzer 
Frigyes, Kiskőrös. (398) 

CSERÉLNÉK férfivel Pécs környékére osztatlan kiil-
teleki községi iskolából. Vasút 2 km-re. Ajánlatokat 
„Tolna vm." jeligére a kiadóba. (383) 

KÖZSÉGI iskolához cserélnék róm. kat. iskolától gyö-
nyörű fekvésű felvidéki, folyómenti községből férfitanerő-
vel. Szucsák Elemér, Tornanádaska. (423) 
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közismert l eg jobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház- , d a l á r d á k . , i s k o l á k - é s k ü l ö n ö s e n 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 Margitshídfótől a második utca jobbra. 

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

S Z L E I A K 
h a r a n g -

o n l o -

m e s t e r 

BUDAPEST, 
Frangepánsu 

80. szám 

Saját házában 
Eddig szállított 

harangjaimról igen 
szép elismerő 

leveleket kaptam 

R A F A E L 
K É S Z Í T : 

új harangos 
kat, harang» 
vaskoronákat 

és vass 
állványokat, 
repedt haran» 
gokat újra áts 
önti legjutás 

nyosabb 
árban. 

Mielő t t harangot r e n d e l , kérjen tőlem d í j m e n t e s költségvetést 

RIGLER J Ó Z S E F EDE 

170. ábra. 

I LOPOSGYULA 
B U D A P E S T I I I , 
B É C S I - Ü T 85 
I S K O L A P A D O K , 
T O R N A S Z E R E K , 
J Á T S Z Ó T E R E K . 

ISKOLATÁBLAK 
FALRAFESTETT 
TÁBLÁK. 

CSERÉLEK 18 tanerős áll. iskolától „Jó alkalom" 
jeligére. (385) 

HEGYALJÄR6L cserélnék Dunántúlra „Római" 
jeligére. (422) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra, olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest, VI. Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

PAPIRNEMU RESZVENYTARSASAG 
BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

V I , R Ó Z S A - U T C A 5 5 . S Z . 

Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legj obb kivitelben, vázlatkönyvek külön* 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt« 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonab 
zók, továbbá rajzeszközök és mindens 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

B Í R Ó S Á N D O R 
miskolc i igazgató-tanító, szlöjd^ 

t a n f o l y a m veze tő 

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 l - V I . oszt. részére 
11.804—932. sz . a la t t engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
állami elemi iskola 

Harmóniumot és hangszereket 
el ismert l eg jobb minőségben olcsó I rak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben a lapí to t t első magyar hangszergyár 
CTfUA/ACCCD B U D A P E S T I I . K E R Ü L E T 
ó l U W H O O L n LÁNCHÍD-UTCA5.SZÁM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kárjen árajánlatot. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A I K f t . 
iskolabútorsgyára, Budapest VI, Dévényi-ót 20 a 22 
Iskolapadok, i skolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasál lványú 
iskolapadok tö rhe te t l en 
kovácsolt vasból . 

T e l e f o n : 90-7-67 . Árjegyzék és köl tségvetés ingyen és b é r m e n t v e 

Gerstenengst József 
orgonaépltö 

Budapest VI, Lőportára. 14/b. 
Tele fonh ívó : 16—8—40. 

Ú j o r g o n á k készítését, va l amin t á tépí -
tést, hango lá s t , homlokza ts ípok készí* 
tését szakszerű és művészi k iv i t e lben 
vállal ja a l eg ju tányosabb árak me l l e t t . 

A M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K 

KOZÉ VALÓ BELÉPÉS M I N D E N KULTÚR 

EMBERNEK ÖRÖMET SZEREZ: AZ Á L D Ó 

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 LAJOS AJ. 18. 

24.417,— Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 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 Ó 
C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest, V., Hold-u tca i6 . (Magyar 

királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 1=268*18. 
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 le fon : 1-461-45. 

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 7 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 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, j 

T j r i R D E T É S hivatalos pályázat 
* 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti h i rdetés : 1 oldal 
160 P, »/, oldal 85 P. l/« oldal 50 P , 
Ve oldal 30 P . A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetenJők. 

O B Ü Z Á G É P Í T Ő K 
Irta: DR. KÓSA KÁLMÁN 

Építeni, maradandót és szépet alkotni ne-
héz feladat. Ihletett lélek kell hozzá akkor 
is, ha az épület elemeit alkotó anyagok mi-
nősége, szilárdsága, teherbírása számok-
ban pontosan kifejezhető, ha az építő-
művész lelkében él a formák szemet-szívet 
gyönyörködtető változatos szépsége. Mi-
kor pedig az emberben égő isteni szikra 
egy-egy művészi alkotásban testet öltött, 
évszázadokon és ezredeken keresztül zarán-
dokol hozzá az emberiség, hogy gazdagod-
jék lélekben, fejlessze értelmét és tudását, 
ösztönzést nyerjen olyan újabb alkotások-
hoz, amelyek méltóan hirdetik e földön el-
múlásra ítélt emberfiának az örök Istenhez 
való hasonlóságát. 

A nagy alkotások, mégha romlandó anya-
gok hordozzák is, valóban megérdemlik a 
csodálatot, mert az emberiség nevelését, tö-
kéletesbedését szolgálják. Pedig a világ 
igazi művészei nem az anyagból építők, ha-
nem azok, akik Isten különös kegyelméből 
megtestesítve magukban egy-egy nép, nép-
csoport géniuszát, a népi erőket összefogják 
és kiművelik, a rokon törzsekből, családcso-
portokból nemzetet alkotnak, az öntuda-
tossá tett nemzetben pedig az emberi hala-
dás és kultúra számára mind megannyi fák-
lyavivők teremtenek. Ezek az országépítők 
és nemzetet teremtők nem elmúlásra ítélt 
anyagokból, hanem erkölcsi és szellemi ja-
vakból alkotnak, alkotásuk sikere és mara-
dandósága pedig attól függ, hogy olyan 
erők felhasználásával vetették-e meg a 
nemzeti lét alapjait , amely alapok biztosan 
hordozhatják a késő századok folyamán 
egyre bővülő államberendezés minden ter-
heit. 

A Gondviselés nekünk magyaroknak is 
adott ilyen nagy Építőt, akinek halhatat-

lan emléke előtt évről-évre hódolattal áldoz 
az egész nemzet. Most ünnepeljük ismét 
Szent Is tván napját. Ünnepeljük fényes 
külsőségek között, hogy az egész világ fi-
gyelmét felhívjuk ennek a napnak jelentő-
ségére, de ünnepelnünk kell magunkba 
szálló lélekkel is, hogy az Országépítő nagy 
szellemét idézve járhassuk az örök nemzeti 
lét ma borús, de a felhők felett napfényben 
ragyogó út ja i t . 

Igen, elmélkedjünk egy kicsit ezen a na-
pon és forgassuk lélekben történelmünk év-
ezredes lapjait . Ezek a lapok arról beszél-
nek, hogy Első Királyunk az országépítők 
között is egyik legnagyobb, mert országát 
vér és arany helyett a keresztény erkölcs és 
nemzeti öntudat megingathatatlan alap-
jaira rakta. Olyan alapokat adott a magyar 
államiság számára, amelyekre nyugodlan 
húzhatják a késő utódok az emeletek sorait, 
nem kell félniök, hogy az alap megingása 
rombadönti nemzedékek munkájának ered-
ményét. 

Szent István országának alapjai az el-
múlt kilencszáz esztendő alatt változatlanul 
bírtak is minden terhelést. Katasztrófák és 
nagy megpróbáltatások csak akkor szakad-
tak a magyarra, amikor a továbbépítésre 
hivatottak cserben hagyták ezeket az alapo-
kat, hűtlenné váltak a szentistváni erköl-
csökhöz, elhomályosítani engedték a nem-
zeti öntudatot, megfeledkeztek a nemzet-
nevelés és nemzetfegyelmezés előrelendítő 
erejének a magyarság szolgálatába állítá-
sáról. Amikor ellenségként állt szemben 
magyar a magyarral, felütötte fejét a vi-
szálykodás, megszűnt a tekintélyt) sztélét, 
idegen istenek után futott az elvakított ma-
gyar s a kormányrudat kezükben tartókban 
nem volt meg az előrelátás, erő és bátorság 
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a Szent István elgondolásához való vissza-
térést kikényszeríteni, akkor dúlta a ma-
gyart a tatár, a török, akkor sújtott reá 
Trianon rettentő átka. 

A történelem, az élet nagy tanítómestere 
tanít meg minket arra, hogy az egymást kö-
vető és felváltó magyar nemzedékek mind-
egyikének szent kötelessége dolgozni és ja-
vítani elődei munkáján s a munka felelős-
ségének súlya annál nagyobb, minél söté-
tebb a látóhatár, minél nagyobb terhelés 
nehezedik Szent István államának alap-
jaira. Ilyen időkben különös kötelessége 
minden magyarnak felkészülni és teljes 
erővel segíteni az egész nemzetet és előké-
szíteni, megedzeni az előrelátható megpró-
báltatások elviselésére, ilyen időkben nyer 
egészen különös fontosságot a nemzetneve-
lés, a nemzetfegyelmezés kötelessége. Ilyen-
kor hangzik kilencszáz esztendő távlatából 
mind hangosabban és sürgetőbben Szent 
István figyelmeztető szózata: vigyázz sze-
retett nemzetem, tégy félre pártviszályt és 
önérdeket, testvéri egyetértésben, emelke-
dett lélekkel és acélos karral készülj a nagy 
próbatételre. 

Ma is borús, viharfellegekkel terhes a 
magyar ég, a napsugarat ismét csak a ma-
gyar erő és kitartás varázsolhatja oda visz-
sza. Sikert azonban az -erők végső megfe-
szítése is csak akkor hozhat, ha azokat a lel-
kek mélyéből idejében kibányásszuk, kimű-
veljük, felfokozzuk s minden erőt egy cél, 
a nemzet boldogításának szolgálatába állí-
tunk. 

A jól és talán még idejében felismert 
szükségszerűség iktatta a magyar kultúrpo-
litika tengelyébe az erkölcsi és nemzetne-
velés nagy feladatát. Elmélyíteni és általá-
nosítani a maradandó értékű nevelést, hogy 
a céltudatos és egyöntetű nevelő- és oktató-
munka eredményeként fiaink és leányaink 
nemzetüket ismerő és szerető, vallásos, er-
kölcsös és jellemes polgárokká váljanak, 
akik az élet minden viszontagságai között 
felismerik és teljesítik azokat a kötelessé-
geiket, amelyekkel Istennek és a Hazának 
tartoznak. 

Ennek a Szent Is tván szellemében fo-
gant célkitűzésnek kell irányítani mind-
azokat, akiknek hivatása a fiatal magyar-
ság erkölcsi és szellemi arculatának kiala-
kítása, ennek a megszentelt munkának kell 
oltárt állítani a kis tanyai iskolákban épp-
úgy, mint a főváros iskolapalotáiban. 
A minden iskolát, a tudomány minden haj-
lékát egy szent egytégbe fogó, öntudatos és 
célratörő nemzetnevelés hivatott pap ja és 
prófétája a magyar pedagógus a népisko-
lák tanítójától az egyetemek tanáráig, ne-
kik kell helyet követelniök és foglalniok az 
Országépítők sorában, nekik kell minden-
kit megelőzve folytatniok Szent István 
ihletett lélekkel megkezdett munkáját. 

Munkájukat a bűneinkért minket kemé-
nyen büntetett Mindenható kegyelnie, az 
önmagára talált nemzet hálája kíséri és a 
dicsőséges magyar feltámadás fogja kö-
vetni! 

A N E M Z E T I K Ü L T Ü R A É S A Z I S K O L Á K 
írta : RUSZTHY.RUSZTEK KÁROLY 

A civilizációnak a magasabb, az emelkedet-
tebb fokozata a kultúra. A kul túra , amely már 
nemcsak polgárosultságot, külső természetisme-
retet és természetierő-értékelést jelent, hanem 
jelent lélek- és szellemismeretet és jelent er-
kölcsierő-értékelést is. 

A kul túra az emberiség közös, nagy kincse. 
Tehát nemzetközi. A kul túra a nemzetek meg-
bízható igazi értékmérője. Tehát nemzeti. 

Kérdés: lehet-e a művelődés, a kul túra nem-
zetközi és nemzeti egyaránt1?!. . . 

A németek nagy kultúrpoli t ikusának, Bauch 
Brúnónak a megállapítása szerint: „Die Kul-
tur ist von der Nation unabhängig; und die 
Ku l tu r ist von der Nation zugleich abhängig." 

A kultúra a nemzetektől független. Py tha -
goras tantétele, Archimedes törvénye, Ampere 
mágneselmélete és Eötvös gravitációs megálla-
pítása kétségtelenül függetlenek a nemzeti — 
a görög, a f rancia és a magyar nemzeti — kul-
túrától . 

Viszont Dante Divina Komédiáját csak egy 
olasz, Shakespeare Hamle t j é t csak egy angol, 
Goethe F a u s t j á t csak egy német, Petőfi Tiszá-
já t és Arany Toldiját pedig csak egy magyar 
í rha t ta meg. Nyilvánvaló tehát, hogy a kul-
túra hozzá is van nőve a nemzethez. 

Tudományos szempontból tehát joggal vitat-
ható annak a kérdésnek az eldöntése, hogy 
mennyiben nemzetközi és mennyiben nemzeti 
a kultúra. Azonban ennek a kérdésnek a tudo-
mányos eldöntése nem ér int i a nemzeti kultú-
rának az' iskolával kapcsolatos viszonyát. Az 
iskoláknak ugyanis a gyakorlat i élettel kell 
számolniok és a gyakor la t i élet követelményeit 
kell számontartaniok. A gyakorlat i élet szem-
pontjából pedig elegendő azt tudnunk, hogy a 
kul túra amennyire nemzetközi, annyira bizo-
nyára nemzeti is. 

A ku l tú ra bölcsőjét ugyanis az ősemberek 
ösztönösen öntudat lanul r ingat ták. Nem a mű-
velődésért, a kultúráért , hanem a maguk köny-
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nyebbségéért, a maguk előnyéért. Az ősember, 
amikor kunyhója oszlopára vagy botfegyveré-
nek a fá jába először rótta bele, véste bele az 
első jelet, az első rovást, bizonyára nem gon-
dolt a . ^ e t ű r e és nem gondolhatott a könyvre, 
hanem csak arra , hogy őt az a jel, az a rovás 
valami neki fontos dologra emlékeztesse, őt 
valami munká j á r a figyelmeztesse. A ku l tú ra 
fejlődésében az ősembertől kezdve egészen a 
kul turá l t ság tudatos idejéig azt á l lap í tha t juk 
meg, hogy véletlenek, különös alkalmak és is-
meretlen tehetségek készítették mindig az új 
eszközöket, alkották az új műveket és termel-
ték ki az új gondolatokat, amelyeket azután 
az idők folyamán mások — ú j véletlenek, ú j 
a lkalmak és ú j tehetségek — tökéletesítettek és 
fejlesztettek. Senki sem vette észre, senki sem 
lá t ta meg — azok sem, akik kigondolták, ki-
termelték; azok sem, akik használták és élvez-
ték —, hogy maradandó-e, hogy örökértékű-e 
az ú j ta lálmány és az ú j gondolat. 

Minden felfedezésnek, ta lá lmánynak és xíj 
gondolatnak az állandó értéke, a maradandó 
becse csak később, csak akkor mutatkozott meg 
és bizonyosodott he, amikor már észrevétlenül 
elterjedt a találmány, elterjedt a gondolat és 
amikor már úgyszólván nemzetközivé általáno-
sult az eszköz is, a gondolat is. A ku l tú ra 
keletkezésének és fejlődésének ez a fo lyamata 
a kul túra nemzetközisége mellett bizonyít. 
Aminthogy a kul túra nemzetköziségét bizo-
ny í t j a a ku l tú ra terjedésének a fo lyamata is. 
Tudvalevő, hogy a kul túrának az általános ér-
tékeit minden kultúrához ju to t t nemzet nem-
csak elfogadta, használta, hanem olyan a maga 
életéhez tartozó értéknek is tekintette, amely-
hez joga van és amelyért köszönettel, hálával 
senkinek sem tartozik. 

A kul túra azonban nem az egész emberiség, 
hanem az egyének és az egyénekből alakul t 
közösségek, nemzetek — olykor városok — 
lelki munkájának és szellemi tehetségének a 
megnyilvánulása és a kifejezése. Ez a megálla-
pítás viszont annak a komoly bizonysága, hogy 
a kul túra nemzethez kötött, tehát nemzeti is. 
De nemzeti is a kul túra azért is, mert az álta-
lános ku l túrá t minden nemzet a maga lelki-
ségéhez, a maga életviszonyaihoz, életkörnye-
zetéhez a lakí t ja és az ál talános ku l túrá t nem-
zetivé formál ja . Az általános ku l tú ra elhatá-
rolásának az a lap ja mindig a nemzet. 

A ku l tú ra megindulásában és fejlődésében a 
véletlenek és a kivételes alkalmak azonban 
csak kedvező körülmények. A ku l tú ra igazi 
cs i rá ja ugyanis az egyéni tehetség. Persze ez 
az egyéni tehetség csak a kedvező kiilsö körül-
ményeknek és a megfelelő belső adottságoknak 
a ta la jában fejlődhetik naggyá és erőssé. 
A külső körülmények; az éghaj la t és a termé-
szeti viszonyok. A belső adottságok: a f a j i jel-
leg és a nemzeti sajátosságok. És amint nem 
vitatható, hogy a kul túra sajátságos kifejlődé-
sére nagy befolyással volt az éghaj la t és a ter-
mészeti gazdagság, akként még kevésbbé vitat-
ható az, hogy a kul túra emelkedésében és fej-
lődésében a külső körülményeknél jóval na-

gyobb befolyással voltak a belső adottságok, 
jelesül a fa j i sajátosságok és a nemzeti jelleg-
zetességek. 

Mindenként helytálló tehát az a megállapí-
tás, hogy a kul túra az emberiségnek s a nem-
zeti életnek a legnagyobb kincse és a leg-
nagyobb értéke. És hogy a kul túra csak akkor 
igazi kincs és csak akkor igazi érték, ha min-
den megjelenésében és minden megnyilvánulá-
sában nemzeti és ha azt nem egyes kiváltságo-
sak és néhány kevesek, hanem a nemzet egész 
tömege birtokolja, értékeli és élvezi. 

A kul t i í ra eredményei közkincsek. A nemzeti 
ku l túra eredményei nemzeti kincsek és érté-
kek. Komis szerint: „Az állam végső alapja és 
eszköze a hatalom. Viszont a jog az a forma, 
amely a hatalom alkalmazását szabályozza. 
A kultúra pedig a végső cél, amelyet a hata-
lomnak a jogtól szabályozott alkalmazásával 
szolgálni köteles." 

Az ál lamhatalomnak tehát minden áldozattal 
olyan szélesre kell k i tárnia a nemzeti ku l túra 
kapuját , hogy azon minden magya r ember 
nemcsak bejuthasson, hanem azon be is kell 
hogy jusson. A gazdasági viszonyok parancsol-
hatnak i t t megfontolást , mérséklést; de semmi-
esetre sem engedhetik meg — még a legsúlyo-
sabb pénzügyi helyzetben sem — a megállást. 
Nem engedhetnek megállást egyfelől azért, 
mert hiszen nálunk a nemzeti ku l t ú r a kifejlő-
dését különleges poli t ikai helyzetünk és sajá t -
ságos társadalmi viszonyaink évszázadokon át 
korlátozták és megnehezítették. Olyannyira 
megnehezítették, hogy az általános kul túrának 
viszonylag későn le t tünk a részeseivé, amiért 
is hosszú időn át elüt tet tünk a kezdeményezés 
előnyeitől s vál lalnunk kellett az u tánzás sú-
lyos feladatát. De nem engedhetnek megállást 
másfelől azért sem, mert a mi még mindig na-
gyon elkülönülő és szaggatott s t r uk tú r á jú 
nemzeti életünkbe erős, homogén érzésű és egy-
séges gondolkozású társadalom csak a nemzeti 
ku l tú ra érzületétől á t i ta tot t és a nemzeti mű-
veltség szolgálatába állított nemzedékből ala-
kulhat ki. 

A nemzeti ku l tú ra kitermeléséhez, fejleszté-
séhez és általánosításához intézmények, és pe-
dig az egyes államok keretein belüli intézmé-
nyek szükségesek. 

A nemzeti ku l tú ra legjelentősebb, legnélkü-
lözhetetlenebb intézményei: az iskolák. A leg-
általánosabb vonatkozásban pedig éppen a nép-
iskolák. Azonban nem, legalább is nem első-
sorban az iskoláknak a tanterve, a tanítási 
anyaga, hanem maga az iskolai nevelés, az 
iskolai tanítás. A nemzeti kul túrától át i tatott 
szellemű t a n í t á s . . . A nemzeti ku l tú ra leg-
szebb virágainak az illatától és dúsan termő 
gyümölcsétől foszt ja meg a nemzetet a nem-
zeti élettől elvonatkoztatott, a t an tá rggyá süly-
lyesztett, lélektelen iskolai tanítás. 

A nemzeti ku l tú rának nincsen, nem lehet 
nagyobb ellensége és veszedelme, mint a nem-
zeti léleknélkiili taní tás . Történjék ez akár-
milyen jellegű és akármilyen fokozatú isko-
lában. 
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Az iskoláknak azonban, mint a nemzeti kul-
turál is tevékenység legtermészetesebb intézmé-
nyeinek, vállalniok kell nemcsak azt, liogy fő-
pillérei legyenek a nemzeti kul túrának, az 
ellentéteket kibékítő és az egységes szellem-
ben munkáló ú j magyar közfelfogásnak, ha-
nem vállalniok kell azt is, hogy a nemzeti kul-
túra közvetítő és gyüjtőállomásai is legyenek. 
És pedig olyan közvetítőállomásai, amelyek át-
veszik és a nemzet fiaihoz e l ju t ta t j ák , a nem-
zet fiainak á tadják a nemzeti ku l tú ra eredmé-
nyeit, a nemzeti kul turál is értékeket. És olyan 
gyüjtőállomásai, amelyek a helyi kulturális 
értékeket és jellegzetességeket összehordják, 
niegbecsiiltetik és a helyi értékek jelentőségé-
nek tudatá t kinevelik. Meglátják és szolgálják 
a helyi kul túrának azt a feladatát , amely ki-

művelni, elősegíteni igyekszik azokat a helyi 
kulturál is jelenségeket, amelyeknek helyi szí-
nezete, helyi jellegzetessége van . . . 

Társadalmunkat a közös világnézeti, a ke-
resztény nemzeti szervezkedésre; a jiemzet 
egyetemességét a nemzeti ku l tú ra szolgalatába 
való szegődésre csak a nemzeti kultúrát töké-
letesen és maradéktalanul szétsugárzó iskolák 
nevelhetik reá. De hogy reánevelhessék, ahhoz 
elengedhetetlenül szükséges, hogy a kul túr-
politikai hivatásérzés — amely kultuszminisz-
terünk megállapítása szerint a modern ál lam 
nagy erőforrása — egy új , gazdagabb, nemze-
tibb és erőteljesebb kultúrpoli t ikai fejlődést és 
a tanító-nevelői hivatás jelentőségébe vetet t 
elszántabb és önzetlenebb hitet és bizakodást 
munkáljon k i . . . 

A K Ö Z É P - É S K É P I S f i O L l K A P C S O L A T A 
írta : G Y A R M A T H Y AURÉL 

A különböző iskolafajok közötti kapcsolat-
hiány miatt általános a panasz nálunk is, meg 
külföldön is. Megvolt ez régen is, de sajátsá-
gos, hogy a kapcsolat hiányát a különböző 
iskolafajok között ma jobban hangoztat ják, 
mint régen. Nagy László, a nagy gyermek-
tanulmányozó, má r 1914-ben a Délmagyar-
országi Tanítóegyesület ankétjén foglalkozott 
ezzel a kérdéssel. H a előadását most 22 év után 
olvasgat juk, azt l á t juk , hogy a hírneves peda-
gógus már akkor nagyon sok olyan szempont-
ból helyesen vi lágí tot ta meg a kérdést, amely 
még ma is megállja a helyét s amelyet még 
ma is figyelembe kellene vennünk. Az ő tanul-
mánya alapján s a jelenlegi viszonyokat is 
figyelembe véve, foglalkozzunk egy kissé ezzel 
a kérdéssel. 

Tudjuk , hogy az iskola mindig a kor szelle-
méhez, szükségletéhez alakul s annak igényeit 
igyekszik kielégíteni. Igen, de a különböző fa jú 
iskoláknak más és más a sajátos céljuk, azért 
aztán a maguk különleges céljuk szerint ala-
kulnak ki, miközben kölcsönösen elzárkóznak 
egymástól. Így volt ez a múltban s így van ez 
a jelenben is. A kérdés állandóan foglalkoz-
t a t j a a pedagógusokat s a tanügyi sajtót. Az 
eddigi vi ták úgyszólván csak a r r a voltak jók, 
hogy az iskolák közötti ellentéteket még fokoz-
zák. Ez azért van, mer t hiányzott és hiányzik 
még most is a megoldás közös a lapja . Mind-
egyik iskola a maga szempontja szerint fogja 
fel s ítéli meg a kérdést. Így például a közép-
iskola azt vallja, hogy a középiskolai oktatás 
berendezése eo ipso helyes, a népiskola taní-
tási módszere pedig nem jó. E r rő l az egyik 
tanügyi lap ezt í r j a : „Azon a bajon, hogy az 
elemi iskolából k ikerü l t tanulók a középiskola 
alsó osztályában nem képesek haladni , csak 
úgy lehet segíteni, ha megjaví t juk az elemi 
iskolát." Van olyan vélemény is, mely azt kí-
vánja , hogy a középiskolák külön középisko-
lá ra előkészítő iskolát kapjanak. Foglalkozzunk 
előbb ezzel a két kérdéssel. 

Mindnyájan érezzük, hogy az első cikkíró a 
maga iskolájának, a középiskolának célját, ta-
ní tási e l járását kitűnően ismerheti, de nem 
ismeri a népiskolai tanítást. Miért? Azért, mert 
ú jabban aligha figyelte azt meg. Talán csak 
régi, elemi iskolás emlékeire támaszkodik s az 
akkor tapasztalt el járásokat mostani munka-
köre szerint nézi és bírál ja . Ö azt szeretné, 
hogy a népiskola a középiskola célját és érde-
keit is nézze s munká já t úgy alakítsa, amint 
azt a középiskola érdeke k ívánja . Ennek a fel-
fogásnak a maga szempontjából teljesen igaza 
is van. Csak az a baj, hogy a felfogás egy-
oldalú. Ha a népiskola célját összehasonlítaná, 
nyomban lá tná a különbséget. Ugyanis a nép-
iskola célja „a hazának vallásos, erkölcsös, ér-
telmes és öntudatosan hazaf ias polgárokat 
nevelni, kik az általános műveltség alapelemeit 
b í r j ák és képesek arra, hogy ismereteiket a 
gyakorlat i életben értékesítsék." Kétségtelen, 
hogy ez a cél sokban közös a középiskola cél-
jával , csak az a különbség, hogy abban nem a 
gyakorlat i életre, hanem az egyetemre, tehát 
a magasabb képzésre készítik elő a tanulókat. 
A középiskola valóban előkészítő iskola, mert 
tanulóit az egyetemre készíti elő, míg a nép-
iskola a gyakor la t i életben szükséges tudni-
valókat és készségeket n y ú j t j a a tanulóknak. 
Mindez azonban nem zá r j a ki azt, hogy a nép-
iskola nem készít el O a középiskolára. Elő-
készít. A gyermekeket megtan í t j a olvasni, írni, 
számolni, gondolkozni, ítélni, következtetni és 
elsaját í t ta t több olyan készséget, amelynek a 
középiskola is hasznát veszi. Ez ellen olyan 
ellenvetés is hangzott el, hogy a középiskolába 
lépő gyermekek nem tudnak valamennyien 
hiba nélkül olvasni, írni és számolási készsé-
gük is gyenge. E z lehet, de csak helyenkint és 
nem is csoda. Hiszen a népiskola csak négy 
éven át s éppen a legzsengébb korban t an í t j a 
a gyermeket, aki a népiskolát még be sem fe-
jezi, mert már a IV. osztályból átlép a közép-
iskolába. Négy éven át teljesen hiba nélkül 
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írni , olvasni, számolni s más készségeket is 
tökéletesen elsaját í tani valamennyi gyermek-
nek, szinte lehetetlenség. Nem mondjuk, hogy 
nincsenek gyermekek, akik már a IV. osztály 
elvégzése után ki fogásta lanul olvasnak, írnak, 
számolnak, de figyelembe kell venni azt, hogy 
a gyermekek sem egyforma képességűek. 
A középiskolába átlép olyan gyermek is, aki 
bizony gyengébb felfogású vagy más körül-
mény miatt nem sa já t í to t ta el tökéletesen azo-
kat a készségeket, amelyekre a középiskolában 
szükség van. De ne feledjük, hogy ezek még 
csak tízéves gyermekek s hogy a középiskolai 
t an terv éppen azért az alsó osztályokban ezek-
nek a hozott s kezdetleges készségeknek tovább-
fejlesztését k ívánja , ami annyi t jelent, hogy a 
középiskolában is taní tani kell olvasni, írni és 
számolni. A középiskolák tantervének felépí-
tése is olyan, amely a népiskolában tanultak-
nak nemcsak átismétlését k ívánja , hanem sok 
helyen ugyanazt az anyagot, ha más szempont-
ból is, de teljesen feldolgozza. 

Sokszor nem is az anyag, a kezdetleges kész-
ségek, hanem a népiskolai taní tási eljárások 
ellen hangzik a panasz. Azt mondják, hogy a 
népiskola „játékosan" tanít , a tanulás pedig 
különösen a középiskolában már nem játék. 
Aki ezt a népiskolai „játékos módszert" ismeri 
és ismeri a gyermek lelkét is, az tudja , hogy 
ez nem is olyan nagyon játékos módszer, ha-
nem a gyermek lelkéhez szabott igen nehéz és 
komoly munka. Munka a gyermek és a tanító 
számára egyaránt . A gyermekre nem lehet 
figyelmet, érdeklődést, munkakedvet ráerősza-
kolni. Az nem kicsi felnőtt, hanem gyermek, 
akinek egész külön lelkivilága van s a tanító-
nak ehhez a. külön lelkivilághoz kell e l járását 
szabnia, ami annyi t jelent, hogy a gyermekhez 
a gyTermek nyelvén, az ő különös lelki alkatá-
nak megfelelő módon kell szólnunk, el járásun-
kat ahhoz alkalmaznunk. A népiskolai gyer-
meknek nagyon is a gyermek lelki berende-
zettségéhez kell alkalmazkodnia. Azért más az 
e l já rás az alsóbb s más a felsőbb osztályokban, 
mer t a gyermekek fejlettségi foka is más és 
más. Meg aztán a gyermek munká j a a játék. 
Ebből a já tékra berendezett lelkivilágból egy-
szerre nem lehet őt á tvinnünk a komoly fel-
nőt t munkára, hanem azt át kell hidalnunk, a 
játékos világból já tszva vezetni át a komoly 
munka világába. Ezt k íván ja a gyermek ter-
mészete, lelki berendezettsége, amit a népiskola 
a legnagyobb mértékben figyelembe is vesz. 
Hogy az áthidalás a népiskolában nem lehet 
tel jes, az természetes, mert hiszen még a tíz-
éves gyermek is csak gyermek, azért még vele 
sem lehet felnőtt módon foglalkozni. Az át-
hidalás egyrésze tehát a középiskolára hárul. 
Hogy ez hogyan történjék a középiskolában, 
azzal mi népiskolai tanítók nem foglalkozunk, 
az nem a mi feladatunk. Annyi t azonban ör-
vendetesen látunk, hogy igenis sok középiskola 
máris megtalál ta a módját . S ha így haladunk 
tovább, ez a régi panasz egészen eltűnik. Amint 
vannak még népiskolák, amelyekben a régi 
taní tás i mód és tanítási alak folyik, éppen úgy 

lehetnek középiskolák is, amelyekben a tan í tás 
csak magyarázat , lecketanulás és leckefelmon-
dás. Ezeket azonban feszegetnünk nem szabad, 
mert ezzel az ügyet semmivel sem vinnénk 
előbbre. I t t nem egymás ellen való harcról, ha-
nem a javításról , tökéletesedésről van szó. 
Amint a nevelésben a nép- és középiskolákban 
megvan az egyöntetű eljárás, ugyanígy el jön 
ma jd az idő, mikor a módszerben is megtalál-
juk az egyenesen felfelé haladó utat . 

Azt a felfogást , hogy a középiskolának kü-
lön előkészítő iskolája legyen, nem t a r t j u k 
helyesnek, sőt károsnak. Ez olyan nehézségekbe 
ütköznék, amelyet áthidalni szinte lehetetlen 
volna. 

Igen helyesen mondotta Nagy László, hogy 
a kölcsönös megértésnek és egy nevezőre való 
hozásnak csak egyetlen igazságos és elfogad-
ható alapja van, ez pedig a gyermekfejlődés-
tani alap, amit iskolaügyünkben eddig nélkü-
löztünk. Hát térbe szorították ezt az általános, 
kulturális, szociális és adminisztrat ív szem-
pontok, amelyek a tantervkészítés közben min-
dig előtérbe nyomulnak. Pedig ez a felfogás a 
gyermek szempontjából igazságtalan, sőt a tu-
domány szempontjából sem helyes. Igazság-
talan azért, mer t nem lehet a gyermek testét 
és lelkét kicserélni, mikor az egyik iskolából 
átlép a másikba. Tudományosság szempontjá-
ból azért nem lehet elfogadni, mert ebből a 
szempontból pedagógiailag már elfogadtuk a 
gyermektanulmányozás megállapításait . 

Nagy László említett előadásában a gyermek 
fejlődésének egyes korait ismertet i s ebből 
igyekszik olyan megoldásokat levonni, amelyet 
minden iskolatípus elfogadhat. Kezdi a 3—8 
éves kort, amelynek időszakába esik a kisded-
óvodából a népiskolába való átlépés. Azt 
mondja, hogy 3-tól 9 éves kor ig tar t a szub-
jektív érdeklődés kora, melyet a csapongó 
fantázia és a szubjektív érzések jellemeznek. 
Rámuta t ar ra , hogy ebben a korban a gyer-
mek érdeklődését, figyelmét önkéntelenül is 
csak azok a benyomások kötik le, amelyek lel-
kében szabad képzetkapcsolásokat és élénk ér-
zelmeket képesek indítani. Ennek a kornak 
jellemző vonásai az illúziók, a megeleveníté-
sek, megszemélyesítések. Ebben a korban a . 
gyermek a maga érzéseit á t ruházza a külvi lági 
t á rgyakra és eleven fan táz iá jáva l olyanná 
igyekszik azokat tenni, mint ő maga. Nagy 
László azonban ezt a kort is két szakra oszt ja . 
Az egyik korszaknak a 3—6 évig terjedő időt, 
a másikra pedig a 7—8 éves életszakaszt. Azt 
mondja, hogy a 3—6 éves korban a gyermeki 
szubjektivitás, az öntudat kivetítései, a meg-
személyesítések és megjelenítések ösztönszerű 
erővel és korlát laniü jelentkeznek. Az átérzé-
sek, beleélések ekkor még teljesek. A gyermek 
a babáját , a lovát ekkor még teljesen élőnek, 
a homokból és vízből készített ételt valóságos-
nak gondolja. Ekko r még mindennek életet ad 
és mindenben életet lát. A 3—6 éves időszak 
tehát a tiszta illúziók kora. 

A 7—8 éves korról azt mond ja Nagy László, 
hogy ez ugyan még mindig a szubjektív érdek-
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lődés kora, de a gyermek öntudata értelmi 
i rányban már bizonyos fej lődést mutat. A szer-
zett tapasztalatok következtében különösen az 
ítélőképessége j u t erőhöz, aminek következ-
ménye, hogy míg a 3—6 éves korban a gyer-
mek érzelmi projekciói úgyszólván, kor lá t lanul 
mennek végbe, addig a 7—8 éves gyermek a 
maga megszemélyesítéseit, illúzióit bizonyos 
ellenőrzéssel űzi. A beleélésekben ugyan még 
mindig nagy élvezetet talál, de azok többé már 
nem teljesek. Ez a kor már átmenetül szolgál 
a 9—12 éves időszakhoz. 

Ezekből a megállapításokból vonja le Nagy 
László a kisdedóvó, a népiskola és a közép-
iskola kapcsolatának megoldását. 

Azt k ívánja , hogy mert a 6. életév az isko-
lába lépés ideje, a 7—8 éves kor pedig a nép-
iskola I—II. osztályában töltött időszak, azért 
ez a kor szolgáljon átmenetül a kisdedóvó és 
a népiskola között. A népiskola I—II. osztálya 
tehát sokkal inkább kiegészítője, betetőzője a 
kisdedóvodai foglalkozásoknak, mint kezdete a 
gyermekek rendszeres gondolkozásának. 

Nézzük most azt, hogy Nagy Lászlónak eze-
ket a megállapításait s áthidalási szempontjai t 
figyelembe veszi-e a népiskolai Tanterv s a 
népiskola I—II. osztályában követett módsze-
res eljárások, amelyeknek jellemző vonásai t 
ezeknek az osztályoknak számára í r t vezér-
könyvek képviselik legjobban. Ha azt nézzük, 
hogy Tantervünk, Utas í tásunk és vezérköny-
veink (az Egységes Népiskolai Vezérkönyveket 
értem) Nagy László megállapításai szerint 
vannak-e felépítve, minden kétséget kizárólag 
megál lapí that juk, hogy: igen. Tantervünkben 
az anyag kiválasztása, Utasí tásunkban a fel-
dolgozás módja, a vezérkönyvekben a mód-
szerekről szóló elméleti rész és a kidolgozott 
taní tási egységek mind-mind azt muta t ták , 
hogy ezek készítői, írói t isztába voltak a gyer-
mekfejlődéstannal s ennek megfelelően bősé-
ges teret nyú j t anak a szubjektív érdeklődés-
nek, a beleélésnek, a megszemélyesítésnek és 
a csapongó fantáziának. És pedig az I. osztály-
ban jobban, a Il .-ban pedig fokozatosan ha-
ladva, mindig kevésbbé, mer t i t t már kissé át-
ha j l ik a gyermek fejlődése a realiszt ikus 
korra . Igaz ugyan, hogy ezeknek az osztályok-
nak tantervi anyaga kissé reálisnak látszik. 
A r r a azonban világos képet mutatnak az osz-
tályok számára í r t vezérkönyvek, hogy taní tó i 
e l járásunk milyen legyen, hogy a gyermek 
fej lődéstanának is megfeleljen. Tantervünkből 
úgy lát juk, mintha a hatéves gyermeket má r 
logikailag rendszeres munká ra akarnók fogni 
akkor, mikor olvasni, írni, számolni t an í t juk . 
Ez azonban csak látszat, mer t módszeres el-
járásaink ad ják meg az anyagnak azt a jelle-
gét, amit a gyermek fej lődéstana megkíván. 
Érdekes, hogy Nagy László ezt 22 év előtt még 
nem lát ta meg. Azért k íván ja azt, hogy a nép-
iskola I—II. osztályában csak a kisdedóvóban 
követett foglalkozások fo ly janak. Pedig a mos-
tan i eljárások hasonlí tanak ezekhez a foglal-
kozásokhoz, de teljesen nem azonosak a kisded-
óvodai foglalkozásokkal. A lényeg tehát meg-

van, csak az e l járás más, hogy úgy mondjuk, 
jobban iskolás, de azért még mindig játékos. 
Bőséges teret kap i t t a szubjektivitás, a meg-
személyesítés, a beleélés, a képzelet, az illúzió. 
Nagy László előadásában, mostani szemmel 
nézve, különösen érdekes, hogy ő még a r r a 
hivatkozik, mikor a beszéd-értelemgyakorlatok 
keretében osztályoztunk, rendszereztünk. 22 év 
előtt Nagy Lászlónak ebben teljesen igaza is 
volt, m a azonban már , mint tud juk , osztályo-
zásról, rendszerezésről szó sincs a beszéd- és 
értelemgyakorlatok keretében. I t t már nincs 
ellentét az iskola rend je és a gyermek szellemi 
életének természetes fejlődése között. 

A gyermek 9 éves korában az objektív ér-
deklődés korába lép. Érdeklődése oda i rányul , 
hogy a tárgyak valóságos ta r ta lmát fogja fel. 
Ennek az a biológiai magyarázata , hogy ki-
fej lődjék benne a természetbe való beleélés 
állapota. A gyermek összes érzékszerveivel s 
cselekvéseivel tapad a természethez. H a ú j kö-
rü lmények közé lép, előbb tájékozódik s csak 
azután fog cselekedni. Ennek a kornak fő-
sa já t sága tehát az objektív tapasztalatszerzés, 
az elmeműködésekben s realizmus a cselekvés-
ben, — mondja Nagy László. H a Tantervün-
ket, Utas í tásunkat s vezérkönyveinket ebből a 
szempontból nézzük, azt lá t juk, hogy ezek 
anyag és módszer szempontjából is megfelel-
nek a gyermek természetes fejlődési folyama-
tának. Ezt különösen a beszéd- és értelem-
gyakorlatok anyagánál és a vezérkönyvekben 
lefektetet t módszeres el járásoknál lát juk, de 
meg abban a tényben is, hogy már a I I I . osz-
tály tantervébe beleillesztettük a természeti és 
gazdasági ismereteket, amelynek keretében az 
objekt ív érdeklődésnek a lehető legtágabb tér 
nyílik. Az objektív érdeklődés állapota átmegy 
a 10 éves korba, tehát a IV. osztályba is. Isme-
retes dolog, hogy a gyermeket a 9—10 éves 
korban minden érdekli s bámulatos eredmé-
nyeket tud fe lmutatni a tanulásban. Szívesen 
lát, olvas bármit, ami t csak felfogni képes s 
tőle a térben és időben távoleső ismeret tar tal-
mak s az elvont szövegek megtanulására is 
haj landó. Ez a receptivitás igazi fénykora. 
Innen van az, hogy a III—IV. osztályban a 
legtöbbször igen szép eredményeket látunk. 

A népiskolai taní tó tehát azzal a nyugodt 
érzéssel fejezi be a IV. osztályban munkájá t , 
hogy ki tűnő anyagot szolgáltat a középiskolák-
nak. Al ig kerül azonban a gyermek a közép-
iskolába, megindul a panasz annak hiányos 
előkészültsége miatt . A gyermek nem bí r ja a 
középiskolai anyagot s vall juk meg őszintén, 
a középiskola t aná ra inak általában igazuk is 
van. E z t azonban nem a népiskola „játékos 
módszere" okozza, hanem az a körülmény, 
hogy tanterveink s a tanítási eljárások nem 
veszik figyelembe a gyermek természetes fe j -
lődését. A 11—12 éves kor nem egyszerű foly-
ta tása a 8—9 éves kornak, — mondja Nagy 
László. A fejlődés mér tani vonala nem foly-
tatódik tovább egyenesen, hanem i ránya elhaj-
lást muta t , módosul. A nagyfokú receptivitást 
nem vá l t j a fel olyan korszak, amelynek recep-
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t ivi tása még nagyobb, sőt ez a tulajdonság 
némi csökkenést mutat . Ezzel szemben növek-
szik a gyermek aktivitása, természetesen reá-
lis i rányban. A gyermek ekkor már nem elég-
szik meg az elsaját í tot t ismeretekkel, hanem 
azokat alkalmazni is a k a r j a a maga természeti 

Ami módosítás történik a t an í t ás anyagán és 
módján, csupán abban áll, hogy az ismeret-
anyag elvontabbá s az i smeretnyuj tás mód ja 
okoskodtatóbbá, deduktívabbá váiik, ami még 
kiáltóbbá teszi az ellentétet a gyermeki érte-
lem és az iskolai oktatás géniusza között. Lát-

Mutatvány Drozdy Gyula: „A földrajz tanítása a IV. osztályban" c. szeptemberre megjelenő 
vezérkönyvéből. 

Homokbiukás tcy. 

és társadalmi életviszonyaira. A passzivitásból 
kilép és ösztöni erővel érvényesülni akar. 
A természeti erőket a maga szolgálatába 
a k a r j a ha j t an i és a maga kis tá rsadalmát is a 
maga kedve szerint átalakítani . Ez a korszak 
nem ellentétes ugyan a receptív elmeműködé-
sekkel, sőt ezeknek természetes gazdagodása 
tapasztalható, mégis más erők veszik át az 
ura lmat a gyermek szellemi birodalmában. 
A tapasztalatszerző gyermekből prakt ikus 
gyermek lesz. Azt mondja Nagy László, hogy: 
„A középfokú iskolák nem törődnek a gyer-
meki elmeműködéseknek módosult irányával, 
hanem fokozott mértékben használják fel a 
gyermeki elme tiszta receptivitását. Csak a r r a 
a célra törnek, hogy a gyermek minél nagyobb 
mennyiségét sa já t í t sa el az ú j ismereteknek. 

juk tehát, hogy nem a népiskola, hanem a 
középiskolai oktatás rendszerében kell a hibát 
keresnünk." 

Ezt 22 év előtt mondotta Nagy László. Két-
ségtelen, hogy azóta a középiskola is, éppen 
úgy, mint a népiskola, sokat fejlődött, de még 
mindig vannak módosítani valók itt is, ot t is. 
A népiskolának különösen az V—VI. osztályos 
anyagát és taní tás i módjá t kellene ebből a 
szempontból revízió alá venni , ami, tekintve a 
túlzsúfolt anyagot , nem is lenne valami nehéz 
feladat. Bárhogy nézzük a helyzetet, tagadha-
tatlan, hogy közoktatásunk rendszere állan-
dóan fejlődőben és javulóban van, aminek ter-
mészetes következménye lesz az, hogy a külön-
böző iskolafajok meg fog ják találni egymással 
a kapcsolatot. 
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L É L E K I E Y E L O P I H E N É S 
írta : Dr. T A K Á C S M E N Y H É R T 

A pedagógusok, orvosok és politikusok sokat 
foglalkoztak már a dolgozó ember munkaidejé-
nek, munkabeosztásának és munkaprogrammjá-
nak kérdésével, a munkaszünet napjainak, a 
pihenés óráinak megfelelő felhasználásáról 
azonban már sokkal kevesebb szó esett. Ped ig 
ez utóbbi kérdés nem kisebb jelentőségű az 
előbbinél, sőt bá t ran elmondhatjuk, hogy a 
munkáva l kapcsolatos problémák a pihenés 
kérdésének tisztázása nélkül meg sem oldhatók. 

Ez a meggyőződés vezette a német birodalmi 
kormányt , amikor a munkaszünet és pihenés 
problémájának megvi ta tására világkongresz-
szust hívott össze Hamburgba , amivel a kér-
dést az érdeklődés középpontjába állította. 

Mi tulajdonképen a pihenés1? A kifáradt test, 
illetőleg lélek rekreációja. A test és lélek szoros 
kölcsönhatásánál fogva a kétféle f á rad t ság 
egymástól éles ha tárvonalakkal el nem választ-
ható. Az erős testi munka a lelki képességeket 
is kifáraszt ja , a megfeszített szellemi foglalko-
zás pedig a legnagyobb test i kimerültséget 
eredményezheti. Ügy testi, min t szellemi pihe-
nőre tehát szüksége van a fizikai és szellemi 
munkásnak egyaránt . 

A test megfelelő pihentetése orvostudományi 
kérdés, amellyel i t t foglalkozni nem kívánunk. 
Ehelyet t inkább a lelki f á rad t ság ós a lelki ké-
pességek pihentetésének pszichológiájába sze-
retnénk kissé betekinteni. 

I t t első pi l lantásra valamelyes nehézséget 
lá tunk. Miként lehetséges a lélekben nyugalom, 
pihenés, mikor i t t folyton mozog, változik min-
den1? A szemléletek, képzetek, a gondolatsorok 
szünet nélkül követik egymást tudatunkban. 
Sem az alvás, sem az eszméletlen állapot nem 
akasz t ja meg a tudatvi lág szakadatlan műkö-
dését. Álmok, lázas fantáziaképek lépnek ilyen-
kor a logikus gondolatsor helyébe, szeszélyesen, 
fel nem ismerhető törvények szerint követik 
egymást a tudat tar ta lmak, de azért a tudat -
vi lág folytonosan, szünet nélkül mozog, változik. 

Folytonos a változás a törekvések és akará-
sok világában is. Minden vágyakozásunk, moz-
gásunk és cselekvésünk törekvő, kereső, akaró 
énünk megnyilvánulása. Szünet, nyugalom i t t 
sincs soha. Alvásközben, vagy öntudatlan álla-
potban is keressük a kényelmesebb elhelyezke-
dést, szabadulni igyekszünk a testünket be-
folyásoló kellemetlen hatásoktól, igyekszünk 
felébredni, hogy ki tépjük magunka t egy-egy 
kínzó álom bűvköréből, vagy vágyálmainkban 
tel jesedni lát juk leghőbb kívánságainkat . Ezek 
a tudata la t t i törekvések az akaratdinamizmus 
szakadatlan működésének a bizonyságai. 

Az érzelmi élmények híven kísérik, majd kö-
vetik, majd pedig megelőzik és i rányí t ják a 
tuda t ta r ta lmakat és az aka ra t i aktusokat. 
Nyugalom, megállás tehát i t t sincs. Az érzelem 
a d j a meg a lelki élet színét, világosságát. H a 
boldogok vagyunk, ha jól érezzük magunkat , 
akkor világos, színpompás minden élményünk 

és elevenebb ütemű a lelki életünk. Szomorú, 
levert hangula tunkban viszont mindent sötét-
nek, komorszínűnek lá tunk és le lkünk aktivi-
tása is csökken. Valamelyes szín, világosság, 
valamelyes érzelem azonban mindig van a lé-
lekben, mer t enélkül egészen sötétek maradná-
nak élményeink, nem volna mozgás lelkünk-
ben, m á r pedig mozgás nélkül nincs élet. 

Érezünk, gondolkodunk, akarunk folytonosan: 
ez pedig azt jelenti, hogy mozog, változik a 
lelki é letünk szakadatlanul. A lélek pihenése 
tehát nem lehet nyuga lmi állapot, legfeljebb 
mozgásváltozás. A bicikliző emberekről mond-
ják, hogy hosszú kerékpározás után minden fá-
radság nélkül tudnak gyalogolni, sőt bizonyos 
ideig t a r tó gyalogjárás után szinte megújul t 
erővel fo ly ta t ják a kerékpározást. A gyaloglás 
tehát mintegy pihenőszámba vehető a biciklizés 
után, pedig mind a ke t tő egyformán izommoz-
gás. Nyilvánvaló tehát , hogy más vagy leg-
alább is túlnyomóan más izmok végzik e két-
féle mozgást. Így van ez a lelki életben is. 
Mozgás i t t is van mindig, mert-ez az élet tör-
vénye, a pihenés tehát nem lehet más, mint 
változás a mozgásban, más lelki képességek 
funkcionálása és az eddig működött erőknek 
legalább részben való kikapcsolása. 

Ennek a megállapításnak helytálló voltát 
semmi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, 
hogy az érzelmi életükben feldúlt, kimerült 
emberek a túlfeszített, fárasztó munkában ke-
resnek pihenést. A munkában e l fá rad t ember 
pihenését, felfrissülését szintén a lelki funkciók 
változtatása, az eddigiektől különböző lelki ké-
pességek foglalkoztatása hozza meg. A pihenés 
eszerint nem nyugalmi állapot, hanem más-
irányú elfoglaltság. A helyes pihenés tehát ép-
pen olyan fontos a lélek szempontjából, mint 
a jó munka . Kérdés m á r most, hogy mi is tu-
lajdonképen a munka*? A testi munka nyilván-
valóan egy célra i rányí to t t cselekvés, tehát 
akarat funkció . A cél, amelyre a cselekvés irá-
nyul, sok esetben úgy határozza meg a cselek-
vést, hogy az jelentősebb gondolkodás nélkül 
szinte automat ikusan megy végbe. Gyakran 
azonban a munkásnak gondolkoznia kell a cél 
elérésének módozatain. A testi m u n k a tehát 
bizonyos intellektuális funkcióval kapcsolatos 
akaratnyilvánítás . A szellemi munka sem más. 
A következetes gondolkodás tu l a j donképen 
koncentráció, a képzeteknek egy célra való 
összpontosítása, ez pedig akarat i aktus . Ezért 
is nevezik a gondolkodást belső cselekvésnek. 
Ehhez természetesen a legtöbb esetben külső 
cselekvések is járulnak. A szellemi munka te-
hát, éppen úgy, min t a testi, intellektuális 
funkcióval kapcsolatos akaratmegnyilvánulás, 
a különbség a kettő között csak annyi, hogy a 
testi munkáná l az akara tmegnyi lvánulás első-
sorban a külső cselekvésre, szellemi munkánál 
pedig a belső cselekvésre irányul. 
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A munka célja a megélhetés biztosítása, 
anyagi javak szerzése. A materiál is j avaka t , 
vagy az ezzel sokban equivalens társadalmi el-
ismerést keresi munkájáva l még az az ember 
is, akinek megélhetése egyébként biztosítva 
van. A munka tehát olyan akara t i aktus, amely 
a hasznossági értékek biztosítására i rányul s 
mint ilyen, a reális, a prakt ikus élet egyik leg-
fontosabb megnyilvánulása. 

A munka fáradalmai t pihentető üdülésnek 
eszerint a lehetőség mértékéig ki kell kapcsol-
nia az akara t tevékenységét, amely a munká-
nak leglényegesebb tényezője. Ez a kikapcsolás 
a legtermészetesebben az érzelmi élet foglalkoz-
ta tása révén történhetik. A munkában az érzel-
mek játsszák a legkisebb szerepet, a pihenés, a 
munkában k i fá rad t lelki képességek felfrissí-
tése tehát leginkább az érzelmek foglalkozta-
tásával történhetik. A munkában ki fáradt em-
ber természetszerűen haj l ik is ar ra , hogy át-
engedje magát az érzelmek játékának. Ez a 
magyarázata annak, hogy a f á r a d t embert két-
szeresen kísért ik az erotikus vágyak. 

Az üdülésnek ezenfelül ki kell ragadnia az 
embert a reális, a prakt ikus élet világából. Ezt 
a feltételt a legjobban a já ték valósí t ja meg. 
I t t kikapcsolódik az ember a mindennapi élet 
robotjából, nem haszonra, megélhetésre törek-
szik, nem anyagi javak, társadalmi pozíció biz-
tosítása lebeg a szeme előtt, hanem gondtalanul, 
öncéliían cselekszik, egyszerűen játszik. A já-
téknak ez a pihentető ereje teszi érthetővé, 
hogy sok munkában agyonhajszolt ember a 
kár tyában keres pihenést. 

A ká r tya és az erotikus örömök azonban, még 
ha alkalmasak is arra , hogy a munka okozta 
fá radság u tán felfrissítsenek, semmiesetre sem 
szolgálnak a lelki élet gazdagítására, a jellem, 
az egyéniség tökéletesebbé tételére. A lélek-
nevelő pihenésnek más fontos eszközei vannak 
és pedig a sport és a művészet. Mind a kettő-
ben megtalál juk azokat a mozzanatokat, ame-
lyeket a jó pihenés előfeltételeként állapítot-
tunk meg. Mind a kettőben van játékszerűség 
és mind a ket tő az ember érzelmi vi lágát fog-
lalkoztatja. 

A sport já tékvoltát nem kell részletesebben 
magyaráznunk. Elég, ha egy pillantást ve tünk 
a tornaterembe gyűlt iskolásgyerekek arcára , 
hogy meggyőződjünk arról a felengedésről, 
amelyet a napi élet gondjaitól, a latin és mate-
matika órák szorongásaitól való szabadulás, a 
já ték öröme kelt a lelkükben. Megtalál juk 
ugyanezt a felszabadulást az úszócsarnok zsi-
vajában, a kirándulóvonatok jókedvtől zajos 
kocsijaiban, a korcsolyapályán és a legkülön-
bözőbb sport játszótereken egyaránt . De meg-
talál juk nemcsak a játékoskedvű gyermek és 
az erőtől duzzadó fiatalság derűs arcán, hanem 
a nehéz, felelősségteljes munkában élő idősebb 
emberek tekintetében is. 

A játékosság által okozott derű és jókedv 
azonban nem az egyedüli érzelem, amely a jó-
zan sportolás nyomán fakad. Ha végignézünk 
a sport különböző fajain, alig találunk olyat, 
amelyet az ember magánosan gyakorolhatna. 

Nemcsak a futballhoz, tenniszhez, boxoláshoz, 
birkózáshoz, víváshoz stb. kell par tner , hanem 
az úszást, evezést s tur iszt ikát is a legtöbbször 
társaságban, sőt a t á r saság kedvéért űzzük-
Bízvást mondhat juk tehát , hogy a sportnak 
éltetője a társaság szeretete. A magánosságot 
kereső ember majdnem kivétel nélkül rossz 
sportoló. A sport tehát, mivel ekkora szerepet 
játszik benne az érzelmi tényező, egyfelől ki-
tűnő eszköze a pihenésnek, másfelől pedig ki-
válóan alkalmas a szociális érzések erősítésére 
és fejlesztésére. És valóban azt lá t juk , hogy a 
közös testedzés közelebb hozza egymáshoz az 
embereket, eltünteti az egyéni és társadalmi 
különbségeket. Az úszó ember nem nézi, hogy 
ki az, aki mellette tempózik s fent, több ezer 
méteres magasságban, a menedékházban köny-
nyebben megoldódik az ember nyelve, mint 
lent a fényes fürdőhelyen. Kifejleszti továbbá 
a sport a részvét érzését, a mások megsegíté-
sére való hajlandóságot. A ba jba ju to t t tur is ta 
fent a hegycsúcson könnyebben talál résztvevő 
segítségre és útbaigazításra, mint a főváros 
embertömegében szerencsétlenül j á r t idegen. 
Emellet t erősíti a sport a másoknak imponálni 
vágyás, a másokon túl tenni akarás érzelmeit is. 
Majd minden spor tbravúr a nézőközönség ked-
véért születik meg. A sportnak, különösen a 
versenyszerű sportnak egyik legfontosabb és 
legértékesebb tu la jdonsága mégis a nemzeti 
összetartozás érzésének erősítése. Túlzás nélkül 
mondhat juk, hogy nincs az a kedélyeket meg-
rázó népszónok, aki olyan elementáris erővel 
fel t udná kavarni a nemzeti érzéseket, mint 
egy-egy izgalmasabb nemzetközi sportmérkőzés. 

Az elmondottakból tehát megállapíthat juk, 
hogy a sport játékok pihentető, szórakoztató 
erejük mellett a szociális érzések nevelésének 
is elsőrangú eszközei. Ez t különben a kollektív 
eszmék felé orientálódó mai kor fel is ismerte 
és igyekszik hasznosítani. 

Sokkal kevésbbé foglalkoznak azonban ma-
napság azzal a lelketüdítő és nemesítő hatás-
sal, amelyet a művészet gyakorol az emberre. 
Pedig a művészetben is megvannak azok a tu-
lajdonságok, amelyeket a munkában k i fá rad t 
lélek pihentetésére szükségesnek ismertünk 
meg, emellett pedig az igaz művészet a lélek 
gazdagításának legnagyszerűbb eszköze. 

A művészet játékos természete, játék volta 
sok v i t á r a adott már alkalmat. Nem akarunk 
állást foglalni az esztétikai játékelmélet kérdé-
sében, nem akarunk szembehelyezkedni sem e 
teória védelmezőivel, sem pedig annak táma-
dóival. Csak annyit kívánunk megállapítani 
— amiben bizonyára mindkét álláspont védel-
mezői igazat adnak nekünk —, hogy a művészet 
független a prakt ikus élet céljaitól és érdekei-
től. A művész nem hasznossági értékekkel dol-
gozik, hanem egészen más, sokszor a gyakorlat i 
szempontból egyenesen hátrányos tulajdonságai 
a lapján értékeli a dolgokat. A rombadőlt házon, 
a gazfölverte kertben nem a pusztulást lá t ja , 
hanem a mozgalm clSScl got, festőiességet élvezi, 
a fr issen zöldelő rétben nem a hasznos legelőt, 
hanem a természetadta puha szőnyeget lát ja, 
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a folyót nem az öntözés vagy a hajózhatóság 
szempontjából értékeli, hanem azért becsüli, 
mert változatosabbá teszi a panorámát . A mű-
vészet tehát független a prak t ikus élet törvé-
nyeitől, más érdekszférába, külön világba ra-
gad ja az embert. 

A művészet ezenfelül pihenteti a munkában 
kimerül t akaratot, mer t a művészi élmény ér-
zelmi természetű. Ez az élmény tu la j donképen 
nem más, mint érzelmi reflexió, érzelmi gon-
dolkodás, amely lelki folyamatnak megindítója 
és a lap ja szintén egy élmény. Ez az élmény a 
legkülönbözőbb természetű lehet. Sokszor egy 

A művészi élmény legtisztábban érzelmi ter-
mészetű mozzanata maga az alapélmény fölött 
való és az értékeszméhez viszonyított reflexió. 
Ennek az érzelmi természetű mozzanatnak 
azonban éppen reflexív természeténél fogva a 
rendes érzelmektől lényegesen eltérő tu la jdon-
ságai vannak. Valami közvetettség jellemzi ezt 
az érzelmet éppen úgy, mint a képzetet a szem-
léleti képpel szemben. Valahogy halványabb, 
vérszegényebb, kevésbbé anyagszerű ez, mint 
a többi érzelem. A műalkotás élvezetében átér-
zett bánat nem olyan fá jda lmas , mint az, amely 
a való életben suj t le ránk, éppen úgy, min t a 

Mutatvány Drozdy Gyula: „A 
földrajz tanítása a IV. osz-
tályban" c. szeptemberre meg-

jelenő vezérkönyvéből. 

arc, egy tájék vagy egy hirtelen felmerülő 
emlékkép ihleti a lkotásra a művészt. Néha egy 
egész történet a megindí tója a lelki folyamat-
nak. Gondoljunk csak a történelmi festmé-
nyekre, vagy történelmi tárgyú költői alkotá-
sokra. Lehet az élmény akarat i jel legű is, amire 
a modern expresszionista zenében ta lá lhatunk 
példát, amikor a művész magát a lelki élmény 
dinamizmusát t á r ja elénk. Lehet végül az él-
mény érzelmi természetű is, így főként a l írai 
művekben. 

Az élményt a művész mindig egy bizonyos 
cél, egy bizonyos értékmérő szempontjából nézi. 
A műalkotásnak ez az értékeszméje azonban 
nem intellektuális természetű és ezért értelem-
mel a legtöbbször meg sem fogható. A költői 
műveknél ez az értékeszme rendszerint egy 
tanulságban, vagy alapeszmében összefoglal-
ható, sok esetben azonban még i t t is csak érezni 
lehet azt. Ez az értékeszme a művészi élmény-
ben olyasféle szerepet játszik, mint a gondol-
kozásban az a tudat tar ta lom, amelyrre figyel-
münket koncentráljuk. Amint a gondolkozás-
ban is csak azokat a képzeteket engedjük fel-
merülni, amelyek a célul szolgáló tudat tar ta lom 
szempontjából jelentőséggel bírnak, úgy a mű-
vészi élményben is az alapul szolgáló élmény-
nyel kapcsolatosan a lelkünkbe tóduló érzelmek 
közül csak azoknak adunk helyet, amelyek a 
célul szolgáló értékeszmének vagy értékérze-
lemnek megfelelnek. 

képzelt ütés nem f á j annyira , mint a közvet-
lenül érzékelt. Ez a közvetettség jellemzője a 
műalkotásban kifejezett minden érzelemnek. 
Ez a közvetett, reflexív jelleg magyarázza meg 
azt, hogy a műalkotásban rej lő érzelem nem 
tud közvetlenül hatni az akara t ra , nem tud 
cselekvést kiváltani, holott különben az érze-
lem a lelki élet dinamizmusának legfőbb moz-
gatója. H a az átérzés olyan erős, hogy az ér-
zelem elveszti reflexív jellegét, vége van a 
művészetnek is. Ezt lá t juk gyakran a reprodu-
káló művészeknél. H a a művész kizökken a 
reflexióból és a szó legszorosabb értelmében át 
a k a r j a élni azt, amit előad, beleakad az elő-
adásába. Ez a reflektáló érzelem formál ja az 
élményt az értékeszme szerint és ezzel meg-
teremti a mű egységét. 

A művészi élménynek ebből a vázlatos ana-
líziséből is lá that juk, hogy a műalkotásban a 
való élet ad ta élmény-elemen kívül van egy 
értékadó, egyetemes eszme is, amelyhez viszo-
nyí tva értékeli a művész az élményt, az életet. 
Ámde az a szempont, amelyből az életet néz-
zük, amelyhez az élet jelenségeinek és történé-
seinek értékét mérjük, a világnézetünket hatá-
rozza meg. A művészetben tehát éppen úgy, 
mint a filozófiában, világnézet van, csakhogy 
nem fogalmakban, hanem érzelmekben ki-
fejezve. A művészet ezzel a bennerejlő világ-
nézeti elemmel az embert a transzcendentáliák 
felé i r ány í t j a és elvezeti az anyagi természe-
ten túl levő végtelen és örök hatalomhoz. 
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A művészetnek óriási léleknevelő hata lma 
van. T á r g y a lehet minden élmény, segítségével 
tehát a legnemesebb érzések, a legszebb törek-
vések és a legmagasztosabb eszmék világába 
vezethet jük a lelket. De van a műalkotásban 
ezenfelül világnézet is, amelynek segítségével 
a hétköznapi élet tá rgyaiban és történéseiben 
is fe l ismerhet jük és meglá that juk a magasabb, 
az örök törvényszerűséget. És e nevelő hatása 
mellett a művészet szórakoztat, k i ragad az 
életküzdelem fárasztó világából s a munka után 
változatosságot, üdülést kereső léleknek tula j -
donképen fáradság nélkül ad ja meg azokat a 

kincseket, amelyekre az különben csak nehéz 
munka révén tehetne szert. 

A léleknevelő pihenésnek tehát két eszköze 
van; a sport és a művészet. A sport a szociális 
érzelmek fejlesztésével hasznos polgárokat ne-
vel az ál lamnak és a társadalomnak, a művé-
szet pedig a legmagasabb célok felé lendítő 
erejével a lélek individuális értékeit gazdagít ja. 
A munkában elfáradt ember pihenőnapját te-
hát spor t ta l és művészettel kell szórakoztatóvá 
és felfr issí tővé tennünk, hogy szociális szem-
pontból hasznos és egyénileg értékes ú j gene-
rációt neveljünk. 

K I ^ E B B H É O I N É P O K T A T Á S U N K Ú J B E M D J E 
Irta: Dr. vitéz NAGY IVÁN 

„A nyelvi kisebbségek: szerves részei'a 
nemzetnek. Ha természetes joguknak tekint-
jük is anyanyelvük használatát és népéletük 
sajátosságának megőrzését, létük, boldogulá-
suk, jövőjük az őket testvérérzéssel magába 
fogadó nemzethez van kötve." (Hóman Bá-
lint parlamenti beszédéből, 1936 május 20.) 

A Magyarországon élő nemzetiségek oktatás-
ügyének szervezése egyik legfontosabb feladata 
volt az 1867-ben a Habsburg-házzal kiegyező 
m a g y a r nemzetnek. Az akkori közoktatásügyi 
miniszter, báró Eötvös József a népoktatásról 
beterjesztett törvényjavaslatában, amelyet az 
1868 : X X X V I I I . t.-c.-ben törvényerőre emeltek, 
az anyanyelven való oktatásnak szabad érvé-
nyesülést biztosít. E törvény 58. §-a így szól: 

„Minden növendék anyanyelvén nyerje az ok-
tatást, amennyiben ez a nyelv a községben di-
vatozó nyelvek egyike. Vegyes a j k ú községben 
ez okból oly tanító alkalmazandó, aki a község-
ben divatozó nyelveken taní tani képes. Népe-
sebb községekben, ahol többféle nyelvű lakosok 
tömegesen laknak, amennyire a község ereje 
engedi, különböző a jkú segédtanítót választ-
hatnak." 

A nemzetiségi törvény, amelyet ugyanez az 
országgyűlés alkotott meg, (1868 :XLIV. t.-c.), a 
17. §-ában folytatólag megállapít ja, hogy a köz-
oktatás sikeressége érdekében a kormányzat 
egyenesen köteles gondoskodni arról, „hogy a 
hon bármely nemzetiségű, nagyobb tömegben 
együttélő polgárai az általok lakott vidék kö-
zelében anyanyelvükön képezhessék magukat 
egészen addig, hol a magasabb akadémiai ké-
pezés történik". Ezzel kapcsolatban ugyanezen 
törvény 14. §-a megengedi, hogy „az egyház-
községek iskoláikban — az országos iskolai tör-
vény korlátai között •— az oktatásnak nyelvét 
tetszés szerint ha tározhat ják meg". Ezeket az 
alapvető rendelkezéseket, amelyek teljes érvé-
nyükben fennállónak ma is, mindössze kiegé-
szítette az 1879 : X V I I I . t.-c., amely a magyar 
nyelv tanításáról intézkedett, elrendelve, hogy 
egyrészt azokban a tanítóképzőintézetekben, 
amelyekben a tanítás nyelve nem a magyar , a 
m a g y a r nyelv oly óraszámmal legyen taní-
tandó, hogy azt a tanfolyam alatt minden ta-
nítójelölt beszédben és í rásban elsajátíthassa, 

másrészt, hogy a magya r nyelv az összes nyil-
vános népiskolákban köteles t an tá rgyként ta-
níttassák. A magyar törvényhozásnak ez az in-
tézkedése, —• bár az országló magyarság nyel-
vének a latin helyett hivatalos és államnyelvvé 
történt emelése következtében magától értető-
dően szolgálta az országot lakó legnagyobb 
nemzetnek érdekeit is, —• valójában mégis ma-
guknak az egyes nem-magyara jkú nemzetisé-
geknek fejlődését és érvényesülését volt hi-
vatva szolgálni. Kétségtelen ugyanis , hogy a 
központi kormányzat , az ipar, a kereskedelem, 
a közlekedés, a tudományos élet keretében való 
elhelyezkedéshez, ha nem is szükséges, de elő-
nyös volt a magyar nyelv ismerete. És hogy a 
magyar nyelv tanulásának a törvényszabta ke-
retekben történt oktatása mennyire hasznos 
volt nemzetiségeink számára, azt különösen 
láthat juk abból, ha a századvégi idők-
ben a különböző állami tisztviselői karokban, 
a bíróságoknál, az egyetemi tanárok soraiban, 
a tanárok és a lelkészek között nemzetiségi 
megoszlás alapján áll í tunk fel s tat iszt ikai so-
rokat, amelyekből kitűnik, hogy nemzetiségeink 
az ország közéleti, szellemi vezetőrétegeiben 
nemcsak arányszámukat elérték, hanem némely 
nemzetiségek bizonyos pályáknál azt felül is 
midták. Köszönhették pedig ezt éppen elsősor-
ban annak, hogy a sa j á t nemzetiségi nyelvükön 
kívül teljes mértékben ismerték a magya r nyel-
vet is. 

A külföldön is sokat támadott úgynevezett 
Apponyi-féle iskolatörvények sem irányul tak 
a nemzetiségi oktatás ellen, mindössze oda kí-
vántak hatni, hogy a magyar nyelv oktatása 
(különösen a hitfelekezetek által fenntar tot t is-
kolákban is) oly mérvben legyen biztosítandó, 
„hogy a nem-magyar anyanyelvű gyermek a 
IV. évfolyam bevégeztével gondolatait magya-
rul, élőszóval és í rásban érthetően ki tud ja fe-
jezni". Apponyinak ez a törvénye csak hatá-
rozottabb szóval fogalmazta meg a magyar 
országgyűlésnek több mint 100 esztendővel az-
előtt kifejezett kívánságát , amelyet már az 
1792. évi VII . törvénycikk így határozott meg: 
„Ő Ki rá ly i Felsége helyeslésével határozzák a 
karok és rendek, hogy a magyar nyelv tani-
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tása ez ország h a t á r a i között ezentúl rendes 
t an tá rgy legyen." Sajnos, azonban úgy látszik, 
ez a rendelkezés nem igen nyert végrehajtást , 
mert nem sokkal utóbb, már az 1805. évi IV. te. 
5. §-ában sürgetik a karok és rendek, hogy 
„Ö Szent Felsége ezen törvénycikkely fogana-
tosításáról" — gondoskodjék. Érthetetlen volt 
tehát a hazai nemzetiségek túlzó politikai ve-
zetői részéről az Apponyi-féle törvények ellen 
intézett támadás, mer t hiszen az ő 1907: X X V I I . 
törvénycikkével tulajdonképen azt célozta, hogy 
segítségére legyen az egyes hitfelekezeteknek, 
vagy községeknek iskoláik fenntar tásában az-
által, hogy ha j landó fenntartásukhoz államse-
géllyel hozzájárulni. Ezt az államsegélyt nem-
zetiségi iskoláink fenntar tói igénybe is vették, 
ami kitűnik abból, hogy az utolsó békeévben a 
3.321 nem-magyar taní tás i nyelvű iskola közül 
2048 kért és részesült 2,615.000.— aranykorona 
államsegélyben. Különösen igénybevették ezt. a 
támogatást a szegényebb román egyházközsé-
gek, akiknek 1480 iskolája kapott állami se-
gélyt.* 

Támadásnak volt kitéve a háborúelőtt i ma-
g y a r nemzetiségi politika azért is, mert nem-
zetiségi törvényünk nem ismerte el az itt élő 
népeket, mint külön nemzeti kollektivitásokat. 
Tudatosan elfeledkeztek azonban támadóink 
arról, hogy annak következtében, hogy a tör-
vényhozás elismerte elsősorban a román és 
szerb nemzeti egyházak létezését, sőt azok ré-
szére olyan jogosítványokat biztosított, ame-
lyeket talán a kisebbségben lévő magya r fele-
kezeti egyházak sem élveztek, valójában az 
egyes és a magyar állameszmét leginkább tá-
madó népeknek mégis csak autonómiát bizto-
sított az iskolázás terén, tehát éppen azon a 
ponton, ahol egy nép a maga nemzeti kultúrá-
jának kifejlesztését a leghatásosabban tud ja 
biztosítani. 

Felemelt fővel á l lapí that juk tehát meg, hogy 
a magyarság államszervező és á l lamfenntar tó 
hivatásának és képességeinek újból olyan pél-
dá j á t adta a nemzetiségi törvény megalkotása 
és az ezzel kapcsolatos népoktatási rendelkezé-
sek életbeléptetése alkalmával a m a g a szuverén 
akaratából, amit csak több mint félszázaddal 
később a párizskörnyéki békeszerződések, illetve 
az úgynevezett kisebbségi szerződések aláírása 
alkalmával vitt a megvalósuláshoz a nagy nyu-
gati államok jogászi közvéleménye. 

H a összehasonlítjuk ugyanis a fen t hivatko-
zott szerződésekben kifej tet t modern kisebbségi 
jog rendelkezéseit azokkal az intézkedésekkel, 
amelyeket a m a g y a r nemzetiségi törvény a 
többségi magyarság sa já t akaratából megkon-
struál t a hazai nemzetiségek védelmére, illetve 
szabad kulturális és gazdasági fejlődésének biz-
tosítására, úgy még a legelfogultabb kutató is 
kénytelen megállapítani, hogy ezek a kisebb-
ségi szerződések a mi számunkra semmi ú j a t 
nem ír tak elő. Igazol ja ezt különben az is, hogy 
a tr ianoni békeszerződésbe befoglalt kisebbség-

* Olay Ferenc: Kisebbeégi népoktatás. (Budapost, 1935. 
M. Nemzeti Szövetség.) 
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védelmi rendelkezések következtében Magyar-
országnak nem kellett hozzányúlnia a kérdés 
törvényhozási úton való ú jabb rendezéséhez. 
Sőt azáltal, hogy az 1921. évi X X X . tc.-ben, 
amely az iskoláztatási kötelesség teljesítésének 
biztosításáról szól, úgy intézkedett törvényho-
zásunk, hogy „mindenki, akinek gondviselésé-
ben iskoláztatási kötelezettség alatt álló gyer-
meke v a n . . . (annak) jogában van a gyermeket 
akár lakóhelyén akár más községben lévő és 
bármilyen jellegű nyilvános iskolába beíratni 
és járatni", a tanszabadságot oly széles keretek-
ben biztosította, amit sajnos az úgynevezett 
utódállamokban élő magyarok egyáltalában 
nem élveznek. Addig ugyanis , amíg Magyar-
országon a szülő gyermekét bármilyen jellegű, 
tehát állami, községi, felekezeti vagy magán-
iskolába j á ra tha t j a , különösen Romániában és 
Jugoszláviában egyrészt törvényes rendelkezé-
sek útján, másrészt a helyi hatóságok nyomá-
sával a r ra kényszerítik a kisebbségi sorsba ke-
rül t magyarságot , hogy gyermekeiket az állam 
nyelvén tanító állami iskolába járassák, vagy 
névelemzés kapcsán egyszerűen a r ra kötelezik, 
hogy nem a sa já t anyanyelvén tanító feleke-
zeti iskolába, hanem a többségi vagy például a 
Szatmár-vidéki egykori sváb telepesközségek-
ben német iskolába j á r j anak . 

A trianoni békeszerződés következtében meg-
maradt nemzetiségeink arányszáma 45"5 száza-
lékról nem egészen 8 százalékra szállott alá. A 
legnagyobb kisebbségi csoport a németeké, kö-
rülbelül félmillió lakossal, m a j d a tótok követ-
keznek, mintegy 110.000 fővel, és aztán a kisebb 
töredékek, horvátok, szerbek, sokácok, bunye-
vácok, románok és vendek. Magát az iskolázás 
rendjét a 4.800/1923. M. E. számú rendelet álla-
pította meg, amelynek keretében újból ki-
mondva a szabad iskolaválasztási jogot az 
anyanyelven való oktatásra való beleszólási 
jogosultságot adott a helyi érdekelteknek, te-
hát a szülőknek, az iskolaszéknek stb., akiknek 
kívánságára ott, ahol a kisebbségi tankötelesek 
száma legalább 40, az oktatás ezek anyanyelvén 
történjék, vagy legalább részben tanítási nyel-
vül szolgáljon. A kisebbségi tannyelvű iskolák 
tanítóinak kiképzéséről ugyancsak az állam 
volt hajlandó gondoskodni egyrészt azáltal, 
hogy a tanítóképzőintézetekben kisebbségi 
nyelvtanfolyamokat rendezett, másrészt, hogy 
a már állásban lévő és működő tanítók szá-
mára immár tíz éven keresztül Baján tovább-
képző tanfolyamokat létesített. Ezeken a tan-
folyamokon kiváló előadók ismertették a 
nem-magyar tannyelvű népiskolák számára 
kiadott kormányrendeleteket és tantervet , 
azonkívül elméleti és gyakor la t i beszéd- és_ ér-
telemgyakorlatok keretében a legújabb mód-
szereket okta t ják , valamint tá jékozta t ják őket 
a hazai kisebbségek települési viszonyairól, tör-
ténetéről, ku l túrá já ró l stb. Ennek a kormány-
rendeletnek az iskolai hatóságok által való mi-
kénti végrehaj tását szabályozza a 110.478/1923. 
VKM. számú rendelet, amellyel a kisebbségi ta-
nítási nyelvű elemi iskolákra vonatkozóan há-
rom kategóriát állapít meg: 
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A-típus: a magyar nyelv rendes, kötelező 
tantárgy, az összes többi t á rgyak taní tási 
nyelve az anyanyelv. 

B-típus: vegyes kisebbségi és magyar taní-
tási nyelvű iskola, amelyben az illető kisebb-
ség nyelvét, a természeti és gazdasági ismere-
teket, a rajzolást ós kézimunkát anyanyelven, 
a magya r nyelvet, a földrajzot, a történelmet 
és a testgyakorlást magyarul , végül a szám-
tant és az éneket anyanyelven és magyaru l kell 
taní tani . 

C-típus: magya r tanítási nyelvű iskola, 
amelyben az illető kisebbség anyanyelve ren-
des és kötelező tantárgy, az összes többi tan-
t á rgyak azonban magyarul oktatandók. 

A hi toktatásra nézve azonban minden típus-
nál életben maradt az 1797/1914. Ein. VKM. sz. 
rendelet, amely megengedte, hogy a hitoktatás 
anyanyelven történjék, azzal a fenntartással , 
hogy amennyiben valahol a magyar anya-
nyelvű tanulók volnának kisebbségben, azok 
mindegyikének hitoktatása magyarul történjék. 
Ezzel a megoldással közoktatásügyi kormány-
zatunk azt igyekezett elérni, hogy a helyi vi-
szonyoknak megfelelően az egyes népcsoportok 
lokális tömörülése, nagyvárosokban való szét-
osztódottsága, vagy szórványok fo rmájában 
való elhelyezkedése esetén, hozzá tudjon ju tn i 
a szükséges intenzitású anyanyelvű oktatáshoz. 

Az 1932/33. tanévben a következőkép alakult 
az egyes iskolakategóriák száma a különböző 
nemzetiségeknél: -típusú 46 német és 15 szerb, 
.B-típusú 139 német, 2 tót, 1 román, 4 horvát, 
4 szerb, 3 vend; C-típusú 263 német, 51 tót, 10 
román, 17 horvát, 4 szerb, 9 bunyevác és sokác 
és 1 vend. Mindezek az iskolák ugyanakkor az 
állam részéről 1,329.010, a községek részéről pe-
dig 334.821 pengő segélyben részesültek. 

Ezt a céltudatosan megkonstruált iskolarend-
szert hazai kisebbségi töredékeink általában 
megértéssel fogadták és annak gyakorlat i 
végrehaj tása ellen sem volt kifogásuk. Egye-
dül a hazai német kisebbség politikai vezetői 
nem voltak megelégedve ezzel a renddel, amely 
ellen egyrészt idehaza folytat tak küzdelmet, kü-
lönösen az ellen a rendelkezés ellen, hogy a 
helyi hatóságok, illetve érdékeltek kívánsága 
a lapján történt a különböző t ípusú iskolák meg-
szervezése, kifogásul hozva fel, hogy a német 
szülőket a magyar hatóságok befolyásolják is-
kolaválasztási jogukban ós ezért akar ták elérni, 
hogy a népszámlálási statisztika adatai alap-
ján a kisebbségek arányszámának megfelelően 
automat ikusan és hivatalból történténjék a kü-
lönböző iskolatípusok megszervezése. 

Természetes, kívánságukat átvette a né-
német közvélemény és sajtó is; így például an-
nak idején így í r t az Augsburger Poslzeitung: 
„A német kisebbséget illetően még mindig van-
nak nehézségek, ha a német gyermekeknek tör-
ténelmet, földrajzot, vagy gazdasági ismerete-
ket kell anyanyelvükön tanulni. Magyarország-
nak nem lehet és nem szabad sa j á t kisebbsé-
geivel szemben azokat az alapelveket megta-
gadni, amelyek alkalmazását a békeszerződé-
sekkel elszakított magyar kisebbségek számára 

az utódállamoktól joggal követeli, nem utolsó 
sorban azért is, hogy az elszakított németek te-
kintetét, akik mindig és mindenütt megbízható 
magyar állampolgárok voltak a háború előtt 
és alatt , újból magafelé irányítsa és számukra 
a viszatérést az ezeresztendős szentistváni bi-
rodalomba, mint megváltást a mai elnyomás-
ból tudatukban fenntartsa." Igaz, hogy ezzel 
szemben a Reichspost 1928 május 3-iki számá-
ban így í r t : „Hogy a németek nincsenek el-
nyomva, muta t j ák a Budapest-környéki sváb 
községek, ahol német olvasókörök és gazdasági 
egyletek szabadon alakulhatnak, ahol a temp-
plomi szentbeszéd és az oktatás is németül fo-
lyik." Vagy amikor Bethlen Is tván gróf akkori 
miniszterelnöknél 1927 június 17-én értekezlet 
volt, melyen különösen a B-típusú iskolák ki-
építését és a német tanítók kiképzése lehetősé-
gének biztosítását kérték a német kisebbség 
képviselői, a Deutsche Allgemeine Zeitung ezt 
í r ta : „A birodalmi németség szempontjából a 
magyar kisebbségi iskolapolitikának ezt az ú j 
kurzusát őszinte örömmel lehet köszönteni. 
Ezek az intézkedések alkalmasak a r ra , hogy bi-
zonyos kétségeket, amelyek a m a g y a r iskola-
politikával szemben fennállottak, jelentős pon-
tokban szétoszlassanak. Olyan alapokat alkot-
nak ezek, amelyek német és magya r tényezők 
számára a közös egyiitthaladást lehetővé te-
szik." És valóban az 1924'25. tanévi 43 J3-típusú 
iskolából rövidesen 139 vegyes tannyelvű né-
met iskola lett. 

A fentebbiekből kitűnik, hogy a különböző 
magyar kormányok mindenkor igyekeztek a 
ncm-magyarajkú nemzetiségek anyanyelvükön 
történő iskolázását a legteljesebb mértékben 
biztosítani. Poli t ikusok és pedagógusok közö-
sen keresték a módokat, hogy az államnyelv 
kellő ismeretének biztosítása mellett elsősorban 
mindenki a sa já t édes anyanyelvének maradék-
nélküli tudását sa já t í thassa el, mert jól tudjuk, 
hogy gyökértelen virágként h iába próbáljuk 
átplántálni a nem-magyar népek t ag ja i t a ma-
gyar kul túra humuszába, ha a n n a k tápláló 
erőinek felvételére még nem készítettük kellő-
képen elő őket. De meg láttuk azt a keserves 
és kemény harcot is, amit az utódállamokba 
szakadt ós többségből hirtelen kisebbséggé vált 
magya r testvéreinknek kell folytatniok sajá t 
anyanyelvük védelmében. Amellett, hogy kü-
lönösen az impér ium átvételét követő első esz-
tendőkben mindenütt nemcsak középiskolákat, 
hanem nagy számmal, százával zár ták be a ma-
gyar nyelven tanító állami és községi népisko-
lákat, a kisebbségi szerződések kötelező erejű 
rendelkezéseinek félretételével v a g y egyenes 
arculcsapásával az utódállamok olyan iskola-
ügyi rendelkezéseket hoztak, amelyek szinte le-
hetetlenné teszik a magya r kisebbség részére 
mindenütt és megfelelő számú elemi iskolának 
fenntar tását . Vagy pedig ott, ahol nagy nehéz-
ségek közepette a felekezeti alapon tömörült 
magyar kisebbség mégis fenn tud t a r tan i isko-
lát, az egyes családoknál akadályozzák meg, 
hogy gyermekeiket a magyar iskolába küldjék, 
mondván, hogy a katolikus magyar nem küld-
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heti a református m a g y a r iskolába a gyerme-
két, vagy a német nevű, de magyar származású 
és nemzetiségű evangélikus nem j á r a t h a t j a f iát 
a helybeli katolikus m a g y a r iskolába. Ezeket 
az iskolaügyi sérelmeket kellőképen még talán 
nem is panaszoltuk fel annál az egyetlen fó-
rumnál , amely kellene, hogy hivatalból gondját 
viselje a közép- és keleteurópai államok többsé-
geinek, vagyis a Nemzetek Szövetségónéi. De 
ha nem is panaszkodtunk eleget, egyet minden 
esetre igyekezni kell megtenni és ez az, hogy 
olyan iskolapolitikát kell idehaza folytatnunk, 
amelyre bármilyen összehasonlítás alkalmával 
önérzettel hivatkozhatunk, mondván, hogy a 
csonka ország teljes mértékben kielégíti nem-
zetiségeink iskoláztatási kívánságait . 

Vitéz jákfai Gömbös Gyula kormányra ju tása 
alkalmával kiadott „nemzeti munkaterv"-ben 
és képviselőházi bemutatkozásakor ugyancsak 
kitért er re a problémára is és már ott ígéretet 
tett nemzetiségeink méltánylandó álláspontjá-
nak elismerésére.* 1935 december 23-ával jelent 
meg azután a Budapesti Közlöny 234. számában 
az a kormányrendelet, amely 11.000/1935, M. E. 
6z. alat t újonnan és az eddiginél megfelelőbbnek 
látszó pedagógiai keretben szabályozza a ki-
sebbségeink elemi oktatásügyét. 

Ez az ú j kormányrendelet megszüntetve a 
fentebb ismertetett A), B) és C) t ípusú iskolá-
kat és érvényben h a g y v a a hit- és erkölcstan 
oktatására vonatkozóan kiadott 1914. évi ren-
deletet, úgy intézkedik, hogy az összes kisebb-
ségi iskolákban az anyanyelvi és szülőföldisme-
reti tantárgyak, a számtan, a természetrajz, ter-
mészettan, gazdaságtan, egészségtan, r a j z és 
kézimunka a tanuló anyanyelvén, a magyar 
nyelvi és az ú. n. nemzetismereti tantár-
gyak, tehát a földrajz, történelem, a polgári jo-
gok és kötelességek, azonkívül az ének, vala-
mint a testnevelés okta tása magyar nyelven tör-
ténjék. Ezt a didaktikai szempontból helyes 
megoldást, amely a gyermekek szókincsének 
figyelembevételével és később az életben való 
elhelyezkedés szempontja inak tekintetbevételé-
vel osztotta szét a t an tá rgyaka t a két nyelv kö-
zött, helyesen egészíti ki az az intézkedés, hogy 
a IV—VI. osztályban a számtani, természeti és 
gazdasági ismeretek magyar nyelven, a föld-
rajz, a történelem és alkotmánytan viszont az 
anyanyelven ismétlendők meg. Ez az ismétlés 
teljes mértékben biztosítani fogja most már 
azt, hogy a kisebbségekhez tartozó gyermekek 
anyanyelvükön teljes mértékben elsaját í thassák 
az írás-olvasás, á l ta lában tehát a megértethető-
ség olyan fokát, hogy szükségleteiknek megfe-
lelően nyelvtanilag helyesen tudjanak beszélni 
és írni, másrészt az á l lam nyelvét is megfelelő-
kép megtanulják. Gondoskodott azonban ez az 
iskolarendelet még a r ró l is, hogy azokban a 
községekben, ahol legalább 20 mindennapi tan-

* Súlyt helyezünk a kisebbségi jogok teljes érvénye-
sítésére. (Nemzeti Munkaterv 3. pont) . . . „A nemzetiségi 
kérdésben az az álláspontom, hogy azt a toleranciát, ame-
lyet a magyar nemzet egy évezreden keresztül gyakorolt, 
továbbra is gyakorolni a k a r j a . . . " (1932. évi okt, 11-i 
beszédből.) 

köteles kisebbségi szülő kívánja, úgy gyerme-
keik számára az anyanyelvi ismereteket a nép-
iskolában ugyancsak anyanyelven ad ják elő, 
de viszont biztosí t ja azt is, hogy olyan közsé-
gekben, ahol ezentúl nem lesz magyar tanítási 
nyelvű iskola, a magyar anyanyelvű gyermek 
mégis magyarul nyer je oktatását. 

E legújabb „rendezés egyetemes nemzetneve-
lési és nemzetpolitikai szempontok szerint tör-
tént, hogy véget vessen annak az eddigi állandó 
nyugtalanságnak, zavarnak és állandó izgatott 
lelkiállapotnak, amely a különféle iskolatípu-
sok miatt az összes kisebbségi nyelvet beszélő 
községekben fennállott", — mondotta Hóman 
Bálint par lament i expozéjában. 

S valóban, a tanítói kar, sőt a nempedagógus 
közönség előtt is nyilvánvaló az ú j rendezés 
előnye: az egység és az a módszertani felépítés, 
liogy az elemi iskola I. osztályában taní tandó 
tantárgyak a gyermek anyanyelvén taní t tatnak 
ós később következik csak el az általa kevésbbé 
ismert magyar nyelven való oktatás. 

Imre Sándor dr. volt államtitkár, a műegye-
temen a pedagógia tanára í r j a* ezzel kapcso-
la tban: 

„A nevelői gondolkodásban századok óta alap-
tétel s ma m á r tudományosan is kétségtelen, 
hogy a tanítás csak olyan nyelven lehet sike-
res, amelyet a gyermek teljesen ért és maga is 
helyesen beszél; ez a nyelv az iskolábalépő 
gyermekre nézve az anyanyelv, elenyészően 
csekély kivétellel egyedül e z . . . 

Ismeretlen nyelven tanuló gyermekben az a 
folyamat, hogy ú j anyag csak a régihez kap-
csolódva világosodkatik meg, nem indulhat meg 
s ha mégis megindul, legfeljebb külső kapcso-
latot jelent; ta r ta lmi kapcsolódást az ismeretlen 
szavak nem teremtenek. Ezzel lehetetlenné vá-
lik az elemi oktatásban egyedül sikeres mód-
szer: a teljesen közvetlen beszélgetés. Erre nincs 
mód, mert a gyermek az ismeretlen nyelven 
sem kérdezni, sem felelni nem t u d . . . " Ezt a 
meglehetősen nehéz és kényes didaktikai pro-
blémát az ú j m a g y a r iskolarendelet eredménye-
sen oldja meg. 

Az ú j rendezés természetesen határinkon túl is 
tárgyalás alá kerül t a külföldi saj tóban és meg-
ál lapí that juk, hogy általában kedvező fogad-
ta tás ra talált. A német kormány félhivatalosa 
a Deutsche Diplomatisch-Politische Correspon-
dent** többek között ezeket í r t a : „Az ú j szabály-
zat kitűnik azzal a rokonszenvesen ható törek-
vésével, amely számolni k íván a kisebbségek-
nek az életre való jogával és lehetővé k íván ja 
tenni hagyományos kul túr javaiknak ápolásá-
val . . . Ha mindenüt t meggondolnák, hogy egy 
törvénytisztelő kisebbségi politika lényeges 
eszköz a jó nemzetközi viszonyok kialakítására 
és a népeknek a bizalom légkörében való köze-
ledésére, akkor m á r ezzel az összetűzéseknek 
sok anyagát kiküszöbölték volna a világból. 

* „A nyelvi kisebbségek iskolái." (Orsz. Középisk. Ta-
náregyesület Közlönye, 1936. évi 7. szám.) 

** Mint folyó évi I. 15-i számunkban, a 60. oldalon 
már közöltük. 
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Ebből a szempontból a magyar rendeletet Né-
metországban is üdvözlik." 

Ezzel szemben a cseh kormány német nyelvű 
félhivatalosa a Prager Presse j a n u á r 3-i száma 
„Fordulat a m a g y a r kisebbségi politikában" 
címmel nem á ta l j a a r r a hívni fel olvasói figyel-
mét, hogy a m a g y a r kormányrendelet „végre 
közeledik azokhoz az alapelvekhez, amelyeket 
Csehszlovákia kisebbségi pol i t iká ja alkal-
maz. (?!)" S nagy szemforgatva í r j a : „Ha az 
ú j rendelkezést mind a németeknél, mind a szlo-
vákoknál alkalmaznák, az egy lépést jelentene 
a csehszlovák és magyar kisebbségi politikának 
legalább részbeni egyensúlyához, ami adalék 
volna jobb polit ikai légkör megteremtéséhez 
két ál lam között." Mi e helyen nem a k a r j u k 
kri t ika tárgyává tenni a cseh kormány kisebb-
ségi iskolapolit ikáját , mindössze megállapít juk, 
hogy az utódállamokban élő magya r ság a maga 
számára sohasem kívánt többet, mint amit an-
nak idején mi biztosítottunk a nemzetiségeink-
nek. A határokon túli magyarság vezetői részé-
ről számtalanszor hallatszott m á r el a kíván-
ság: nem kívánnak ők többet, minthogy ma ve-
lük szemben ha j t s ák végre az egykori magyar 
nemzetiségi törvény rendelkezéseit. 

Az átszervezési e l j á rás t úgy kell lefolytatni, 
hogy legkésőbb az 1938/39. tanévben m á r az ú j 
tanterv szerint kezdődhessék meg a tanítás. 
A m. kir . vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által március hó 5-én kiadott 760/1936. ein. számú 
rendelet (lásd Hivatalos Közlöny, 1936. évi ápr. 
1-i 7. szám) tehát úgy intézkedik, hogy a vonat-
kozó jegyzőkönyvek legkésőbb 1938 j a n u á r hó 
31-ig terjesztessenek fel. Vagyis, — amint a köz-
oktatásügyi tárca költségvetése alkalmával mi-
niszterünk mondotta, — „a szülők kívánságára" 
kell az eddigi három t ípusú kisebbségi iskolát 
az egységes, ú j tantervű, nemzetiségi nyelven 
oktató iskolává átszervezni. 

Hóman Bálint közoktatásügyi miniszteré az 
érdem, hogy akkor, amikor a körülöt tünk lévő 
államokban egymás u t á n zár ják be a magyar 
iskolákat és kényszerítik elszakított testvéreink 
gyermekeit az idegennyelvű iskolákba, ő példát 
mutatóan rendezte, hogy csonka hazánk nem-
magya ra jkú gyermekei saját anyanyelvükön 
tanulják megismerni és megszeretni hazánkat. 
Szeretnénk remélni, hogy ez a m a g y a r iskola-
rendelet kedvezőbb kihatással lesz az utódálla-
mokban élő magyarság sorsára is. 

A Z Ú J I S I t O L A F Ő B B J E L L E M V O N Á S A I 
í r ta: SZALATNYAI Ö D Ö N 

Mindnyájan tudjuk , hogy a múl tnak nevelési 
eszközei, taní tás i módszerei n a g y változáson 
mentek át azért, hogy a mai kor igényeinek és 
követelményeinek megfelelhessenek. Így m a 
már nem lehet büszke az a tanító, akinek osz-
tá lyában a gyermekek egy adot t pil lanatban 
egyformán gondolkoznak, egyformán felelnek, 
cselekszenek s egyforma eredményt érnek el. 
Ez jó volt a régi iskolában, ahol nem a gyer-
mek, hanem az anyag állt a t an í t á s központjá-
ban, amit a gyermeknek mindenáron és egyenlő 
módon, legtöbbször a szó, a beszéd kedvéért el 
kellett sa já t í tani . Valahogyan éreztük, tudtuk , 
hogy ez nem volt természetes, sem pedig őszinte, 
mert minden gyermek csak s a j á t természete, ér-
telmi fejlettségi foka, tehetsége szerint tud fe j -
lődni s így az osztályban egyenlő eredményt, 
igazi eredményt elérni nem lehetett . Az a régi 
osztálytanítás, ahol a tanító beszélt legtöbbet s 
a gyermekek csak befogadtak, m a már a múlté . 
A régi kérdés- és feleletmódszer rendszerint 
olyan volt, hogy a kérdésben m á r benne volt a 
felelet is s a r r a csak egyenlő módon lehetet t 
felelni. Az egyenlő feleletet elősegítette még a 
fo rma is, amelyet a gyermekek felelés közben 
használtak. Ez legtöbbször kérdésismétlés volt , 
beleszőve a kérdésre váró feleletet is. A másik 
az úgynevezett lecketanítás volt, miközben a 
régi iskola nem nézett az életre, nem a gyermek 
érdeklődési körére, felfogóképességére, hanem 
csupán a leckére. Ennek különböző módon való 
e lsa já t í tása volt a cél. Legfeljebb szavakba, for-
mákba öntött erkölcsi szabályokban vagy tu-
dományos meghatározásokban lá t tuk az ered-

ményt, amelyet nem is a gyermek, hanem maga 
a tanító vagy a tankönyv öntött formába, a 
gyermek pedig csak beemlézett. 

Ne vegye senki zokon, hogy a múl tnak ezekre 
a h ibái ra rámuta tunk. Ebben nem a mult leki-
csinylése, a lelkiismeretes munka kritizálása 
rejlik, hanem a jobb, a tökéletesebb felé való 
törekvés, a fejlődés eredménye, ami elől az is-
kolát sem szabad elzárni. Hogy az iskolák belső 
életének megváltoztatása ilyen gyors ütemben 
történt, az a nagy tudású s a tömegekre szug-
gesztív erővel ható művész tanítók, tudós pe-
dagógusok fáradságot nem ismerő munkássá-
gán kívül, az elvek tisztaságában, meggyőző 
erejében rej let t . Érdekes, hogy mióta ezek a 
reformok nálunk is megindultak és folynak, 
alig-alig hangzott el ellenük valami ellenvetés. 
Amelyek elhangzottak is, azok is szegények, 
vértelenek voltak, s amilyen hirtelenül jöttek, 
olyan hirtelen el is multak. Igaz, hogy ezek az 
ellenvetések is meggyőződésből f akad tak s el-
lenvetéssé azért váltak, mert a felszólalók még 
nem hato l tak eléggé az ú j dolgok mélyére. S 
még m a sem mondhat juk az ú j í t ás t teljesen be-
fejezettnek. Elméletben talán már tisztázódtak 
az elvek, de gyakorlat i megvalósításban bizony 
még sok kívánnivaló van. 

Az ú j iskolában m á r nem lehet egy csendes, 
gépiesen engedelmes, mindent könnyen befo-
gadó, de semmit sem alkotó gyermeket példá-
nak ál l í tani . I t t már az önállóan gondolkozó, a 
kereső, a kutató, az alkotó gyermek a példa. Áz, 
aki megfigyel, lát, ítél, következtet, mégpedig 
önállóan, szabadon. E r r e azonban nevelni kell 
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a gyermeket. De ta lán nevelni sem kell, csak 
a megfigyelésben, a gondolkozásban, a követ-
keztetésben, ítélésben és kifejezésben nem sza-
bad gátolni, mert hiszen a keresési, kutatási 
és szabad gondolkozási vágy ott él minden gyer-
mek lelkének a mélyén. Igaz, hogy nem minden 
lélekben van meg egyformán, de megvan mind-
egyikben a maga módján. És nem mindig 
egyenlő mértékben. Egyszer nagyon is élénk a 
munkakedv, a gondolkozó, következtető képes-
ség, máskor meg lanyhább, csendesebb. A mo-
dern taní tó ennek is okát keresi. Tudja, hogy 
lehet a test is gá t ló ja a lélek munkájának . 
Tudja , hogy az egyik dolog jobban, a másik 
alig-alig érdekli a gyermeket. Lehet az is, hogy 
esetleg a tanító nem j á r t el elég módszeresen s 
nem keltette fel úgy az érdeklődóst, hogy a 
tárgy, az anyag a gyermek érdeklődését fel-
kelthette volna, stb. A ma iskolájának taní tója 
tehát nem elégszik meg annak egyszerű észre-
vevésével, hogy egyik vagy másik gyermek 
figyelmetlen, gondolkozása lanyha, bágyadt, 
hanem annak az okát is keresi s ha az okot 
megtalálta, akkor azt elhárítani is igyekszik. 

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a gyer-
meket teljesen magá ra hagyjuk, s kedélyálla-
potától, munkakedvétől tesszük függővé a mun-
kát. Óh, nem! A taní tónak meg kell a gyer-
mekkel éreztetnie, hogy van idő, mikor dolgoz-
nia, tanulnia kell. S ez a megéreztetés más mó-
don történik a kisebbeknél és más módon a na-
gyobbaknál. Tudja, hogy a kicsinyeknél az ön-
kénytelen figyelemnek van helye, azért olyan 
el járást használ, amely a gyermek figyelmét 
felkelti, érdeklődését leköti, míg a nagyobbak-
nál már önkéntes f igyelemnek is kell lennie, 
tehát a figyelmet az akara tnak is kell szabá-
lyoznia. A tanítás anyagá t is ennek megfelelően 
válasz t ja ki a tanító s feldolgozás közben olyan 
eszközöket alkalmaz, amelyek a gyermek fej-
lettségi fokához s érdeklődési köréhez mértek. 
Az ú j iskolában, még a tömegnevelés, tömeg-
taní tás dacára is, egyéni a nevelés és a taní-
tás. A közös munkához mindenki annyi t ad és 
annyiban vesz részt, amennyit ere je és tehet-
sége megenged. Taní tás közben mindenki figyel, 
mindenki érdeklődik, gondolkozik, dolgozik, de 
nem mindenki egyszerre beszél, csak az, akit a 
tanító felszólít. Néha azonban vannak spontán 
megnyilatkozások is. I lyenkor nem baj , ha egy-
szerre többen is beszélnek, felkiál tanak, örül-
nek, nevetnek, kacagnak. A léleknek ilyen spon-
tán kitörései a legértékesebb mozzanatai a ta-
nításnak. Ilyenkor az egész osztály egy testté, 
egy lélekké olvad össze, ami a közösségre való 
nevelésnek egyik legjobb eszköze. 

A tömegnevelésnek, tömegtanítási!ak ez a sza-
badabb a l ak ja azonban sok veszélyt is re j t ma-
gában. Igen könnyen megtörténhetik és meg 
is történik, hogy az élelmesebb, tehetségesebb, 
merészebb gyermekek annyira előtérbe helyez-
kednek, hogy elnyomják a szerényebbeket, a 
gyengébb tehetségűeket, a bátortalanabbakat . 
Míg az élelmesebbek, élénkebbek, tehetsége-
sebbek állandóan szerepelnek, addig a gyen-
gébbek, szerényebbek hallgatnak. Éo i t t kez-

dődik a ba j , mert az osztálynak csak egy 
része dolgozik, fejlődik, m í g a másik része csak 
imitt-amott szedeget össze valami morzsácska-
kat, ami éppen nekik ju t . A tanítónak ebből a 
szempontból is végtelenül körültekintőnek kell 
lennie. Neki a tanítást úgy kell vezetnie, hogy 
a munkában valamennyi gyermek résztvegyen. 
S ez nem is lesz nehéz, h a szem előtt t a r t juk , 
hogy nemcsak a jelentkezőket, élelmeseket, te-
hetségeseket szólítjuk fel, hanem a közepeseket, 
gyengébb tehetségűeket, szerényebbeket is, sőt 
ezeket á l l í t juk leginkább munkába. Nem múl-
ha t el óra, hogy a közepes és gyengébb tehet-
ségű gyermekeket valami sikerhez ne ju t tas-
suk. A beszélgetést úgy i rány í t juk , hogy a gon-
dolkoztatás, fejtegetés, következtetés, ítéletalko-
tás, ezek ér te lmi és fej let tségi fokához is si-
muljon. Taní tás közben nem a legjobbakhoz, a 
legtehetségesebbekhez szabom az anyagot, a fej-
tegetést és a megértetés folyamatát , hanem a 
többséghez, az átlaghoz. Ügy intézem, úgy ve-
zetem a taní tás t , hogy a tehetségesebbeknek is, 
meg a közepeseknek, a gyengébbeknek is jus-
son munka, mégpedig szellemi erőt k i fe j tő 
munka. 

Nagy és gyakor i hiba az, hogy a közepesek-
nek és gyengébbeknek sokszor még a kérdést 
is másként a d j u k fel, min t a tehetségesebbek-
nek. Az igazi tanítónak ettől tartózkodnia kell. 
Az osztálynak nem szabad azt észrevennie, hogy 
a tanító miér t i r ány í t j a így a tanítás, a m u n k a 
menetét. Ez a gyengébbek lelkében lealacso-
nyító, kellemetlen érzelmeket keltene, a tehet-
ségesebbeket pedig elbizakodottá tehetné. Fino-
man, észrevétlenül kell a taní tás t az egyének 
tehetségéhez mér t alakban vezetnünk. Lassan-
ként úgyis kibontakozik a közösség keretében, 
hogy ki a tehetségesebb s ki a gyengébb tanuló. 
Ezt megérzik maguk a gyermekek is, de a r r a 
vigyáznunk kell, nehogy az lenézéssé, elkapatott-
sággá, dölyfősséggé fa ju l jon . „Minden gyer-
mekben van valami érték s ezt az ér téket kell 
megfognunk, ezt kell továbbfejlesztenünk", — 
mondotta Drozdy Gyula az egyik szünidei to-
vábbképző tanfolyamon. És ezt az ér téket a 
társakkal is észre kell vétetnünk, meg magáva l 
a gyermekkel is meg kell éreztetnünk. E z t kí-
ván ja a társaséletre való nevelés is, meg a so-
katjelentő önbizalom nevelésének gondolata is. 
H a pedig m á r az osztály odáig fejlődött, hogy 
a tehetségesebbek észreveszik a gyengébbek ér-
tékeit és hibáit , azon kell lennünk, hogy az 
erősebbek segítsék a gyengébbeket, bátorí tsák 
a bátortalanokat . Nem hivalkodásból, fölényes-
kedő alakban, hanem szívből fakadóan, önzet-
lenül, szeretetből, egyetakarásból. Ha az osz-
tályt ilyen munkaközösségre tudjuk nevelni, 
akkor már nagy eredménnyél dicsekedhetünk. 

Az ú j iskolában más a szemléltetés is, m in t a 
régiben volt. I t t sok-sok kirándulás, séta, meg-
figyelés, szemléletismétlés, kép, rajz, modell, 
plasztika és más cselekedtetéshez szükséges esz-
köz kell. Aztán meg nemcsak azt kell szemlél-
tetés közben észrevétetni, ami a tárgyon, a kör-
nyezeten látható, hanem a hátteret , a környe-
zetet, a r a j t a található gondolatot és érzést is 
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meg kell kerestetnünk, a lényegét kiemelnünk, 
illetve kiemeltetnünk. Észre kell vétetnünk, 
hogy a szemléltetett anyag miféle kapcsolatban 
van a gyermekkel, az élettel s miféle nevelői 
hatások válthatók ki abból. Valami közvetlen 
viszonyt kell teremtenünk a gyermek és szem-
léltetés anyaga között azért, hogy annak lé-
nyege minél értékesebb és maradandóbb nyo-
mot hagyjon a gyermek lelkében. 

A közös szemléletek mellett az ú j iskolában 
nagy szerepe van az egyéni tapasztala toknak 
és élményeknek. Keresnünk, ku ta tnunk kell, 
hogy azzal az anyaggal, amellyel foglalko-
zunk, miféle viszonyban volt vagy van a 
gyermek. Mindezeket elő kell hívnunk, meg-
hal lgatnunk és feldolgoznunk úgy, amint kí-
vánatos. Az élmények, tapasztalatok értékét ki 
kell aknáznunk, a helytelen tapasztalatokat , 
leszűrt megállapításokat helyesbítenünk, a hiá-
nyosakat bővítenünk. Az egyéni tapasztalatok-
nak és élményeknek már csak azért is nagy 
szerepük van a tanításban, mer t így a meg-
lévőből, magából a gyermek képzetanyagá-
ból indulhatunk ki s ezzel a t an í tás anyagát 
közelebb hozhat juk a gyermekhez. Akár van-
nak a gyermeknek a tanítás anyagával kap-
csolatos élményei, akár nincsenek, nekünk 
arról kell gondoskodnunk, hogy tanítás köz-
ben élményeket nyuj tsunk, mégpedig minél 
erősebbeket, világossabbakat. Ezek az élmé-
nyek gazdagí t ják a lelket, gya rap í t j ák az is-
meretanyagot, nemesítik az érzelmeket. Az át-
élt élménynek tapasztalat i szerepe van a lé-
lekben s ez minél világosabb, minél mélyebb, 
annál értékesebb. 

A munkál ta tás , cselekedtetés, az önálló gon-
dolkozás elve azt kívánja, hogy a megismerte-
tendő anyaghoz a gyermekek minél többet hoz-
zanak. Ezért van az, hogy az ú j iskolában a 
házi feladatok nemcsak a begyakorlást szol-
gálják, hanem az anyaggyűj tés t is. A gyerme-
kek olyan feladatokat kapnak, amelyekkel 
a r r a késztet jük őket, hogy a taní tandó anyag-
hoz már előre gyűj tsenek otthon, a határban, 
a környezetben szemléleteket, tapasztalatokat . 
Ezeknek a megfigyelési feladatoknak már-
csak azért is nagy értékük van, mert velük 
a r ra kényszerí t jük a gyermekeket, hogy ön-
állóan is t ud janak megfigyelni, megfigyelésük-
ről beszámolni, azokról ítélni, következtetni. 
Ilyen megfigyelési feladatokat adhatunk a 
beszéd- és értelemgyakorlatokból, a számolás-
ból, mérésből, a természeti, gazdasági, háztar-
tási ismeretekből, az egészségtani anyagból, 
sőt a nyelvi magyarázatokból is. Ezeket a 
megfigyelésket, önállóan szerzett tapasztalato-
kat, élményeket mindig bele kell szőnünk ta-
ní tásunkba. Ezzel a gyermekek maguk is csak-
hamar megérzik, hogy mindaz, amit az isko-
lában tanulnak, szoros kapcsolatban van az 
élettel. Hogy a megfigyelési feladatokat minél 
tökéletesebben, határozottabban, világosabban 
áll í thassuk a gyermekek elé, m á r előkészület 
közben gondoljunk r á juk s ál l í tsuk össze sor-
rendjüket s azokat a szempontokat, amelyeket 

a gyei'mekeknek keresés, megfigyelés közben 
követniök kell. H a szükséges, jegyeztessük föl 
ezeket. H a kell, k ívánjuk meg a gyermekek-
től, hogy megfigyeléseiket vagy azoknak egy-
egy mozzanatát vessék pap í r ra és pedig írás-
ban, esetleg rajzban. Az nem baj , ha a gyer-
mekek taní tás közben, mikor egyéni meg-
figyeléseikről beszámolnak, mind já r t elmond-
ják tapasztalataikról alkotott véleményüket is-
Ha ezek jók, helyesek s megfelelnek annak a 
célnak, amiér t az anyagot tan í t juk , akkor úgy, 
amint van elfogadjuk, ellenkező esetben javí t -
juk, pótoljuk, megvilágí t juk. 

Az előző tapasztalatszerzés mellet t a taní-
tás után is ad junk házi megfigyelési feladato-
kat. Ezek is szorosan kapcsolódjanak az 
anyaghoz s annak megrögzítését, mélyítését 
szolgálják. Nem leckeszerű feladatokról van 
itt szó, hanem a taní tot t anyaggal kapcsolatos 
megfigyelésekről, tapasztalatgyűjtésekről . Ez 
azonban nem zá r j a ki azt, hogy könyvből oda-
haza ne olvasgassanak. Sőt ez a rendszer egye-
nesen megkívánja azt. Az olvasgatás szolgál-
ha t j a a megrögzítést, mélyítést, de szolgálhatja 
a. hiányok pótlását is. Pl . H a Szent Lászlóról 
tanítok s a taní tás közben csak egy-két Szent 
László-mondát ismertettem meg, akkor azt 
mondom a gyermekeknek, hogy még több ilyen 
mondát őrizget a nemzet a nagy királyról s 
ezek ebben a könyvben megvannak. Olvassák 
el s a következő alkalommal majd elmondják. 
Vagy: H a számolás, mérés közben a téglalap 
területének kiszámítását ismertet tem meg, a 
házi feladat az lesz, hogy számítsák ki, hány 
négyzetméter a szobájuk, konyhájuk, udva-
ruk, ke r t jük területe. Ez különösen akkor lesz 
értékes, ha előzőleg már megméret tük szobá-
juk, udvaruk, ke r t jük hosszúságát, szélessé-
gét s egy-két gyermek adatai t taní tás közben 
fel is használ tuk. Ezek már az iskolában meg-
tudják, hogy hány négyzetméter a szobájuk, 
udvaruk, ke r t j ük területe, de nem tud ják meg 
azok, akiknek adatai t az idő h iánya miatt óra-
közben nem használtuk föl. A tanul tak alap-
ján már ők odahaza önállóan számít ják ki, a 
szoba, az udvar , a kert területét . 

Drozdy iskolájában lát tam, hogy ő ilyen 
megfigyeltetési feladatokat csoportokkal is vé-
geztetett, Az egyik csoport, pl. azt f igyelte 
meg, hogy a villamosmegállónál hányan száll-
tak le, a másik csoport pedig azt figyelte, hogy 
hányan szálltak föl rá. A harmadik csoport 
azt nézte, hogy hány férf i , hány nő, hány gyer-
mek szállt le a villamosról s mit visznek azok. 
Az egyes csoportokba osztott gyermekek el-
mondták megfigyeléseiket. Ezeket taní tás köz-
ben fölhasználta, s a többek között a r ra is kö-
vetkeztettetett, hogy miért jöhettek az utasok 
a r ra a vidékre s hová mehettek azok, akik föl-
szálltak. E g y más osztály csoport jai az utca 
képét f igyelték meg. Az egyik csoport reggel 
fél nyolckor, a másik délután egy órakor, a 
harmadik pedig este s így a három csoport 
megfigyeléséből tevődött össze az az anyag, 
amelyet a beszéd- és ér telemgyakorlat i órán 
feldolgozott. Azt is lát tam, hogy az osztályt 
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együttes megfigyelésre küldte a piacra. Ott 
azt f igyelték meg a gyermekek, liogy hogyan 
beszélnek a vevők s hogyan az eladók. Be-
számolás közben a gyermekek utánozták a 
vevők s az eladók beszédét, hangsúlyát , táj-
szólását, sőt még a mozdulataikat is. Követ-
keztettek arra, hogy ki budapesti, ki vidéki, 
ki jómódú, ki szegény, ki takarékos, ki körül-
tekintő, ki óvatos, ki beszél helyesen, ki hely-
telenül, magyar ta lanul , stb. Ebben a tanítás-
ban határozottan kidomborodott az az elv, 
hogy az életből, az életnek tanulnak a gyer-
mekek. 

Az ú j iskolának igen fontos jellemvonása 
még az anyag kiválasztásának a szempontja, 
amelynél az ismeretszerzés, i smeretnyuj tás 
mellett igen tekintélyes helyet kap a nevelési 
szempont is. Az anyagot úgy kell kiválaszta-
nunk, hogy a taní tásnak minél több olyan moz-
zanata legyen, amelyekkel nevelői hatásokat 
érhetünk el. És ezek a nevelői hatások nem ál-
talánosak, hanem mindenüt t konkrétumokhoz 
kapcsolódnak és a gyermek egyéni életére vo-
natkoznak. I t t is átélésekről van szó. Olyanok-

ról, amelyek lehetőleg mély nyomot hagynak 
a gyermek lelkében. I t t sem elégszik meg az ú j 
iskola a szóval, hanem az átélt hatásokat cse-
lekedetekben kifejezni is megkívánja. Ezzel a 
cselekvő iskola fogalma nemcsak a kéz munká-
jában, hanem a cselekvések a tettek egész te-
rületére kiterjed, ami a jó szokásoknak, az er-
kölcsileg helyes cselekedeteknek állandó kö-
vetésében nyilvánul. Az el járás lényege az, 
hogy a gyermek maga is belássa, hogy mi he-
lyes és mi helytelen erkölcsi szempontból, így 
tehát a módszerben az erkölcsi belát tatás van 
előtérben. I t t azonban nagyon vigyáznunk kell 
a gyermek fejlettségi fokára, mert a belátta-
táshoz már bizonyos lelki fejlettség, erő kell, 
ami a kisebb gyermekeknél még nincs meg. 
Ezeknek elég a szépnek, a jónak, a nemesnek 
meglát tatása, észrevétetése, megéreztetése. A 
nagyobbaknál, a szellemileg fejlettebbeknél 
kezdődhetik csak a beláttatás. 

Még sok, nagyon sok vonása van ezenkívül 
az ú j iskolának, amely a szótanítást követő is-
koláktól megkülönbözteti. Ezekkel m a j d más 
alkalommal foglalkozunk. 

B O i C O H Z E S T J Á N O S N E V J E L O I B E 1 D I S Z E R E 
— Dr. Mester János egyetemi tanár könyve • — 

Különös, hogy Bosco Szent Jánossal ós an-
nak nevelői rendszerével nein foglalkozunk 
olyan mértékben, ahogyan ez az ú jkor i nagy 
olasz nevelő megérdemelné. Pedig ennek a cso-
dálatosan tisztalelkű pedagógusnak elvei, gon-
dolatai egytől-egyig olyanok, amelyek a mai 
kor nevelési rendszerébe nemcsak hogy be-
illeszthetők, hanem egyenesen odakívánkoznak. 
Éppen azért hálával kell fogadnunk Mester 
János könyvét, mely tömören és világosan 
t á r j a elénk Bosco Szent Jánosnak a nevelésre 
vonatkozó s a fennálló szalézi intézetekben 
meghonosodott nevelési elveit. 

A könyv első részében Don Bosco életével, 
nevelői személyiségével, műveivel, intézeteivel, 
irodalmi munkásságával s főbb nevelői néze-
teivel ismerteti meg a szerző az olvasót. Már 
ebből a részből t isztán és határozottan bonta-
kozik ki Don Bosco nagysága, mégpedig álta-
lános emberi és nevelői szempontból nézve. 
Életének minden mozzanata isten- és ember-
szeretetből fakadó akarás , tett, cselekedet. 
Amit mond, hirdet és alkot, az mind, mind 
mélységesen vallásos alapon nyugvó nevelői 
lélek felemelő gondolata és cselekedete. Nála 
minden az Isten képére teremtett ember töké-
letesítéséért történik. H a elgondoljuk, hogy 
mit jelentene, ha a nevelők személyisége Don 
Bosco példá ja és nézetei szerint alakulna, az 
ő hitével, akarásával és cselekedetével páro-
sulna, elénk tárul az az eszményi világ, amely-
ben csak jó, szép, nemes gondolat és cseleke-
det van. 

A könyv második részében Bosco Szent Já-
nos Didaktikájával foglalkozik a szerző. Rá-

muta t ar ra , hogy a nagy olasz nevelő elméleti 
pedagógiával nem sokat foglalkozott, hanem 
annál inkább megfigyelte a gyakorlat i nevelők 
munkájá t . Különösen az iskolatestvérek i ránt 
érzett mélységes hálát, mert tőlük sokat tanult 
s annak a nyomában támadt fel lelkében a 
hivatásérzet, a hivatásszeretet . Az ő didaktiká-
jának alapelve: a szelídség és szeretet. A neve-
lésben a korholást, az ütlegelést, mely a mult 
század elején még divat vol t : kárhozta t ja . Azt 
t a r t j a , hogy a büntetést m á r megelőzte a bűn, 
a helytelen cselekedet s a büntetést csak azért 
szabják, osztogatják, hogy a gyermeket a kel-
lemetlen hatások emléke t a r t sa távol a rossz-
tól, a helytelen cselekedettől. Ezzel szemben áll 
Don Bosco megelőző módszere. Ö a rosszat, a 
helytelen cselekedetet meg aka r j a előzni, még-
pedig nem fenyegetéssel, hanem szelíd, nyájas , 
felvilágosító és meggyőző eljárással, jó példá-
val, léleknemesítéssel. Még akkor sem büntet, 
ha a gyermek rosszat tesz, hanem szelíd rá-
hatással, felvilágosítással, az értelemhez, főleg 
pedig az érzelemhez való szólással k íván j a a 
javí tást , a nevelést végezni, ö a bűnt megútál-
tatni, az erényt pedig értékeltetni k íván j a a 
nevelésben. 

Pedagógiai szempontból igen érdekes s min-
den nevelői intézmény rendtar tásának a lapja 
lehet az a 14 pont, amit Don Bosco rendtársu-
lata taní tóinak előírt. Ezekből csak néhányat 
emlí tünk: A taní tóknak az órákon való pon-
tos megjelenését k ívánja . Megköveteli, hogy a 
taní tandó anyagra pontosan készüljenek elő, 
ami a jó tanító munká j á t is megkönnyíti . 
A tanítók ne legyenek ingerültek, részrehajlók. 
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Intsenek, ha szükséges és könnyen bocsássanak 
meg. Az osztályban a gyengébbekkel foglal-
kozzanak legtöbbet. Soha senkit ne alázzanak 
meg. Legyen gond ja a tanítónak a r ra , hogy az 
egyházi és világi klasszikusok műveiből, azok-
nak egyes elolvasott részeiből a tanulók er-
kölcsi következtetéseket vonjanak le, de nem 
erőltetve, hanem pá r szóval, minden keresett-
ség nélkül. 

Vá j jon nem olyan elvek-e ezek, amelyek min-
den iskolában ma is megáll ják a helyüket l És 
még hány, de hány hasonló gondolatot talá-
lunk Don Bosco taní tásában, amelyek egytől-
egyig beillenek a modern iskola nevelési és 
taní tás i rendszerébe! 

Könyvében a szerző elénk t á r j a Don Boscó-
nak a szabadságra és fegyelemre vonatkozó 
nézetét is, amely kérdéssel manapság különö-
sen sokat foglalkoznak. Minden fenntar tás nél-
kül e l fogadhat juk a nagy pedagógusnak azt az 
elvét, hogy a vasfegyelem és a szélsőséges sza-
batosság között a középúton kell já rnunk. 
Ö szabadságot k íván a lelki életben és szabad-
ságot kíván adni a testnek is. Ez a szabadság 
azonban megfontolt és józan az egész vonalon. 
Sehol sem válik szabadossággá. Szerinte a 
léleküdítő vidámságnak a legnagyobb teret kell 
adni, de csak akkor, mikor ennek ideje van. 
Egyébként a komoly munkában való elmerü-
lést követeli, de úgy, hogy ez a léleknek vágya 
legyen, belső indításból fakadjon. Don Bosco 
a komoly munkát már 5—6 évtől kezdve a já-
ték mellé csatol ja s nevelési rendszerében a 
munkára való késztetést állandóan fokozza. 

A szerző könyvéből megtudjuk, hogy Don 
Bosco nagy súlyt helyezett és rendjének taní-
tói nagy súlyt helyeznek most is a növendé-
keknek minél teljesebb megismerésére. De hi-
szen ez természetes is, mert hiszen ő a leg-
nagyobb teret k íván ja biztosítani az egyéni 
nevelésnek. Még az intézeti tömegnevelés köz-
ben is kivételeket tesz az ál talános szabályok 
alól ott, ahol azt az egyéni nevelés megkívánja. 
A nagy pedagógus a tanulókat négyféle tí-
pusba osztja. Szerinte a tanulók lehetnek jók, 
rendesek, nehezen kezelhetők és kifejezetten 
rosszak. A nevelők szigorú kötelességévé teszi, 
hogy a növendékeket ezek szerint csoportosít-
sák s minden csoporttal, azon belül is minden 
egyénnel megfelelő nevelői eszközöket alkal-
mazzanak, amelyeknek a lapja azonban feltét-
lenül a szeretet legyen. 

Amint már az eddigiekből is lá tha t juk , Bosco 
Szent Jánosnál az értelmi és az erkölcsi neve-
lést nem lehet elválasztani a vallásos nevelés-
től, mert a vallást az értelem meggyőzéséhez 
s a jellem kialakulásához nélkülözhetetlen esz-
köznek tekinti. Don Bosco a mélységes vallá-
sos lelkületet k íván ja nevelőtől és taní tványtól 
egyaránt . A szerző könyvéből világosan kitű-
nik, hogy a szent pedagógus nem k íván ja sok 
imádsággal terhelni a növendékeket. Megelég-
szik a legszükségesebb imádsággal is, de azt 
kívánja , hogy az szívből fakadó, szíves és áhí-
tatos legyen. Áj ta tossági gyakorla tokat is kí-
ván, de azokat is mérsékelten, szívesen s lehe-
tőleg önszántából végezze a növendék. Ö a 
gyakorlat i vallásosság híve. Azt akar ja , hogy 
növendékei gondolkozásban és cselekedetben 
éljenek Istennek tetsző életet. A vallási gya-
korlatok szigorú megtar tását ugyan megköve-
teli növendékeitől Don Bosco, de nevelésével 
azt aka r j a elérni, hogy ezek növendékeinek 
lelki szükségletei legyenek. Don Bosco behatol 
az i f j ú lélek legmélyére s oda k ívánja el-
helyezni az emberiség legdrágább kincsét: az 
Istenben bízó élő hitet. 

A könyv következő fejezetében Bosco Szent 
János nevelői rendszerének értékével és jelen-
tőségével foglalkozik a szerző, mégpedig igen 
behatóan s meggyőzően. Igaza van a szerző-
nek akkor, mikor Don Boscót és az ő nevelési 
elveit a század legértékesebb embernevelő té-
nyezőjének t a r t j a s azt mondja, hogy a társa-
dalmi kérdések egész sorozata megoldható 
lenne Don Bosco nevelési elveinek a gyakor-
latban való megvalósításával. Nála az egyház 
i ránt i hűség nem ütközött össze, hanem telje-
sen egybeforr egy magasztos cél, az igazi 
embernevelés érdekében. 

Könyvének utolsó fejezetében azt az irodalmi 
anyagot sorolja el a szerző, mely Don Boscó-
val és műveivel foglalkozik. 

A könyv olvasgatása nagyban hozzájárul a 
tanítói lélek finomításához, nemesítéséhez, a 
nevelői gondolatok elmélyítéséhez. A szerzővel 
együtt mi is elmondhatjuk, hogy pedagógiai 
irodalomnak határozot t vesztesége az, hogy 
Don Bosco pedagógiai gondolataival, nevelési 
rendszerével és műveivel nem foglalkozunk 
úgy, amint azt ez a nagy pedagógus megérde-
melné. Kívánjuk , hogy a szerző értékes könyve 
alapja, kiinduló fo r rása legyen egy szélesebb-
körű Don Bosco-irodalomnak. 

Drozdy Gyula. 

Mutatvány Drozdy Gyula: 
földrajz tanítása a IV. 

osztályban" c. szeptemberre 
megjelenő vezérkönyvéből. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A lyukacsos vagy áttört varrás. 
— Női kézimunka. — 

í r ta: N Y E R S PIROSKA. 

Ennek a taní tásnak tárgyi célja, hogy a 
leánygyermekekkel a lyukacsos vagy á t tör t var-
rás t megismertessem. Nevelői célja: a rend és 
tisztaság, valamint a szépérzék, az ízlés és a 
kézügyesség fejlesztése. 

Taneszközök: Néhány egyszerű hímzéssel és 
á t tör t varrással készített terítő és tálcakendő, 
a gyermekekkel készítendő terítőcske, táblára 
vagy keretre kifeszí tet t vastagszálú vászon, 
hímzőpamut, hímzőtű, gyűszű, olló —• a tanító 
részére. A gyermekek eszközei: 25 cm-es négy-
zetalakú hímzővászon, kék hímzőpamut, tompa 
hímzőtű, gyűszű, olló. 

A TANÍTÁS VÁZLATA. 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődés felkeltése. 
b) Célkitűzéssel kapcsolatos anyag és eszköz-

ismertetés. Tűbefűzés 
Tárgyalás. 

a) Lyukacsos va r rá s bemutatása; ennek so-
rán annak a megfigyeltetése, hogy ez a var rás 
mennyiben tér el a gyermekek előtt má r ismert 
többi varrásmódtól. 

b) Szálkihúzás. 
c) A pamutszál megerősítése. 
d) Az öltés részletes bemutatása a táb lára ki-

feszített vastagszálú vásznon, azután az ölté-
seknek a gyermekekkel való végeztetése. 
Begyakorlás. 

a) A gyermekek a taní tóval együtt végzik az 
öltéseket számlálásra. 

b) A gyermekek egyedül dolgoznak számo-
lásra. 

c) A gyermekek egyedül dolgoznak önállóan. 
d) A munkák megbeszélése. 

TANÍTÁS. 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődés felkeltése. — Én lá t tam 
olyan lakást, amelyikben a bútorok tiszták, 
rendesek, fényezettek, gondozottak. De lá t tam 
olyant is, amelyben a bútorok rendetlenek, po-
rosak, a falak, padlók piszkosak voltak. Melyik 
lakásban éreznétek magatokat jobban? — 
A tiszta, rendes, gondozott lakásban. — Milyen 
lesz a ti lakástok, ha felnőttök? — Szép, tiszta, 
rendes, csinos, — mond ják a gyermekek. — 
Igen ám, hanem a l akás nem lesz magától 
tiszta, rendes, csinos. — Azt takar í tan i , ren-
dezni kell. Meg aztán csinosítani, díszíteni is 
kell. — A bútorokat i s kell védeni a portól, 
piszoktól, karcolásoktól, foltoktól. Hogyan kí-
méljük meg mindezektől bútorainkat? — Ha 
törülget jük, t iszt í t jük és leterí t jük. — Mivel 
t e r í t jük le a bátorokat , különösen az asztalt, 

az ebédlőszekrényt? — Terítővel. — Én lát tam, 
hogy nemcsak asztalra, hanem tá lcára is tet-
tek egy kis terítőt. — Igen, tálcakendőt. Én is 
lá t tam. — Nekünk is van, — mondják a gyer-
mekek. — Én is hoztam néhányat. Megmuta-
tom, — szólok s néhány tálcakendőt, tálcaterí-
tőt szemléltetek. 

A gyermekek nézegetik s közben elmondják, 
hogy milyen az övéké. — Ezek a terítők ki 
vannak varrva . Vá j jon miért v a r r t á k ki? — 
Azért, hogy szebbek legyenek. — Azért. Az 
asztalt, tálcát le lehetne egyszerű vászondarab-
bal is teríteni, de így k ivar rva szebb, díszesebb, 
ízlésesebb. 

— I t t van egy asztalterítő, — mondom s a 
mintadarabot szemléltetem. — Ez nagyon kicsi. 
Ez csak babaasztalra való. Tálcát is le lehetne 
vele teríteni, — mondják a gyermekek. — Tud-
nátok ilyent csinálni? — Nem. — Miért? Hiszen 
ti má r tanul ta tok varrni , k ivarrni ! Milyen öl-
téseket tanultatok? — Előöltést, szegőöltést, 
tűzőöltést, hímzőöltést, — sorolják el a gyer-
mekek a tanul t öltéseket. — Figyel jé tek meg 
jól az öltéseket ezen a kis terí tőn! Van-e ezen 
olyan öltés, mint amilyent ti tanul ta tok? — 
Nincs, — mondják a gyermekek a nézegetés 
után. 

— Nézzétek meg, milyen a terítőcske széle! 
— Rojtos. — Milyen a vászon i t t a két var rás i 
öltés között? — Lyukacsos, á t tör t — ál lapí t ják 
meg a gyermekek. — Hogyan lett ez lyuka-
csos? — Kihúzták a szálakat. —- I t t van egy 
darab vászon. Ebből is kihúzok néhány szálat, 
— mondom, azután megteszem, szemléltetem. 
— Most ez is lyukacsos lett. — Azért, mert ez 
lyukacsos, áttört , azért lyukacsos vagy át tört 
va r rásnak mondjuk, — szólok s fel is írom a 
táblára . 

b) Célkitűzés. — Ma a lyukacsos vagy át tört 
va r r á s t fogjátok megtanulni és ma jd csináltok 
ilyen kis ter í tőt és leterít i tek vele a baba-
asztalotokat. 

— Mi kellene ehhez? — Vászon, cérna, gyűszű, 
olló, — mondják el a gyermekek. — I t t a vá-
szon, — mondom és kiosztom, esetleg a gyer-
mekek előveszik, amit hoztak. — Olyan-e ez a 
vászon, mint amilyenre eddig var r ta tok? — 
Nem, ez vastagabb. — Miért kellett ehhez a 
munkához vastagabbszálú vászon? — Mert eb-
ből könnyebb a szálat kihúzni, mint a vékony 
vászonból. — Ez a kis ter í tő is cérnával var-
rot t? — Nem, hanem pamuttal . — Milyen színű 
a pamut? — Kék, — mondják a gyermekek, a 
mintadarabot nézegetve. — Ilyen tűvel varr -
tatok-e eddig? — kérdezem, a k ivar ró tű t szem-
léltetve. — Nem. Ez vastagabb, tompa és a 
foka hosszúkás, — mondják a gyermekek a tű t 
nézegetve. — Váj jon ebbe is úgy kell befűzni, 
mint a varrótűbe? — Majd én megmutatom, 
hogyan, — szólok s a tű befűzését szemléltetem. 
— I t t van a tű, a pamut! — mondom, kiosztom 
vagy a hozottat elővétetem. — Fűzzetek bele 
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ti is! — szólok, mire a gyermekek befűznek a 
tűbe. 
Tárgyalás. 

a) A lyukacsos varrás bemutatása s ennek 
során annak a megfigyeltetése, hogy ez a var-
rás mennyiben tér el a gyermekek előtt eddig 
már ismert varrásmódtól. — Figyeljetek ide! 
Én megkezdem a varrást. Hová tettem a vász-
nat? — A tanító néni a balkeze mutatóujjára 
feszítette. — Most innen erre fogok haladni, — 
mondom s szemléltetem, hogy balról jobbra 
haladok. Egy darabot varrok. Kivarrásomat 
és a mintadarabot összehasonlítva, észrevéte-
tem, hogy a kész munkának a színe voltaképen 
a vászonnak nem az az oldala lesz, amelyiken 
varrtam, hanem az ellenkező. — Vájjon miben 
különbözik ez a varrás az eddig tanult varrá-
soktól! — kérdezem, mire a gyermekek el-
mondják a hasonlót és a különbséget. 

b) Szálkihúzás. — Hogyan is hívjuk ezt a 
varrást? — Lyukacsos varrásnak. — Hogyan 
lett ez lyukacsos? — Szálkihúzással. — Húzzuk 
ki mi is a szálat! Vegyétek kezetekbe a vász-
nat! Milyen alakja van ennek a vászonnak? 
— Négyzetalakja. — Figyeljetek ide, megmuta-
tom, hogyan kell kihúzni a szálat, — mondom 
s a táblára kifeszített vastagszálú vásznon 
szemléltetem, hogy a szélétől számítva a ne-
gyedik szálat húzom ki. — Most terítsétek ma-
gatok elé a vásznat! — Fogjátok meg azt, ame-
lyiket ki kell húzni! Húzzátok ki! — mondom 
s megnézem a munkájukat, azután a minta-
darabon figyeltetem meg, hogy ezt a vászon-
nak mind a négy szélén meg kell csinálni. — 
Most ismét kihúzom, — szólok, a szálakat meg-
számlálom, a tizenegyediket és a tizenkettedi-
ket ismét kihúzom. Ugyanezt a munkamozza-
natot velük is elvégeztetem. Munkájukat állan-
dóan ellenőrzöm s ahol kívánatos, egyén enkint 
segítek. 

c) A pamutszál megerősítése. — A szálakat 
mindenütt kihúztuk. Most vegyétek elő a tűt! 
— mondom s a gyermekek előveszik a tűt, 
amelybe a pamut már be is van fűzve. — Mi 
kell még a varráshoz? — Gyüszű. — Azt is 
tegyük az ujjunkra! — Ennél a munkánál cso-
mót nem kötünk a szál végére. Vájjon miért 
nem kötünk? — Mert a vászon lyukacsos és a 
csomó a lyukacsokon úgyis átmenne. — Úgy 
van. Ha pedig olyan nagy csomót csinálnánk, 
hogy az a vásznat megfogja, az csúnya, ízlés-
telen lenne. Azért ennél a varrásnál a szálakat 
nem csomóval, hanem másként erősítjük meg. 
Figyeljetek, megmutatom, hogyan, — szólok s 
a táblára kifeszített vásznon világosan szem-
léltetem azt a két egymásba kapcsolódó öltést, 
amellyel a szálat megerősítjük. Szemléltetés 
után ezt a mozzanatot is elvégeztetem a gyer-
mekekkel. Munkájukat ellenőrzöm s ahol kell, 
segítek. 

d) Az öltés részletes bemutatása a táblára ki-
függesztett vastagszálú vásznon, azután az öl-
téseknek a gyermekekkel való végeztetése. — 
A szálat megerősítettük. Most már megkezd-
hetjük a varrást. Ezen a táblára kifüggesztett 
vásznon megmutatom, hogyan kell varrni, — 

mondom, azután a következő utasítással szem-
léltetem. — Itt, ahol a két szálat kihúztam, a 
tűre négy szálat veszek, — mondom, a tűt eb-
ben a helyzetben hagyom s a gyermekekkel 
megfigyeltetem. — Nézzétek meg azt is, hogy a 
tű milyen helyzetben van! — Vízszintes hely-
zetben, — állapítják meg a gyermekek. — Most 
ugyanazt csináljátok ti is, de számlálásra! 
Egyre a tűre négy szálat vesztek úgy, hogy a 
tűt jobbról balra szúrjátok és kettőre kihúz-
zátok. Kezdjük! Egy, kettő! — mondom. A táb-
lára kifeszített vásznon szemléltetem tovább az 
öltést. A negyedik szálnál felülről lefelé veszek 
a tűre négy szálat, a tűt ismét ebben a hely-
zetben hagyom és ezt a gyermekekkel meg-
figyeltetem, valamint azt is, hogy most milyen 
helyzetben van a tű. (Függőleges.) Ugyanezt 
a gyermekekkel végeztetem, mégpedig számo-
lásra. Háromra a tűre veszek függőleges irány-
ban négy szálat és négyre kihúzzák a tűt. 

Begyakorlás. 
a) A gyermekek a tanítóval egyszerre végzik 

az öltést számlálásra. — Látjátok, egy öltést 
már csináltatok! Hányat számláltunk ennél az 
öltésnél? — Négyet! — Mit csináltatok egyre? 
Mit csináltatok kettőre-háromra és mit négyre? 
Csináljátok tovább ezeket az öltéseket velem 
együtt számlálásra, — mondom s a gyermekek 
velem együtt számlálásra öltögetnek, előbb las-
súbb, később gyorsabb ütemben. 

b) A gyermekek egyedül dolgoznak számlá-
lásra. — Most már én nem öltögetek, — mon-
dom, csak számlálok s ti számlálás szerint öl-
tögessetek. Számlálok s a gyermekek egyszerre 
öltögetnek. Munkájukat figyelem s ahol szük-
ség van rá, ott utasításokat adok, segítek. Ké-
sőbb velük számláltatok, miközben ügyelek a 

•munka ritmikájára. 
c) A gyermekek egyedül dolgoznak önállóan. 

— Most előbb magatokban számláljatok s úgy 
öltögessetek, később már számlálnotok nem is 
kell, — mondom s a gyermekek önállóan dol-
goznak. 

d) A munkák megbeszélése. Egyik-másik 
munkát felmutatom s a gyermekekkel bírálta-
tom meg. Ha hibás, közösen javítjuk. A szép 
munkával kapcsolatban megkérdezem tőlük, 
hogy miért tetszik az nekik? Erre ilyen vála-
szokat kaphatok: Egyenletesek az öltések. Szép 
sima. Nem húzta meg a szálat túlságosan. 
Tiszta, rendes stb. A szép munkákat megdicsé-
rem. A következő órán folytatjuk a varrást, 
előbb ütemezve, azután ütemezés nélkül. 

Azt hiszem elmondhatom, hogy azok az embe-
rek, akikkel találkoztam, kilenctizedrészben ne-
velés által lettek azokká, amik; jókká vagy go-
noszokká, hasznosakká vagy hasznavehetetle-
nekké. John Locke. 

Szeress teljes szívedből és ha így cselekszel, 
embertársaddal tehetsz, amit akarsz. Ha meg-
dorgálod és haragra gerjedsz ellene, nem nehez-
tel, mert tudja, hogy csak azért bánsz vele úgy, 
mert szereted őt. Szent Ágoston. 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Családi kör. A magyar családvédelem szent 
ügyének lelkes szószólója, melyet Pettkó-Szandt-
ner Aladár szerkeszt, júliusi számában dr. Jo-
han Béla államtitkár írt hangulatos szép cik-
ket a falu és a tanyák egészségvédelme érdeké-
ben. Zsoldos Benő a japán gyermek viszonyai-
ról, vitéz Faragó Ede a serdülő kor szerelmi 
jelenségeiről, Sz. Wcress Jolán a nyaralófalvak 
keletkezéséről, Madarász Aladár a kertművelés-
ről, dr. Barabás Zoltán a gyümölcsről, F. Kincs 
Irma a nagymosásról ír tanulságosan. Mind-
ezeken kívül még Szabó Gáborné „Édesanyám-
ról tanultam" című cikke nagyon érdekes és a 
lapot gazdagítja B. Czeke Vilma „Gyermek-
bokréta" című melléklete s a lapnak az egész-
ségápolásról, az otthonról, udvarról, kertről 
szóló közleménye, valamint Léczfalvi Imre 
tárcacikke is. 

Nemzetnevelés. Az augusztus hó 1-én meg-
jelent legújabb száma vezércikkben ünnepli a 
kat. tanítók immár harmadik szociális intézmé-
nyének, a hajdúszoboszlói gyógyháznak a meg-
nyitását, amiről egyúttal kimerítő tudósítást is 
közöl. Rózsa József „Várunk, várunk" címen az 
iskolai év befejezéséről elmélkedik, Sebes Gyula 
gimnáziumi igazgató pedig a korszerű oktatás-
ról. A lap többi részében az egyesületi életről, 
a könyvtárügy jelentős fejlődéséről és esemé-
nyeiről tájékoztatja olvasóit s Hirek rovatában, 
valamint a hivatalos közleményekben is sok 
érdekes eseményről nyújt értesítést. 

Tanítók Lapja. A július 15-i számban érdekes 
vezércikket olvasunk a tanítók politizálásáról. 
A cikket Ormós Lajos írta. Tanulságos és szé-
pen megírt cikkek vannak még a lapban Bodor 
Lajostól (Az iskolák színvonaláról), Kántor 
Mihálytól (A magyar falu tanítója), Tálos Jó-
zseftől (Tanügyi kérdések, tanítói törekvések) 
és Baksay Andortól (A cselekvés iskolája). 
Külön cikkben foglalkozik a lap Szügyi László 
szilvásváradi ref. igazgatótanító 2000 pengős 
alapítványával, melyet a tanítók üdülőházára 
tett. 

A Gyermek. A Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság folyóiratának 1—6. száma Bognár 
Cecil, a nagytudományú bencésprofesszor irá-
nyításával s Cser János és Székely Károly szer-
kesztésében most jelent meg. A rendkívül érde-
kes számot Anna főhercegasszony 0 Királyi 
Fensége „A gyermek a házasság gyümölcse" 
című gyönyörű vezércikke nyitja meg, mely 
után következik Zibolen Endre dr., Cser János 
dr. és Sipos János dr. egy-egy szép gyermek-
pszichológiai tanulmánya s Niilo Kallió és G-
Tegengren ismertetése a finn matematikai vi-
szonyokról. A Figyelő rovat alaposan tárgyalja 
az irodalom eseményeit, a folyóiratszemle a 

pedagógiai sajtó s a kiadó Társaság életéről is 
tartalmas cikkben számol be. 

Katolikus Iskola. Augusztus 1-én megjelent 
számában közli a személyi változásokat, ame-
lyek az egyházmegye tanügyi szervezetében 
történtek a jövő iskolai év kezdetére. Érdekes 
Sárváry József ismertető cikke az amerikai 
életről, gy. cikke a tanítói lelkigyakorlatokról és 
Gertig Károly cikke az egyesület internátusi 
akciójáról. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból 

Olvassanak-e a gyermekek újságot? 
Walter B. Pitkin, a newyorki Columbia-

egyetem tanára fejtegeti e kérdést a „The Pa-
rents' Magazine"-ben a következő módon: 

Olvaseanak-e a gyermekek újságot? Olvassa-
nak, ha szülőik értenek az újságolvasáshoz. De 
hány szülő érti ezt valóban? Talán egy száza-
lékuk. 

Soha, semmiféle körülmények között sem 
kellene a gyermeknek elvileg megtiltani az 
újságolvasást, mert ez föltétlenül valami téves 
ítéletre vezetné az újság tartalmára nézve és 
eleve hibás beállításban tüntetné föl. Éppoly 
kevéssé szabad azonban valaha is gyermekeket 
arra kényszeríteni, hogy újságot olvassanak. 
Az újságot úgy kell tekinteni, mint az élet egy 
részletét. Amit az újság emberekről és dol-
gokról közöl, azt mindig könnyed és fesztelen 
társalgás hangján kellene tárgyalni és sohasem 
a pedáns embernek bénító nehézkességével, 
melybe a túlbuzgó szülők igen könnyen bele-
esnek. 

A normális gyermek általában sokkal ke-
vésbbé érdeklődik a gonosztett és gyilkosság 
iránt, mint közönségesen hinnők. Talán mohón 
falja az efféléket, de csak legritkább esetben 
időznek gondolatai sokáig az ilyen értéktelen 
tárgynál, amely a nagy nyilvánosság elé tá-
rul. Csak ha a szülők azzal, hogy felhívják a 
gyermeket, ne olvassa ezeket a dolgokat, vagy 
megtiltják neki az olvasást, ráirányítják a fi-
gyelmet, akkor nyernek jelentőséget a gyer-
mekre nézve a köznapi pletykák s a bosszantó 
botrányok. 

Éppen úgy, mint a felnőtt, a gyermek is csak 
gyöngén reagál olyan dolgokra, melyek mesz-
sze kívül állarak közvetlen tapasztalatainak 
és óhajtásainak körén. Csak olyan újsághírek 
ragadják meg. melyeknek hőse gyanánt eset-
leg elképzelheti magát. Egy bűnügynek olva-
sása már osak azért is viszonylag hatástalan 
marad reá, mert messze kívül esik a gyermek-
és ifjúkor körén. 

Abban a pillanatban azonban, mikor beszél-
getni kezdenek egy bűnügyről, nagyobb lesz a 
jelentősége, mert a kimondott szónak tartósabb 
a hatása, mint a nyomtatotté. Azért tehát a 
hallgatás arany, mikor szenzációs gonosztet-
tekről van szó, melyeket nagy garral tárgyal-
nak az újságok. Ha a gyermekek kérdéseket 
tesznek föl ilyen tárgyról, mindenesetre felelni 
kell nekik. Meg kell magyarázni, hogy az újsá-
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gok a bűntényekről részben elrettentés céljából, 
részben a köz védelmére adnak számot, és azért 
közölnek jelentést veszedelmes gonosztevőkről, 
hogy a nyilvánosság óvakodjék velük szemben. 

A voltaképeni probléma csak 12 éves és ennél 
idősebb gyermekeknél áll elő. Buzdítani kell 
őket, hogy értelmesen olvassanak. Keltsük fel 
bennük az érdeklődést, amennyiben fesztelenül 
társalgunk velük a napi kérdésekről. A legjobb 
időpont erre a közös étkezések órája, ameddig 
a gyermek a felnőttek társalgásában részt vesz. 
Ennek a társalgásnak bizalmasnak és fesztelen-
nek kell lennie. Abban a pillanatban, mikor a 
társalgás az iskolai lecke gyűlölt jellegét veszi 
föl, a leckéét, melyet meg kell tanulni, abba 
kell hagyni. Minden társalgás újsághírekről ká-
ros, ha a gyermek nem szívesen vesz részt 
benne. 

Hogyan lehet leginkább fölkelteni a gyermek 
érdeklődését? Ezt legjobban egy példa mutatja. 
A sajtó nemrégiben hírt közölt 25 millió bushel 
(1 amerikai bushel = körülbelül 35 és fél liter) 
amerikai búzának cseréjéről 1,050.000 zsák bra-
zíliai kávé ellenében. Egy szemfüles szerkesztő 
ezekből a számokból kiszámította, hogy Délame-
rika ezzel 4,042,500.000 (több mint 4 milliárd) 
csésze kávét cserélt el 1,350,000.000 (majdnem 
másfél milliárd) kenyér ellenében. Itt kínálko-
zik leleményes szülők részére az alkalom arra, 
hogy egy hozzávetett megjegyzéssel, — milyen 
sokáig ellátnák ezek a készletek az összes ameri-
kai családok reggelijét pirított kenyérrel és ká-
véval, — megindítsák a beszélgetést a búzakér-
désről. Vagy pedig fölhasználhatnák ezt a hír-
adást, hogy rámutassanak arra, mint térünk 
vissza a primitív népek kereskedelmi formái-
hoz. Búzát cserélünk kávéért, mint ahogy a va-
dak gyöngyöt és elefántcsontot adnak lim-
lomért és értéktelen ékszerekért. Az első ame-
rikai települők dohányt adtak kukoricáért stb. 
Csupán ez az egyetlen újsághír is milyen kor-
látlan társalgási anyagot szolgáltathat. 

Föl lehet kelteni a gyermekek érdeklődését 
mindenféle hír iránt, ha értünk hozzá, miként 
kell meghatóan és szemléletesen szemük elé 
tárni. És ha egyszer az érdeklődésük föl van 
keltve, akkor már nem nehéz a figyelmüket le-
kötni. De tartózkodni kell minden túlzástól. 
Legjobb akkor megszakítani az újsághírekről 
való beszélgetést, mikor a gyermekek érdeklő-
dése még tényleg eleven, úgy hogy még mindig 
többet akarnak tudni. 

Mindenkinek tervszerűen kellene olvasnia az 
újságokat. Sokféle módja van annak, hogy erre 
a gyermek ráneveltessék. A legtöbb gyermek-
nek örömet szerez, ha kivágott újságszeletekből 
gyűjteményt készíthet. A szülők könnyen ráve-
zethetik erre a gyermeket-

Kis gyermekek rendesen a hetedik mennyor-
szágban járnak, ha repülőgépekről gondolkod-
hatnak, beszélhetnek vagy olvashatnak, vagy 
ha esetleg repülhetnek is. Minden fiatal repülő-
géprajongó képes arra, hogy a napilapokból 
elemi tanfolyamot állítson össze magának a re-
pülés ügyéről, amennyiben olyan híreket, cikke-

ket és képeket, melyek a repüléssel foglalkoz-
nak, kivág, rendez és fölragaszt. 

Más gyermekeknek ösztönszerű az érdeklő-
dése a világ iránt, amelyben élnek. A földrajz 
szenvedélyesen érdekli őket Gyűjteményt állít-
hatnak össze maguknak újságszeletekből ked-
venc országaikra nézve. Egy gyermeknek sem 
volna szabad azonban két különböző gyűjte-
ménynél többet készíteni. Legtöbbnek már egy 
is elegendő. Csak a mérséklet teszi lehetővé az 
alapos munkát 

Oroszország vagy a feszült kínai helyzet 
akárhány gyermekre nézve véghetetlen érdek-
lődés forrása. 

Az ilyen gyermekgyüjteményeknek egyálta-
lában nem kellene csupán újságszeletekre szo-
rítkozni. Mindenféle egyéb alkalmas anyag hoz-
zájárulhat: levelezőlapok, képek, folyóiratbeli 
cikkek, levélbélyegek, érmek. így az újsághírek 
más olvasmánnyal, más tevékenységgel és a 
mindennapi élet egyéb érdekességeivel egybe-
olvadhatnak. És ha a világ eseményei ilyen mó-
don életté és valósággá válnak a gyermekre 
nézve, akkor az újságolvasás biztos és tartós 
hatásra tesz szert 

Ismerek egy családot, amelyben minden pén-
teken este a vacsoránál a következő társasjáté-
kot játsszák: Az apa minden jelenlevőnek öt 
kérdést ad fel az előző hét napi eseményeiről. 
Minden helyes felelet öt pontot ér. Téves felele-
tet nullával értékelnek. Az est győztese valami 
kis díjat kap. És erre a családra nézve a péntek 
este a legélénkebb valamennyi között. Efféle 
szórakozásokat, melyek az újságolvasmányt já-
ték anyagává teszik, könnyű dolog tucatjával 
kigondolni. Ha egyszer megindítottuk, a gyer-
mekek maguk is fantáziájukkal önként és kész-
ségesen tevékenykedni fognak effajta játékok 
kitalálásában. 

Korán kellene a gyermekekbe azt a készséget 
is beleoltani, hogy újságcikkeket gyorsan és vi-
lágosan megértsenek. Sohase engedjük, hogy 
idejüket egy hír vagy egy újság felett elpocsé-
kolják. A pontos olvasást ós az olvasottnak biz-
tos megtartását azzal mozdítják elő a szü-
lők, hogy játék alakjában találomra próbát ren-
deznek az aktuális napihírek ismeretére nézve. 
The Parents' Magazine (New York). 

Francia tanügyi lapokból. 

A rakoncátlan gyermek. 
Az egészséges gyermekben igen élénk az iz-

mok használatának, a cselekvésnek a vágya, 
amely a legkülönfélébb módokon nyilvánul 
meg: a gyermeknek múlhatatlan szüksége van 
rá, hogy mozogjon, énekeljen, zajongjon. Ez a 
garázdasága, ha még oly felötlő is a már meg-
ülepedett felnőtteknek a szemében, voltakép 
nem egyéb életkorának egyik velejáró sajátos-
ságánál. De ha elmulasztjuk tevékcnykedésé-
nek a nevelését, pajkossága elviselhetetlen hi-
bává nő s az otthoniaknak meg a járókelőknek 
valóságos rémévé fajul. Mert ugyan ki is láto-
gatná az olyan házat, ahol a gyermekek meg-
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szállják a fogadószobát, felcsimpaszkodnak a 
karosszékekre, sőt a kandallóra is és lármájuk 
közben az ember hiába próbál szót váltani a 
szülőkkel, akik lagymatagon, nem ritkán bizo-
nyos büszkeséggel mentegetőznek: „Ö, mily paj-
kosak is ezek a gyerekek!" 

E sorok írójának régi kedvelt gondolata, 
hogy a gyermek tevékenykedésének nevelésé-
hez nyomban hozzá kell fogni, mihelyest ön-
állóan mozogni kezd. Ennek a nevelésnek al-
kalmazkodnia kell a gyermek természetéhez, a 
városi vagy vidéki környezethez és végered-
ményben elérnie, hogy a garázdaságban rejlő 
hatalmas energiaforrás jótévő erővé alakul-
jon át. 

Mindenekelőtt őrizkednünk kell attól, hogy a 
rakoncátlankodás meggátlása vagy levezetése 
közben el ne fojtsuk a gyermek természetadta 
aktivitását. Hiszen mindannyian jól ismerjük 
a túlságosan elővigyázatos nevelőnők áldoza-
taiul tekinthető gyermekeket, akiknek nem sza-
bad futkosniok, nehogy fölhevüljenek, sem lab-
dázniok, hogy be ne piszkítsák a kesztyűjüket: 
e szegény kisdedeknek ugyan kifogástalan a 
külsejük, de a tekintetük bágyatag, hiányzik 
belőle az életkedv s a testtartásuk hanyag. 

Azok a gyermekek, akik oly szerencsések, 
hogy vidéken nevelkedhetnek, szabadon áraszt-
hatják a maguk életőrömét, anélkül, hogy bár-
kinek is terhére volnának. A nagy térség lehe-
tővé teszi a szaladgálást, a szabadban elenyé-
szik a hangosság, az erdei séták, a gyümölcs-
szedés, bogarászás pedig az ifjonti életerők 
tökéletes kifejtésére nyújtanak módot. Ám a 
vásott gyermek még ez ideális viszonyok közt 
is alkalmat talál a kártevésre: szétdúlja a 
virágágyakat, kidöntögeti a csemetéket stb. 

A nevelőnek tehát közbe kell lépnie, de ennek 
is megvan a maga módja. Könnyű azt mon-
dani: „Megtiltom, hogy ezen a bevetett terü-
leten járkálj!" — ámde félóra múlva a kis 
lurkó már elfelejti, vagy ellenőrzés híján tuda-
tosan megszegi a tilalmat; ellenben, ha nem 
sajnáljuk a fáradságot és elmagyarázzuk azt 
a csudálatos életet, amely a bevetett földben 
megindul, ha ecseteljük az i fjú hajtások küz-
delmét a napfényért és levegőért, még a leg-
vásottabb gyermek is egyszerre felfogja, hogy 
a sarjadzó szép életet nem szabad brutálisan 
eltaposnia. Az effajta felvilágosításokkal bele-
oltjuk a gyermekbe a természet, az élet szere-
tetét és tiszteletét, ami aztán egymagában, 
külső beavatkozás nélkül is, gátat vet az ártó 
rakoncátlankodásnak. 

A városlakó gyermekek ezzel szemben csakis 
a mindennapi sétákra és a játszóterekre van-
nak utalva, de a nagy forgalom és zsúfoltság 
miatt nincs részük a szabad játékban. Nem 
csoda aztán, hogy a séták, játszótéri látogatá-
sok leteltével csillapultság, enyhültség helyett 
idegesek, kimerültek és kiáltozással, képtelenül 
furcsa hajszákkal próbálják izgatottságukat le-
vezetni. Legalább a játszótereken való tartóz-
kodás időtartamát kellene meghosszabbítani, 
olymódon, hogy együttműködést teremtenek az 
érdekelt családok közt: felváltva két-három 

anya felügyeletet gyakorolna, mialatt a többi 
háziasszony nyugodtan végezhetné a dolgát. 

A gyermek ösztönös cselekvővágyának kielé-
gítésére nagyon alkalmas az otthoni szertorna. 
Még ahol nincs is kert, az ajtófélfára illesztett 
hinta, gyűrűshinta, nyújtó nagyszerű szolgála-
tokat tehet ebben a tekintetben. Esős napokra 
meg különösen ajánlatos az otthoni korcsolya-
pálya: simított padlójú szobában szabadjára 
eresztjük a mi garázda hordánkat, posztót erő-
sítve a cipőjük talpára; csak meg kell indítani 
a játékot, a gyermekek képzelőtehetsége meg-
teszi a többit, különféle alakokkal népesíti be 
a korcsolyapályát és csakhamar eleven élet 
lendül a korcsolyásoknak — no meg a padló-
nak — a javára. 

A nagyvárosok számos gyermeke nem volna 
annyira ideges, elviselhetetlen, ha rakoncátlan-
sága, mely végtére is nem egyéb szabályozat-
lan, rendszertelen tevékenységnél, nem csupán 
játékokban, hanem hasznos ténykedésekben, 
munkában is élné ki magát; ilyen munka pl. 
a tüzelőfa behordása és felrakása, kisebb bútor-
darabok elrendezése, eljárás a fűszereshez, pos-
tára stb. Attól se rettenjünk vissza, hogy egy-
két percre kiengedjük az utcára játszadozni, 
ezzel is megenyhül ki-kitörni készülő csapon-
gása. 

Találékony szülő, nevelő százféle módot lel 
rá, hogy a kis garázdák tevékenységét a helyes 
mederbe terelje. Ha aztán arra is gondot for-
dít, hogy megértesse a gyermekkel mások 
munkájának, nyugalmának az értékét, mihamar 
annyira viszi, hogy neveltje megtanul hall-
gatni és csöpdben maradni is akkor, amikor 
erre szükség van. 

Ne elégedjünk meg a külsőleges illemtaní-
tással, hanem neveljük elsőbben is a gyermek 
szívét, oltsuk bele mindenekfölött mások tisz-
teletének az érzetét, mert ez a társasélet leg-
első törvénye. G. Girard. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 

1936 júliusi szám. 

Német tanügyi lapokból. 

Burgenland népiskolai törvénye 
A „Deutschösterreichische Lehrerzeitung" f. 

évi 6. számában ismertetést találunk Burgen-
land népiskolai törvényéről, melyet 1936 május 
11-én hoztak nyilvánosságra. Ezzel az új tör-
vénnyel Ausztria népiskolái két, egymástól te-
rületi szempontból elválasztott típusra tago-
lódtak. Burgenland népiskoláira érvényes az 
említett 1936. évi törvény, míg a többi osztrák 
népiskola az 1883. évi törvény felfogásában 
alkalmazott 1869. évi alaptörvény, illetőleg an-
nak az idők folyamán történt kisebb módosí-
tásai szerint működik. Burgenlandban a fele-
kezeti népiskola, míg Ausztria többi tartomá-
nyában az általános népiskola az uralkodó 
iskolatípus. 

A Burgenlandra vonatkozó új népiskolai tör-
vény ugyanolyan fejezetekre tagozódik, mint a 
régi törvény, csak a fejezetek sorrendje más. 
Az említett folyóiratban megjelent ismertetés 
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nem terjed ki a törvény minden részletére, ha-
nem csupán azokra a szakaszokra, amelyek 
eltérést mutatnak a régi törvénytől. 

Az első fejezet 2. szakasza szerint a helyi 
testületek, valamint a. törvényesen elismert 
egyházak és vallási egyesületek, nemkülönben 
a katolikus egyház szerzetesrendjei és kongre-
gációi által fenntartott népiskolák mind nyil-
vános tanintézetek; ezzel szemben minden más 
népiskola magánintézet. E meghatározás sze-
rint Burgenlandnak 365 nyilvános népiskolája 
van, ebből 341 felekezeti (267 katolikus, 64 evan-
gélikus és 10 izraelita), 24 pedig testületi; ez 
utóbbiak általános népiskolák. 

A 6. szakasz szerint a testületi népiskolák 
tantervére és általában mindenre vonatkozóan, 
ami az iskolák belső rendjéhez tartozik, a köz-
oktatásügyi miniszter rendelkezik, a tarto-
mányi tanügyi tanács meghallgatása után. A 
felekezeti iskolák tantervét az illetékes egy-
házi hatóságok állapítják meg az alaptörvény 
figyelembevételével. Ennélfogva a felekezeti 
iskolák tantervei a tanítási anyag és az egyes 
tantárgyakra eső óraszám tekintetében meg-
egyeznek a közoktatásügyi minisztertől ki-
adott tantervekkel, miért is a tanulók átlépése 
a testületi iskolákból a felekezeti iskolákba, 
vagy fordítva, minden akadály nélkül történ-
hetik. 

A 9. szakasz szerint a tankönyvek és segéd-
könyvek engedélyezése a közoktatásügyi mi-
niszter hatáskörébe tartozik. A miniszter a tar-
tományi tanügyi tanács meghallgatása után 
állapítja meg a népiskolákban használható tan-
könyvek jegyzékét. Az engedélyezett könyvek 
közül a választás a testületi iskolákra nézve a 
tartományi tanügyi tanácsot, a felekezeti isko-
lákra nézve az illetékes egyházi hatóságokat 
illeti meg. 

A 27. szakasz szerint a tanítói állások betöl-
tése a testületi iskoláknál a tartományi tanügyi 
tanács hatáskörébe tartozik; a tartományi tör-
vényhozás joga megállapítani, hogy a létesített 
új tanítói állások betöltésénél mennyi bele-
szólásuk van azoknak, akik az iskola fenntartá-
sához hozzájárulnak. — A felekezeti iskolák 
tanítói állásainak betöltését az illetékes egy-
házi hatóság végzi. Az egyházi hatóság azon-
ban köteles a szándékolt alkalmazást a tarto-
mányi tanügyi tanácsnak bejelenteni, amely 
kifogást emelhet, ha az alkalmazni kívánt 
egyén nem rendelkezik a törvényben előírt ké-
pesítéssel, vagy pedig nem felel meg azoknak 
a követelményeknek, amelyeket a népiskolai 
törvény a nyilvános iskolákban való működés-
nél előír. 

A 31. szakasz szerint a nyilvános népiskolák 
tanerőit legalább kétévenkint minősíteni kell; 
ezt a teendőt a testületi iskoláknál a tarto-
mányi törvényhozó testület, a felekezeti isko-
láknál pedig az egyházi főhatóság végzi, mind-
két részről bizottság útján, amelyben az iskola-
felügyeleti szervek képviselői és érdemesebb 
tanerők foglalnak helyet. A felekezeti iskolák 
tanerőinek minősítését, mielőtt azt az érdekel-
tekkel közölnék, az illetékes iskolafelügyelő 

tudomására kell hozni, aki — ha a minősítést 
nem találja megfelelőnek — az egyházi ható-
ságnál javaslatot tehet annak megváltoztatá-
sára. Amennyiben ez a javaslat nem talál meg-
hallgatásra, az iskolafelügyelőnek joga van a 
minősítés ellen óvást emelni s ez esetben egy, 
a tartományi tanügyi tanácstól kiküldött bi-
zottság dönt a kérdésben. 

A 36. szakasz szerint a tartományi törvény-
hozó testület állapítja meg, hogy milyen fel-
tételek mellett létesíthető valahol nyilvános 
népiskola. Az erre vonatkozó határozatnál szem 
előtt kell tartani a népiskolai alaptörvénynek 
azt a rendelkezését, hogy népiskola ott létesít-
hető, ahol több mint 40 olyan iskolaköteles van, 
akinek legalább 4 km távolságban levő iskolát 
kellene látogatnia. Amennyiben a tartományi 
tanügyi tanács egy iskola létesítésének szüksé-
gességét megállapította, elsősorban az egyházi 
testületnek van joga az új iskola megalapításá-
hoz. Ha erről a jogáról lemond, úgy a községi 
hatóságnak kell gondoskodnia az iskola létesí-
téséről. 

A 39. szakasz szerint Burgenland népiskolái-
ban a személyi kiadásokat nagyrészt maga a 
tartomány viseli. A községi és felekezeti isko-
láknál a szükséges tanszemélyzet javadalmai-
nak legalább a négyötödét a tartomány fizeti. 
A tartomány hozzájárulásának mértékét a tar-
tományi törvényhozás állapítja meg. 

A 45. szakasz szerint a tanítás- és nevelés-
ügyre vonatkozóan a legfelső vezetést és fel-
ügyeletet illetékes szervei iitján az állam gya-
korolja Burgenland valamennyi népiskolájá-
ban. Az állam felügyeleti jogának épségben-
tartása mellett, a felekezeti iskolákban a köz-
vetlen felügyeietet az egyházi törvények és 
rendeletek értelmében erre hivatott szervek 
végzik. Az egyházi főhatóság a felekezeti isko-
lák felügyeletét a tartományi tanügyi tanács-
csal egyetértően, kerületi iskolafelügyelők út-
ján is gyakorolhatja, 

A 47. szakasz szerint az iskolafelügyeleti ha-
tóságoknak a felekezeti iskolákkal kapcsolat-
ban ügyelniük kell arra, hogy minden törvé-
nyes rendelkezés betartassák. A közoktatásügyi 
miniszternek jogában áll bezárni az olyan fele-
kezeti iskolát, amely a tartományi tanügyi ta-
nács ismételt felszólítása ellenére sem teljesíti 
a törvény rendelkezéseit, vagy nem pótolja a 
hiányokat, amelyeknek megszüntetésére egy 
iskolai évben kétízben már felszólítást kapott 
a tartományi tanügyi tanácstól. Ezektől az ese-
tektől eltekintve, a felekezeti iskola megszünte-
téséről csak az illetékes egyházi hatóság dönt-
het a tartományi tanügyi tanács meghallgatása 
után és vele egyetértően. Ugyancsak az egy-
házi hatóság hozzájárulásával történhetik egy 
felekezeti iskolának nem felekezeti iskolává 
való átalakulása. Viszont a testületi iskoláknak 
felekezeti iskolákká való átalakulásával kap-
csolatban a jogviszony szabályozása a tarto-
mányi törvényhozó testület feladata. 

Burgenland népiskolai törvényének második 
fejezete a tanítóképzésről szóló rendelkezéseket 
tartalmazza. 
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TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés és törté-
nete. (Kir. Magyar Egyetemi Nyomda kiadása.) 

A magyar szabadságharc dicsőséges, majd el-
bukásában tragikus élménye a kutató elől év-
tizedeken keresztül eltakarta a 48-as kor bo-
nyolult összetételét, a nemzeti, társadalmi, kul-
turális fejlődés összefonódó szálait. A szabad-
ságharc történetének középpontjába a felelős-
ség kérdése került. 

A közvélemény előtt két egyéniség állott egy-
mással szemben: egy fiatal katona és egy ra-
gyogó lelkesedésű szónok. Bennük az utókor 
mintegy az erők megszemélyesítőit látta, ellen-
tétükben a gonosz és jó mitologikus ízű küz-
delmét. A szembenálló felek két ember szemé-
lyes működésére vezették vissza egy kor, egy 
nemzet útját s minden történeti tényező szere-
pét. Röviden ez a Görgey-probléma, mely hosz-
szú időn keresztül a 48-as kor emlékének közép-
pontjaként meddővé tette a kutatást, vissza-
riasztotta a kutatót. 

A Görgey-kérdés a nemzeti társadalom lelki-
ismereti kérdése s aki ezen végigtekint, több 
mint félszázadon át megfigyelheti a hagyomá-
nyos tévedések és gyűlölködések káros hatásait. 

Ezzel a sok meddő vitára és ma már alig ért-
hető gyűlölködésre okot adott kérdéssel foglal-
kozik Kosáry Domokos hatalmas tanulmányá-
ban. Végigvezeti az olvasót nemcsak a szabad-
ságharcon, hanem a Görgey-kérdés egész tör-
ténetén is egészen a mai napig, felhasználva 
annak tárgyalásánál az egész idevonatkozó iro-
dalmat. 

A Görgey-kérdés alapos, szilárd történeti 
kritikával felépített kitűnő előadásban kerül 
az olvasó elé. A sablonossá vált vélemények, 
vagy a megoldást egyáltalában meg sem köze-
lítő hozzászólások sorát lezárva, a bécsi és 
budapesti levéltári kutatások eredményeivel a 
leghitelesebb képet rajzolja a magyar szabad-
ságküzdelem legkiemelkedőbb vezérének és leg-
érdekesebb egyéniségének sorsáról. 

A Görgey-kérdés tárgyalásának ma már tu-
lajdonképen nem az a célja, hogy döntsön az 
áruló, nem áruló ítélete közt. A vád megdőlt s 
Görgey alakja méltó helyére került: a nagy 
magyar katonák sorába. Ennek a kérdésnek 
tiszta ítéletű, átfogó látású megírásával mégis 
nagy szolgálatot tett Kosáry Domokos a ma-
gyar történetírásnak és azzal a tanulsággal 
gazdagított mindannyiunkat, hogy ha az értel-
miség történetpolitikai iskolázottság nélkül ki 
van szolgáltatva felelőtlen nézeteknek, hosszú 
időnek kell eltelnie, míg a kutatás kibogozhatja 
a kérdések összebonyolódott szálait. 

A közel 350 oldalas kötet bolti ára 6 P 60 f. 

Ujszászy Kálmán: A falu. Útmutatás a falu 
tanulmányozásához. (Sárospatak, 1936.) A nem-
zet nevelőinek, arra hivatott vezetőinek érdek-
lődése mindinkább a falu felé fordul. Mindnyá-
jan érezzük, tudjuk, hogy nemzetünk újjáépíté-
sének alapja a magyar falu és annak népe. Ez 
az, amelyre nemzeti életünk épületét emelnünk 

kell. Ennek a tudata hozta felszínre a falu 
kutatását, életének tanulmányozását. S ez ter-
mészetes is, mert építeni, fejleszteni igazán 
csak akkor tudunk, ha ismerjük azt az alapot, 
amelyre építenünk kell. Ez a könyv ebben a 
munkában kíván segítségükre lenni a hivatott 
faluvezetőknek. S ha figyelmesen átolvassuk,, 
azt látjuk, hogy ennek a feladatának valóban 
meg is felel. 

A könyv, eltérően az eddigi hasonló tárgyú 
munkáktól, nem a statisztikát állítja előtérbe, 
hanem igazi útmutatás a lényege. Mert minden 
jó munkának alapja a rendszer, ez a könyv is 
arra törekszik, hogy a falukutatásnál köve-
tendő rendszerességre mutasson rá s ebben 
legyen segítségére a kutatónak. 

A könyv, mely a sárospataki főiskola falu-
szemináriumának közreműködésével készült, a 
következő fejezeteket tartalmazza: 

A faluközösség élete, a közösségi élet össze-
tevő tényezőinek rajzában. Ebben a fejezetben 
foglalkozik: a természeti tényezőkkel és az em-
beri tényezőkkel. A természeti tényezők: a föld, 
a víz, a levegő (éghajlat) és a szerves élet. Az 
emberi tényezők közül foglalkozik a falu em-
bertani rajzával, a falu településrajzával és 
történetével, a falu népesedésrajzával, egészség-
ügyével, művelődésrajzával, a falu nemzeti 
rajzával, erkölcsrajzával, gazdasági rajzával és 
a falu közösségi rajzával. A transzcendens té-
nyezők közül a falu vallásrajzáról és gyüleke-
zetrajzáról nyújt értékes gondolatokat a könyv. 

A második fejezet A faluközösség élete a kö-
zösségi élet kísérő tárgyainak és jelenségeinek 
rajzában cím alatt a falu tárgyi néprajzával 
és a falu szellemi néprajzával foglalkozik igen 
tanulságos alakban. 

A könyvet minden tanító és lelkész, aki falu-
ját tanulmányozni akarja, haszonnal forgat-
hatja. 

Dénes Szilárd: Hogyan hatott a tanítás Arany 
János lelki életére? (Különlenyomat az iro-
dalomtörténeti Közlemények" 1936. évfolyamá-
ból.) Dénes Szilárd, ez a finoman megfigyelni 
tudó pedagógus-író, ebben az értekezésében 
Arany János életének olyan vonásaival ismer-
tet meg bennünket, amelyekkel az irodalom-
történet eddig még nem foglalkozott. Tudtuk, 
hogy Arany János hol s meddig tanítóskodott, 
tanárkodott, de hogy a tanítás miként hatott 
az ő lelkére s hogy volt-e öröme benne, erről 
vajmi keveset olvashattunk. Dénes Szilárd ér-
tekezésében ezt világítja meg. Sok-sok anyagot 
gyiijt Arany János tanítóskodásának és tanár-
kodásának idejéből. Az összegyűjtött eseménye-
ket és mozzanatokat a szerző éles meglátással 
boncolgatja s ezzel Arany egyéniségének meg-
rajzolását nagyban elősegíti. Az értékes munka 
olvasgatása igazi lelki élménye lehet minden 
tanítónak. 

Dr. Mester János: Az olasz középiskolai reform. 
Ebben a kis füzetben a szerző, történelmi vissza-
pillantásokkal, az olasz középiskolák reformjá-
val foglalkozik. Ebből a visszapillantásból is 
láthatjuk, hogy a középiskolák kérdése Itáliá-
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ban is állandó probléma. Ott is keresik a kor 
szellemének és követelményének megfelelő kö-
zépiskolát, melynek kiépítését fontos nemzeti 
feladatnak tartják. Igen érdekes Gentilenek, az 
első népnevelési miniszternek a középiskola 
céljait meghatározó gondolata, mely így szól: 
„A középfokú oktatás célja, hogy magasabb 
általános műveltséget nyújtson és a főiskolákra, 
egyetemekre előkészítsen, amiért is ezeket el 
kell zárni a tehetségtelenek elől, velük kell 
megteremteni a szellemi arisztokráciát s ezt a 
születési és a pénzarisztokrácia fölé kell emelni." 
Érdekes, hogy ez a célkitűzés sokban megegye-
zik a mi középiskoláink líjabb célkitűzéseivel. 

A füzetecske foglalkozik a Casati- és Gentile-
féle reformmal, a humanisztikus gimnázium 
visszaállításának szükségességével, a szaktudo-
mányi líceummal, a technikai intézettel, a ta-
nulók szelekciójával, az irányelves tantervvel, 
a humanisztikus középiskola órabeosztásával, 
a szaktudományi líceum órabeosztásával, a 
technikai intézet órabeosztásával, a jelenlegi 
olasz vizsgarendszerrel, az írásbeli és szóbeli 
vizsgák tételeivel és a középiskolák reformjára 
vonatkozó irodalommal. 

Somorjai László: Elemi iskolák testgyakorlása, 
ahol sem tornaterem, sem felszerelés nincs. 
(Beke Zoltán könyvkiadóvállalata Debrecen. 
Ára: 1 P.) Ez a kis könyv igen sok olyan gon-
dolatot tartalmaz, amellyel a népiskolák test-
nevelése javítható, tökéletesíthető. Minden is-
kolatípus talál benne óraterveket s ezek keresz-
tülvitelére hasznos útmutatásokat. 

Tagadhatatlan, hogy népiskolai testnevelé-
sünk, különösen az osztatlan s tornaterem nél-
küli iskolákban, még kezdetleges állapotban 
van, aminek okát igen sok nehézségben kell ke-
resnünk. Kétségtelen, hogy egyik nehézség az 
a hézagos ismeret, mely az órák kitöltésének 
anyagára és módjára vonatkozik. Éppen ezért 
örömmel kell üdvözölnünk minden útmutatást, 
amely erre vonatkozik s amely segítségünkre 
akar lenni. Ilyen hasznos útmutató Somorjai 
László, nagy szakértelemmel megírt könyve is, 
amelyet kartársaink haszonnal forgathatnak. 

Dr. Mester János: Giovanni Gentile művészet-
filozófiája és a mai olasz esztétika irányai. 
(Budapest, 1936.) A neves szerző nagy szolgála-
tot tett azzal, hogy Gentilenek, a fasiszta moz-
galom legszámottevőbb elmélkedőjének művé1-
szetfilozóf iáját a magyar olvasóközönséggel 
megismertette. Annál is inkább szükség volt 
erre a könyvre, mert eddig a mi filozófiai iro-
dalmunk főleg a német filozófusok munkáival 
foglalkozott. Pedig jó és hasznos, ha tudomá-
nyos irodalmunk minél szélesebb körre tekint-
het s így nem eshetik az egyoldalúság hibá-
jába. 

A könyv tömören és világosan foglalkozik: 
Gentile filozófiai rendszerével, esztétikai gon-
dolkozásának kialakulásával, a művészet lé-
nyegével, formájával, tartalmával, értékével, a 
művészet és az érzelem viszonyával, a szép 
egyetemességével és a művészet hatásával, a 
művészetnek és technikának kapcsolatával, a 

lángelmével és tehetséggel, a művészet fel-
szabadító és vigasztaló erejével, a művészet és 
erkölcs viszonyával, a művészet nemzeti jelle-
gével és a halhatatlan művészettel. Igen meg-
győző és világos ismertetést találunk benne 
Gentile rendszerének jelentőségéről s az egyéb 
olasz filozófiai irányokról. (G. H.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Die Erziehung. Szerk. Fischer, Flitner, Litt, 
Nohl, Spranger. 1936 április—május. 

Buchpädagogik (könyvpedagógia) eredeti és 
jellegzetes címmel Spranger tollából pompás 
cikket olvasunk egy a gyakorlatban sűrűn elő-
forduló, de eleddig kellőképen alig méltányolt 
esetnek ötletéből, amelyet minden oldalról ala-
posan megvilágítva, viszonylagos megoldás felé 
terel. Egy családapa ugyanis arra kérte a nagy 
tudóst, nevezne meg számára néhány olyan pe-
dagógiai munkát, amelyekből súlyos felelősség-
ben élő felesége tanácsot, útbaigazítást merít-
hetne gyermekeiknek nevelése ügyében. Spran-
ger elhatározása éppoly súlyos, mint lesújtó 
volt. Végigtekintett könyvespolcain, majd ki-
ragadott onnan néhány alkalmasnak ígérkező 
munkát, de a sok közül egyet sem talált meg-
felelőnek és — bár kellemetlen érzéssel — a 
kérésre nem válaszolt. Nyomban kutatni igye-
kezett azonban ennek a meglepő helyzetnek 
kulcsát, okait. Igaz ugyan, írja, hogy Plutar-
chostól kezdve napjainkig minden századnak 
megvoltak jelentős pedagógiai munkái, ame-
lyeket sűrűn olvastak is, ám hogy azokból a 
mindennapi gyakorlati nevelésre hasznot is 
meríthettek volna, az több, mint kétséges. 
„Szakácskönyvből főzni meg lehet tanulni, de 
olyanra, aki pedagógiai könyvből megtanult 
volna nevelni, még nem akadtam." Nem is 
lehet: a nevelés nem technikai kérdés, nem 
ügyesség, mert mind a nevelés útjai, mind a 
nevelő eljárása nem általánosak, hanem mind-
két vonatkozásban egyéniek, alkalomszerűek. 
A nevelő és a nevelt egyéniségének különbségei 
és a gyakorlatban előforduló szinte megszám-
lálhatatlan eset és változatos helyzet eleve ki-
zárják, hogy itt eleve megszabott „recept"-ek 
szerint lehessen eljárni. Ugyanez áll a politiká-
ról, amelyet szintén nem lehet könyvekből el-
sajátítani. A súlypont a nevelési ösztönön, a 
nevelési hagyományokon és az élettapasztalaton 
van, amelyeknek titkát nem lehet szavakba ön-
teni: még Pestalozzi és Pröbel is csak utaltak 
rájuk. A nevelésnél a nevelő egyénisége a ne-
veltnek egyéniségével találkozik, esetleg vele 
szemben áll, amiben a pszichológiai gondolko-
dás, megfigyelés nagy segítségünkre lehet és a 
„Légy mindig önmagadhoz hű, következetes" 
elv elsőrendű fontosságú. 

Aránylag még legtöbb tanulságot meríthetünk 
irodalmi nevelési leírásokból (képekből), gyer-
mektörténetekből, művelődési regényekből, de 
csak akkor, ha kellőképen szemléltetett és köny-
nyen elsajátítható tipikus eseteket tárgyalnak. 
Az olvasóra gyakorolt gondolatébresztő és cse-
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lekvésre buzdító hatásánál fogva Rousseau 
„É mile"-je klasszikus munkának minősíthető. 
Ezzel kapcsolatban Spranger rátér egy eddig 
nem méltatott területre: a pedagógiai irodalom 
alaktanára (Formenkunde). Értékelés dolgában 
tárgyi szempontból a következő három irányt 
különbözteti meg: 1. A neveléstan ú. n. rend-
szeres tárgyalása, amelynek klasszikus mintá-
ját Herbart adta, magasabb fokon Schleier-
macher (tőle származik ez az elvi kijelentés: 
Az egyént egy meghatározott állam számára 
kell nevelni). Ez híján van a világnézleti táv-
latnak, amely kifejezésre jut a 2., a katolikus, 
evangélikus, humanisztikus, pietisztikus, szo-
cialisztikus stb. pedagógiákban, amelyeknek 
érvényessége egy irányban mozog, esetleg egy 
országra korlátozódik. 3. A nevelési folyamat 
dinamitalizálása, amely hátat fordít a sziszté-
mának és irracionálisnak, de számol az életbeli 
összefüggésekkel, a pedagógiai ellenlökéssel, a 
küzdelemmel, amely mindkét félnek megadja 
jussát. „Óvakodjunk a harmonikus találkozá-
soktól, amelyek nem teremnek gyümölcsöt, de 
szeressük a feszültségeket, amelyek önmagunk 
fenntartásával ellenfelünket is jogához juttat-
ják." Ilyen sokratesi szellemben megírt könyv, 
amely az olvasót megmozgatja és néma pár-
beszédre készteti, Plato óta nem jelent meg; a 
németek büszkén utalhatnak Fichtére, alti a 
megmerevedés halálos veszedelmével szemben 
mindig a totális életfolyamat síkján mozog s 
jóllehet a házi pedagógia számára nem igen 
értékesíthető, a szelleminek magasabb fejlődési 
fokaira mintaképül szolgálhat. 

Összefoglalva, az eredmény nem vigasztaló, 
a tanulság éppenséggel nem biztató: „Maga a 
nevelés veszedelmes üzlet" (359. 1.), a pedagógia 
négyszögesítése sem sikerül maradék nélkül, 
ellenben igaz az, hogy nemcsak költőnek, de 
tanítómesternek is születni kell. Egyik régibb 
munkájában (Kultur und Erziehung 1928" 227., 
229. 1.) maga Spranger imígy foglalja össze tö-
mören a lényeget: „Az ember még a legjobb 
pedagógiai munkák tanulmányozása útján sem 
lesz nevelővé; még kevésbbé a gyermeklélektan 
és neveléstan körébe vágó előadásokból. Pusz-
tán pedagógiai gyakorlat sem avatja az embert 
nevelővé: sokat láttam, akik éveken keresztül 
tevékenykedtek ebben és mégsem lettek neve-
lőkké. Nevelőkké csak akkor válunk, ha ön-
magunkat neveljük, ha a nemesítés, a teljes 
emberiesség értelmét önmagunkban tapasztal-
juk." 

Ugyanez a (májusi) füzet két érdemes öreg 
(70 éves) tanférfiúról is megemlékezik: Richard 
Seyfértről „Lebensbuch eines Lernenden" (Egy 
úntig tanuló embernek életkönyve) című mun-
kájának megjelenése alkalmából (1935, 332 1.) és 
Oskar Netoliczkaról, a híres brassói Honterus-
gimnázium volt érdemes tanáráról és igazgató-
járól ,.Per aspera ad astra" (Göröngyös úton a 
csillagokig) című jubileumi kötetével kapcso-
latban. Ebből idézzük a következő jelentős 
mondatokat: „Nem azon fordul meg, hogy a 
gimnazista mit tanul, hanem azon, hogy meg-
tanul-e tanulni. Az iskola üdvét nem a tan-

tervek állapítják meg, hanem munkájának 
megmásíthatatlan célkitűzése." 

Az áprilisi számban két értékes kisebb dol-
gozattal találkozunk: az iskolakötelezettségnek 
meghosszabbításáról Angliában és az Indiában 
az utolsó száz évben lefolyt közművelődési 
munkásságról. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Iskola a szabadban. 
(Luigi Cremaschi cikke az olasz „I Diritti 

della Scuola" c. folyóiratban.) 
A szerző, jólismert pedagógus, abból a meg-

állapításból indul ki, hogy a szabadban mű-
ködő iskolák száma Itáliában jelenleg még 
igen csekély, egészben 50 körül van, mintegy 
7000 növendékkel. Sokkal kevesebb ez — teszi 
hozzá —, mint amennyire csupán csak a leg-
véznább gyermekek számára is szükség volna. 

Természetesen nem elvi okokban kell keresni 
ezt a hiányt, hiszen Olaszországban is min-
denki meg van győződve a szabad levegőn 
folyó tanítás áldásos hatásáról és a gyenge-
szervezetű gyermekek szempontjából nagy je-
lentőségéről; hanem részben a pénzügyi ne-
hézségekben, a jelentékeny költségtöbblet-
ben, amelyet a közönséges iskolákkal szemben 
ily intézetek felállítása az élelmezés, orvosi 
asszisztencia és egyéb különleges intézkedések 
révén jelent. 

A szabadban működő iskolák azonban, bár 
eredetileg a gyógyítás, az egészség helyreállí-
tásának jegyében keletkeztek, mégsem tekint-
hetők egyszerűen gyógyintézeteknek. Ezek is 
a zárthelyiségű iskolákkal azonos célt tűznek 
maguk elé, tehát ugyancsak nevelőintézetek, 
melyeknek célkitűzésében az egész ember kép-
zése van állítva, a fizikai, szellemi és erkölcsi 
képességek maradéktalan kifejlesztésével. Min-
denesetre döntő az a szempont is, hogy a gyer-
meket kiemelik a város rossz levegőjéből, az 
iskolaépület zárt folyosóinak poros fülledtsé-
géből, a zsúfolt tantermekből, a gyenge idege-
ket erős próbára tevő zajból, de azután a por-
mentes, csendes környezetben már teljesen 
normális menetű tanítást kell követni, a kör-
nyezethez alkalmazott módszerekkel. Hiszen 
a szabadban működő iskola munkája révén 
közvetlen kapcsolatba lép ennek tanulója a 
körülvevő természetes környezettel. 

Persze, a módszeres belső változással pár-
huzamosan bizonyos külső változások is követ-
keznek az iskola felszerelésében és órarendjé-
ben, melyek természetszerűleg nagyobb moz-
gási szabadságot kaphatnak; az intellektuális 
munkából a fizikaiba való átmenet itt sokkal 
közvetlenebb, mint a zárt helyiségekkel bíró 
iskolákban. 

A cikkíró végül rámutat arra a lehetőségre, 
amely a város perifériáin és a vidéken mű-
ködő iskolákban a szabadban folyó tanításhoz 
való átmenetre várhat. 
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Szovjet-Oroszország 
Moszkvában 105 nap folyamán 72 nagy is-

kolaépületet emeltek, amelyek 127.000 tanulót 
fogadhatnak be. Leningrádban 1935 nyarán 
38 iskolaépület készült el, ezekhez 1936 folya-
mán még 100 fog járulni. Az iskolák sürgős 
felszerelését 6 repülőgép bonyolította le. 

Sportterek királyi hódolat gyanánt. 
Angolországban az elhunyt V. György király 

emlékét nem holt szobrokkal, hanem sportterek 
és egyéb népegészségügyi intézmények létesí-
tésével készülnek megörökíteni. Az egész biro-
dalomban sokszáz sporttér fogja a király ne-
vét viselni. A mozgalom élén London főpolgár-
mestere áll, a szükséges összeget nyilvános 
gyűjtés útján fogják előteremteni. 

Az angol nyelv térhódítása. 
Dr. Rust németbirodalmi nevelésügyi minisz-

ter elrendelte, hogy az 1937. iskolaév kezdetével 
— a fiúgimnáziumok kivételével — valamennyi 
középiskolában az angol nyelv mint első ide-
gen nyelv szerepeljen. 

Az osztrák tanítóképzés kiterjesztése. 
Erre a reformra vonatkozólag az osztrák ta-

nítóegyesület a következő határozatot hozta: 
Az egyesület üdvözli a tanítóképzésnek 6 évre 
való kiterjesztését, de azt vallja, hogy kapcsola-
tosan ki kellene küszöbölni a képzésnek eddigi 
fogyatékosságait: a tanítók munkakiképzését, 
az általános és hivatásbeli kiképzésnek össze-
kotyvasztását és a túlkorai pályaválasztást. 
Evégből a jelölteknek általános kiképzését a 
négy első évre kellene helyezni és a középisko-
lai érettségivel egyenértékűvé tenni. A tanító-
képzés hazafias szellemének egyik főbiztosítéka, 
hogy a képzés kizárólag állami legyen. 

Jugoszlávia. 
A szabadkai Napló minapi számai nyomán 

rövidítve adjuk a következő híreket. 1. Kikin-
dán a képviselőtestület, hivatkozással a súlyos 
pénzügyi helyzetre, beszüntette a 30 év óta 
fennálló polgári leányiskola számára folyósí-
tott évi 20—30.000 dinárt. Ennek folytán már 
áprilisban az intézet tanárai saját fizetésükből 
voltak kénytelenek fedezni a felmerült kiadá-
sokat. A szülők küldöttsége a városelnököt arra 
kérte, hogy legalább ez iskolaév végéig tegye 
lehetővé az intézet működését. 2. A petrovara-
dini gimnáziumnak egyik 8. osztálybeli tanu-
lója tettleg inzultálta matematika-tanárát, ami-
nek következtében két évre kizárták az intézet-
ből. A tanár azonban becsületsértés címén a 
járásbíróságon is feljelentette a tanulót, aki 
azzal védekezett, hogy a tanár őt állandóan 
üldözte, szidalmazta és emelt ököllel jött feléje, 
amiben azonban ő megelőzte és megütötte. A 
bíróság húsznapi fogházra és 300 dinár bírságra 
ítélte a tanulót, de az ítélet végrehajtását két 
évre felfüggesztette. 3. A zentai gimnázium 
egyik 4. osztálybeli tanulója feltörte szállás-
adójának, a belvárosi kántornak szekrényét, 

amelyből 1640 dinárt ellopott. Kihallgatásakor 
azt válaszolta, hogy a kirándulási alapból, ame-
lyet osztályfőnöke megbízásából tanulótársaitól 
összeszedett, 240 dinárt elköltött és ezt a hiányt 
akarta pótolni. Elmondotta még, hogy a gim-
nazisták között bandát akart szervezni avégből, 
hogy fegyverekkel merényletet kövessenek el 
az intézetnek négy tanára ellen. Megmotozása-
kor 3 forgópisztolyt, egy browningot, 2 tőrt, bal-
tát, vésőt, úlkulcsokat és számos lövedéket ta-
láltak a megtévedt kis diák zsebében. 

Az első olasz iskola Abesszíniában 
római hivatalos jelentés szerint megnyílt. A 
tanerőket egyelőre bennszülöttekből toborozták. 

Csehszlovákia. 
A küszöbön levő reformok közül nagy fon-

tossága van a véderőre való kiképzésnek az is-
kolában és a tanítóság körében. Ez szerves ré-
sze lesz az iskolai tornaoktatásnak is. Érdeké-
ben az olvasókönyvek is igénybe veendők; az 
állam kiadásában külön e célra rendelt folyó-
irat jelenik meg. 

A házi feladatok ellen és mellett. 
Az új angol iskolatörvény tárgyalása alkal-

mából többen kívánták a házi feladatok eltör-
lését, amelyek a tanulókat felesleges módon 
megterhelik. Helyettük egy-két délutáni órá-
ban a tanítók felügyelete mellett dolgozhatná-
nak a tanulók. Mások viszont azzal érveltek, 
hogy az iskolában végzett közös munka mindig 
bizonyos izgalommal jár és nem pótolhatja a 
házi dolgozattal kapcsolatos nyugalmat és szem-
lélődést. Egy felső leányiskolában végzett kí-
sérlet a házi dolgozatok ellenzőit látszik iga-
zolni. 

Nevelés és demokrácia. 
Az Amerikai Egyesült Államok kormány-

biztosa, John W. Studebaker a fenti címmel 
St. Louisban előadást tartott, amelyből ki-
ragadjuk a következő jelentős mondatokat: 
A tantermekben még mindig kelleténél erőseb-
ben hangsúlyozzák a tekintélyt és engedelmes-
séget, aminek következtében összetévesztik a 
nevelést a dogmatikus propagandával. A tanító 
az ifjúságot szellemi érettségre képesítse, de 
ne szabályozza, ne rögzítse meg gondolkodásu-
kat. Neki bárkinél jobban kell tartózkodnia 
attól, hogy a politikai propaganda eszközévé 
váljék. Az amerikai demokráciában a nyilvá-
nos felelősség csak akkor fog gyökeret verni, 
ha az iskolából kikerülő ifjúságot arra szok-
tatjuk, hogy minden felmerülő kérdéssel kap-
csolatban az ellenkező álláspontot is meglássa 
és megértse. 

Szépírási verseny Angolországban. 
A tanulók kézírása itt is állandóan hanyat-

lik. Ennek ellensúlyozására John Galsworthy 
híres angol író neje a londoni iskolai hatóság-
gal karöltve pályázatot hirdetett a legszebb 
írásra. Ebben mindegyik iskola két 13—18 éves 
tanulóval vehet részt. A leírandó szöveg Gals-
worthynak egyik regényéből szemelendő ki. 
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H Í R E K 

Igazgatói beiktatás Szentmártonkátán. Meleg ünnep-
lésben részesítette Szentmártonkáta község lakossága 
Pornói Benő rk. kántortanítót, akit a váci püspök 
három évtizedes és érdemekben gazdag tanítói mun-
kásságáért igazgatóvá nevezett ki. Az ünnepélyes szent-
mise után az egyháztanács díszülésén Garancsy Péter 
esperes, egyházker. tanfelügyelő adta át a kinevező 
okmányt, majd a község plébánosa, lovag Payer István 
üdvözölte a kitüntetett igazgatót. A ref. egyház nevé-
ben Ilalasy Miklós lelkész, a község nevében Mlinkó 
Antal főjegyző üdvözölte. 

Irodalmi pályázat. A Hajduvármegyei Tanítók Álta-
lános Gönczy Egyesülete pályázatot Iliidet a következő 
tétel kidolgozására: „A népiskola a testnevelés szolcjá 
latában". Első díj 60 P, második dí j 40 P. A pálya-
munka — lehetőleg gépírással — a papirosnak csak 
egyik oldalára írva, jeligés levéllel ellátva, 1937. évi 
március hó 15-ig az elnökhöz, Debrecen, Csapó-utca 
46. sz. adandó be. Az elfogadott munka az Egyesület 
tulajdona lesz. Az Egyesületet a kiadási jog is meg-
illeti. Csak egyesületi tagok pályázhatnak. Az elnökség. 

A Középiskolát Végzettek Egyéves Kereskedelmi 
Szaktanfolyamán, Budapest, VIII, Vas-u. 9/11, amelyet 
Budapest székesfőváros közönsége tart fenn, a be-
iratások naponként délelőtt 9—2-ig. Célja, hogy a fér-
fiaknak és nőknek, akik középiskolai érettségi vizsgá-
latot tettek, katonai tisztképzőt vagy tanítóképzőt vé-
geztek, egy év alatt alapos kereskedelmi szakképzést 
nyújtson, amellyel kereskedelmi gyakorlati kenyér-
kereseti pályára léphetnek. Beiratási d í j 25 P. F.vi tan-
díj a tanulmányi előmenetel és a vagyoni viszonv sze-
rint: 62, 124, 186, 248 P. Felvilágosítást a tájékoztató 
nyújt , amely Budapest, VIII, Vas-u. 11. alatti kapusnál 
kapható; postán való elküldése is kérhető. 

Pályázat. Az Egyetemi Tisza István Interná-
tusba, a Horthy Miklósné Leánykollégiumba 
az 1936'37. tanév első felére szóló felvételre és 
a Mensa Academica kedvezményekre. 

A Tisza Internátusba és a Leánykollégiumba 
való felvételekhez a pályázati kérésekhez csa-
tolni kell: 

1. hiteles indexmásolatot, első éveseknek 
érettségi bizonyítványmásolatot, 

2. szülők társadalmi állását és vagyoni hely-
zetét feltüntető, egy éven belül kiállított köz-
ségi bizonyítványt, 

3. szülői vagy gyámi nyilatkozatot a díjak 
pontos fizetéséről. 

A felvétel és fizetési kötelezettség egész fél-
évre, 1936 szeptember 15-től január 15-ig szól. 
A félévi lakásdíj a Tisza Internátusban 72 
pengő, "a Leánykollégiumban 80 pengő, mely 
összeg havi 18, illetve 20 pengő részletekben is 
fizethető. Csak a debreceni egyetemre beirat-
kozott szorgalmas és kellő előmenetelt tanúsító 
hallgatók vehetők fel. A Diákjóléti Bizottság-
hoz címzett felvételi kérések 1936 szeptember 
5-ig a Diákjóléti Bizottság irodájába (Egye-
tem, Központi épület) adhatók be. Hiányos 
kérések nem tárgyaltatnak. A felvétel orvosi 
felülvizsgálat után lesz végleges. 

Mindkét internátus tagjai a menzán való 
étkezésre vannak kötelezve, ahol az ebéd-
vacsora díja havi 20 pengő. Vagyontalan és 

kiváló előmenetelű hallgatók a menzán féldíjas 
(havi 10 pengő), vagy kedvezményes (havi 
13 pengő) ebéd-vacsora-kedvezményben része-
sülnek, ha ezért külön kéréssel szeptember 5-ig 
folyamodnak. Debrecen, 1936 augusztus hó 4-én. 
Dr. Szentpéteri Kun Béla egyetemi ny. r. 
tanár, mint a Diákjóléti Bizottság elnöke. 

Szabolcs vármegye 1935/36. tanévi népművelési tevé-
kenysége. Az iskolánkívüli népművelés Szabolcs vár-
megye községeiben és tanyáin évről-évre nagyobb tel-
jesítményt ér el. Az 1935/36. tanévi beszámoló jelenté-
sek adatainak összesítése szerint: a népművelési és 
közműveltségi előadások száma 5849; a műsoros elő-
adások és alkalmi ünnepélyek száma 1535; a mű-
kedvelő színelőadások száma 460; a népművelési hang-
versenyek és dalosünnepélyek száma 96; a gyermek-
szórakoztató előadások és mesedélutánok száma 663; 
a tanulmányi bejárások és kirándulások száma 501; 
a rádióval közvetített népművelési előadások száma 
1255; 15 analfabéta tanfolyam óraszáma 9593; 20 alap-
ismeretterjesztő tanfolyam óraszáma 1286; 4 népműve-
lési és közműveltségi tanfolyam óraszáma 326; 32 ének-
kari és 2 zenekari tanfolyam óraszáma 2793; 8 nő-
nevelési és háztartási tanfolyam óraszáma 2052; 46 
gazdasági, 9 gyümölcsészeti és 1 méhészeti tanfolyam 
óraszáma 1697; 1 egészségügyi tanfolyam óraszáma 40; 
3 idegennyelvi tanfolyam óraszáma 90; 1 szabadegye-
temi tanfolyam óraszáma 60; 7 háziipari tanfolyam 
óraszáma 1218. A népművelési egysegek összes szárra 
29.514. mely teljesítmény az előző évit 6742 egységgel 
múlja felül. A népművelésben részesült 132 községben 
és 101 tanyán összesen 64.975 egyén. A 144 népkönyv-
tár 56.719 kötetéből a tanév folyamán 29.625 egyén 
összesen 91.666 kötet könyvet kölcsönzött ki olvasásra. 
Népművelési előadást tartott 243 lelkész, 531 tanító, 
191 tanítónő, 100 tanár, 11 tanárnő, 107 jegyző, 106 
orvos, 14 állatorvos, 11 ügyvéd, 10 mérnök, 1 bíró, 
10 közigazgatási tisztviselő, 133 földbirtokos és gazda-
tiszt, 3 iparos, 4 kereskedő és 113 egyéb foglalkozású; 
összesen 1588 egyén. Az analfabéta-tanfolyamok veze-
tésére 57 állástalan oki. tanító és tanítónő alkalmazta-
tott, akiket ilymódon sikerült a téli hónapokban kere-
sethez juttatni. 

Halálozás. I f jú Bonyhay Lajos tiszafüredi áll. tanító 
édesatyja, id. Bonyhay Lajos, 76 éves korában, július 
hó 26-án Nemtiben (Nógrád vm.) elliúnyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Igazgatói megerősítés. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Rátz Frigyes Ottó mosoni önálló gaz-
dasági népiskolai megbízott igazgatót, igazga-
tói alkalmazásában megerősítette. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Baranya vármegye közönségének azon nemes-
lelkű elhatározásáért, hogy a folyó tanévben is 
a népiskoláknál kiváló nevelő-oktató eredmóny-
nyel működő 15 érdemes állami, községi, fele-
kezeti és társulati néptanító jutalmazására 
1500 pengőt bocsátott a vármegye alispánjának 
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rendelkezésére, őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Gyula megyei város közönségének, Stéberl 
András gyulai hentesmesternek, a „Szociális 
Missio Társulat" gyulai szervezete vezetőségé-
nek, a gyulai Lorántffy Zsuzsanna Egyesület 
elnökségének és a gyulai „Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Nőegylet" elnökségének azért, 
mert a gyulai állami elemi népiskolai szegény-
sorsú tanulóinak segélyezésére 550 pengő 60 
fillér készpénzt, 100 pengő értékű húst és zsírt, 
300 pengő értékű cipőt és ruhaneműt, 200 pengő 
értékű cipőt és ruhaneműt, 100 pengő értékű 
ruhát és cipőt adományozott, őszinte elismeré-
sét és köszönetét nyilvánította. 

Folyóirat címének megváltozása. 
A 33634—1936. V. 1. sz. rendeletemmel a kö-

zép-, középfokú- és szakiskolák önképzőkörei-
nek könyvtárai számára ajánlott „Széche-
nyista Ifjúság" című folyóirat második évfo-
lyamától kezdve címét „Jelenkor"-ra változ-
tatta. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított színmű-

vek 20. sz. pótjegyzéke. 

Békeffy László: Dániel, ne bőgj. Bp. Marton Sándor. 
Brennerné Lindtner El la : A két karácsonyfa. Eszter-

gom. Buzárovits Gusztáv. 
Varázstükör. 

Csite Károly: A legszebb karácsony. Bp. Kókai L. 
Esztike karácsonya. Bp. Kókai L. 
Három fehér galamb. Bp. Kókai L. 
Jézuska cukorkája. Bp. Kókai L. 
Karácsonyi Szívek. Bp. Kókai L. 
Kis csizmák. Bp. Kókai L. 

—• — Petike. Bp. Kókai L. 
Ecsedy Aladár : Karácsonyi ének. Tahitótfalu. Szerző 

kiadása. 
Földes Imre: Viktória. Bp. Marton Sándor. 
Gerl Mihály: Boldog karácsonyest. (Gyermekek szá-

mára.) Veszprém. Egyházmegyei Kny. 
J. Hors t : (Ford. Zágon István.) Rebeka néni (vagy 

Rézi néni.) Bp. Színházi Élet. 
Loveczky Ernő: Megtérés. Bp. Lampel. 
Lőcsei Emma: A megzavart mulatság. Bp. Stampfel-féle 

könyvkiadóhivatal. 
Lőrincz Miklós: Az étvágytalanító. Bp. Marton Sándor. 
—- — 1972. Bp. Magyar Űriasszonyok Lapja. 
Moser G. : (Ford. Sz. K.) Kukli-prédikáció. Pest, Pfei-

fer Ferdinánd. 
Niccodemi, Dario: (Ford. A. di Franco.) Hajnalban, dél-

ben, este. Bp. Marton Sándor. 
Nóti Károly: A pulyka. Bp. Marton Sándor. 

Az antennabetyár. Bp. Marton Sándor. 
Hej, színművész! Bp. Marton Sándor. 

— — Katicabogár. Bp. Színházi Élet. 
— — Kötő-utca 6. Bp. Marton Sándor. 
— — Vadállat. Bp. Marton Sándor. 
— —- Weekend. Bp. Marton Sándor. 
Pailler Vilmos: Két anya. Veszprém. Egyházmegvei 

Kny. 
— — Szent Ágnes. Veszprém. Egyházmegyei Kny. 
—• — Szent Dorottya. Veszprém. Egyházmegyei Kny. 
Radványi Kálmán: Tüske doktor. Berlin. 

Ringelhann Béláné Fejér Juliska: Karácsonyi legenda. 
Bp. „Magyar Jövő Ifj . írod. R. T." 
Leánybúcsú. Bp. „Magyar Jövő Ifj . írod. R. T." 

Sugár Béla: Mindenki karácsonyfája: Bp. Magyar If j . 
Vöröskereszt. 

Szabó János: Betlehemi bakter. Bp. Szent István Tár-
sulat. _ 

Szalacsy R. I m r e : Vasárnapi idill. Debrecen. Gárdos 
József. 

Szenes Béla és Huszár Péter : Az ezüst páncél. Bp. Mar-
ton Sándor. 

Széli Lajos: A nagyanyó. Bp. Rényi Károly. 
Szép Ernő: Félkesztyű. Bp. Marton Sándor. 
—- — Szilágyi és Hajmási. Bp. Délibáb. 
Tiszay Andor: Húsvéti passió. Jézus Krisztus kínszen-

vedése és halála. Alberto Colantuoni eredeti olasz 
scenáriumából fordította és Hildebrand világhírű 
német passiója nyomán átdolgozta. Bp. A Pász-
tor kat. társadalmi hetilap kiadása. 

Török Rezső: Czöndörék a szerzőnél. Bp. Marton Sándor. 
Vadnai László: A veszett ember. Bp. Marton Sándor. 

Eltiltani mindent, ami szabad. Bp. Színházi Élet. 
—- — Gyöngyös. Bp. Marton Sándor. 
Varga József: Kivirágzott a Vöröskereszt. Debrecen. 

Gárdos József. 
Weissenhofer Róber t : Magyarországi Szent Erzsébet. 

(Leányifjúság számára.) Veszprém. Egyházmegyei 
Kny. 

Zábrák Károly: Az árva fiú karácsonya. Veszprém. Egy-
házmegyei Kny. 

Zágon István: Nekem se fizet senki. Bp. Nemzeti Újság 
1932 márc. 27. 

—• — Tizenhárom. Bp. 

Az előadási jogra vonatkozó tájékozódás végett az 
alábbiakat közöljük a 63.598/1932. V I I I . VKM. sz. ren-
deletből, 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 szerez-
hető meg. Ettől eltekintve, az egyszerűség kedvéért min-
den esetben lehet a Magyar Színpadi Szerzők Egyesüle-
téhez fordulni az előadási jog megszerzése végett, ami 
természetesen nem zárja ki azt, hogy a műkedvelők a 
szerzői jogtulajdonossal közvetlenül is tárgyalhatnak. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Kósa Kálmán: Országépítők. — Ruszthy-
Rusztek Károly: A nemzeti kultúra és az is-
kolák. — Gyarmathy Aurél: A közép- és nép-
iskola kapcsolata. — Dr. Takács Menyhért: 
Léleknevelő pihenés. — Dr. vitéz Nagy Iván: 
Kisebbségi népoktatásunk új rendje. —Szala t -
nyai Ödön: Az új iskola főbb jellemvonásai. 
— Drozdy Gyula: Bosco Szent János nevelői 
rendszere. -— Gyakorlati pedagógia: Nyers 
Piroska: A lyukacsos vagy áttört varrás. — 
Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudo-
mány, irodalom, művészet. — Külföldi iroda-
lom. — Külföldi szemle. — Hírek. — Hivata-

los rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 



15. SZÁM. 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 569 

P A L Y Á Z A T O K 
PALYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
széfküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

ZSID rk. egyházközsége lemondás folytán megürese-
dett kántortanítói ál lásra pályázatot hirdet a lap meg-
jelenésétől számított 21 napi határidővel. Az állás betöl-
tése a vonatkozó VKM. és egyházhatósági rendeletek 
szerint történik. Javadalma 77 egység, lakás természet-
ben. Kötelességei díjlevél szerint. Tartozik a szívgárda 
vezetésében segédkezni, egyházi célokat szolgáló ének-
kar t megszervezni. Előnyben levente főoktatói képesítés-
sel karpaszományos volt katonák. Az állás ideiglenesen 
helyettessel volt betöltve. Bárminemű korteskedés a pá-
lyázatból való kizárással jár. A próbaéneklés idejét a 
három jelölttel közöljük. Állás az egyházhatósági meg-
erősítés után rögtön elfoglalandó. Elegendő válaszbélyeg-
gel felszerelt kérvények Plébániahivatal, Felsőzsid (Zala 
vm.) küldendők. (450.) 

GYOMA református egyháza pályázatot hirdet a nyug-
díjazás folytán megüresedett tanítói állásra. Javada lom: 
díjlevél szerint, Ezidőszerint az állás helyi javadalma 56 
értékegység, a többi államsegély. Lakás vagy ehelyett 
lakbér. Kötelessége: törvény szerint. Az Iskolaszék ál-
tal reábízott osztály vagy osztályok vezetése, az összes 
belmissziói munkákban való segédkezés. Amennyiben ez 
az állás helyben működő s már eddig is tanítási ered-
ményével érdemeket szerzett tanítóval töltetnék be, ez a 
pályázati hirdetmény az így megüresedett tanítói állásra 
is vonatkozik. A pályázatban ki kell fejezni, hogy a pá-
lyázat csak az egyik, vagy mindkét állásra vonatkozik-e. 
Csak férfiak pályázhatnak. Az a pályázó, akinek érdeké-
ben bárki részéről is, akár élőszóval, akár írásban köz-
benjárás történik, a jelölésből kizáratik s nem választ-
ható. E pályázat csak az esetre érvényes, ha az állás, 
illetve állások betöltését a vallás- és közoktatásügyi Mi-
niszter úr engedélyezni fogja. Választás csak miniszteri 
engedély után lehet. Az állás a választás megerősítése 
után azonnal elfoglalandó. A pályázati idő: e pályázat-
nak a Néptanítók Lapjában leendő megjelenésétől szá-
mítva 21 nap. A pályázók a pályázathoz előírt s szük-
séges összes okmányokat s eddigi összes működési bizo-
nyítványaikat, orvosi bizonyítványt is tartoznak bemu-
tatni. Válaszbélyeg csatolandó. A pályázatok Répás Pál 
lelkész, iskolaszéki elnökhöz küldendők. (451.) 

BIHARNAGYBAJOM református egyházközsége a 
község kisbajomi részén fekvő népiskolájának férfitanítói 
á l lására pályázatot hirdet. Javada lma: új lakás, házi-
kert te l ; 30 egységet kitevő föld és termény; államsegély. 
Kötelessége: a reábízandó osztályok vezetése; orgonista-
kántor helyettesítése; az iskolájában tartandó isten-
tiszteleteken és vallásos estélyeken éneklés vezetése. A 
presbiterek felkeresése és más korteskedés kizáró ok. Pá-
lyázati kérvények augusztus 30. estig iskolaszéki elnök-
höz beterjesztendők. Állás szeptember 9-én elfoglalandó. 
(452.) 

NYI RACSAI) ref. egyháza pályázatot hirdet nyugdí-
jazás folytán megüresedett, félévig helyettessel betöltött 
orgonista-kántortanítói állásra. Javadalom 38 értékegy-
ség és államsegély. Kötelesség törvényszerinti. Pályázati 
határidő szeptember 1. Kántorpróba önköltségen szep-
tember 2, Korteskedés kizáró ok. Ref. lelkészi hivatal, 
Nyiracsád. (465.) 

H a r m ó n i u m o t , z o n g o r á t , hangszer t 
nem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL ä S S Ä S Ä 
A Zenemúveszeti Főiskola szállítója. 

Kérje l egújabb 32 . sz . ár jegyzékemet . 

NYÍRBÁTOR görög katolikus egyházközsége nyugdí-
jazás folytán megüresedett kántortanítói állásra — az. 
állás betöltésének engedélyezésétől föltételezetten — pá-
lyázatot hirdet. Természetben csak lakás, helyi javada-
lom: 20%, többi államsegély. Köteles a hilbuzgalmi 
egyesületek vezetésében is résztvenni, valamint énekkart 
szervezni és vezetni. Kellően felszerelt kérvények — 
válaszbélyeggel — a lap megjelenésétől számított 21 na-
pon belül lelkészi hivatalnak küldendők. (458.) 

TISZADERZS ref. egyházának presbitériuma pályá-
zatot hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett I I I . sz. 
tanítónői állásra. Fizetés: helyi javadalom 50% kész-
pénz és lakás ; 50% államsegély. Kötelessége: presbité-
rium ál ta l rábízott osztályok vezetése, belmissziói mun-
kák végzése. Pályázati határ idő augusztus 30. Állás is-
kolai év kezdetén elfoglalandó. (466.) 

SZIGETBECSE községi iskolaszéke egy osztálytanító-
női ál lásra ezerkilencszázharminchat augusztus 15-től 
szeptember 6-ig bezárólag pályázatot hirdet. Javadalma: 
két szoba, konyha, pince, éléskamrából álló lakás, 
konyhakert, nyolc köbméter puha tűzifa, helyi forrásból 
húszszázalék fizetés, többi államsegély. Német nyelv tu-
dása megkívántatik. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvé-
nyek jól fe'szerelve plébániahivatal Ráckeve, Pest megye 
küldendők. (455.) 

Iskolaruhákat 
intézeti 

felszereléseket 
kiváló minőségekben 

kedvező fizetési feltételekkel 

a 

R E F O R M 

R U H Á Z A T I R T . -nái 
vásárolhatunk. 

VI, VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 5. SZ. 
1 - 1 3 0 - 9 6 , 1 - 1 3 2 - 9 6 . 

M I N T Á K K A L , Á R A J Á N L A T T A L 
S Z Í V E S E N S Z O L G Á L U N K 
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NAGYDOROG község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett negyedik sorszámú 
tanítói állásra. Javadalma törvényszerű készpénzfizetés 
és természetbeni lakás. Kötelessége a reábízandó osztá-
lyok és az ismétlőiskolások taní tása. Pályázhatnak olyan 
református vallású okleveles tanítónők, akik vonatkozó 
VKM rendeletekben előírt követelményeknek megfelelnek. 
Az állás államsegélyes. Szabályszerűen felszerelt, válasz-
bélyeggel ellátott kérvények az iskolaszéki elnökség cí-
mére Nagydorog, Tolna vm. küldendők, a pályázat meg-
jelenésétől számított 21 napon belül. Hiányosan felsze-
relt vagy későn érkező kérvények nem vétetnek figye-
lembe. Kezdők segédtanítói minőségben alkalmaztatnak. 
Az állás választás után azonnal elfoglalandó. (456.) 

TIBOLDDARÓC rk. egyházközségének képviselőtestü-
lete a lemondás folytán megüresedett tanítónői állásra 
a vonatkozó egyházhatósági és miniszteri rendeletek 
figyelembevételével, e lap megjelenésétől 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényszerű, lakás ter-
mészetben. Kötelessége díjlevél szerint. Állás választás 
után elfoglalandó. Az a pályázó, akinek érdekében bárki 
részéről, akár élőszóval, akár írásban közbenjárás tör-
ténik, a jelölésből kizáratik. Válaszbélyeggel felszerelt 
kérvények Plébánia Hivatal Tibolddaróc (Borsod m.) 
küldendők. (457.) 

IIAJDUNANÄS ref. egyház iskolaszéke pályázatot hir-
det az áthelyezés folytán megüresedett , a várostól 15 
km-re fekvő balázstelektanyai tanítói állásra. Helyi ja-
vadalom a kezdő fizetés 13% és természetbeni lakás. A 
többi államsegély. Kötelesség I—VI. vegyesosztály ta-
nítása, istentiszteleteken énekvezérség harmoniummal. 
Választás fennálló VKM. rendeletek alapján. Ezen ál-
lásra tanítónők is pályázhatnak. Pályázati határidő a 
lap megjelenésétől számított 21 nap. Pályázati kérvé-
nyek a fenti Iskolaszék címére válaszbélyeggel külden-
dők. (454.) 

NIKLA iskolaszéke a nyugdíjazás folytán megürese-
dett és helyettessel ideiglenesen betöltött kántortanítói 
á l lásra pályázatot hirdet. Az állás javadalma törvény-
szerinti fizetés, mely részben helyi javadalom, részben 
államsegély és a kántortanítói lakás megépítéséig tör-
vényszerinti lakbér. Katonai kötelezettségüknek eleget 
te t t pályázók előnyben részesülnek. Pályázati határidő a 
lap megjelenésétől számított 21 nap. A választás és 
próbaéneklés napjáról pályázók külön lesznek értesítve. 
A kellően felszerelt pályázati kérelmek az iskolaszéki el-
nök címére küldendők be. Az elkésve érkezett vagy hiá-
nyosan felszerelt pályázati kérvények nem lesznek figye-
lembe véve. (459.) 

JÁSZBERÉNY-NÉGYSZÁLLÁSI rk. külterületi elemi 
iskolánál férfitanítói állásra pályázatot hirdetünk, mely 
az elmúlt tanévben a 81.556. VKM. sz. rend. értelmében 
helyettessel volt betöltve. Fizetése törvényes. Lakás. 
Kötelességei díjlevélben. Megválasztás érdekében történő 
közbenjárás pályázatból kizáró ok. Határidő három hét. 
Választás a 69.030/VKM. rendelet figyelembevételével. 
Megcímzett, válaszbélyeggel ellátott boríték csatolandó. 
Iskolaszék. (460.) 

BOJT református egyháza (Bihar m.) pályázatot hir-
det orgonista-kántortanítói állásra. Fizetés: lakás kert-
tel, 12 kat. hold föld és más természetbeni járandóság 
38 értékegységben, évi 197 P 47 fillér készpénz. Állam-
segély törvény szerint. Kötelesség: rábízott osztályok 
vezetése, kántori teendők, belmissziói munkában segéd-
kezés, lelkész törvényes helyettesítése, legátus-ellátás 
külön díjért. A felszerelt kérvényeket e hirdetés meg-
jelenése után 21 nap alat t kell beadni. Kántorpróbára 
szeptember 6-án délelőtt lehet megjelenni. Az állás vá-
lasztás után azonnal elfoglalandó. Az előd a lakást folyó 
évi november l-ig élvezi. Utódja addig bérelt lakást kap. 
Az iratok visszaküldésére postabélyeget kérünk. (463.) 

JÁSZBERÉNY-PORTELEKI rk. külterületi elemi is-
kola I I . sz. tanítónői ál lására —- mely az elmúlt tanév-
ben a 81.557—1935. VKM. sz. rendelet alapján helyet-
tessel volt betöltve — pályázatot hirdetünk. Fizetése tör-
vényes. Kötelességei díjlevélben. Pályázati határidő há-
rom hét. Közbenjárás a megválasztás érdekében a pályá-
zatból kizáró ok. Választás a 69.030/VKM. sz. rendelet 
alapján. Megcímzett, válaszbélyeges boríték csatolandó. 
Iskolaszék. (461.) 

JÁSZFÉNYSZARU róm. kat. iskolaszéke nyugdíjazás 
folytán megüresedett X. számú belterületi férfitanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma törvényes. Köteles-
sége osztálybeosztásán kívül énekkarvezetés, diákmisén 
orgonálás, továbbképzősök tanítása, leventeoktatás. Kor-
teskedés, közbenjárás kizáró ok. Ha ezen ál lás helybeli 
tanyai férfitanítóval töltetnék be, az így megüresedő 
állás is betöltetik jelen pályázattal. Tanyai állás java-
dalma törvényes, természetbeni lakással. Betöltés: mi-
niszteri rendelet és egyházhatósági hármas jelölés alap-
ján. Ha tá r idő : megjelenéstől számított 21 nap. Válasz-
bélyeg csatolandó. Iskolaszék. (462.) 

BOGDÁSA r. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma 76 értékegység. Államsegély nincs. Pályázati 
határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. Válasz-
tás az érvényben levő miniszteri és pécsegyházmegyei 
rendeletek, valamint az egyházmegyei ha tóság hármas 
jelölése a lapján történik. A három jelölt énekpróbára 
meghívást kap. Költségmegtérítés nincs. Korteskedés ki-
záró ok. A szabályosan fölszerelt és portóbélyeggel el-
látott kérvényeket a rk. egyházközség képviselőtestüle-
téhez címezve, a rk. plébániahivatalnak Bogdása, Ba-
ranya megye kell benyújtani. (479.) 

Magyarország aranykoszorús harangöntő mestere 

S Z L E Z A K L Á § Z L Ó 
H A R A N G - É S É R C Ö N T Ő D E , H A R A N G F E L S Z E R E L É S I ÉS 

H A R A N G L Á B G Y Á R A 

B U D A P E S T V I , P E T W E I I Á Z T - U T C A 7 8 . 
(VI, F R A N G E P Á N - U T C A M E L L E T T ) 

SAJÁT H Á Z ! 

Budapest-belvárosi főplébánia templom részére készített 
2400 kg-os „ P O L G Á R M E S T E R - H A R A N G " 

Kitüntetve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének forduljanak bizalommal a régi és megbízható 
céghez! — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z I E L I S M E R Ö L E V É L . — 
Előnyös fizetési feltételek! — Költségvetés és kiszáltás dí jméntes! 
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B A R A K O V I Y S J Á N O S 
müorgonaépltö 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
átépítést , homlokzat i s ípokat , 
mindennemű javítást a leg-
m é r s é k e l t e b b t r ó n vállal. 

SOPRON római katolikus iskolaszéke fiúiskoláinál 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állásra az állás-
betöltési miniszteri engedély elnyerése esetén pályázatot 
hirdet. Német tannyelvű iskolákban való tanításra szóló 
képesítés szükséges. Az állásra csak férfi tanerők pá-
lyázhatnak. Kellően felszerelt kérvények válaszbélyeggel 
21 napon belül méltóságos dr. Pinezich István konvent-
elnök címére, a kat . konventpénztárba (Sopron, Vár-
kerület 26. sz.) küldendők. (468.) 

BÜKKSZÉK r. k. leányegyháza lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra egyházhatósági, minisz-
teri rendeletek betar tásával pályázatot hirdet. Helyi ja-
vadalom rendezés a la t t (valószínűleg 68 értékegység); 
lakás természetben. Kötelességei díjlevélben. Választás 
hármas jelölés alapján. Pályázat 21 nap. Kérvények 
Plébánia Sisok (Heves vm.) küldendők. (471.) 

BEREGSURÄNY róm. kat. egyházközsége átválasztás 
folytán megüresedő kántortanítói ál lására elemi iskolá-
jánál pályázatot hirdet. Helyi javadalom 12 értékegy-
ség, többi államsegély. Pályázatok szeptember 4-ig bereg-
surányi rk. plébániahivatalhoz küldendők. (480.) 

NAOYMAJLATH község iskolaszéke pályázatot hir-
det I I . számú kántortanítói állásra. Javadalom: törvé-
nyes, segédtanítói, lakás, kert. Kötelesség díjlevél sze-
rint. Pályázati határ idő 21 nap. Akinek érdekében élő-
szóval vagy írásban intézkedés történik, a pályázatból 
kizáratik. Az állás a VKM. úr engedélyezése után az ér-
vényes rendeletek szerint töltetik be, mivel három éve 
helyettes működik. Kérvények: Nagymajláth iskolaszék 
küldendők. (477.) 

GAVA gör. kat. fiókegyháza pályázatot hirdet nyug-
díjazás folytán megüresedett tanítónői (második) ál-
lásra. Helyi javadalom a fizetés 10 százaléka. Lakbér. 
A létszámcsökkentés miatt nyugdíjazott s legalább egy-
évi kisegítőtanítónői működést igazoló jó oklevelű, vala-
mint gk. vallású pályázók előnyben. Kérvények e hirde-
tés megjelenésétől számított három héten belül iskola-
széki elnök címére küldendők (Vencsellő Szabolcs m.). 
Az állás 1936 szeptember 1-én foglalandó el. (478.) 

H A R M Ó N I U M 
Tárogató, Szakszofon, 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók 
Részletre is 

Kitüntetve a világ összes államaiban! 
Legjobb húrokat készít1 
Művésziesen javít! 

MOGYORÓSSY GYULA H A N G S Z E R M E S T E R 
BUDAPEST VIII, RÁKÓCZI-OT 71, 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10% engedmény v. jut. 

SZUHAKALLÓ gör. kat. kántortanítói állására f. évi 
szept. 1. pályázat hirdettetik. Csakis okleveles kántor-
tanítók pályázhatnak. Természetbeni lakás 24 értékegy-
ség és államsegély. Kérvények iskolaszék címére Szuha-
kálló adandók be. (Borsod m. u. p. Helyben.) (486.) 

MOSONSZENTPÉTER község határában a Magyar-
óvári Főhercegi Hitbizományi Uradalomhoz tartozó Csá-
szárrét-pusztán az uradalmi róm. kat . elemi iskolánál 
megüresedett és az elmúlt iskolai évben helyettessel be-
töl töt t tanítói ál lásra az 1931. évi 865—1.—70. számú 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet értelmében 
pályázatot hirdetünk. Javadalom az uradalom pénztárá-
ból a törvénynek megfelelő és természetbeni lakás. Pá-
lyázati határidő ennek a hirdetménynek a Néptanítók 
Lapjában megjelenésétől számítandó 21 nap. Pályázhat-
nék okleveles férfiak és nők. Az állás a főhercegi urada-
lom jószágigazgatóságának értesítése után nyomban, de 
legkésőbb szeptember hó 10-éig elfoglalandó. A pályá-
zati kérvények a „Főhercegi Uradalom Jószágigazgató-
sága Magyaróvár" címre nyújtandók be. A megválasz-
tandó tanító köteles az iskola 6 osztályában a tan í tás t 
végezni és az iskolánkívüli munkákban is résztvenni. 
(482.) 

FÉNYESLITKE ref. egyháza pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett női tanítói állásra. Ja-
vadalom: törvényszerű egyháztól és államtól. Egy szoba-
kcnyhás lakás. Kötelessége az I. és II. vegyes osztályok, 
illetve a presbitérium által kijelölt osztályok vezetése, 
belmissziói munkában segédkezés, női kézimunkatanítás 
az I—VI. leányosztályokban. Mindenféle korteskedés 
vagy a pályázónak az egyházban választás előtt való 
megjelenése kizárási ok. A szükséges okmányokkal fel-
szerelt és válaszbélyeggel ellátott pályázatok e lap meg-
jelenése utáni 21 napon belül adandók be a Ref. Lelkészi 
Hivatal Fényeslitko címére. (483.) 

NAGYLÉTA (Bihar m.) református II . sz. férfitanítói 
állására pályázat hirdettetik. Javadalom: természetbeni 
lakás kertváltságdíjjal, 12 kat. hold 749 D-öl szántó-
föld, 6% legelőilletőség, 81-20 P készpénz, 12 köbméter 
keményhasáb tűzifa és 24-64 q rozs beszállítva, állam-
segély. Értékegység: 46. Ingatlanok adóját egyház fizeti. 
Kötelesség: 1. reábízott osztály vagy osztályok t an í t á sa ; 
2. egyházi jegyzőség; 3. hitoktatói, belmissziói s — meg-
felelő képesítés vagy felhatalmazás birtokában —- min-
den egyéb lelkészi teendőben segédkezés, helyettesítés 
a vonatkozó egyházi törvények, egyházkerületi szabály-
rendelet és presbiteri határozat értelmében; 4. legátusok 
ellátása. A 2—-3. alattiakért havi 35'83 P, a 4. alattiért 
pedig évi 50 P külön fizetés jár az egyháztól. Bármiféle 
korteskedés kizáró ok. Kellően felszerelt s válaszbélyeg-
gel ellátott pályázati kérvények e hirdetés megjelenésé-
től számított 21 nap alatt a nagylétai ref. lelkészi hiva-
talhoz küldendők. (464.) 

DEBRECEN református egyháza pályázatot hirdet az 
üresedésben levő négy férfi és két női tanítói állás kö-
zül azokra, amelyeknek betöltését a miniszter úr enge-
délyezi. Fizetés törvényszerű. Lakás természetben, eset-
leg a törvényes lakbér. Kötelessége: egy vagy több osz-
tály vezetése, belmissziói munkában való részvétel, szük-
ség esetén kántorok helyettesítése. Pályázók okmányaik-
kal (oklevél, nem református képzőkben végzetteknél 
vallástani pótképesítő, keresztlevél, illetőségi, vala-
mennyi esperesileg megerősített működési és legújabb 
keletű hatósági orvosi bizonyítvány) felszerelt kérvényü-
ket Molnár Ferenc lelkipásztor, iskolaszéki elnökhöz, 
Debrecen, Ispotály-tér 2. sz., a pályázat megjelenésétói 
számított három hét alatt nyúj tsák be. A megválasztot-
tak a debreceni ref. tanítók Segélyegyesületének kötele-
zett tagjai. Az egyház költözködési költséget nem ad. 
Az okmányok visszaküldésére felbélyegzett és megcím-
zett boríték melléklendő. Az ál lást választás után azon-
nal el kell foglalni. (467.) 
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CSÖNGE evangélikus egyházközsége államsegélyes 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Határidő augusz-
tus 30. Lelkészi hivatal. (470.) 

TÖRÖKKOPPÁNY rk. egyházközsége nyugdíjazás foly-
tán szeptember 1-én megüresedő férfitanítói állásra pá-
lyázatot hirdet a vonatkozó egyházhatósági és VKM. 
rendeletek figyelembevételével. Fizetés törvényes. La-
kás az iskolánál levő tanítói szoba. Megválasztott a kán-
tort helyettesíteni tartozik. Katonakötelezettségüknek 
eleget tett egyének pályázhatnak. Korteskedés kizáró 
ok. Határidő három hét. Válaszbélyeg. Plébánia, Török-
koppány. (484.) 

TÖRTÉL községi iskolaszéke nyugdíjazás folytán meg-
üresedett Beretváskörzeti tanyai férfitanítói állásra pá-
lyázatot hirdet törvényszerinti fizetéssel és természetbeni 
lakással. Pályázati határidő a lap megjelenésétől számí-
tott 15 nap. Szabályszerűen felszerelt és válaszbélyeges 
megcímzett borítékkal ellátott kérvények a községi is-
kolaszék címére (Törtei, Pest m.) küldendők. (4S5.) 

Legutóbbi számunkban megjelent MÁTÉSZALKAI ref. 
tanítói pályázat határideje 8 nappal meghosszabbítta-
tik. (443.) 

IGAR református egyháza pályázatot hirdet nyugdíja-
zás folytán megüresedett tanítónői állásra. Javadalma: 
egyszobás lakás, 50% hozzájárulás, államsegély. Köte-
lességét presbitérium állapítja meg. Pályázatok a VKM. 
rendeletek szerint felszerelten szeptember 6-ig felbélyegzett 
válaszborítékkal Református Esperesi Hivatal Balaton-
főkajár küldendők. (487.) 

BÉKÉSCSABA ev. egyházközsége pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett IX. számú tanítói ál-
lásra a VKM. rendeletek betartásával. Ha ezen állás már 
itt működő más tanítóval fog betöltetni, úgy ez a pályá-
zat erre az állásra is vonatkozik. Fizetés: helyi hozzá-
járulás 20 értékegység és államsegély. Kötelességei: is-
kola vezetése, tanyán istentisztelet és egyházi belmissziói 
munka végzése. Tót nyelvtudás szükséges. Pályázati idő 
21 nap. Kérvények ev. igazgató-lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (488.) 

MEZŐTŰR református egyháza pályázatot hirdet egy 
nyugdíjazás folytán megüresedett férfitanítói állásra. Ja-
vadalom: helyi hozzájárulás egyháztól a kezdőfizetés 
50%-a, törvényszerű lakbér vagy természetbeni lakás és 
államsegély. Kezdő tanító segédtanítói minőségben alkal-
maztatik. Kötelesség: az iskolaszék által reábízott osz-
tály vagy osztályok vezetése, belmissziói munkákban 
való segédkezés. Pályázati határidő e hirdetmény meg-
jelenésétől számított 21 nap. Választás államsegély ki-
utalása után válik érvényessé. Állás választás után azon-
nal elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt s válasz-
bélyeggel ellátott kérvények Falussy Gusztáv ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök címére küldendők. (489.) 

OROSZLÁNY (Komárom megye) ág. h. ev. egyház-
községe nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet a „Néptanítók Lapja" megjele-
nésétől számított 21 napi határidővel. Javadalma: ter-
mészetbeni lakás a szükséges melléképületekkel és kert. 
Készpénz 114-24 P — hiványilag megállapított stóla és 
offertórium —, 19 hold 945 négyszögöl szántóföld, rét és 
legelő haszonélvezete, munkaváltság 326*40 P, 1 q búza, 
13'6 köbméter kemény hasábfa, 13'6 köbméter rőzse 
tűzifa, a politikai községtől 1 hold 880 négyszögöl 
rét haszonélvezete. Javadalom értékegysége: 53. Kö-
telessége kántortanítói hivány szerint. A tót nyelv 
tudása kötelező. Forradalmak alatti magatartás igazo-
landó. Az állás megerősítés után azonnal elfoglalandó. 
A kellően fölszerelt s válaszbélyeggel ellátott pályázati 
kérvények Ág. h. ev. Lelkészi Hivatal, Oroszlány (Ko-
márom megye) küldendők. (491.) 

TISZABEZDÉD ref. egyháza pályázatot hirdet I. 
orgonista kántortanítói állásra, melynek javadalma 40 
értékegységet kitevő helyi hozzájárulás (lakás, 18 kat, 
hold szántó. 18 köböl rozs, 100 pengőn felüli váltság) 
és államsegély. II . Másodtanítói — nők is pályázhat-
nak — állásra, melynek javadalma 10% helyi hozzá-
járulás, lakás és államsegély. Kötelességeik mindazok, 
melyeket a református egyházaknál felekezeti tanítóktól 
megkívánnak. A II. számú állásra megválasztott tanerő 
a meglévő melléképületeken kívül mást nem igényelhet 
és nem építtethet. Pályázati határidő: megjelenéstől szá-
mított három hét. Presbitérium. (490.) 

GALGAMÁCSA r. k. egyházközsége a nyugdíjazás 
folytán megüresedett II. férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése 50% helyi járandóság és természetbeni 
lakás államsegéllyel kiegészítve. Kötelességei: a rá-
bízandó osztályok vezetésén kívül a kántornak szükség 
esetén való díjtalan helyettesítése és minden irányú is-
kolánkívüli tevékenység. Pályázati határidő szeptember 
8. Választásra a három jelölt meghivatik. Utazási, vagy 
költözködési költségmegtérítés nincsen. Az egyházható-
sági és miniszteri rendeletek szigorúan betartatnak. Vá-
lasztás előtt a községben megjelenni, pályázatból kizáró 
ok. Az, kinek érdekében szóval, vagy írásban bárki köz-
benjár, a jelölésből kiesik. Állás október 1-én elfogla-
landó. Kérvények válaszbélyeggel ellátva Plébániahiva-
talhoz Galgamácsa (Pest m.) küldendők. (493.) 

GALGAMÁCSA r. k. egyházközsége a nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanílói állásra pályázatot hir-
det. Javadalom: lakás. 15 kat. hold szántó, 669 P depu-
tátum, 32 öl tűzifa, körülbelül 1000 P párbér. 86 érték-
egység. Csak kántori oklevéllel bíró férfiak pályázhatnak. 
Pályázati határidő szeptember 8. Választásra a három 
jelölt meghivatik. Utazási, vagy költözködési költség-
megtérítés nincsen. Az egyházhatósági és miniszteri ren-
deletek szigorúan betartatnak. Választás előtt a község-
ben megjelenni, pályázatból kizáró ok. Az, kinek érdeké-
ben szóval, vagy írásban bárki közbenjár, a jelölésből 
kiesik. Állás október 1-én elfoglalandó. Kérvények vá-
laszbélyeggel ellátva Plébániahivatalhoz Galgamácsa 
(Pest m.) küldendők. (494.) 

ŰJFEHÉRTŐ KÁLMÁNHÁZA pusztai községi elemi 
iskola nyugalombahelyezés folytán megüresedett I. sor-
számú tanítói állására pályázatot hirdetünk.. Pályázhat-
nak magyarhonos oki. férfitanítók. Az állás helyi java-
dalma természetbeni lakás és a mindenkori kezdő taní-
tói illetmények 40%-a, a többi államsegély. A pályázati 
kérelmek az összes okmányok csatolásával e hirdetmény 
megjelenésétől számított 21 napon belül az újiehértói 
községi iskolaszék címére küldendők. Későbben beérke-
zett pályázatok nem vétetnek figyelembe. Űjfehértó 1936 
aug. 10. Községi iskolaszék. (502.) 

Hálók 
ebédlők 

úriszobák 
kombinált berendezések 

B U D A P E S T I 
B Ú T O R S Z A L O N B A N 
BUDAPEST VIII, BAROSS-UTCA 21. 
Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre. 
Képviselőnk rajzainkat meghívásra díjmentesen 
bemutatja ! 
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HÁROMHUTA rk. egyházközsége tanítói állásra hir-
det pályázatot e lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Fizetés: 2 értékegység, 19% helyi javada-
lom, államsegély, lakás. Választásnál egyházi ós világi 
főhatóságok rendeletei irányadók. Állás kántori átszer-
vezése előkészületben. Pályázatok plébániahivatal Erdő-
horváti küldendők. (512.) 

ÉRPATAK görögkatolikus egyházközsége az egyház-
megyei főhatóság jóváhagyásától feltételezetten a válto-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Helyi javadalom díjlevél szerint 57 értékegység. 
Egyházi énekkar és szívgárda szervezése és vezetése kö-
telező. Hármas jelölés. Jelöltek énekpróba idejéről értesí-
tést kapnak. Kérvények válaszbélyeggel szept. l-ig a lel-
készi hivatalhoz nyújtandók be. (495.) 

ERCSI községi iskolánál nyugdíjazás folytán meg-
üresedett tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Az állás 
helyi javadalma 60%-os készpénz. Az állásra róm. kat. 
vallású tanítónők pályázhatnak. Határidő: a pályázati 
hirdetés megjelenésétől számított 3 hét. Válaszbélyeges 
okmányolt kérelmek Községi iskolaszék Ercsi címre kül-
dendők. (507.) 

HORT rém. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett, elmúlt tanévben helyettessel betöltött IV. 
sorszámú férfitanítói állásra ezen lap 1934. évi novem-
ber 1. számában közzétett feltételekkel, hármas jelölés 
alapján ismételten pályázatot hirdet. Cím: Róm. Kat. 
Plébánia Hort. (500.) 

BOLHŐ község iskolaszéke nyugdíjazás folytán meg-
üresedett róm. kat. kántorsággal egybekötött tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom 57 értékegység, 
államsegély, természetbeni lakás. Pályázati határidő e 
lap megjelenésétől számított 21 nap. Az állás betöltése 
VKM. vonatkozó rendeleteinek figyelembevételével iör-
ténik. Korteskedés kizáró ok. Kántori oklevéllel fel-
szerelt válaszbélyeges kérvények a bolhói községi iskola-
szék címére küldendők. (501.) 

PAPOS róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
szeptember 1-én megüresedő kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom 19 értékegység, természetbeni 
lakás, többi államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. A 
választás egyházhatósági hármas jelölés alapján a fenn-
álló VKM. rendeletek figyelembevételével a nyugdíjazás 
miniszteri elintézése után történik meg. Korteskedés ós 
protekciózás kizáró ok. A próbaéneklésre meghívandó pá-
lyázók költségmegtérítésre nem számíthatnak. A sza-
bályszerűen felszerelt pályázatok e lap megjelenése utáni 
21 napon belül adandók be a Róm. Kat. Plébániahivatal-
nál, Papos, u. p. Jármi, Szatmár megye. (499.) 

NAGYHARSÁNY nagyközség iskolaszéke pályázatot 
hirdet a II. sorszámú községi iskolai tanítónői állásra. 
Javadalom a község pénztárából a mindenkori kezdő ta-
nítói illetmény 70%-a, a többi a törvényes járandóság 
kiegészítéséig államsegély. Megfelelő lakás természetben, 
amely helyett az iskolaszék bármikor törvényes lakbért 
adhat. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 21 
nap. Csakis református vallású, orgonázni tudó nőtanítók 
pályázhatnak, amennyiben a megválasztott a községi 
iskolaszék által reábízandó tanítói kötelességeken kívül 
az iskolafelügyelő-igazgatót, mint kántort helyettesíteni 
tartozik. A pályázók azt a körülményt, hogy nem álla-
nak állásvesztést kimondó bírói vagy fegyelmi ítélet 
hatálya alatt, az illetékes kir. tanfelügyelő bizonyítvá-
nyával tartoznak igazolni. Pályázati kérvények és ok-
mányok „Községi Iskolaszék Nagyharsány, Baranya vár-
megye" címre adandók fel s azok visszaküldése végett 
bélyeges válaszboríték csatolandó. Ihászy Lajos iskola-
széki elnök, Tokaji József igazgató, iskolaszéki jegyző. 
(504.) 

SAJÓSZENTPÉTER izr. hitközségének népiskolájánál 
lemondás folytán megüresedett I I . tanítói állásra pályá-
zatot hirdetünk. Fizetés törvényszerű. Pályázati kérvé-
nyek a 69.500/1934. sz. miniszteri rendelet figyelembe-
vételével adhatók be, vagyis létszámcsökkentés folytán 
nyugdíjas, vagy legalább egyévi sikeres működést igazoló 
kisegítőtanítók előnyben részesülnek. Pályázati kérvények 
Izr. Iskolaszék, Sajószentpéter címre küldendők. Határ-
idő : pályázat megjelenésétől számított 21 nap. (498.) 

NAGYLÁNG róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. A kellően felszerelt kérvények a róm. kat. egy-
házközség elnökségéhez augusztus hó 20-ig adandók be. 
Fizetés természetbeni lakás és a törvényszerű illetmé-
nyek. A pályakezdő tanítók segédtanítói minőségben al-
kalmaztatnak. (508.) 

TISZAKERECSENY református presbiteruma pályáza-
tot hirdet orgonista kántortanítói állásra. Javadalom la-
kás, kert, 22 kat. hold föld, 104 liter búza, 2900 liter 
rozs, különböző címeken 713*23 P készpénz. Értékegy-
ség 67, stóla. Kötelesség: a tankötelesek felerészének 
oktatása, énekkar vezetése, belmissziói munka, jegyző-
könyvvezetés és a lelkész helyettesítése. Pályázatok 
augusztus 25-ig válaszbélyeggel a lelkészi hivatalhoz. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. A közadókat javadalmas 
tartozik fizetni. (508.) 

NYÍRTURA (Szabolcs m.) ref. iskolájánál a nyugdíja-
zás folytán megüresedő tanítónői állásra a hirdetés meg-
jelenésétől 15 napig tanítónők pályázhatnak. Kántori ok-
levéllel bírók előnyben. Kötelesség és javadalom díjlevél 
szerint. Kérvények Nyírtura, Református lelkészi hiva-
talba küldendők. (509.) 

CSANÁDAPÁCÁN róm. kat. iskolánál nyugdíjazás 
folytán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdetünk. 
Helyi javadalom 40% és lakás. Választás a VKM. 
69.030/1934. sz. rendelet szerint, hármas jelölés alapján. 
Határidő megjelenésétől számított 21 nap. Válaszbélyeg. 
Iskolaszék. (510.) 

BUDAKESZI (Pest m.) róm. kat. egyházközsége a 
halálozás által megürült tisztán kántori állásra pályáza-
tot hirdet. Javadalma: 1. háromszobás lakás a szükséges 
mellékhelyiségekkel és 189 négyszögöl kerttel, 2. a kir. 
koronauradalomtól 64 méter kemény hasáb tűzifa, melyet 
a község házhoz szállít, 3. nyolc kat. hold és 900 négy-
szögöl szántóföld, 4. négy fuvar és 3 q búza a község-
től ostyasütésre, 5. templompénztárból összesen 68 P 
98 fill, készpénz, 6. stóla: köpenyes temetés 5 P, kar-
inges 4 P, énekesek egyenkint 3 P, szegények ingyen, 
idegenek dupla stólát fizetnek, 7. rekviem és házassági 
hirdetések után 1—1 P. Összjövedelem értéke lakáson 
kívül körülbelül 1500—1600 P. Pályázati határidő 15 
nap. Kötelessége a püspöki és egyházmegyei statutumok 
és a díjlevél szerint. A kántor köteles az egyházközségi 
irodát is vezetni, egyházi énekkart és esetleg hittant ta-
nítani. Mellékfoglalkozást csak az egyházi hatóság enge-
délyével vállalhat. Az állás betöltése hármas jelölés alap-
ján történik. A jelöltek kántorvizsgát tesznek, ennek ide-
jéről és helyéről külön értesítést kapnak Korteskedés, 
protekció kizárási ok. Német nyelv tudása szükséges. 
Szolgálati bizonyítványok a jól felszerelt kérvényhez csa-
tolandók. Kérvények Plébániahivatal Budakeszi Pest m. 
címzendők. (511.) 

ALSÓRAJK (Zalamegye) községi iskola iskolaszéke 
nyugdíjazás folytán megüresedő kántortanítói állásra 
a lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Javadalma: 22 értékegység és kiegészítő 
államsegély. Az állás felhívás után azonnal elfoglalandó. 
Korteskedés kizáró ok. Az előírt okmányokkal felszerelt 
kérvények iskolaszéki elnök, Alsórajk, u. p. Felsőrajk, 
címre küldendők. Határidő után beérkező vagy hiányosan 
felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. (522) 
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D E M E N Y I M R E ORGONA- ÉS HARMÓNIUMÉPlTÓ 

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 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. 
K é r j e n árjegyzéket 

OND (Zemplén, u. p. Szerencs) református iskolaszéke 
pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: Ter-
mészetbeni lakás, 10 hold föld, szántásváltság, fapénz, 
párbér, összesen 19 egységben és megfelelő államsegély. 
Kötelesség a kijelölt osztályok tanítása, kántori szol-
gálat, énekkarvezetés. Pályázati határidő a Néptanítók 
Lapjában való megjelenéstől számított 21 nap. Állás vá-
lasztás után elfoglalandó. Miniszteri rendeletek szerint 
szabályszerűen felszerelt pályázatok válaszbélyeggel el-
látva, Benke Kálmán iskolaszéki elnök címére külden-
dők. (518) 

EGYHÁZASHARASZTI ref. egyháza nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: lakás melléképületekkel. Kert. 8 kat. 
hold szántó. 321 pengő borpénz. Búza lukma páronkint 
12 kg. Csutáskukorica lukma páronkint 22 kg. 4 öl ke-
ményfa házhoz szállítva. Párszám 100. Ezeken kívül 
állami fizetéskiegészítés. Kötelesség I—VI. vegyes osz-
tály tanítása, kántori, belmissziói teendők végzése. Ének, 
illetve dalkör vezetése. Lelkész helyettesítése szükség 
esetén, iskolánkívüli népművelés. Pályázati határidő 
szeptember 8. Az állás azonnal elfoglalandó. Válasz-
bélyeggel okmányokkal felszerelt kérvények Református 
Lelkészi Hivatalnak Egyházasharaszti, Baranya m. kül-
dendők. (516.) 

MŐR-TÍMÁRPUSZTÁI uradalmi róm. kat. elemi nép-
iskola nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állására 
a móri róm. kat. egyházközség pályázatot hirdet. Fel-
szerelt. kérvények gróf Zichy János István iskolafenn-
tartónak címezve, a móri róm. kat. egyházközség elnök-
ségéhez küldendők. A megválasztott tanító kötelességei: 
az osztatlan iskola és továbbképzőben való tanítás, le-
venteoktatás, iskolánkívüli népművelés, szükség esetén 
kántorizálás, nyári szünetben napköziotthon-vezetés. Ja-
vadalom törvényszerinti gróf Zichy János István ura-
dalmi pénztárából. (520) 

FÜLESD ref. iskolaszéke pályázatot hirdet nyugdíja-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Javada-
lom és kötelesség törvényszerű, úgyszintén a hirdetési 
idő. Az okmányok nevezett iskolszéknek küldendők. U. p. 
Kölese. (521) 

ŐRSZENTMIKLÓS ref. egyházközsége pályázatot hir-
det nyugdíjazás folytán megüresedett rektortanítói ál-
lásra. Helyi javadalom: 10%-os hozzájárulás, természet-
beni lakás és három értékegységben felvett földjavada-
lom. Kötelessége törvény szerint. Kántori oklevél szük-
séges. A választás az idevonatkozó miniszteri rendeletek 
szem előtt tartásával történik. Pályázati kérvények szep-
tember 6-ig Ref. Lelkészi Hivatal Örszentmiklós címre 
küldendők válaszbélyeggel. (513.) 

JÁSZALSÓSZENTGYÜRGY római kat. iskolaszéke 
nyugdíjazás folytán megüresedett IV. számú férfitanítói 
állásra pályázatot hirdet. Helyi javadalma 40% és lakás-
bér, többi államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. Be-
töltés: 69.030/1934. VKM. rendelet és egyházhatósági 
jelölés alapján. Akár szóbeli, akár írásbeli közbenjárás 
kizárja pályázót a jelölésből. Csak kellően felszerelt vá-
laszbélyeges pályázatok szeptember 21-ig Iskolaszéki el-
nök címére küldendők. (515.) 

PARASZNYA ref. egyháza pályázatot hirdet huszon-
pgynapos határidővel tanítónői állásra. Javadalom, kö-
telesség törvényszerű. Állás megerősítés után elfogla-
landó. Korteskedés kizáró ok. VKM. feltételeinek meg-
felelő pályázatok válaszbélyeggel ellátva Lelkészi Hiva-
talba küldendők. (469.) 

SÁRRÉTUDVARI református egyháza megújítja Nép-
tanítók Lapja 11. számában megjelent pályázati hirde-
tését a VKM. 73.374/1934. sz. rendelkezés szerint azzal 
a kihagyással: állás helyettessel van betöltve. Pályázati 
határidő e hirdetmény megjelenésétől számított 21 nap. 
Állás megerősítés után azonnal elfoglalandó. (473.) 

BÜDSZENTMIHÁLY önálló ref. orgonista kántori ál-
lására pályázat hirdettetik. Fizetés: készpénz 304 pengő; 
helyi évek után ötödéves korpótlék; 18 hold 1100 négy-
szögöles szántóföld; 27 mázsa búza; 12 mázsa búza mint 
stólaváltság, terménypénzül fizettetik; lakás természet-
ben. Kötelesség: mindennemű kántori teendők végzése; 
heti 2 órai énektanítás; egyházi énekkar vezetése; bel-
missziói munkában segédkezés. Állás november 15-én 
elfoglalandó. Föld egy évre felesbe van kiadva presbi-
térium által, mit megválasztandónak el kell fogadni. 
Pályázók egy meghatározandó napon saját költségükön 
bemutatkozhatnak. Lelkészi hivatal. (519) 

NEM KELL TÖBBE VÖDRÖS KÚT! 
A LOCSOLÁST IS M E G O L D J Á K A 
SZAB. SZÍVÓ «NYOMÓ, KÖRFORGÓ 

„NEPTUN" 
S Z I V A T T Y Ú K , K U T A K 

E G Y E D Á R U S Í T Ó : R U D A S S Á N D O R 
BUDAPEST, VI. KERÜLET, JÓKAI=TÉR 9. 
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Olvasóink Heveimébe ajánl juk a2 

OPERA ZONGORATERMET, 
j S j s f i S hol tanítók ELŐLEG N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
^ T H r T B 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 , R á k ó c z i . ú t ö t v e n E r z s é b e t ' k ö r ú t s a r o k . 

TOLNANÉMEDI evang. egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói, illetve — az esetben, 
ha a helybeli másodtanító választatnék meg — másod-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázati határidő e 
lap megjelenésétől számítva három hét. Kötelesség és ja-
vadalom díjlevélben. Választás szeptember 6-án. Szabály-
szerűen felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények 
a tolnanémedi evang. lelkészi hivatal címére küldendők. 
(474.) 

PITVAROS ág. h. ev. egyházközségének elnöksége 
pályázatot hirdet ez év október hó 1-vel megüresedő hit-
oktató-kántori állásra. A szolgálat nyelve: magyar és 
tót. Javadalom: 6, azaz hat kis hold (a 1100 négyszögöl) 
szántóföld, 50, azaz ötven métermázsa búza, 50, azaz 
ötven métermázsa aprított tűzifa, 3 szobás lakás, mel-
lékhelyiséggel és kerttel, 1 darab temetőföld, kb. 1100 
négyszögöl, stóla (temetésnél 2 P), évi 120 P készpénz. 
Kötelességei: kántori teendőkön kívül az áll. el. népisko-
lában a hitoktatás, az V. és VI. osztály kivételével, a 
jegyzői teendők végzése, az ifjúsági egyesületben való 
aktív működés, lelkész helyettesítése. Az elnökség fel-
hívja a pályázókot, hogy képesítésüket, eddigi működé-
süket, erkölcsi és politikai magatartásukat igazoló ok-
mányokkal ellátott kérvényüket lelkészhivatal, Pitvaros, 
címezve 1936 szeptember hó l-ig nyújtsák be. Pitvaros, 
1936. évi augusztus hó 11. Elnökség. (524) 

NAGYATÁD nagyközség óvodájánál nyugdíjazás foly-
tán megüresedett államsegélyes községi óvónői állásra 
pályázatot hirdet a felügyelőbizottság. Javadalom a min-
denkori kormányrendeletnek megfelelő fizetés, természet-
beni lakás és kert. A kérvényhez csatolandók a 69.870— 
1933. számú Vkm. rendeletben felsorolt okmányok és 
'válaszbélyeggel ellátott, mgcímzett boríték. Kérvények a 
községi óvoda felügyelőbizottságához, Nagyatád címzen-
dők. Határidő ezen hirdetés megjelenésitől számított 8 
nap. Nagyatád, 1936. évi agusztus hó 12-én. (525) 

MEGYEFA iskola gondnoksága a kántortanítói állásra 
hirdetett pályázat határidejét augusztus 22-ig meg-
hosszabbítja. Fehér Ferenc gondnoksági elnök. (496.) 

HELESFA Egyházközségének Tanácsa a kántortanítói 
állásra hirdetett pályázat határidejét augusztus 22-ig 
meghosszabbítja. Fehér Ferenc elnök. (497.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő por tó melléklése esetén továbbí that 
a kiadóhivatal. 

MEGNYÍLT! dr. Visegrády Árpádné urileány otthona, 
Budapest, VIII., trllői-út 4. (A Magyar Hollandi bizt. rt. 
palotájában, Kálvin-tér.) Főiskolai hallgatónők, tanító-
nők és tisztviselőnők részére. Központi fűtés, állandó 
melegvíz, elsőrendű konyha, megbízható vezetés. Havi 
ellátás 78,— P. Telefon: 13-34-05. 

KARTÄRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ 
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak Mendöl Ernőné. 

ÖTSZÁZ pengővel honorálnám . kollégát, ki sikerrel 
közvetítené budapesti részbérházamnak ötven-nvolcvan 
holddal való elcserélését, esetleg eladását. Ihász, Bal-
kány. (506.) 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-kőrút huszonhat. 

DIÁKOK lakást ellátással kaphatnak, főiskolák köze-
lében. Budapest VIII, Bezerédy-u. 10. Bátori igazgató. 
(514.) 

TANYAI tanító (községi) Pest vármegye területén 
kívül bárkivel sürgősen cserélne. Leveleket kiadóhivatal 
továbbít, (472.) 

HARMÓNIUM, 4 oktávos, amerikai rendszerű, kitűnő, 
olcsón eladó. Füredi, Budapest, Rákos-u. 6. (517) 

CSERÉLNE áll. ig.-tanító Szolnok mellől, ahol kán-
tori teendőket is kellene végezni, külön javadalom meg-
térítése mellett, melyért kap 12 hold I. o. földet, 1 hold-
nyi kerítéssel, szőlőnek alkalmas, zárt kertet, stoláris és 
egyéb jövedelmet. Lakása 3 szobás a szükséges mellék-
helyiségekkel, villanyvilágítás, vasút, hajóállomás és 
igen szép strandfürdő a Tiszán. Fekvése gyönyörű fás 
alföldi. Anyagi ellenszolgáltatást kér a villanyvezetés-
ért, beültetett 50 darab rózsafáért, valamint 35 darab 
gyümölcsfáért. Jövedelme az állami tanító jövedelmének 
több mint kétszerese. Csak reformátusok jöhetnek tekin-
tetbe. Határidő legkésőbb augusztus 20. A cserének meg-
valósítását a VKM úrnál magamra vállalom. Kiss Kál-
mán ig.-tanító. Tiszavárkony. (448.) 

HARMŐNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (a budai Margit-hidfő-
től a második utca jobbra). 

HEGYALJÁRÓL cserélnék Dunántúlra. Jelige: Kato-
likus. (449.) 

ORGONA 6 szólóváltozattal, pedálos, átjavított na-
gyon jó karban, erőshangú iskolaharmóniumok olcsó ár-
ért, részletfizetésre eladók. Kemenesi Gyula orgonaépí-
tőnél, Szombathely. (453.) 

CSERÉLNÉK hegyvidéki sokiskolás megyei város, fél-
napos tanítású, államitól, negyedik lakbérosztályból ötö-
dikbe is „Közvetlenül Pestkörnyékére". (475.) 

JELES oklevéllel fiatal g. kat, tanítónő helyettesítést 
és házitanítónői állást, magántanulók előkészítését vál-
lalja. „Árva" jeligére. (476.) 

HATALMAS nagy orgonaharmónium templom részére 
500 pengőért részletre is eladó. Budapest VIII , Mária 
Terézia-tér 14, földsz. 2. Farkasné. (481.) 

ÁLLAMI tanítónő Miskolcról (II. lakbérosztályos) 
cserélne pestkörnyékivel. Választ „Sürgős" jeligére a ki-
adóhivatalba. (492.) 

OKLEVELES tanítónő helyettesi, házitanítónői, ne-
velőnői állást keres. H. G. tanítónő. Gyanógeregye. (503.) 

CSEHÉLNE Pest közeléből ref. felekezeti tanítónő 
állami rendessel, akár tanyaival is, bárhova. Cím: Kán-
tortanító Pestszentlőrinc, Baross-u. 4. sz. 8. a. (505.) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti=utca 29. assr 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. d r ^ J ^ f 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításoka mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. . 

M 



15. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 569 

AZ 1936-37. 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 JEGYZÉKE 
Fűzve 

Angyal—Kún—Ölveczky: Kis embe-
rek könyve (Zsinór-írásos ABC 
a Budapest székesfővárosi elemi 
iskolák I. osztálya számára.) . . . . —— 

Asztalos Gy.: Földrajz, osztott IV. 
oszt 1-40 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-98 
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 
Németh I.: Görögkeleti magyar 

Katekismus 1-40 
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 —-7(1 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi III. oszt. —-96 

Fűzve 

Stelly—Tanfi: székesfőv. IV. oszt. —.96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt. 1-30 
Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 

kötve 2-50 —— 
Urhegyi A.: A magyar nyelv könyve, 

osztott III. 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 Virágos-
kertjei, I. ABC az I. osztály szá-
mára, 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 I-— 

— Ugyanaz, III. Olvasókönyv, a III. 
oszt. sz., kötve 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.G0 

— Ugyanaz, székesfővárosi II. o. . . . 2.— 
— Ugyanaz, székesfőv. III. o 2.40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. o 3.60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt 4.80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes tanmenet készült, amit teljesen díj= 
mentesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

K I R . 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, Múzeumíkörút 6. (Gólyavár.) 
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kö"iz.Ckttcgiobb 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 sko lák - és k ü l ö n ö s e n t e m p l o m o k n a k . 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HGRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

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

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhefye 
LUKÁCS B Ú T O R ÜZLETE 

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

A L U T 1 I 
LAKK ES FESIEKGYAR R.T. BUDAPEST 

V». Ő R N A G Y UCCA U. 

Harmúniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
CTflUUACCCD BUDAPEST II. KERÜLET 
OlUVVHOOCn LÁNCHÍD-UTCA 5. SZÁM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kárjen árajánlatot. 

Az új tanévre szükséges 
mindennemű írós és irodaszert, 
papírt, tintát, tollat, irónt stb. isko* 
lai felszerelési tárgyat, taneszközt 

TANSZEREKET 
megkönnyített fizetési feltételek 
mellett 

elsőrendű minőségben 
legolcsóbb á ron 

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. 

S Z I E B E R F E R E N C 
SZAKKÉPZETT ZONGORA-, HARMÓNIUMKÉSZlTŐ 

ÉS HANGOLÓ 
BUDAPEST 

II , MECSET-UTCA 19. SZ. IV. 23-
TELEFONHÍVÓ : 

55-2-98. 

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A KIADÓHIVATAL 

_ ' L L h a r m ó n i u m o k , z o n g o r á k 
fcCQjWDO' minden célra, minden á rban , 
k e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . 

E H A L L 
Telefon: 1-299-79. BPEST, ANDRÁSSY-ÚT 15. 

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabútorsgyára, Budapest VI, Dévényi-út 20 = 22 

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

24.464. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. (F.: Thiering Richárdé 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I S T Á J É K O Z T A T Ó 
C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest, V., Hold-u tca 16. (Magyar 

királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 1.268.18. 
T ^ 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: 1-461-45. 

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. 

I J L Ö F I Z E T É S egész évre 9'6o P , negyedévre 2 40 P. Egyes szám 
ára 5 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VI I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési d í j a z 
állami-, községi-, társulati-, magán és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfiretés 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. ' / . oldal 50 P, 
'/• oldal 30 P . A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal címér e előre fizetendők. 

T1IÉVÍÍYITÁS KÜSZÖBÉN 
írta : DROZDY GYULA 

Még csak néhány nap s kitárulnak az 
iskolák kapui. A magyar tanítói kar várja 
s szeretettel fogadja a magyar jövő zálogát: 
a gyermeksereget. Ezekben a napokban 
nagy tervekkel, akarással, munkakedvvel 
van telítve húszezer tanítói lélek. S ez a 
hatalmas munkás sereg. így tanévnyitás kü-
szöbén, kétszeresen érzi, tudja, hogy az ő 
munkájának nyomában tanulni, a nemzetért 
dolgozni, keményen küzdeni tudó és akaró 
nemzedéknek kell fakadnia. Tudja, hogy a 
magyar jövő védelmi rendszerét neki kell 
építgetnie. És ez a hivatásérzetből, hivatás-
szeretetből fakadó tudat az, ami keményíti, 
erősíti, acélozza munkakedvét, erejét. Ő őr-
helyén a környező életet, azt a tanyát, falut, 
várost nézi, figyeli, amelynek gyermekeit 
neveli, de tekintete, gondolata körüljárja az 
egész hazát, az egész nemzetet azért, hogy 
népének érzését, gondolkozását, akarását és 
cselekedetét ebbe a nagy nemzeti közösségbe 
belehelyezze, minden atomjával hozzákap-
csolja. A magyar tanító a magyar jövő fana-
tikus szerelmese. A jelenben él, a múltra te-
kint s a jövőbe lát. Oda, ahol diadalt akar 
aratni. Ő a nemzetért, annak jövőjéért dol-
gozik, miközben mindig csak a célt nézi. S a 
cél felé való haladásában sok akadályt talál. 
A közömbösség, az intrika, a mellőzés, le-
nézés s a szociális bajok, nehézségek egész 
tömegével találkozik. Érős, nagyon erős és 
pallérozott lélek kell ahhoz, hogy mindeze-
ket leküzdje, minden emberi gyengeségen 
felülemelkedjék s csak a célt lássa, ezt nézze. 
A cél érdekében tűrni, szenvedni, a rossz-
akaratok fölé emelkedni már megtanult a 
magyar tanítóság. Az ő lelkisége, idealiz-
musa nem torpanhat meg holmi helyi szűk-

látókörűségeken, emberi gyarlóságokból fa-
kadó rosszindulatokon, gáncsoskodásokon. 
Ezekről ugyan tudomást kell vennie, mert 
vannak s őt érintik, de munkakedvét nem 
csökkenthetik, a cél felé való haladásban 
nem gátolhatják. Az ő lelkének könnyedén 
kell áthidalnia minden akadályt. Érzését és 
gondolkozását népének, hazájának mélysé-
ges szeretete és vallásossága szabályozza. 
Kifinomult lelke fékezni tudja indulatait s 
hallgatásával, türelmével is tudja népét, kör-
nyezetét nevelni. 

Magam előtt látom a magyar tanítót a 
tanyán, a falun és a városban. Ezekben a 
napokban ott ül frissen meszelt, súrolt s a 
maga ízlése szerint berendezett tanteremben. 
A felvételi, anyakönyvi naplóit forgatja s 
számlálgatja, gondolatban csoportosítja be-
írt gyermekeit. Sokan vannak s még pót-
beírásra is jönnek. Gondot ad a teremben 
való elhelyezés! A nevek olvasgatása köz-
ben több gyermekarc, ragyogó, mosolygó 
gyermekszem meg is jelenik lelkében s a 
tanító acán mosoly vonul végig. Ez a szere-
tet mosolya, amely többet mond, többet fe-
jez ki mindennél. De ott van a lelkében 
valamennyi ismert gyermek egyénisége. 
Amint végighalad a névsoron maga előtt 
látja az élénket, az örökké mozgót, a meré-
szet, a bátrat, a mindig beszélőt, a tenni, 
cselekedni akarót, a szelidet, a szótalant, a 
félrehúzódót, a bizalmaskodót, a bizalmat-
lant, a jó- és a rosszhajlamút, a könnyű- és 
a nehézfelfogásút. És valamennyivel kap-
csolatban nyomban megjelenik a nevelési 
terv is. Már ilyenkor tudja, hogy kit kell 
fékezni, kit kell bátorítani, buzdítani, kivel 
s melyik készséget kell gyakoroltatni, kin s 
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mivel, hogyan kell segíteni. I t t is a gyer-
meket nézi, de a jövőjét látja. Valamennyi-
vel van terve a tíz hónapra. 

Kopognak, köszönnek. Szülő és gyermek 
lép be. Mind a ketten elfogódva, félénken, 
de csak addig, míg a tanító rájuk nem te-
kint s meg nem szólítja. Tekintetében, sza-
vában, hangjában benne van a jóság, a sze-
lídség, a szeretet. Bizalmat keltő, szeretetet 
lehelő minden szava. A felvételi napló ro-
vatainak rideg kérdéseit a tanító szeretete 
átmelengeti. Elfogódottságából, félénkségé-
ből, hivatalos komolykodásáből egyformán 
vetkőzik le a szülő s a gyermek arca. Mind-
ketten érzik, liogy itt nem arra a világra 
akadtak, mint amit elképzeltek, amire vár-
tak. Kedves, bizalmatkeltő a tanító s meg-
hitt, barátságos az otthon. Olyan, ahová 
máskor is szívesen jönnek, mert megértésre, 
szeretetre találnak. 

És jönnek a régiek s az újoncok vegye-
sen. Valamennyihez van a tanítónak néhány 
kedves, megértő, bizalmatkeltő szava, mely 
a gyermek iránti igaz és mélységes szeretet-
ből fakad s ami kezdetben ragaszkodást, ké-
sőbb szeretetet vált ki a gyermek lelkéből. 
S ez a kölcsönös megértést parancsoló szere-
tet az, ami a tanítót s a gyermeket egymás-
hoz kapcsolja. Enélkül rideg, sivár lenne az 
iskolai élet s nehéz lenne a munka a gyer-
meknek is, a tanítónak is, mert hiszen igazi 
munkakedv, munkaközösség csak a kölcsö-
nös megértés, megbecsülés és szeretet nyo-
mában alakulhat ki. 

De liogyan is szeresse a tanító azt a gyer-
meket, akit eddig nem is ismert, akit először 
lát? Erre nem nehéz a felelet. A gyermeket 
önmagáért szeretjük. Szeretjük azért, mert 
gyermek, még akkor is, ha annak rossz haj-
lamai, szokásai vannak. Szeretjük a gyer-
meket a maga valóságában, nem kívánt haj-
lamaival, tulajdonságaival, rossz, helytelen 
szokásaival együtt. A tanító mindezeket 
nem úgy nézi, mint a gyermektől távoleső 
nem pedagógus idegen. Valahogyan a tanító 
úgy van a gyermekkel, mint a szülő. Szereti 
minden hibájával együtt, úgy, ahogy van, 
ahogy kapja. Tudja, érzi, hogy az ő hivatása 
lesz annak rossz hajlamait háttérbe szorí-
tani, a kívánatosakat, a jókat előhívni, erő-
síteni, a helytelen szokások helyett jó szo-
kásokat megrögzíteni, szóval a lelket a cél 
felé helyes irányba terelni. S vájjon le-
hetne-e mindezt kölcsönös megértés, össze-
kapcsoló szeretet nélkül? Szeretjük a kis 
vadcsemetét is, amelyből nemes gyümölcs-
fát akarunk nevelni. Kezdetben azt is nyír-
juk, nyesegetjük, gondozzuk csak azért, 
hogy céljainknak megfelelő fát nevelhes-
sünk belőle. Ugyanígy vagyunk a gyermek-

kel is. Szeretjük a kis vadócot is, mert meg 
vagyunk győződve arról, hogy céljaink szol-
gálatába tudjuk állítani s éppen olyan ré-
szes munkása lesz a nemzeti jövő építgeté-
sének, mint magunk vagyunk. 

Ott ül a tanító a tanterem asztalánál s 
már a fogadásnál, a beírásnál megkezdi a 
nevelő munkáját. És ha olykor-olykor egye-
dül marad, előveszi tanmenetét s annak lap-
jait forgatja, olvasgatja. Ez az ő munka-
terve, amelynek apró részleteiből alakul ki 
annak az építménynek képe, amelynek záró-
kövét a tanév végén kell letennie. Elgondol-
kozik a részleteken, azokat gondolatban átéli 
s keresi azokat a módszeres eljárásokat, 
amelyekkel a részekre bontott tantervi anya-
got feldolgozhatja s a részeket egységbe 
illesztheti. Olvasgatás közben több tanítási 
egység feldolgozását át is éli, miközben vá-
gyódik a lelke, hogy azt minél hamarább 
átültethesse gyermekei lelkébe. A tanmenet 
olvasgatása közben megjelenik lelkében az 
egész kultúranyag, amelyet gyermekeinek 
át fog nyújtani azért, hogy azok lelke isme-
retekkel gazdagodjék s közben keresi, hogy 
azokat miként kapcsolhassa a környezethez, 
a gyakorlati élethez. Keresi az egyes taní-
tási egységekben rejlő nevelésre alkalmas 
mozzanatokat is s tervezgeti, miként fogja 
azokat a reális anyagból felszínre hozni, 
gyermekei lelkébe átplántálni s velük a gon-
dolat- és érzésvilágot mélyíteni, nemesíteni. 
Tudja és ismeri népének helytelen, káros 
szokásait, érzésbeli hiányait s már a tan-
menettel kapcsolatban keresi, hogy mit és 
hol ellensúlyozhat, mit és hol erősíthet. Is-
meri népének életviszonyát, gazdasági, föld-
rajzi és természeti adottságokból keletkező 
életkörülményeit s már tanmenetével kap-
csolatban is keresi, liogy mindezekhez mi-
ként kapcsolhassa azt az anyagot, amelyet 
részenként fel fog dolgozni azért, hogy a 
gyakorlati életre neveljen, a gyakorlati életre 
vonatkozó ismereteket nyújtson. 

Valahogyan így indul meg most minden 
iskolában az alkotó, nemzetépítő munka, 
amihez minden magyar tanítónak adjon az 
Isten erőt, kitartást, bőséges áldást! 

Csak a gondolatok és tettek könyörtelen igaz-
súg szeretetével lehet a szenvedő emberiségen 
segíteni. Csak azáltal, hogy elszántan a szemébe 
nézünk a valóságnak és elvonjuk csúf ábrázata 
elől a szép külszínnek fátyolát, amelyet jámbor 
kezek borítottak rá... Thomas Henry Huxley. 

A hazugság oly rút tulajdonság s annyi más 
bűnnek szülőanyja, melyek belőle erednek s 
oltalma alatt tenyésznek, hogy a gyermekben a 
képzelhető legnagyobb borzalmat kell felkelteni 
a hazugság iránt. John Locke. 
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H Ó M A Ü Í B Á L I N T B E U Z É D E 
A Z O L I M P I A I V I L Á G B A J N O K O K H O Z 

Az a világraszóló győzelem, amelyet fiaink 
Berlinben az olimpián arattak, a magyar nem-
zet minden fiának lelkében ünnepet jelentett. 
S ebbe az érzésbeli közösségbe minden magyar 
tanító szívvel és lélekkel kapcsolódott bele. 
Hogyne! Hiszen a világ ötvenhárom nemzete 
között a harmadik helyet foglaltuk el a küzdő-
téren. Bizalmat, hitet és reményt kelt ez min-
den magyar tanító lelkében. 

A Berlinből hazatért világbajnokainkat a fő-
város tízezrekre menő lelkes tömege fogadta a 

pályaudvaron, ahol Hóman Bálint dr. kultusz-
miniszter a kormányzó, a miniszterelnök, a 
kormány s a maga nevében a következő be-
szédben üdvözölte az olimpiáról visszatért ve-
zetőséget, bajnokokat s résztvevőket: 

— Méltóságos Elnök Úr! — mondotta, Kele-
men Kornél felé fordulva. — Köszönöm a ber-
lini olimpiai játékokról napról-napra küldött 
és most megismételt örvendetes híradását. Kö-
szönöm Elnök Ürnak és kitűnő munkatársai-
nak, a magyar testnevelésügy minden hivata-

los és társadalmi szervezetének és minden egyes 
munkásának azt a szorgos buzgalmat, szakértő 
munkát, elszánt kitartást és odaadó lelkesedést, 
amivel Magyarország berlini olimpiai szerep-
lését előkészítették és ott a helyszínén támo-
gatták. 

—• Olimpiai Versenyzők! Magyar világbajno-
kok! Magyarország kormányzója, vitéz Horthy 
Miklós úr őfőméltósága nevében és megbízásá-
ból őszinte örömmel és elismeréssel üdvözlöm 
hazánk földjén a magyar nemzeti színeket 51 

nemzet nemes küzdelmében diadallal képviselő 
magyar világbajnokokat és az olimpiai mező-
kön becsülettel és tisztességgel küzdő magyar 
csapat minden tagját. 

— Magyar Versenyzők! Gömbös Gyula mi-
niszterelnök úr és a magyar kormány nevében 
köszöntelek benneteket a hazai földön. Köszö-
nöm nektek, hogy a sport valamennyi ágazatá-
ban tiszteletreméltó eredményeket, igen sok 
versenyszámban kimagasló sikereket hozó pom-
pás olimpiai küzdelmetekkel és sportszerű 
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Hóman Bálint kultuszminiszter az olimpiai bajnokok fogadásán. 
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magatartástokkal újra tanúságot tettetek az 
egész világ előtt a magyar erőről és tudásról, 
a magyar lovagiasságról és sportszellemről, a 
magyar összetartásról és fegyelemről, a magyar 
testnevelés hatalmas fejlődéséről és magas szín-
vonaláról. A világbajnokok csúcsteljesítmé-
nyükkel a magyar sporttehetség legmagasabb 
fokáról adtak bizonyságot. Száznál több ma-
gyar versenyzőnek 33 versenyszámban elért 
döntő szereplése és az első hat hely egyikére 
történt helyezése a magyar sport magas fej-
lettségéről, a magyar sportélet egészséges fej-
lődéséről tett az egész világ előtt tanúbizony-
ságot. Ezért valamennyiötöket elismerés és kö-
szönet illet. 

— Magyar Világbajnokok! Örömteljes büszke-
séggel fogadlak és köszöntelek benneteket, akik 
51 nemzet fiainak versengése közepette 48 zászló 
fölé emeltétek és az előttünk járó két nagy nép 
s a mi megfogyatkozott kis népünk számará-
nyát tekintetbe véve, mindannyi közt legmaga-

sabbra tűztétek ki a magyar győzelmi lobogót 
és döntő sikerrel járultatok hozzá a testi kul-
túra terén már-már veszendőbe ment európai 
hegemónia védelméhez, sőt visszaszerzéséhez. 

—- Az emberi művelődés egységének és szoli-
daritásának jegyében vívott békés küzdelem-
ben elért világraszóló sikeretek a magyar ké-
pesség, a magyar tehetség, a magyar küzdő-
készség, a magyar akarás diadala: nemcsak ti-
néktek, hanem a magyar testi kultúrának, és 
az egész nemzetnek is dicsősége és öröme. Kö-
szönjük nektek ezt az örömet, ezt a dicsőséget. 
Köszönjük, hogy fiainknak, minden magyar 
ifjúnak példát adtatok, miként kell a maguk 
hivatáskörében és kulturális tevékenységében 
erős akarattal és törhetetlen kitartással képes-
ségük és tehetségük teljes kifejtésére, a leg-
magasabb célok elérésére törekedniök, a haza 
és nemzet javát és dicsőségét egész emberként, 
egész lélekkel, egész erővel szolgálniok és a 
nagy feladatokat tökéletesen megoldaniok. 

ÉIj MAGYAR, ÁLL BUDA MÉG 
Budavár visszafoglalásának 250 éves jubileumi ünnepe. 

irta;: DR. G Y U L A I Á G O S T 

A XX. század, melynek úgyszólván reggelén 
a legnagyobb nemzeti csapás, a Mohácsnál is 
súlyosabb trianoni végzet tépte szét hazánk 
megszentelt testét, nagyszerű multunk, főleg 
XIX. századi glóriás fölemelkedésünk emlé-
keivel mégis az ünneplések hosszú sorának 
századává emelkedett, csonka országunk fáj-
dalmas életének keserűségei közepette és elle-
nére is. Széchenyi, Kossuth és Deák, Vörös-
marty, Petőfi és Arany s annyi más történelmi 
és irodalmi nagyjaink életének és a hozzájuk 
fűződő nagyvonalú eseményeknek százados em-
lékei vonulnak el előttünk sorban immár több 
mint egy emberöltő óta. Ez emlékek százéves 
patinájukkal, e centenáriumok nem hiú ünnep-
lések és magasabbrendű nemzeti szórakozások 
csupán. Ne tekintsük ezeket a hivalkodás és 
ünneprendezés üres vagy mesterkélt alkalmai-
nak, ne fogadjuk esetleg idegenforgalmi attrak-
ciók gyanánt, mert vétkeznénk vele országunk 
és nemzetünk ellen. Mélységes tartalom, nemes 
önérzet forrása rejlik bennök és nemzetnevelő 
erőnek gazdag érzelemvilága. Átérezzük min-
den egyes alkalommal nagy költőnk szavát, 
melyben önkéntelenül a XX. századi centená-
riumok s más egyéb ünnepek erkölcsi alapját 
is megjelöli: 

Nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal, 
Van élni abban hit, jog és erő! 

Erre a hitre, jog- és erőérzetre, mely törté-
nelmünk nagy személyiségeinek százados em-
lékünnepeiből felénk sugárzik, nagy szüksége 
van a trianoni „magyar éjszakában" élő és dol-
gozó nemzedéknek s még inkább a jövőbe ser-
dülő magyar ifjúságnak. „A Magyar Gond 

mindig súlyosabban lépked rajtunk a nagy sö-
tétben. Kegyetlen csapások, kérlelhetetlen va-
lóságok, kiszáradt remények úgy merednek 
körülöttünk zordonan, mint óriás fák kísértet-
erdő mélyén. Mindegyre beléjük ütközünk, 
mert egészen elfogják a láthatárt előttünk. Ha 
nem tudunk csillagokra akadni tétova bolyon-
gásunkban, akkor a szörnyű megszokás s a 
kába csalatkozások úgy össze fogják zsugorí-
tani a felnövő nemzedék lelkét, mintahogy 
megkisebbedtek határaink s fajtánk ereje." 

A nagy sötétségben, melyet sorsunk Európa 
kellős közepén reánk borított, e napok folya-
mán, mikor jelen soraink napvilágot látnak, 
ismét nagy fényforrás, az eddigi százados fé-
nyeknél is ragyogóbb, lángol föl dicső nemzeti 
multunk távolából, melyet ünnepelni siet nem-
csak hazánk fővárosa, nemcsak a csonka or-
szág, hanem Nagy-Magyarország minden hű 
fia s velünk együtt egész Európa minden mű-
velt népe. 

Egynegyed ezredéve annak, hogy Európa, 
vagyis inkább a művelt nyugatnak lelkiisme-
rete másfélszázados huza-vona után fölébredve 
a török előretörés okozta aléltságból, a „tö-
rök áfium"-ból, tudatára jutott annak, hogy 
mit akar a magyar akkori bús éjszakájában? 
Mit jelent európai szempontból a magyarság 
hősi küzdelme a török rabiga ellen? Mit jelen-
tenek az egész művelt nyugatra nézve a szi-
geti Zrínyinek, Szondi Györgynek, Losonczi 
Istvánnak és társaiknak nagy áldozatai és 
Zrínyinek, a költőnek nagyszerű akarásai? 
Mert nyilvánvaló, hogy miként Mohács után 
a magyarság sorsát Buda török kézre jutása 
pecsételte meg, a VII. század során lefolyt föl-
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szabadító harcoknak viszont legnagyobb s leg-
hősibb tette a kereszténység részéről Budának 
visszafoglalása volt. 

Mily fölemelő érzés e nagy harcok korára s 
e nagy esemény emlékére 250 év távolából visz-
szatekinteni! Mily nagy nemzetnevelő értékű 
Tanulságok tárulnak elénk ez eseményre való 
visszaemlékezésünkből! 

Pedig, bár Bécs 1683. évi török ostromának 
véres kudarca után a keresztény hadseregek 
kemény csapásokkal zúzták össze a török vi-

lághatalmat, mégsem volt könnyű dolog a ma-
gyar főváros visszafoglalása, még ha nemzedé-
kek álma, milliók óhaja, a legnemesebb lelkek 
eszményei vártak is benne megvalósulásra. 
Megtörni az ozmán hatalmat, elűzni ős Buda 
tornyairól a félholdat, kiszorítani az ország-
ból a törököt volt a végcélja másfélszáz éven 
át a magyar politikának. S e célhoz szívósan 
ragaszkodtak a honfiak, bármely táborban küz-
döttek, bármely felekezethez tartoztak is. Más-
félszáz éven át örökül hagyta e nagy célt 
egyik nemzedék a másikra s mindegyik azzal 
a reménnyel szállt sírba, hogy a reá követ-
kező generáció szemcsésebb lesz és megéri a 
fölszabadulás örömnapját. A főváros vissza-
szerzése jelképezte az egész haza szabadulását 
s erre irányult minden nemzeti erőfeszítés, de 
sokáig hasztalanul. Végre közeledett a hőn 
várt idő, bár romboló viharok kíséretében s 
a feladat könnyűnek semmikép sem bizo-
nyult. Mert az idegen származású császári had-
vezérek versengése, a bécsi haditanács kontár 

tétovázása sok bajt okozott s nagy akadályo-
kat gördített a magyarság hő vágyának, a föl-
szabadulásnak teljesülése elé. Ez a huzavona 
annál fájdalmasabb volt, mert egyébként a 
Habsburg-ház szolgálatában soha nem álltak 
olyan fényes tehetségű hadvezérek, mint a föl-
szabadító hadjáratok idejében, Lotharingiai 
Károly, Bádeni Lajos, Bajor Miksa Emánuel 
és a későbbi nagy törökverő zentai hősnek, 
Savoyai Jenőnek személyében. Amellett köny-
nyen átütő erejűvé tehették volna Buda visz-

Gyula festménye után.) 

szal'oglalásának hőn óhajtott tervét azok a 
nagy erkölcsi erők is, melyek a török ellen har-
coltak s a keresztény Európa lelkesedésével 
ellenállhatatlan lendületet adtak a fölszaba-
dító háborúknak. 

Valóban, Buda visszaví vasáért megindult 
nagy európai mozgalom, amelyben katolikus és 
protestáns államok egyaránt résztvettek, tanu-
ságát szolgáltatta annak, hogy e korban, a 
XVII. század első felében bekövetkezett egy-
házszakadás ellenére is, megvolt a keresztény-
ség nagy érzelmi egysége, mely többszöri siker-
telen kísérlet után mégis az ország fővárosá-
nak diadalmas fölszabadítására vezetett. 

Napjainknak nagy világpolitikai és világnézeti 
súrlódásaiban, melyeknek szenvedő alanya 
épen mi magyarok vagyunk, ezt tekinthetjük 
az első követendő tanulságnak. Ezt az építő és 
fölszabadító egységes keresztény szellemet, mely 
Buda visszavívásakor is diadalmaskodott, kel-
lene nekünk és Európa minden művelt nemze-
tének értékelnie, szem előtt tartania s a kelet 

Budavár visszafoglalása. (Benczúr 
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felől fenyegető keresztényietlen szellem romboló 
törekvéseivel szemben érvényesítenie. 

A 250 évvel ezelőtt lefolyt hősies harcok és 
dicső események fölemelő érzéseket keltő máso-
dik tanulságául azt tekinthetjük, hogy a kereszt 
lassankint meginduló győzelme a félhold fölött 
a nagyjából elalélt magyarságot is föllelkesítette 
s tettre serkentette. Buda alatt 20.000 magyar 
önkéntes harcolt. Minden jelentés, mely abból 
az időből reánk maradt, egyhangúlag megálla-
pítja azt, hogy a magyarok valamennyien ki-
tűnő katonák voltak, páratlan odaadással és 
vitézséggel harcoltak és kivívták osztrák, bajor 
és brandenburgi bajtársaik csodálatát és elisme-
rését. Az első ostromlók, kik fegyveres kézzel 
betörtek a várba, magyarok voltak. Ebben a 
történeti tényben, az áldozatra kész, hősi haza-
szeretetnek ebben a nagyszerű példájában rej-
lik a nevelői mozzanatok másodika és legérté-
kesebbike, melyet Budavár visszavételének or-
szágos ünnepségével kapcsolatban mi magyar 
tanítók a reánk bízott ifjú nemzedék fogékony 
lelke elé állíthatunk. 

Büszkén mutathatjuk meg tanítványainknak 
Bencziír Gyula hatalmas történeti festményét, 
melyben a nagy művész a millenniumnak évé-
ben, nemzetünk ezeréves fönnállásának ünneplé-
séül Budavár visszafoglalásának örök emléket 
állított s mely mindenkor a magyar vitézség 
és önfeláldozás apoteózisa fog maradni. 

Gyönyörködve hívhatjuk föl tanítványaink-
nak figyelmét ez alkalomból legújabb ifjúsági 
irodalmunk egyik művészi alkotására, vitéz So-
mogyváry Gyulának, mindenki szeretett „Gyula 
diák"-jának regényére, mely „A Rajna ködbe 
vész" címmel a íőcselekmény kitűnően meg-
rajzolt hátterében Budának 1686. évi ostromát és 
a töröktől való visszavételét beszéli el. Nemze-
tünk alakulásának egyik nevezetes tényezőjét 
elemzi benne, mikor ezt a történeti háttért állítja 
elénk, mely köré a Buda ostromára érkezett 
Rajna-melléki zsoldos vértesek között Magyar-
országra vetődött vitéz ifjúnak,, egykori heidel-
bergi diáknak egész lelki története szövődik. Az 
idevetődött idegen i f jú katona megismeri a vitéz 
magyar katonai erényeket, a komoly és áldoza-
tos magyar férfi jellemet, az Alföld végtelen ró-
náit, vonzó kedves világát és népét s élete sok 
csalódása után itt marad szerette magyar föl-
dünkön. A Rajna ködbevész emlékeiben, az i f jú 
német vitéz magyarrá lesz szívében-lelkében, 
derék magyar utódok, talán Gyula diákok ősévé. 
A vitézi élet művészi rajza, az idegent magyarrá 
átalakító örök erőnek megéreztetése a cselek-
vény fonalán legfőbb értékei e művészi alko-
tásnak, mely a szeptemberi jubileum ünnepi 
hangulatának egyik legértékesebb s legmaradan-
dóbb becsű terméke. 

Budavár visszafoglalásának emléknapjai el-
következtek. Az 1686 június 20-tól szeptember 
3-ig tartott 76 napi ostrom dicső emlékei, a ma-
gyar vitézség és honfiúi önfeláldozás fénysuga-
rai elborítják lelkünket harmadfél század után 
is. Együtt lelkesedünk, küzdünk és vívódunk, 
aggódunk és örülünk a hősökkel, kik e nagy 
művet végrehajtották s hazánkat a másfélszá-

zados lidércnyomás alól fölmentették. Ez érzel-
mekből levonjuk tanulságainkat és reménysé-
geinket a jövendőre is. 

Ma is barbár hódoltság alatt senyved hazánk-
nak nevezetes része. A szenvedés, mely szellemi 
rabigába hajtott testvéreinknek Erdélyben, a 
Felvidéken s országunk déli szakaszaiban osz-
tályrészül jutott, nem kisebb, sőt százszor fáj-
dalmasabb annál a sorsnál, mely a török hó-
doltság idején sújtotta őseiket. S mégis remél-
nünk és remólniök kell. Éppen ezeknek az ünnep-
napoknak, melyeket Budavár visszafoglalásá-
nak s ezzel a magyarság felszabadulásának 
szentelünk, kell újrakelteniök s táplálniok erős 
hitünket és reményünket a föltámadásra. Ha 
más értelme, más kulturális jelentősége és hiva-
tása nem volna is a 250 év előtti nagy napok 
ünneplésének, már maga az az érzelemvihar, 
mely trianoni bús éjszakánkban ez alkalommal 
végigszánt lelkűnkön, megadja nekünk a most 
lezajló hazafias ünnepségek jelentőségét és ér-
telmét. Ezt a jelentőséget kell nekünk magyar 
tanítóknak a meginduló új iskolai év kezdetén 
az újra körénk sereglő i f jú nemzedék elé tár-
nunk. Fel kell újítani a fiatal lelkekben a remény-
ség mindenható érzelmének szent sugárait s a 
honfiúi kötelességteljesítés hő vágyának tüzét, 
melyet a Mohács költője e szavakkal varázsol 
elénk: 

„El! ti komoly képek, ti sötétség rajzati, félre! 
Űj nap fényié reánk, annyi veszélyek után. 
Él magyar, áll Buda még! a midt csak példa 

[legyen most 
S égve honért, bizton nézzen előre szemünk!" 

Ez legyen nekünk, magyar tanítóknak, szent 
feladatunk szeptember napjaiban, hogy ne 
puszta, lélektelen hangok maradjanak, hanem 
valóban hő szívből és hívő lélekből eredjenek 
mindennapi imánk szavai, mikor — rágondolva 
a magyarnak 150 éves török iga alól való föl-
szabadulására,— elmondjuk a gyermeki lelkek-
kel összefonódó szent ihletében azt, hogy „hi-
szünk egy Istenben, hiszünk egy hazában, hi-
szünk egy isteni, örök igazságban, hiszünk 
Magyarország föltámadásában! Ámen!" 

Senki sem gondolja, hogy igazán ember le-
hetne az, aki nem tanult meg embernek lenni, 
azaz: nem tanulta meg azt, ami emberré teszi. 

Comenius. 

Mindenkinek természetes géniuszát fejlesszük 
ki oly messzire, amennyire csak lehet; de egy 
másikat ráerőszakolni, merőben hiábawaló fá-
radság lenne. John Locke. 

Ha bebizonyítanám, hogy az ember valóban 
csak nevelésének eredménye, kétségtelenül nagy 
igazságot tártam volna fel a nemzetnek. Meg-
tudnák, hogy kezükben tartják nagyságuk és 
boldogságuk eszközeit s hogy boldogságukhoz 
és hatalmukhoz nem szükséges más, mint a ne-
velés tudományának tökéletesítése... 

Helvetius. 
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A SZÉP ÉS EGÉÜZ§ÉG£II ISKOLA 
í r t a : KOVÁCS PÉTER 

Sok szó esik az iskola belső életének beren-
dezettségéről, fejlettségéről, de magáról az is-
kola épületéről, annak külső rendjéről alig 
hallunk valamit. Pedig az iskola belső élete 
meg a külső rendje között szoros kapcsolat van. 
Az iskola épületéről, annak külső képéről nem-
csak a község kultúrájára, a kultúra szerete-
tére, hanem a tanító, az igazgató, a tantestület 
ízlésére, tisztaság- és rendszeretetére, sőt mun-
kásságára is lehet következtetni. Tagadhatat-
lan, hogy a külső kép fényt vagy árnyékot vet 
a belső életre is. 

Habár iskolaépületeink körül még mindig 
van itt-ott kívánnivaló, mégis örömmel állapít-
hatjuk meg, hogy iskoláink túlnyomó része 
szép, egészséges, mondhatnók, hogy több helyen 
monumentális épületben van elhelyezve. Saj-
nos, látunk szép épületeket, amelynek falai, 
tetőzete, valamikor ízléses díszítése ütött-kopott, 
kerítése kidűlt-bedűlt, kapuja rozoga, ablaka 
beverve, összeragasztva. Kívülről olyan, mintha 
gazdátlan volna, mintha az enyészetnek, a mu-
landóságnak áldozatául szánták volna. Valljuk 
meg, hogy ennek nem mindig a fenntartó sze-
génysége, hanem legtöbbször a nemtörődömség, 
a könnyenvevés, a gondatlanság, a hanyagság 
az oka. Hogy ki felelős érte, azt nehéz volna 
megmondani. Reánk itt csak az a kérdés tar-
tozik, hogy az igazgató, a tantestület, a tanító 
eléggé és kellő alakban szorgalmazta-e illeté-
kes helyen annak idején a kisebb hibák kijaví-
tását s ebben a végső állapotban az alapos ja-
vítást, tatarozást? Vájjon nyugodt-e ebben a 
tekintetben mindnyájunk lelkiismerete! Meg-
tett-e minden érdekelt minden tőle telhetőt az 
iskola rendbentartására? 

Mindez azonban csak az iskola épületére 
vonatkozik. Az iskola külsejéhez tartozik azon-
ban annak környezete is. Az iskolának az ut-
cára néző frontja, a fák, az udvar, a kert, az 
ablakok. Ezek csinossága, rendezettsége nagy-
részben már az igazgatótól, a tantestülettől, a 
tanítótól függ. Nincs szomorúbb kép, mint a 
kietlen, sivár, elhanyagolt iskolakörnyék. En-
nek fátlan, giz-gazzal, bozóttal benőtt környéke 
az igazgató s a tanító nemtörődömségére, esín-
és rendérzékének hiányára vall. Sajnos, van-
nak ilyen iskolák is. De örvendetes tény, hogy 
az ilyeneknél sokkal több az olyan iskola, mely-
nek környezete fás, bokros, virágos, rendezett, 
gondozott. Nem ritka az iskola előtti virágos 
kiskert s mindig több azoknak az iskoláknak 
száma, amelyeknek virágos az ablaka is. 

A mult évi pályázaton, mely a Néptanítók 
Lapjában jelent meg s amelynek eredményéről 
lapunk képeket közölt, láttuk azokat a balaton-
környéki iskolákat, amelyeknek legszebb, leg-
ízlésesebb a környezete. Vájjon nem lehetne 
minden magyar iskola olyan, vagy legalább is 
azokhoz hasonló? A díszítés igazán nem kerül 
valami nagy anyagi áldozatba. Amibe kerül, 
azt minden iskola könnyen megszerezheti. Nem 

kell ahhoz más, csak jószándék, jóakarat és 
egy kis odaadó munka, mely egyébként is örö-
met okozhat minden iskoláját s a természetet 
szerető s jóízléssel rendelkező tanítónak. Mi-
csoda nemes versengés fejlődhetne ki az isko-
lák között abban, hogy melyiknek fásabb, virá-
gosabb, szebb, gondozottabb a környezete! A ta-
nítói munka és ügyszeretet sokat, nagyon sokat 
tudna ebben a tekintetben is alkotni. A cseme-
téknek, virágmagvaknak s egyéb hozzávalónak 
beszerzése igazán olyan csekély feladat, amely-
nél már sokkal nehezebb problémákat is meg-
oldott a magyar tanítóság. Aztán ott van az a 
sok gyermekkéz! Erre a munkára ez minden 
nehézség és ellenvetés nélkül felhasználható. 
Különösen akkor, ha ezt a természeti, gazda-
sági és háztartási anyag feldolgozásával kap-
csoljuk össze. Ha a beszéd- és értelemgyakor-
latok keretében megtesszük, mint ahogy a Tan-
terv szerint meg is kell tennünk, hogy a köz-
ség házait, udvarait, kertjeit összehasonlítjuk 
s gyermekeinkkel megállapíttatjuk, melyik gon-
dozott, melyik elhanyagolt, gondozatlan, miért 
ne hasonlíthatnánk össze iskolánkat is más 
középület környezetével! Ha mi nem hasonlít-
juk össze, majd összehasonlítják nálunk nélkül 
a gyermekek s le is vonják belőle a megálla-
pításaikat. Ha nem is szóval kifejezve, de lel-
kükben ott él majd az összehasonlítás ered-
ménye. S mennyire fejleszti önérzetüket, ha 
látják, tudják, hogy az ő iskolájuk szebb vagy 
legalább is olyan, mint a község többi középü-
lete. S mennyire lehangolja az lelküket, ha azt 
látják, érzik, hogy az ő iskolájuk, második ott-
honuk rendezetlen, gondozatlan. Ha nekünk 
rendre, tisztaságra kell a gyermekeket nevel-
nünk és ízlésüket fejlesztenünk, akkor magunk 
járjunk elől jó példával, az iskola környékének 
tisztán, rendben tartásával és csinosításával is, 
mert hiszen ezzel igen fontos nevelői hatásokat 
válthatunk ki gyermekeink lelkéből. Aztán meg 
mennyivel jobban szeretheti gyermek és tanító 
egyaránt a rendezett, gondozott, csinosított 
iskolaépületet, mint az elhanyagoltat, ütött-
kopottat, Szeretjük, ha otthonunk, házunk kül-
seje rendezett, gondozott. Az iskola második 
otthonunk, munkahelyünk. Miért ne legyen az 
is rendezett, ízlésesen díszített? Ki ne érezte 
volna már, hogy mennyire jóleső érzés fogja el 
lelkünket, ha fákkal, bokrokkal, virágokkal 
díszített házba lépünk? És mennyire lehangoló, 
ha elhanyagolt házat látunk vagy belemegyünk. 
Más a hangulat, más a munkakedv a barátsá-
gosra, kedvesre varázsolt otthonban, iskolában, 
mint abban, amelynek már külseje is mutatja, 
elárulja a kedvetlenséget, rendetlenséget, nem-
törődömséget. 

Nézzük meg iskolánkat most a tanév elején 
kívülről s állapítsuk meg, vájjon kellően ren-
dezett, gondozott, csinosított-e az? S ha van 
rajta még ebből a szempontból javítani, töké-
letesíteni való, akkor kövessünk el minden tő-
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lünk telhetőt, hogy a hiányok eltűnjenek s is-
kolánk kívülről is mutassa rendszeretetünket, 
esztétikai érzékünket, jóérzésünket, iskolánk 
iránt való szeretetünket. 

Sok iskola van olyan, amelynek udvarán 
rend, ízlés és praktikusság szempontjából még 
sok a kívánnivaló. A gondozatlan, giz-gazos, 
bozóttal benőtt udvar éppen olyan lehangoló 
hatással van a gyermekre, a tanítóra és más 
szemlélőre, mint az iskola külseje. A szépen s 
a gyakorlati követelményeknek megfelelően 
rendezett iskolaudvar is a tantestület gondos-
ságára, rendszeretetére és jóízlésére vall. Nincs 
olyan kis iskolaudvar, amelyet ne lehetne ízlé-
sesen rendezni, rendben tartani. Mindenekelőtt 
kívánatos, hogy az iskolaudvar talaja portól, 
sártól mentes s egyenletesen simított legyen. 
Legjobb, ha egyrésze homokkal, apró kaviccsal 
van behintve, míg a másik része gyepes terü-
let. A gyep azonban nem lehet nebántsvirág, 
amelyre rálépni büntetés terhe mellett tilos. 
A gyepes területet válassza el a kavicsos terü-
lettől alacsony, ízléses, egy-két sodronyszálból 
húzott kerítés, mert a rajta való futkosás lehe-
tetlenné tenné a gyepesítést, de ráléphessenek, 
rajta játszhassanak a gyermekek mindannyi-
szor, valahányszor arra alkalom nyílik. Ilyen 
alkalom például, ha tornaórán olyan gyakorla-
tokat végeztetünk, amelyeknél a földre kell 
feküdni, bukfencezni, mászni stb. Ilyenkor a 
pázsit igazi puha szőnyeget helyettesít. Ideális 
iskolaudvar el sem képzelhető fa, bokor, virág 
nélkül. Árnyas fák, alattuk padok, pihenésre, 
nyugodt, szabadban való tanulásra hívogatják, 
csalogatják a tanítót és a gyermeket egyaránt. 
A bokros, árnyas sarkok s körülöttük virág-
ágyak, esetleg rózsa- vagy vadszőlőlugas, ked-
ves, meghitt otthont varázsolhat az iskola ud-
varára. Nem szabad azonban felednünk, hogy 
az iskolaudvar mégis csak játszótér. Legyen is 
az a legnagyobb részében, de a .játszótér kör-
nyezetéből ne hiányozzanak a hangulatot keltő 
vonzó részletek sem. A régi iskolaudvarokat a 
mászórudak, korlátok s más tornaszerek jelle-
mezték. Ma, mikor ezek a testnevelésben már 
csak másodrendű szerepet játszanak, eltűntek 
az iskolaudvarokról, helyüket homokrakás, pá-
zsit és játszótér foglalja el. Levegő, játszótér, 
pázsit és meghitt árnyas helyek a modern is-
kolaudvar kellékei. Aztán meg minél több olyan 
dolognak kell benne lennie, amely tanítás cél-
jaira felhasználható. Így például szélrózsa, 
árnyékfigyelő, esőmérő, hőmérő, mesterséges 
domboldalacska vagy kőalakzat tövében egy 
kis tóutánzat, melyben halacskák, vízibogarak, 
vízinövények tanyáznak. Mindezek kedves, 
hasznos megfigyelésül szolgálnak a gyermek-
seregnek. A sarkokban lehetnek terráriumok, 
melyekben hangyákat, tücsköket, szöcskéket s 
más bogarakat tarthatunk s figyeltethetünk 
meg. És még számtalan olyan kis zugot készít-
hetünk, amelyekben a tantervi anyag feldolgo-
zásához szükséges növényeket s állatokat he-
lyezhetünk el s figyeltethetünk meg. Vannak 
iskolaudvarok, amelyekben Magyarország dom-
ború térképe kövekből, virágokból s más növé-

nyekből van felépítve s ezt a gyermekek gon-
dozzák, ápolgatják. Újabban több iskolaudva-
ron országzászlót állítottak fel, mégpedig a 
gyermekek közreműködésével. Igen szép pél-
dáit láttuk ennek a Néptanítók Lapja rnult évi 
számaiban közölt képeken. 

Sajnos, csak igen kevés iskola van abban a 
helyzetben, hogy nagyobb kertje van. Kisebb 
kertet alakítani azonban úgyszólván minden 
iskolaudvaron lehet. Kert nélkül azokat a ter-
mészeti és gazdasági ismereteket, amelyeket 
Tantervünk előír, megvalósítani szinte lehetet-
len. Azért bármilyen kicsi, de gazdasági kertje 
mégis legyen az iskolának. Ez a kert azonban 
valóban minta tanulókert legyen. Nem kell, 
hogy abba sok fát s más gazdasági növényt 
ültessünk. Elég egy-két csemetécske, néhány 
bokor konyhakerti növény s három-négy négy-
zetdeciméternyi terület gazdasági növényekkel 
bevetve, beültetve. Ezek azonban igazán gon-
dozottak legyenek s maguk a gyermekek mun-
kálják, ültessék, gondozzák. Ha csak ilyen kis 
kert áll rendelkezésünkre, akkor gondoskodjunk 
arról is, hogy a kerti munkának minden nemét 
nagyobb kertekben, esetleg a tanítóéban, lát-
hassák, szemlélhessék a gyermekek. Ha kert 
van, akkor kertészeti eszközeink is legyenek-
Felesleges annyi teljes felszerelés, ahány gyer-
mekünk van. Ebből is elég néhány darab, ame-
lyekkel felváltva dolgozgatnak a gyermekek. 
Nem sokat, csak éppen annyit, hogy a nehezebb 
munkát is megízleljék s annak menetét szem-
léljék, megtanulják. A könnyebb munkanemek-
ből minden gyermek végezhet valamit. Ha 
mást nem, a gazt irtják, kiskapával kapálnak, 
öntöznek, az utakat gondozzák s a fanemesítés-
sel kísérleteznek. Micsoda nevelői értéke lesz 
annak, ha az elültetett magvacska kikel, két-
három év múlva kis csemete lesz belőle, ame-
lyet az iskola környékén, esetleg a községnek 
fátlan területén elültetnek s gondoznak. 

Talán először kellett volna szólnunk a tan-
teremről, mint az iskola legjelentősebb helyi-
ségéről. Ha az iskola külső képéről következ-
tetni lehet az igazgató, a tantestület, a tanító 
szépérzékére, ügy- és iskolaszeretetére, kétsze-
resen vonatkozik ez a tanteremre. Sok iskolá-
ban akadnak tantermek, amelyekkel szemben 
bizony sok a kívánnivaló. Az ablakok repede-
zettek, piszkosak, a bútorzatról ki tudja mikor 
törülték le a port, a fehér falak sárgultak, bar-
nultak, a térkép tépett, szaggatott, az ódon 
szem!éltetőképek porosan, piszkosan lógnak a 
falakon, a fekete nagytábla fakult s csak itt-
ott tünedeznek elő rajta a piros vonalak, a 
számológép ide-oda hajladozó sodronyain már 
alig van golyó, a rozoga szekrényben és annak 
tetején néhány ütött-kopott szemléltetőeszköz 
álmodozik arról, hogy valamikor újak, tiszták, 
rendesek voltak. Vájjon lehet-e ilyen tanterem-
ben, otthonban, környezetben örömmel, jókedv-
vel, hangulatosan tanítani, tanulni? És lehet 
itt a tisztasággal, renddel nevelői hatásokat el-
érni? Az ilyen tanterem nagyon rávilágít a 
tanító munkájára s egész egyéniségére. Pedig 
a tanterem tisztasága, rendje, hangulata nagy-
részben csupán a tanítótól függ, mert azt még 
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az iskolafenntartótól sem kívánhatja, hogy az 
állandó rendet tartson az osztályában. 

Milyennek kell lenni egész éven át a tiszta, 
rendes tanteremnek1? Egyszerűen így lehetne 
rá felelni: Tisztának, rendesnek, meghitt ba-
rátságos otthonnak. Olyannak, amelynek abla-
kait mindannyiszor megtisztítják, valahányszor 
az kívánatos. Az ablakokban gondozott virá-
gok díszlenek s mosolyognak ki az utcára is 
meg be a tanterembe is. A falak hófehérek, a 
padló, a padok, az asztal meg a többi bútor, 
ha nem is rij, de tiszta, pormentes. A fekete 
tábla valóban fekete s rajta a vonalak élénk-
pirosak. Magyarország térképe tiszta, rendes, 
esetleg naponkint van felette egy-egy szál friss 
virág, avagy zöldág. Ódon, szakadozott, régi 
rendszerű állatképek nem lógnak a falon. A fal 
nincs túlzsúfolva képekkel, hanem csak néhány 
van rajta ízlésesen elhelyezve. Ezek közül több 
olyan, amelyeket maga a tanító készített s 
amelyeket legutóbbi tanítása közben használt. 
Ugyancsak néhány ízlésesen megválogatott és 
felragasztott szemléltetőkép, amelyeket a ta-
nító képeslapokból gyűjtött s az egyes tantár-
gyak keretében legutóbb használt. Ezek tehát 
váltakoznak s mindig frissek, tiszták. Ott van 
néhány gyermekrajz is. Ezek a legjobbak, a 
válogatottak s kitüntetés, elismerés, buzdítás 
címén kerültek a tanterem falára. S van ott né-
hány sarok- és hosszú-polc. Ezekben cserépben 
virág, esetleg olyan szemléltetőeszköz, amely 
egyben a tanterem díszítéséül is szolgálhat. 
Az egyik sarokban virágállvány s rajta né-
hány cserép virág, amelyet a gyermekek gon-
doznak. Egy kis asztalkán, polcon elhelyezve 
kisebb méretű akvárium (esetleg ugorkásüveg), 
amelyben halak, vízibogarak úszkálnak s hoz-
nak egy kis mozgó természeti képet az osz-
tályba. A szekrény kívül, belül tiszta és ren-
des. Rajta és benne a szemléltetőeszközök 
gondosan csoportosítva vannak elhelyezve. A 
tanító asztalának egyik felén a rendtartási nap-
lók ízlésesen becsomagolva fekszenek. A tinta-
tartón és néhány kézi- és vezérkönyvön kívül, 
egyszerű, de csinos virágváza vagy cserép, 
benne viruló, illatozó virág. Ez az igazi, ked-
ves, a munkához hangulatot keltő s nevelői ha-
tásokat biztosító tanterem. És ebből is követ-
keztetni lehet a tanító munkájára, jóízlésére, 
rendszeretetére, az egész egyéniségére. 

Nem szabad hinnünk, hogy szeptemberben a 
tanteremben felakasztott képek és egyéb dí-
szítések egész éven át a falon maradnak. Ó, nem! 
Ezeket a tanév alatt többször kell változtatni, 
fölfrissíteni, nehogy megszokottá váljanak. A 
változatosság mindig jó hatással van a gyer-
mek és a tanító lelkére. S ezt kívánja a mindig 
meghitt, barátságos környezet is. 

És a folyosók? Azokat is jellemezze a rend, 
a tisztaság, a tervszerűség. A folyosón is legye-
nek képek. Néhány szép reprodukciót minden 
tanító szerezhet. Annak felragasztása sem ke-
rül nagyobb kiadásba s a folyosó díszítésére 
igen alkalmas. De nevelői szempontból igen al-
kalmasak a folyosó díszítésére az iskola s a 
tantesiilet múltjára vonatkozó képek is. Ha 

ezek jelentését a gyermekekkel közöljük, megis-
mertetjük s alkalom adtán tanításainkba bele-
vonjuk, akkor lelkükben a mult iránti ér-
deklődést felkeltjük és a kegyelet érzését mé-
lyítjük, ami Tantervünk egyik kívánalma. És 
ha otthon a szobában ott vannak a család múlt-
jára vonatkozó képek, miért ne lehetnének 
ezek ott az iskolában is, mikor az iskolát a gyer-
mek második otthonának kell tekintenünk. 

Éppen úgy, mint tisztaság, rend és ízlés szem-
pontjából is bizony sok iskolánál találhatunk 
kívánnivalót. Nézzünk csak körül saját isko-
lánkban! Vájjon mindenben megfelel az az 
egészséges életmódnak s alkalmas az az egész-
séges életmódra való szoktatásra, amit a Tan-
terv tőlünk megkíván! Ha nincs módosítani, 
javítani valónk, úgy nyugodtak lehetünk, hogy 
a reánk bízott gyermekek egészsége ellen nem 
vétünk. Ha azonban találunk olyasmit, ami 
a gyermekek egészségére káros s az egészséges 
életmódra való szoktatást megnehezíti, akkor 
minden erőnkből törekedjünk arra, hogy vál-
toztassunk, javítsunk a helyzeten. 

Az iskola udvarán és környezetében ne le-
gyen trágya, szemétdomb. Ne legyenek pocso-
lyák, hanem gondoskodjunk a mélyedések be-
töltéséről, vízvezető árkok készítéséről. Az is-
kolákban egészségi szempontból legtöbb baj van 
az illemhelyekkel. Ne éktelenkedjenek azok az 
iskola udvarának előterében, hanem diszkréten 
helyezzük azokat el s lehetőleg fedjük el bok-
rokkal, fákkal, egyben díszítésül szolgáló élő-
sövénnyel. A gyermekeket szoktassuk rá ezek-
nek a helyeknek rendes, tiszta használatára. 
Kétségtelen, hogy ez a kisebb gyermekeknél 
kezdetben sok nehézségbe ütközik, de rendsze-
res szoktatással elérhetjük, hogy valamennyien 
ügyelnek ennek a helynek tisztán- és rendben-
tartására. Ha a gödörnek nincs rendes lefolyása, 
levezető szerkezete, akkor gondoskodjunk arról, 
hogy az rendszeresen fertőtlenítessék, szagta-
lanítassék. 

Tisztasági ós egészségi szempontból egyaránt 
fontos, hogy az iskolaépület elejét, udvarát na-
ponként söpörtessük s esős időben télvíz ide-
jén és az eső- és hóvizet levezessük, a havat 
eltakaríttassuk. Ne tűrjük, hogy az udvaron, a 
folyosókon s a tanteremben a gyermekek étel-
hulladékot vagy más szemetet dobáljanak el. 
Az udvaron, a folyosókon s a tanteremben le-
gyen szemeteskosár s a gyermekeket szoktas-
suk arra, hogy minden felesleges hulladékot 
ebbe dobjanak. A lehető legnagyobb gondot 
fordítsunk a folyosók és a tantermek napon-
kénti söprésére és szellőztetésére. Gyakori s 
helytelen szokás, hogy csak egy-két ablakot 
vagy ablakszárnyat nyitnak ki söprés közben. 
Így a por, mely az iskolában bőven terem, nein 
szállhat ki, hanem újra lerakódik, de meg az 
iskolának romlott levegője sem cserélődik ki. 
Éppen ezért söpréskor télen, nyáron minden 
ablakot nyissunk ki, seprés után pedig a tan-
terem bútorzatát a rászállt portól tisztítsuk 
meg, de a leporolás is nyitott ablak mellett tör-
ténjók. Az igazgatónak, vozető tanítónak igen 
fontos feladata, hogy az iskola söprését és por-
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talanítását ellenőrizze. Jó szolgálatot tesz a 
padlóknak időnkénti beolajozása. Az olaj mi-
nőségére azonban nagy gondot kell fordíta-
nunk, mert az igen gyakran kellemetlen szagú, 
éppen azért, az iskola padlózatának beolajozá-
sára mindig szagtalan olajat használjunk. 

A tantermek tisztántartásának egyik leglé-
nyegesebb kelléke a szellőztetés. Minden tanító-
nak meg kell teremtenie osztályában azt a ren-
det, amely a tantermeknek óraközi szellőzteté-
sét biztosítja, mégpedig nemcsak tavasszal és 
ősszel, hanem télen is. A nem eléggé szellőzte-
tett s tisztátalan levegőjű tanteremben állan-
dóan bágyadt a hangulat, csökkent a munka-
kedv s veszedelemben van az egészség, míg a 
tiszta, friss levegőben lendületesebb, élénkebb 
a munka s nem leselkedik annyi káros hatás 
egészségünkre. Ne feledjük, hogyha soká tar-
tózkodunk rosszlevegőjű tanteremben, az orrunk, 
szervezetünk nem veszi észre, de ha kívülről, 
a friss levegőből lépünk be, orrunk nyomban 
figyelmeztet a szennyes, bűzös levegőre. Szok-
tassuk a gyermekeket is arra, hogy figyeljék 
a tanterem levegőjét s ők maguk is kívánják 
annak gyakori felfrissítését. Ha az iskolában 
megszokták a friss, tiszta levegőben való tar-
tózkodást, úgy odahaza is ezt kívánják s azon 
vannak, hogy szobájukat minél gyakrabban 
szellőztessék. Hacsak lehet, minden tűrhető idő-
ben nyitott ablak mellett tanítsunk, a tavaszi 
és őszi hónapokban pedig lehetőleg kinn a sza-
badban, az udvaron, a kertben. Áz ideális is-
kolának olyan a berendezése, hogy ez köny-
nyen megvalósítható. Egyszerű padok, egy 
könnyen kezelhető táblaáilvány, amelyre ké-

regpapirosra húzott fekete érdes papír van ki-
feszítve, könnyen pótolja a íeketetáblát. 

Ezek lennének nagy általánosságban a szép 
és egészséges iskola kellékei. Nem egyszerű kí-
vánalmak ezek, hanem a helyes iskolai nevelés-
nek elengedhetetlen feltételei. Vannak gyerme-
kek, akiknek tiszta, rendes, egészséges az ott-
honuk s ebben a környezetben ezek meg- is szok-
ják a rendet, az egészségkövetelte tisztaságot. 
Ha ezeknek otthonával az iskola ellentétben 
van, ezt ők látják, megérzik s az iskolai élet 
rájuk nemhogy nevelőleg, hanem rombolólag 
hat, s egykönnyen ellenszenv fejlődhetik ki 
bennük az iskolával szemben. S vannak gyerme-
kek, akiknek otthonában tisztaság, rend és 
egészség szempontjából igen sok a kívánnivaló. 
Ha ezek látják, hogy az iskolájuk kívül, belül 
állandóan tiszta, rendes, gondozott s hogy ott 
az egészség védelmére is gondolnak, lassan ki-
fejlődik bennük a rend s tisztaság iránti ér-
zék s megtanulják azt, hogy egészségünket 
környezetünkben is védenünk kell. A tiszta-
ságra, rendre az egészséges életmódra való 
szoktatást, amit a Tanterv és Utasítás is meg-
kíván, csak a tiszta, rendes és az egészségi kö-
vetelményeknek megfelelő környezetben sajá-
títhatják el a gyermekek. Éppen ezért iskolánk 
szépítésére, csinosítására, tisztaságára és rend-
jére nagy gondot kell mindazoknak fordíta-
niok, akik erre hivatva vannak. Rend és tiszta-
ság a környezetben, szinte egyet jelent azzal, 
hogy a belső életben is rend legyen. Most a 
tanév elején mindezzel számoljunk s minden le-
hetőt tegyünk meg, hogy iskolánk szépségét, 
rendjét, tisztaságát állandóan biztosítsuk. 

„A BUSTARGYALAS" AZ V—VIII. OSZTALYBAM 
í r ta : SZALATSY R I C H Á R D 

Ki ne ismerné Gárdonyi Gézának azt a bájos 
elbeszélését, amelyben a tanító Gárdonyi azt 
mondja el, hogyan békíti ki Marcit Koszó Jan-
csival, hogyan csókolja meg Marci Koszó Jancsi 
arcát ott, ahol megütötte, majd — lelki ráhatá-
sok alatt — hogyan osztja meg Marci a birs-
almáját Koszó Jancsival?* Melyik kartársam 
nem gyönyörködött ez elbeszélés szépségében, 
nem csodálta ennek a kis történetnek mélységes 
lélektani meglátásait? S akik ez olvasmányt 
tárgyalták, tapasztalhatták azt a lelki hatást, 
amit ez az olvasmány első hallásra is kivált a 
gyermekek lelkéből. Szinte minden évben kiüt-
közik a kis eleven szemekből a könny, elcsuklik 
az olvasó hangja s ha még dramatizáltatjuk is 
ez olvasmányt, heteken-hónapokon át tapasztal-
hattuk annak a gyermek lelke mélyéig ható 
nevelő értékeit. 

Ennek a kis elbeszélésnek, a tanító szemszögé-
ből nézve, egy másik nagy értéke is van. Való-
sággal eszményi mintáját adja annak, hogyan 
kell a nevelve tanítónak az iskolai élet száz és 

L.: Quint—Drozdy Olvasókönyv IV. o. 10. olv. 

száz kisebb-nagyobb jelentőségű fegyelmi ese-
teit a szeretet jegyében, a gyermeki lélek meg-
értése, a gyermeki cselekedetek rúgóinak meg-
látása és figyelembe vétele mellett elintéznie, 
a fegyelmi esetekben rejlő általános nevelő ér-
tékeket kiaknáznia. 

Aki megpróbálta, tapasztalhatta, hogy egy-
egy — arra alkalmas — fegyelmi eset szeretet-
től és nevelői célzattól áthatott taglalása milyen 
maradandó hatással van a tanulókra, mind az 
egyes tanulók ön fegyelmezését, mind pedig az 
osztály kollektív fegyelmezését illetően. 

A fegyelmezés kérdése általában nem eléggé 
kiművelt területe a gyakorlati pedagógiának. 
Pedig kívánatos lenne, ha az elméleti pedagó-
giában megállapított iskolai fegyelmezési mó-
doknak és eszközöknek a gyakorlati pedagógiá-
ban tényleg megvalósított eljárási módjai és 
eszközei éppen olyan kialakult és közismert té-
nyezői lennének az iskolai életnek, mint, ami-
lyen összhangzóan kiművelt területe a pedagó-
giának például a módszertan elmélete és gya-
korlata. Éppen ezért szükséges, hogy' a gyakor-
lati pedagógiának az iskolai fegyelmezéssel fog-
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lalkozó területét tudatosan műveljük, abban ép-
pen úgy legyenek célkitűzéseink, éppen úgy 
vegyük figyelembe a tanuló egyéniségét, testi 
és lelki adottságát, családi körülményeit, éppen 
úgy koncentráljuk az esetet az élettel stb., mint 
ahogyan valamely tanítási egység feldolgozásá-
ban mindezekre figyelemmel vagyunk. Fegyel-
mező eljárásunk a nevelés egyik eszköze. A kor-
szerű iskola nevelőhatásában kell, hogy a két 
tényező legalábbis egyenlő értékű legyen. 

Az alábbiakban elmondott eset egy a sok kö-
zül, amelyhez hasonló mindenfajta iskolában 
előfordul. 

# 

A húsvéti vakáció előtti nap történt. Az előző 
órán a tavaszi napmelegtől zsendülő kertben 
szemlélődtünk, foglalatoskodtunk. A tízperces 
szünetben vígan labdáztak, játszadoztak a gye-
rekek. Jókedvüket talán növelte az is, hogy elő-
zőleg az intézet igazgatója megdicsérte az osz-
tályt, amiért szépen viselkedik stb. Az utolsó 
órán írásgyakorlatokat akartam végeztetni, 
amire hébe-hóba szakítok egy-egy órát, hogy a 
kusza írásokat tökéletesítsem. Többek között a 
T, F betűket is gyakoroltuk. — Ki tud T-vel, 
F-fel kezdődő földrajzi tulajdonnevet1? — Tátra, 
Tisza, Trencsén stb. — Mutassátok meg, hol van-
nak ezek a térképen? Írjuk le! — Hát F-fel ki 
tud földrajzi nevet mondani? — Fogaras megye 
és város, — mondja az első padban ülő S. Ká-
roly. — Mutasd meg, hol vannak!? A gyerek 
a térképhez megy, a megye és város irányába 
mutat. A következő pillanatban azonban felém 
fordul s valami zavart, szégyenkező hangon 
mondja nekem: „Valaki egy csúnya szót írt ide 
a térképre." Odamegyek a térképhez s megdöb-
benve olvasom a nyomdafestéket nem tűrő szót. 
Közben az elölülők is elolvasták azt s a vásot-
tabbak már vihogva fordultak bátra, hogy a 
trágár szót társaiknak megsúgják, amikor a 
jobbérzésűekből kitört a felháborodás. — Bor-
zasztó! Ki írhatta azt oda? Néhány pillanatig 
nem szóltam semmit s talán az arckifejezésem 
is visszatükrözhette mindazt, ami e pillanatban 
lelkemen átvillant: az osztállyal való megelé-
gedésem érzésének, az igazgatói dicséret alap-
jának összeomlása, ki s mikor követhette el ezt 
a mélyebb gyökerű s tudatos gonoszságot, amit 
már nem lehet gyerekes csínytevésnek minősí-
teni, mi lehetett e cselekedet rúgója? stb. Köz-
ben az osztályra is halotti csend ült, a kínos 
várakozás csöndje. — Igazuk van azoknak, akik 
azt mondják erre a cselekedetre, hogy: bor-
zasztó! — szóltam. — De talán az illető nem is 
tudja, mit cselekedett, — enyhítek a helyzeten, 
hogy az önkéntes bevallás útját elősegítsem. — 
Álljon fel az, aki ezt tette! Tudjátok, hogy az 
önkéntes bevallás büntetésnélküli bocsánattal 
jár. — Nem mozdul senki. — Erre a cselekedet 
bírálgatásának szabad folyást engedtem. Miért 
érzitek borzasztónak ezt a cselekedetet? •— Mert 
az állam vagyonát rongálta az illető, — mondja 
az egyik, a padok, falak stb. állami közvagyon 
kíméléséről többször hallottak alapján. — Csak 
ezért? — kérdezem, hogy a cselekedet lényegé-
nek meglátására irányítsam a figyelmet. — 

Azért — mondja egy másik gyerek 1—, mert az 
illetőnek nem volt semmi haszna ebből a rosz-
szaságból. — Azért — mondja a harmadik —, 
mert az ilyen csúnya szóra gondolni sem sza-
bad, nemhogy leírni. — Igazad van, arról is 
beszéltünk már, hogy a kimondott csúnya szó 
elröppen, de a falakra, kerítésekre firkált 
csúnya szavak ott maradnak s minden olyan 
jóérzésű embert megbotránkoztatnak, aki arra 
pillant. S még hozzá hová írta ezt a csúnya szót 
az, aki ezt a cselekedetet elkövette? — kérdem, 
hogy a mindjobban elmélyülő közös felháboro-
dást a nemzeti érzés irányába élesszem. — 
Magyarország, a mi édes hazánk térképére, — 
mondják egyszerre többen is. — S még hozzá a 
megszállott Erdélyt mocskolta be — érzi át a 
célomat az eleveneszű Miska —, ahol most olyan 
sok székely testvérünk szenved. — Meg ahol 
Bocskai, Bethlen, Rákóczi olyan sokat küzdöt-
tek a szabadságért. — Meg egy verset is tanul-
tunk: „Üzenet Erdélyből". Az úgy kezdődik, 
hogy: Üzent az Olt, — s éppen oda firkálta azt 
a csúnya szót, — koncentrál a hat, nyolc, tize-
dik gyerek. Mindeniknek a szavából kiérzik már 
nemcsak a felháborodás, hanem a helytelen 
cselekedet szívből való elítélése is. __ 

Közben élesen figyelem az arcokat, ki szólal 
meg, ki nem, ki hogyan viselkedik. Látók le-
sütött, szégyenkező, zavartnak vélt tekinteteket. 
Látok közömbös vagy ártatlan arckifejezéseket 
is. Hol erre, hol arra gyanakszom. Egy-egy 
megnyilatkozás azonban szétoszlatja gyanúmat. 
— Te még nem mondtad el a véleményedet, Sz. 
Pali, fordulok az osztály legidősebb, legnagyobb, 
legerősebb VII-es tanulójához, aki szokatlanul 
zord ábrázattal gubbaszt a helyén. — Csak tud-
nám meg, hogy ki volt az, úgy összeverném, 
hogy sose felejtené el, — robban ki a harag 
Paliból. -— Azt se bánnám, ha utána engem tet-
szene megbüntetni, amiért a gyengébbet meg-
vertem, mert az, aki ezt tette, az osztálybecsü-
let ellen vétett. — Pal i megérezte azt, amire át 
akartam térni. A tettlegesség szándékát elíté-
lem nála, de a megsértett osztálybecsület érzé-
séből eredő kifakadásáért megdicsérem. — Bi-
zony, ha most bejönne az igazgató bácsi, aki az 
imént dicsérte meg az osztályt, nem tudom, mit 
gondolna, mit érezne. Mert ha huszonnégyetek 
közül csak egy is követte el ezt a cselekedetet, 
mégis az egész osztály becsületén esett folt, 
mert mégis csak ebből az osztályból mocskolta 
be valaki hazánk térképét. — Hogyan lehetne 
ezt az osztály becsületén esett foltot letisztí-
tani? — kérdem, hogy most már egyedül a tet-
tesre hárítsam a vétek súlyát, az ő lelkiismere-
tét, jobbérzését, becsületérzését mozdítsam meg 
a bevallás irányába. — Ügy — mondják egy-
szerre többen is —, ha az illető bevallaná a bű-
nét. •— Ha nem lenne gyáva — dobja a súlyos 
követ Matyi az ismeretlen bűnösre. —•* Matyi 
fiam, te már második éve jársz a mi iskolánkba, 
te már megtanultad, mi az az erkölcsi bátorság. 
A mult év elején te is bevallottad azonnal min-
den tévedésedet? — Nem — mondja némi szé-
gyenkezéssel Matyi. — Az erkölcsi bátorságot 
is meg kell tanulni, meg kell szokni. Az osztály 
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túlnyomó többsége csak szeptember óta jár a 
mi iskolánkba, talán az is, aki ezt a cselekede-
tet elkövette. Még nem tanulta, nem szokta meg, 
hogy a javulás első lépése az őszinte beismerés. 
Én tehát még egyszer módot adok arra, hogy 
az illető bevallja az eltévelyedését. Egyenkint 
bejöttök a szertárba, ott rajtam kívül csak a 
jó Isten fogja hallani azt, amit mondtok s én 
sem fogom elmondani senkinek, hogy ki volt a 
tettes. 

A vallatásnak ez a módja — amit csak súlyo-
sabb esetekben szoktam alkalmazni — eddig 
minden esetben sikerrel járt, mert a kis bűnös 
az osztálytársai előtti szégyenkezés megalázó 
érzése nélkül tud könnyíteni marcangoló lelki-
ismeretén. Most is eleve bizonyosra vettem a 
sikert. — Bemegyek a tanteremből nyíló szer-
tárba, ahol külön-külön vallatok minden gyere-
ket. — Nem én, nem én, nem én, — mondja az 
elsőtől az utolsóig mind a huszonnégy. Csalódva 
s — bevallom — most már bosszúsan léptem az 
osztály elé. — Bevallotta az illető1? — kérdik 
többen reménykedő bizalommal. — Nem, — mon-
dom. — Az osztályra ismét néma csend ül, a 
közös megszégyenülés nyomasztó érzése. «— 
Mégis csak gyáva az illető — robban ki újból 
Matyi s most már vele együtt a méltatlankodás 
moraja vonul végig az osztályon. E méltatlan-
kodó morajnak azonban szívvel-lélekkel örül-
tem, mert az a gyermeki lelkek jobbérzésének, 
a helytelen cselekedet közö s elítélésének, a 
jóban összetartás érzésének spontán megnyilat-
kozása volt. 

Az igazat megvallva, örültem, hogy csengetés 
felé hajlott az idő, mert a sikertelen, hosszas 
vallatás után tanácstalanul álltam önmagam 
előtt. Sajnáltam a jóérzésű tanítványaimat, 
hogy ma ilyen felháborodott lélekkel bocsátom 
őket haza, de sajnáltam a megbújó kis bűnöst 
is, mert bizonyosan marcangolni fogja őt a 
lelkiismeret. Egy tudat azonban megnyugtatott. 
Egészen bizonyos, hogy a „bűntárgyalás" egy 
olyan lelki katharsison viszi át az egész osz-
tályt, főként a bűnöst, amely feltétlenül javára 
lesz minden gyermeknek. 

Ennek a gondolatomnak adtam kifejezést, 
amikor az osztályt elbocsátottam. — Sajnos •— 
mondtam —, a bűnös nem akart könnyíteni a 
lelkiismeretén, nem mosta le az osztály becsü-
letére esett foltot. Látom, szomorúak vagytok 
valamennyien. Szomorú vagyok én is. Tudom, 
hogy otthon is gondolkodni fogtok a sajnálatos 
eseten. Gondolkodjék a tettes is: miért követte 
el ezt a cselekedetet1? Azért, hogy az utolsó órán 
ne tanulhassunk? Kinek van ebből kára? Azért, 
hogy engem s a pajtásait megbosszantsa, meg-
szomorítsa? Mi haszna van ebből! Mi nem tud-
tuk meg, ki a tettes, de a jó Isten tudja. Az esti 
imájában kérje az illető a jó Istent, hogy té-
rítse őt vissza a jó útra, adjon a lelkének erőt, 
hogy a hibáját jóvá tudja tenni. Ne csak ő, ti 
is mind imádkozzatok érte. Én is 'ezt fogom 
tenni. 

Olyan csendben, lehorgasztótt fővel oszlott 
szét a kis társaság, amint még egyszer sem. 
Mintha mindenik mázsás terhet cipelne haza. 

Az úton hazafelé s otthon órákon át azon töp-
rengtem, hogyan tudhatnám meg, ki volt a bű-
nös. Végül is az alábbi kis haditervet eszeltem 
ki, amit a gyermeki lélek hiszékeny naivságára 
alapítottam. 

Másnap reggel már a tanítás megkezdése előtt 
az előzőnapi nyomott hangulat ült az osztályon. 
Rendes szokásomtól eltérően, tanítás előtt nem 
elegyedtem a szállingózó gyermekek beszélgeté-
sébe, hanem a szertárban töprengtem. Odahal-
lom, amint W. Károly hetedikes rászól a víg-
kedélyű P. Feri ötödikesre: ne viccelj, amíg 
ilyen szégyenben vagyunk! — Mennyi jóérzés, 
lelki érték van e megnyilatkozásban! — Imád-
kozunk, munkához fogunk. — Tollbamondás 
lesz! Írjátok! — Addig jár a korsó a kútra, míg 
eltörik. (Taglalás, értelmi, mondatszerkezeti, 
helyesírási szempontból.) — Amit Jancsi meg-
szokott, azt János már nehezen hagyja el. (Tag-
lalás.) Isten szeme mindent lát. Az igazság 
mindig kiderül. — A gyermekek már sejtik, ér-
zik, mire vonatkoznak a közmondások. — A kö-
vetkező mondatoknál már mind a térképmocs-
kolóra vonatkoztatja a szöveg értelmét. Mind-
megannyi pörölycsapás a bűnös lelkiismeretére! 
Az utolsó mondat: Isten a megtérő bűnösnek 
megbocsát. Az értelmi taglalásnál szóbakerül a 
másnapi gyónás, áldozás, húsvéti Úrvacsora, a 
húsvét magasztos ünnepe, nagypéntek, Krisztus 
mondása: Bocsáss meg nekik, Uram, mert nem 
tudják mit cselekszenek. — Talán hazánk tér-
képének bemocskolója sem tudta, mit cselek-
szik, — mondja Cs. Hubert hetedikes. — Vájjon 
inegbocsát-e neki az Isten? — kérdem. — Meg, 
ha megbánja a bűnét, — feleli Hubert. — D e 
mi kellene az Isten bocsánatához? — Az, hogy 
bevallja bűnét. 

Csöngetnek. A következő óra fogalmazás. 
Haranghy: A két út című ismert szemléltető-
képe alapján. A kép szemlélése után a gyerme-
kek rögtön rájönnek, miért fogalmazunk erről 
a képről s szinte mindnyájan belevonják fogal-
mazásukba a rossz útra tévedő térképmocskolót. 

E kétórai előkészítő „pergőtűz" után követke-
zett a döntő mozzanat: sikerült-e a bűnös lelkét 
a bevallás vágyáig megpuhítani? 

Minden gyereknek egy-egy tiszta irkalapot 
adtam, majd az osztályhoz fordulva így szól-
tam: Gyerekek! Az előző órán beszélgettünk a 
feltámadás magasztos ünnepéről. Ma kikapjá-
tok az értesítő-könyvecskéket, holnap kezdődik 
a húsvéti vakáció. Tíz napig pihenhettek, játsz-
hattok, az ünnepnapokon elmentek a templomba, 
jön a víg húsvéti locsolás, a nyuszi, pirostojás. 
Ki örül mindennek? — Én, én, é n . . . — jelent-
kezik néhány gyerek. — És ti, többiek? — Job-
ban tudnánk örülni, ha tudnók, ki a tettes, — 
mondja Sz. Pali, az osztály „örege". — Bizony, 
az én vakációmat is el fogja rontani ez az eset. 
— Gyerekek! Még egy alkalmat adok arra, hogy 
az, aki hazánk térképét bemocskolta, jóvátehesse 
vétkét — Isten előtt. Azt akarom, hogy a vét-
kes is nyugodt lélekkel töltse el a húsvéti vaká-
ciót, hogy bevallotta a vétkét s lemosta az ár-
tatlanokról, az osztály becsületéről a foltot. 
Ezért két mondatot írok a táblára. Az egyik ez 
(írom a tábla felső részére): 
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A jó Isten látja lelkemet, hogy nem én mocs-
koltam be hazám térképét. 

A másik ez (írom a tábla alsó részére): 
Bocsásd meg Istenem, hogy meggondolatlanul 

cselekedtem s bemocskoltam hazánk térképét. 
A két mondat közül mindenitek írja le azt, 

amelyiket a lelkiismerete diktálja. Mindenki 
takarja el az írását, wert azt akarom, hogy a 
jó Istenen kívül senki se lássa azt, hogy melyik 
mondatot írjátok. Ezért a neveteket sem kell 
aláírni. Tehát én sem akarom tudni a tettes 
nevét, csupán — ismétlem •— azt akarom, hogy 
az illető könnyítsen a saját lelkiismeretén, az 
ártatlanokat mentesítse a gyanú alól s az osz-
tálybecsületet tisztítsa meg. Még hozzátettem: 
de aki az írása alá akarja és meri írni a nevét, 
az írja alá. Mindenki forduljon a padból kifelé, 
takarja el az írását s aki elkészült, hajtogassa 
össze a lapját s dobja ebbe a dobozba. 

Felnőttek s a gyermeki lelket ismerők már 
tudhatják, hogy ez eljárásnak mi volt a valódi 
és rejtett célja. A valódi cél az volt, hogy a 
tettesnek — amennyiben sikerült a lelkiismere-
tét, jobbérzését, becsületérzését az előzmények-
kel megmozdítanom — valamilyen utat, lehető-
séget adjak a bevallásra, a lelkiismeretén való 
könnyítésre, a becsületérzésének megmozdulá-
sára. A rejtett cél pedig az volt — amire ebben 
a korban egy gyermek sem gondol —, hogy 
az írások alapján fogom megtudni, melyik volt 
a tettes, persze csak az esetben, ha sikerült őt 
az előzmények útján megfelelő lelkiállapotba 
hoznom s legalább ilyen rejtettnek vélt beisme-
résre bírnom. Még egy lehetőségre gondoltam: 
az ártatlanok —• nyugodt lelkiismeretük spon-
tán megnyilatkozásaként — bizonyosan alá fog-
ják írni a nevüket, a bűnös ellenben még akkor 
sem fogja ezt megtenni, ha konok tagadásában 
szintén az első mondatot írná le. Azt a lehető-
séget eleve kizártnak tartottam, hogy minden 
gyermek, tehát a bűnös is, az első mondatot írja 
le és senki se írja alá a nevét. Az írásos valla-
tás lényege és csapdája az volt tehát, hogy a 
nevét senkinek sem kell aláírni — amit hang-
súlytalanul, odavetve mondtam —, de — foly-
tattam hangsúlyozottan s az önérzethez szólva — 
akinek nyugodt a lelkiismerete, az aláírhatja, 
sőt — szuggeráltam tovább — bizonyosan alá 
is fogja írni. 

Néhány perc múlva mindenki elkészült az írá-
sával. Összehajtogatták a papírlapokat, majd 
dobták a dobozba. Éppen csöngettek. A gyer-
mekek a hospitáló tanítónövendékekkel kimen-
tek az udvarra, én pedig a dobozzal a szertárba 
mentem. Bevallom, még soha eredményt nem 
lestem oly kíváncsian, mint ezt. Bontogatom a 
papírlapokat. Első . . . nem, második . . . nem, 
tizedik, huszadik. . . nem, nem. Végül a huszon-
egyedik: „Bocsásd meg Istenem" stb. —• névalá-
írás nincs. A siető izgalom közepette meg is 
feledkeztem arról, hogy az aláírásokat nézzem, 
tehát újból végigpillantottam a lapokat. A tet-
tesen kívül még egy lap nem volt aláírva, 
P. Jóska ötödikesé, aki kislétszámú iskolában 
végezte az alsó osztályokat s valószínűleg nem 

értette meg, hogy az ártatlanok odaírhatják a 
nevüket. E gyerek írása olyan primitív, hogy 
ezer közül is fel lehet ismerni. Tehát már csak 
a névtelenül beismerő bűnös kilétének megálla-
pításáról volt szó. A névsor segítségével ez né-
hány perc alatt sikerült. 

„A haditervem" tehát bevált, a tettes bele-
esett a csapdába. Nemcsak azért örültem, mert 
feltárult a tettes kiléte, hanem azért is, hogy 
milyen örömmel fogják hallani az eredményt a 
gyerekek, milyen öröm lesz, hogy az osztály-
becsület ismét tiszta. Az én örömömet azonban 
a csalódás kellemetlen érzelme megzavarta. 
A tettes az ötödik osztály egyik nagyon szegény 
tanulója, K. János volt, aki szeptemberben igen 
hiányos tudással, tisztátalanul, lerongyolódva 
jött a mi iskolánkba s akit veszekedő, szófoga-
datlan, rendetlenkedő természete miatt az osz-
tálytársai sem szerettek. K. János azonban né-
hány hónap alatt igen előnyös és rohamos vál-
tozáson ment át, úgyhogy őt húsvétra már 
a legjobb viseletű, legjobb szorgalmú, legmeg-
bízhatóbb, legrendesebb gyermekek közé sorol-
tam. E gyereknek már csupán csak a szemében, 
a tekintetében volt valami a régiből. Első pilla-
natban a „Kutyából nem lesz szalonna" köz-
mondás jutott eszembe, de olyan vonatkozásban, 
hogy a nevelőnek erre az álláspontra sohasem 
szabad helyezkednie. Újabb probléma is tárult 
elém: mi lehetett a gyerek cselekedetének indí-
téka, oka"? Miért követhette azt ell 

A csöngetéskor betóduló gyermeksereg ter-
mészetesen nagy örömmel és megnyugvással 
hallotta az előttük még mindig ismeretlen tet-
tes beismerését. Elismeréssel szóltam arról, hogy 
a tettesben végül mégis felülkerekedett a jobb-
érzés, az osztály becsületét is megtisztította stb. 
Végül kifejtettük még, hogy a beismerést a 
megbánásnak s annak az elhatározásnak is kö-
vetnie kell, hogy hasonló vagy más rosszat a 
jövőben el ne kövessen. Befejezésül még hang-
súlyoztam, hogy most már senki se keresse, 
névszerint ki lehet a tettes. Felejtsük el az ese-
tet s a jövőben még jobban vigyázzon mindenki 
az osztálybecsületre. 

Érdekes fejleménye még az ügynek, hogy né-
hány hét múlva K. János — arra alkalmas kö-
rülmények között, amikor a többi gyerek nem 
látta — önként is bevallotta, hogy ő volt a tet-
tes. Cselekedetének indokául azt hozta fel, hogy 
S. Karcsi, aki akkor hetes volt (a tanterem 
rendjének őre), megbántotta őt s úgy gondolta, 
hogy a térképfirkálásért S. Károlyt vonom majd 
felelősségre. Ez önkéntes bevallás tényét az osz-
tálynak is elmondtam, természetesen a név el-
hallgatásával. 

Még hasábokat lehetne írni arról, hogy ez a 
kis „bűntárgyalás" milyen jó hatással volt K. 
Jánosra, hogyan iparkodott a bűnét jóvátenni. 
Még többet lehetne írni arról, hogy egy-egy 
ilyen eset, megfelelően kezelve, milyen előnyös 
lelki hatásokat vált ki mind az egyes gyermek-
ben, mind pedig az egész osztály együttérzésé-
ben, hogyan tudatosodik az egyes gyermekben 
az önfegyelmezés, hogyan alakul ki a közösség 
jószelleme, a kollektív fegyelem stb. s hogy 
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mennyire nevelő tényezői az összetartás, együvé-
tartozás, nemzeti becsület stb. érzelmeinek. 

Éppen ezért kívánatos lenne, ha — miként 
már például az angolok is teszik (1. pl. Nép-
tanítók Lapja f. évi 14. sz.-ban a British Asso-
tiationnák az iskolai fegyelem tárgyában tar-
tott üléseiről szóló híradást) — az iskolai fegye-
lem kérdésével többet foglalkoznánk. A testü-

leti, köri, megyei gyűléseknek, szemináriumok-
nak miért ne lehetne a tárgya egy-egy érdekes 
fegyelmezési eset elintézési módjának taglalása, 
megvitatása, a tanítási módszerek mellett a 
nevelői eljárások mélyítése? A pedagógus mun-
kája minden fokon csak akkor igazán értékes 
és kiegyensúlyozott, ha legalább annyit nevel, 
mint amennyit tanít. 

A NÉPISKOLAI RAJZTANÍTÁS FOLTOSABB 
IBÁSYELYEI 

í r t a : FELSZEGHY KÁROLY 

Habár a népiskolai rajzoktatás az utóbbi idő-
ben szép fejlődést mutat, az igazi és eredmé-
nyes rajzoktatástól még mindig nagyon messze 
vagyunk. Sok olyan nézet vár még tisztázásra, 
amely nélkül a népiskolai rajzoktatás nem le-
het eredményes. Éppen azért ezzel a kérdéssel 
állandóan foglalkoznunk kell. Keressük néhány 
okát a hiányos eredménynek! 

Űjabb időben itt-ott ismét előkerültek a min-
tákról való másoltatások. Ilyen rajzminták, 
igaz, hogy nincsenek engedélyezve, de még 
nyomtatásban is megjelentek. Előfordul az is, 
hogyha nincsenek az iskolának fali rajzmintái, 
a tanító kis mintákról a táblára rajzol s azt 
másolják a gyermekek. Ma már túlhaladott 
álláspont az, hogy akár mintáról, akár eredeti 
tárgyról rajzoltatunk, az eredmény egy és 
ugyanaz s a célt is ugyanúgy szolgálja a min-
táról, mint az eredeti tárgyról való rajzoltatás. 
Habár ezt a kérdést kiváló pedagógusaink már 
rég eldöntötték, gyökerestől mégsem tudták tel-
jesen kiirtani. Ennek az oka egyszerű. Ugyanis 
a mintáról való rajzoltatással külsőleg szebb 
eredményt tudunk felmutatni, mint a tárgyak-
ról való rajzoltatással, de igazi eredményt nem. 
Ugyanis a minta a valóság reprodukciója, ha 
tehát mintáról rajzoltatunk, a reprodukciót re-
produkáltatjuk. Áz igazi rajzoktatásnak pedig 
nem az a célja, hogy képeket másoltassunk, ha-
nem az, hogy magát a természetet figyeltessük 
meg s a megfigyelést grafikusan fejeztessük 
ki. A mintákról való rajzoltatok azt mondják, 
hogy a minta rajzoltatása közben is fejlődik a 
gyermek megfigyelőképessége, arány- és forma-
érzéke. Ez igaz. Csakhogy az a baj, hogy az 
életben az arány- és formaérzéket nem a rajz-
miutákra, hanem a tárgyakra vonatkoztatjuk, 
azokkal hozzuk kapcsolatba, nem pedig a rajz-
mintákkal. Mit ér az, ha a gyermek a mintán, 
a rajzon észreveszi az arányt, a formát, de 
ugyanazt nem látja meg a környező tárgyakon? 
És még sok, nagyon sok érv szól a mintákról 
való rajzoltatás ellen. Éppen azért tegyük félre 
a régmúlt időknek ezeket a lim-lomjait, ame-
lyek rajzoktatásunk fejlődését csak gátolják. 

A másik ok kétségtelenül az a rendszertelen-
ség, amely több iskolában folyik. Ez nagy rész-
ben abban rejlik, hogy nincs meg a kellő kap-
csolat az ösztönszerű, az illusztratív rajzolás és 
a tulajdonképeni rajztanítás között. Hiányzik 

az nemcsak az osztályok keretében, hanem az 
egyes osztályok sem ügyelnek arra, hogy már-
csak a továbbfejlődés szempontjából is tartsák 
meg a kapcsolatot s valamennyi osztály tartsa 
meg a fokozatos menetet. Így például az egyik 
osztályban azt látjuk, hogy amíg az illusztra-
tív rajzolásban igen szép eredményt értek el a 
gyermekek, a másik osztályban az illusztratív 
rajzolás teljesen háttérbe szorul s helyette a 
vonalvezetési gyakorlatok, a díszítő tervezge-
tés vagy a szemlélet utáni rajz nyomul túlsá-
gosan előtérbe. Még jó, ha valamennyi, de rend-
szerint csak az egyik vagy a másik. A rajz-
oktatás érdeke pedig azt kívánná, hogy ezek a 
rajzok, gyakorlatnemek ' egymást kiegészítsék, 
támogassák, ami csak tervszerűen s a fokoza-
tos fejlődést is feltüntető egyöntetű menettel 
érhető el. 

A kevés eredmény harmadik okát az anyag 
megválasztásában kell keresnünk. Habár tan-
tervünk kijelöli az egyes osztályok számára 
felveendő anyagot, anyagkört, mégis több he-
lyen azt látjuk, hogy míg az alsóbb osztályok-
ban a gyermek képességeit meghaladó nehéz, 
a felsőbb osztályokban pedig az átlagos képes-
ségen aluli egyszerű rajzfeladatokat oldatnak 
meg. 

Vegyük sorra ezeket az okokat! 
A rajzmintákkal már végeztünk. Azokra, 

mert károsak, semmi szükség nincs a népisko-
lában. 

A rendszertelenség megszüntetésére elég volna 
a Tanterv és Utasításokra hivatkoznunk, amely-
ben az egyes gyakorlatnemek, az illusztratív s 
táblarajzok csoportosítva vannak, jó lesz azon-
ban ezekkel egyenkint és részletesen is foglal-
koznunk. 

Az ösztönszerű rajzolgatást, az illusztrálást 
és a táblai rajzolást már az I. osztályban meg 
kell kezdenünk, mégpedig a beszéd- és értelem-
gyakorlatokkal kapcsolatban. Minden egyes 
tanítási egység keretében rajzoljuk és rajzol-
tassuk le mindazt, ami csak rajzolásra alkal-
mas. Az ösztönszerű rajzolgatással adjunk mó-
dot a gyermekeknek arra, hogy képzetanyagu-
kat grafikusan is fejezzék ki. Finom, ártatlan, 
igazi gyermeklélekből jövő gügyögések lesznek 
ezek, akárcsak a kisgyermek beszédkísérletei. 
Itt se tárgyi, se pedig rajzszempontból ne avat-
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kőzzünk a gyermek munkájába. Rajzoljon úgy, 
amint tud s ahogyan akar. Ezeket a rajzokat 
azonban kezdettől fogva egyénenkint gyüjtsük 
össze és tanulmányozzuk tárgyi és rajzolási 
szempontból. Figyeljük meg, hogy a lélek mit 
és milyen tartalommal vetett papírra s hogyan 
oldotta meg azt rajz szempontjából. Ezekből az 
egyénenkint és osztályonkint összegyűjtött ösz-
tönszerű rajzolgatásokból sok-sok tanulságot 
vonhatunk le. Lélekrajzok is ezek, amelyekből 
a képzetanyag tartalmát is meg a rajzolási 
készség fejlődését is kiolvashatjuk. Megbecsül-
hetetlen tanulmányok lesznek ezek a tanító 
kezében. A kéz ügyesedésének és a rajzolási ki-
fejezési készségnek világos tükrei lesznek ezek 
a rajzok. Megmutatják azt is, hogy mit kell 
gyakoroltatnunk a fokozatos fejlődés szem-
pontjából. Itt talán a kört, ott az ellipszist, 
amott a párhuzamos vonalakat stb. Lassan 
egész kis tanmenet alakul ki ezekből a gügyö-
gést kifejező rajzokból. Ne gondoljuk azt, hogy 
az ösztönszerű rajzolgatást az I—II. osztályon 
túl már abbahagyhatjuk. Nem. Teret kell ennek 
biztosítanunk valamennyi osztályban. Minde-
nütt, ahol csak erre alkalom kívánkozik, raj-
zolgassanak a gyermekek. Rajzolják le azt és 
úgy, ami és ahogyan nekik tetszik. Ezzel itt is 
érvényesül az az elv, hogy a gyermekből in-
duljunk ki. Ha nem ismerjük, nem tudjuk, hogy 
mi van a gyermek lelkében, nem is indulha-
tunk ki belőle, nem is alkalmazkodhatunk hozzá. 

Egészen más lapra tartoznak az illusztratív 
rajzok, amelyeknek az I. osztálytól kezdve vala-
mennyi osztályban a legnagyobb teret kell biz-
tosítanunk. Az illusztratív rajzoláshoz a tár-
gyat már mi adjuk, de nem mindig. Választ-
hatja ezt maga a gyermek is, de alkosson maga 
is a megadott keretek között. Kezdetben ne 
avatkozzunk bele a tantárgyakkal kapcsolatos 
illusztratív rajzolás módjába sem. Hadd fejezze 
ki a gyermek a maga nyelvén azt, amit akar. 
Később, már az I. osztályban is, elő kell segí-
tenünk az illusztrálásban a gyermeket, úgy, 
hogy magunk is illusztrálunk. Rajzoljunk a 
táblára s ezzel szemléltessük, hogyan s mint 
kell embereket, állatokat, növényeket, tárgya-
kat különböző helyzetben lerajzolni. Ezeket a 
rajzokat másoltassuk. Ez nem mintamásoltatás, 
hanem rajzgyakorlás. Minél többszöri rajzolta-
tással szereztessük meg a gyermekkel azt a 
készséget, hogy embereket, állatokat, növénye-
ket tárgyakat különböző helyzetben egyszerűen, 
kifejezően és könnyedén le tudjanak rajzolni. 
Itt tehát a gyakorlásról van szó. Tervszerű, 
megfontolt gyakorlásról. Ebben is tartsuk meg 
a fokozatosságot. Az egyes osztályok keretében 
is meg azok kapcsolatában is. Előbb egyszerű, 
majd nehezebb alakokat rajzoltassunk az úgy-
nevezett típusrajzokkal. Mikor a gyermekek 
ezeket már határozottan és könnyedén rajzol-
ják, ösztönszerű és illusztratív rajzaikban is 
alkalmazni fogják. 

Az I. osztályban, ahol a rajzolás beleolvad a 
beszéd- és értelemgyakorlatokba, az ösztönszerű 
és típusrajzokból vonjuk le azokat a rajzeleme-
ket, amelyek a tulajdonképeni rajztanítás 
szempontjából fontosak s ezeket rajzoltassuk le 

külön, mégpedig minél többször. Ez előkészítés 
lesz a felsőbb osztályok rajztanításához. Ilyen 
rajzelemek lehetnek például: a csirke vagy 
nyúl típusrajzából levonva a karika és az ellip-
szis; a kéményseprő létrájából a függőleges és 
vízszintes párhuzamos vonalak; a kígyó vagy 
a hullámzó víz rajzából elvonjuk a hullámvona-
lat stb. Így a gyermek maga is megérzi azt, 
hogy nem önmagáért a rajzért, hanem azért 
rajzol, hogy valamit kifejezzen. Ezt a gondola-
tot a felsőbb osztályokban is értékesítenünk 
kell. Ha valamit a gyermekek akár a vonal-
vezetés, akár a szemlélet utáni rajzolás közben 
lerajzoltak, azt lehetőleg igyekezzünk bele-
helyezni vagy a díszítő tervezgetésbe, vagy az 
illusztratív rajzba, vagy oda, ahová éppen bele-
illik. Ezzel az egyes vonalak, formák, motívu-
mok gyakorlati alkalmazásába vezetjük be a 
gyermekeket. 

Sokan úgy vélik, hogy a vonalvezetési gya-
korlatokat mindig külön órán s ugyanazokat 
csak egyszer kell végeztetnünk. Ez a felfogás 
helytelen. Vonalvezetési gyakorlatokat végez-
tessünk minden rajzóra elején, mikor szemlé-
let után rajzoltatunk vagy díszítő tervezgetés-
sel foglalkozunk. Mi legyen ezekben az esetek-
ben a vonalvezetési gyakorlat anyaga? Mindig 
az a vonal vagy azok a vonalak, amelyek a le-
rajzolandó tárgyban vagy a díszítő tervezge-
tésben előfordulnak. A vonalvezetési gyakor-
latok anyagát tehát mindig a lerajzolandó 
tárgyból vagy pedig a díszítő tervezgetés motí-
vumaiból kell vennünk. A rajzórára való elő-
készülés egyik mozzanata tehát az lesz, hogy 
megfigyeljük azokat a vonalelemeket, amelyek 
a díszítő tervezgetésben vagy a lerajzolandó 
tárgyon vannak s annak karakterét adják, lé-
nyegét alkotják, azt a tárgyból vagy díszítő 
tervezgetésből kiemeljük, magunk is lerajzol-
juk s a rajzóra első idejében azt a gyermekek-
kel is lerajzoltatjuk, mégpedig nem egyszer, 
hanem minél többször. Mikor a gyermekek eze-
ket a vonalakat már könnyedén rajzolják, 
akkor már a megfelelő helyen is alkalmazni 
tudják. Többször azonban egész órát is betölt-
hetnek a vonalvezetési gyakorlatok. Erre akkor 
van szükség, ha azt látjuk, hogy az egyes vona-
lak készségig való rajzolása nehezen megy. 
Ilyenkor összegyűjtjük ezeket a vonalakat s 
azok húzását, rajzolását gyakoroltatjuk. 

A rajzoltatásnál gyakori hiba szokott lenni, 
hogy mindig egyenlő nagyságban ós helyzetben 
rajzoltatjuk a vonalvezetési gyakorlatok anya-
gát. Hiba ez azért, mert a gyermek ezeket a 
vonalelemeket nem mindig egyforma nagyság-
ban és helyzetben fogja rajzaiban alkalmazni, 
hanem különböző nagyságban és különböző 
helyzetben. S ha így alkalmazza, akkor így is 
szerezzen ennek lerajzolására gyakorlatot. 

A vonalvezetési gyakorlatok közben a követ-
kező eljárást, illetve fokozatot alkalmazhatjuk: 
Ha megfigyeltettük a vonal alakját, menetét, 
irányát, helyzetét, akkor azt előbb a levegőben 
rajzoltassuk a gyermekekkel, mégpedig előbb 
nyitott, aztán csukott szemmel. Aztán a padra 
vagy a táblára a mutatóujjuk hegyével húzas-
suk meg a vonalat. Ezek előkészítői lesznek a 
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papiroson való rajzolásnak, mert a vonal meg-
húzása már kialakult, megrögződött a gyerme-
kek lelkében s így'irónnal a rajzlapon már 
határozottabban húzzák meg a vonalat. Szok-
tassuk a gyermekeket arra, hogy a rajzlapon 
először nagyon vékonyan rajzoljanak s ugyan-
azon a vonalon többször haladjanak végig, 
mégpedig előre és visszafelé haladva, miköz-
ben a vonal szabályos kialakítására töreked-
jenek. 

A vonalvezetési gyakorlatok tehát előkészítői 
a szemlélet utáni rajzolásnak, a díszítő tervez-
getésnek, sokszor a típusrajzolásnak is. Mert a 
vonalak könnyed és szabályos meghúzása na-
gyon fontos, azért egy és ugyanazon vonalak 
meghúzását állandóan gyakoroltassuk. Az elő-
zőkre térjünk vissza minél többször s késztes-
sük a gyermekeket arra, hogy ezekből maguk 
is kombinálgassanak, alakítsanak. 

A szemlélet utáni rajzolásnál első lépés a le-
rajzolandó tárgy helyes megválasztása. Tanter-
vünk valamennyi osztályban az egyszerű, lapos 
tárgyak lerajzolását kívánja. Ezek megválasz-
tása nagy körültekintést kíván. Mindenekelőtt 
tartsuk szem előtt, liogy olyan tárgyat rajzol-
tassunk, amely gyermekeink környezetében 
megvan, amit ismernek, amit használnak, ami-
vel játszanak, foglalkoznak s aminek lerajzo-
lása az arány- és formaérzék fejlesztésére is 
alkalmas. Ne gondoljuk azt, hogy minden osz-
tályban feltétlenül más tárgyakat kell rajzol-
tatnunk. Nem. Egy és ugyanazt a tárgyat több 
osztályban is lerajzoltathatjuk, csupán arra 
vigyázzunk, hogy az ne legyen a gyermeknek 
unalmas. Például a galuskaszaggatót lerajzol-
tathatjuk a II. és IV. osztályban is. Igen érté-
kes tapasztalatot szerezhetünk, ha a két rajzot 
s annak kivitelét megfigyeljük. Ebből láthat-
juk gyermekeink fokozatos lialadását, ami ne-
künk is meg, ha a gyermeknek előző rajzát 
megmutatjuk, neki is örömet fog okozni, mert 
maga is látni, érezni fogja előhaladását. 

A tárgy helyes megválasztása után következ-
zék annak a gyermekek elé való állítása. A ta-
nításnak ennél a mozzanatánál is sok hiba 
szokott történni, mert nem mindegy akárhogyan 
az osztály elé állítani a lerajzolandó tárgyat. 
Először is megfelelő háttérről kell gondoskod-
nunk. Fekete, barna, sötét tárgynak nem lehet 
fekete, sötét a háttere. A lerajzolandó tárgy és 
a háttér között élénk legyen a különbség azért, 
hogy a tárgy a környezetből élesen domborod-
jék ki a gyermekek elé. A tárgy megvilágítása 
is olyan legyen, hogy a tárgy formája, lényege 
kiemelkedjék. Ha kisebb a tárgy, akkor belőle 
kettőt, hármat állítsunk az osztály elé meg-
felelő helyzetben, nehogy oldalról nézzék a ta-
nulók, ami a hű megfigyelést és visszaadást 
megnehezítené, sőt lehetetlenné is tenné. Ha 
egészen kisméretű tárgyakat rajzoltatunk (pl. 
zsebkés, olló, falevél stb.), akkor minden gyer-
mek előtt legyen ott a tárgy, hogy azt közelről 
közvetlenül s világosan megfigyelhesse, szem-
lélhesse. 

A tanítás legfontosabb mozzanata a tárgy 
szemléltetése s megbeszélése legyen. Ha a gyer-
meket megtanítjuk rajz szempontjából meg-

figyelni, azt mondhatnók, hogy már a félered-
ményen túl vagyunk. Éppen azért fokozatosan 
vezessük rá a tanulót arra, hogy a tárgyat mi-
ként figyelje meg, ha azt le akarja rajzolni. 
Tanítsuk meg arra, liogy a formákat a szem-
mel mintegy ki kell tapintania akkor, mikor 
megfigyeli s rajzolja. A megfigyeléseket előbb 
az egész tárgyra, annak együttes hatására, 
majd a részletekre irányítsuk, aztán arra kész-
tessük a gyermekeket, hogy a tárgyat először 
egységes foltban vegye észre s ezt fejezze ki 
papiroson. Csak az egységes folt észrevétetése 
és lerajzoltatása után térjünk át a részletekre, 
azoknak egyenkinti megfigyeltetésére és leraj-
zoltatására. Vigyázzunk, hogy egyszerre sokat 
ne markoljunk. Ugyanis a tárgyak szemlélése 
közben egyszerre látjuk a formát, a színt, a 
fény- és árnyjelenségeket. Mindezeknek egy-
idejű teljes megfigyelésére, megrögzítésére a 
gyermek nem képes. Elégedjünk meg azzal, 
hogy hozzávetőleges hűséggel adja vissza raj-
zában ezeket. Ne feledjük el, hogy a valóság-
nak teljes, hűséges utánzása nem lehet a nép-
iskolai rajztanítás feladata, mert ez a kívána-
lom túlhaladná a gyermek képességeit. A nép-
iskolában meg kell elégednünk a hozzávető-
leges hűséggel. Itt elég a leegyszerűsített szké-
matikus ábrázolási mód. IIa ennél többet kí-
vánnánk, sok csalódás érné a gyermeket, ami 
kedvét s'zegné. Pedig a rajztanításnál igen fon-
tos a kedv, a rajzolási vágy, a rajzolni akarás. 

A népiskolában csak két dimenzióban rajzol-
tatunk. Ez azonban nem zárja ki, hogy olyan 
plasztikus tárgyakat ne rajzoltassunk, amelyek 
vetületszerűleg a harmadik dimenzió nélkül 
könnyen lerajzoltathatok. Ilyenek pl. a gyü-
mölcsök, edények, egyszerűsített alaprajzok, 
elő- és oldalnézetek. 

Nagyon fontos s a rendszeres, ízléses mun-
kára való nevelés megkívánja, hogy a rajzokat 
a rajzlap arányához mért nagyságban s kellő 
elhelyezésben készítsék a gyermekek. A rendel-
kezésünkre való tér kijelölését rajzolás előtt 
beszéljük meg az osztállyal s ügyeljünk arra, 
hogy rajzolás közben a gyermekek az adott 
méretekhez tartsák magukat. Mikor a gyerme-
kek rajzolnak, a tanító járjon közöttük s a kö-
zös utasításokon kívül egyénileg is foglalkoz-
zék a gyermekekkel. A javítás ne csak egy-
szerű segítéssel, hanem a megfigyeltetéssel kap-
csolatban történjék. Vagyis: még segítségül se 
rajzoljon a tanító anélkül, hogy amit javítani 
akar, azt előbb a gyermekkel a tárgyon meg 
ne figyeltette volna. Ne feledjük, hogy mikor 
rajzolás közben javítunk, akkor tulajdonképen 
a helyes megfigyelés és rajzolás módját szem-
léltetjük. Ne féljünk az okszerűen vezetett se-
gítő rajzolásoktól. Ezekkel nemcsak a meg-
figyelő- és rajzkészséget fejlesztjük, hanem a 
gyermek önbizalmát is fokozzuk. Csak abba a 
hibába ne essünk, liogy a gyermek rajzába töb-
bet rajzoljunk, mint amennyit kellene. Nagy 
baj lenne, ha a gyermeket minden nehézségen 
a magunk rajzával segítenénk át. 

Szoktassuk gyermekeinket a rajzok össze-
hasonlítására s ennek alapján a kritikára is. 
Az egyik gyermek rajzát hasonlítsuk össze a 
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másikéval és mind a kettőt magával a tárgy-
gyal, miközben ne csak a hibákat vétessük 
észre, hanem a jó, a találó, a helyes részlete-
ket is. 

Míg a szemléleti rajzolás főleg azt célozza, 
hogy vele a tanulót a látott formák lerajzolá-
sára képessé tegyük, addig a díszítő tervezge-
tések főleg esztétikai célokat szolgálnak. Hatá-
sos serkentői ezek az öntevékenységnek, alkotó-
képességnek. Ezeknek anyagát Utasításunk így 
szabja meg: 1. ritmikus sorképzések; 2. helyzet-
kombinációk vonalak mentén és a középpont 
körül; 3. síkformák díszítő tagozásai; 4. a ke-
resztezésekkel kapcsolatban a legegyszerűbb 
sarokmegoldások; 5. betűk rajzolása és sora-
koztatása. Itt sem szabad elfelejtenünk, hogy 
nem magáért a rajzért tervezgetünk, hanem 
azért, hogy ennek a tanulók a gyakorlati élet-
ben hasznát vegyék. Éppen azért a tervezgeté-
sek megválasztása közben mindig valamely 
szükségletre gondoljunk, mindig legyen valami, 

amiért tervezünk. Irkafedél, irkatartó, doboz 
díszítése, kendő, kötény kivarrása stb. Mind-
mind alkalmas arra, hogy a gyermeknek legyen 
miért dolgoznia. A díszítő tervezgetéseket lehe-
tőleg magyar motívumokból állítsuk össze s 
ezzel a nemzeti érzést is erősítsük, mélyítsük. 
Lehetnek ezek fa vagy más növény levelei, 
vagy fonalakból, pamutokból, szalagokból össze-
rakott díszítmények is, amelyekkel tervezés 
úgy történik, hogy előbb valóságban rakatjuk 
össze a díszítést, aztán rajzoltatjuk. 

Ha meggondoljuk azt, hogy a rajztanítás köz-
ben fejlesztjük az ízlést s ezzel finomítjuk a 
lelket s hogy a rajz megfigyelésre, egybe-
vetésre, gondolkozásra, kifejezésre, a képzelet 
megtestesítésére, önálló alkotásra, produkálásra, 
munkára ösztönöz s hogy az egész életre ki-
ható munkaszeretetre nevel, akkor népiskolai 
rajztanításunk tökéletesítése érdekében meg-
teszünk minden lehetőt és tőlünk telhetőt. 

AZ ÖTÖDIK NEMZETKÖZI KÖZOKTATÁSÜGYI 
ÉRTEKEZLET 

A Nemzetek Szövetségének szex-veként mű-
ködő genfi Nemzetközi Nevelésügyi Iroda (Bu-
reau International d'Éducation) folyó évi jú-
lius 13—18-ika közt tartotta V. értekezletét, 
amelyen 37 állam, közte hazánk közoktatás-
ügyi kormányának kiküldöttei vettek részt, 
ezenkívül megfigyelővel képviseltette magát a 
Nemzetek Szövetségének titkársága, a Nemzet-
közi Munkaügyi Iroda, valamint a Szellemi 
Együttműködés Nemzetközi Intézete. 

Az értekezlet napirendjén négy tárgy szere-
pelt: I. a közoktatásügyi kormányok jelentése 
az 1935—36. évi nevelésügyi mozgalmakról; II. 
a testi és szellemi rendellenesek különleges ok-
tatásának; III. a falusi oktatásnak szervezése 
és IV. az iskolai építkezések szabályozása. 

Amint az Iroda igazgatója, Jean Piaget 
előrebocsátotta, az értekezletnek nem az volt 
a célja, hogy megállapodásokat létesítsen a 
képviselt kormányok közt, hanem csupán az, 
hogy egyhangúlag elfogadott javaslatokat ter-
jesszen a közoktatásügyi minisztériumok elé. 

I. A 1935—36. évi nevelésügyi mozgalmak-
ról egyedül Nagybritannia kormánya tett rész-
letes jelentést. 

II. A testi és szellemi rendellenesek különle-
ges oktatásának szervezése tekintetében az ér-
tekezés a következőket ajánlja: 

1. Az iskolák szervezését intéző hatóságok 
állítsanak a szükséghez képest külön osztályo-
kat, esetleg bentlakásos intézeteket a testi és 
külön a szellemi rendellenesek számára. 

2. A tan- és ellátási díjak egyezzenek a nor-
mális gyermekek után szedett díjakkal. 

3. A nevelés ne szorítkozzék csupán az általá-
nos és a különleges kultúrára (siketnémáknál 
a beszédnek és az ajakról olvasásnak, vakok-

nál az olvasásnak és írásnak tanítására), ha-
nem készítsen elő a foglalkozásra is. 

4. A nevelés vessen számot a gyermekek ké-
pességeivel, ne törekedjék túlmagas átlagokra, 
a követett módszerek pedig legyenek egyéniek 
és cselekvők. 

5. Az itt nevelt gyermekeket ne tekintsék 
gyámolításra szorulóknak, hanem csakúgy ne-
velhetőknek, akár a normálisokat. 

6. Az általánosan kötelező iskolaorvosi fel-
ügyelet terjeszkedjék ki a gyermekek testi és 
szellemi épségére egyaránt, a rendellenesek ki-
fürkészésére a tanítók és orvosok, lehetőleg 
még elmeorvosoknak is együttműködése útján 
s -a legnagyobb gonddal történjék. 

7. A különleges oktatás elemeibe minden ta-
nítójelöltet már a képzőben be kell avatni, 
ama jelöltek vagy másutt már működő tanítók 
részére pedig, akik kizárólag a szakoktatásnak 
óhajtják magukat szentelni, ösztöndíjakat s a 
már elevezett illetményeknek megtartását kell 
biztosítani. 

8. Az ilyen különleges osztályokat vezető tan-
személyzet javára működési pótlékot kell rend-
szeresíteni. 

III. A falusi oktatás szervezése ügyében az 
értekezlet a következő meggondolásokra épí-
tette javaslatait: 

a parasztság minden országban a testi épség-
nek és az erkölcsi erőnek gazdag tartalékát je-
lenti, ennek teljességét tehát gondosan meg kell 
őrizni, legkivált ott, ahol a városbatódulás és 
a vidék elnéptelenedése ellen kell küzdeni; 

a mai civilizáció és a technikai haladás le-
hetővé teszi, hogy a vidéki élet könnyebbé és 
kényelmesebbé váljék; 

az oktatás ugyan nem terelte el a vidéki fia-
talságot a földtől abban a mértékben, ainint azt 
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egyesek hangoztatják, ez a szemrehányás azon-
ban itt-ott valóban jogosan éri az iskolát; 

a falusi iskola, éppen ellenkezőleg, képes és 
köteles is rávezetni a falusi ifjúságot a pa-
raszti élet fontosságára, valamint társadalmi 
és intellektuális méltóságának a tudatára, ezen-
felül pedig még azokat a tudományos alap-
ismereteket is nyújtani, amelyek a vidéki fog-
lalkozások értelmes gyakorlásához szüksége-
sek; 

ha más és más okból is, a falusi iskola pro-
blémája mindenik országban napirenden van. 

E megfontolások alapján az értekezlet a kö-
vetkező javaslatokat terjeszti a közoktatásügyi 
kormányok elé: ~ 

1. Az a nevelés, amelyet a falusi iskola ád, 
elvileg mivel se legyen alantosabb a városi is-
koláénál és tegye szintén lehetővé a középfokú 
iskolák látogatását. 

2. A gyakorlatban, de az igazság érdekében 
is, javítani kell mindazokon a kedvezőtlen ál-
lapotokon, amelyek a falusi iskolát nyomaszt-
ják. 

3. Az oktatás színvonala legyen azonos a fa-
lusi és a városi iskolában, a tanítóságnak az-
zal a természetes kötelességével, hogy a tan-
tervet a helyi viszonyokhoz alkalmazza és ki-
vált az érdeklődési központokat a növendékek 
környezetéből merítse. 

4. A falusi iskolának az egész szervezete (a 
tanév beosztása, szünidő, órarend, de még maga 
a tanterv is) a helyi vagy a megyebeli életföl-
tételekhez illeszkedjék. 

5. Az elemi iskola tantervében megfelelő tér 
jusson a vidéki élettel kapcsolatos ismeretek-
nek. 

6. A falusi tanítóság használja föl a kör-
nyezetszolgáltatta didaktikai könnyebbségeket 
arra, hogy a vidéki élet megkedveltetése végett 
egész tanítása konkrét jellegű és eleven legyen. 

7. A falusi iskola idősebb növendékeinek 
nyújtott természettudományi oktatás azokra 
az ismertekre terjedjen, amelyekre a földmi-
veseknek, foglalkozásuk értelmes és eredmé-
nyes gyakorlására szükségük van. 

8. Avégből, hogy a falusi iskola valóban azt 
a nevelést nyújthassa a gyermekeknek, amelyre 
ezeknek joguk van, szigorúan meg kell szabni 
az egytanítós iskolában elhelyezhető tanulók-
nak a számát. 

9. Központi iskolák állításával a lehető leg-
kisebbre kell leszorítani az egytanítós iskolák 
számát s ha az ifjabb gyermekek részére to-
vábbra is megmarad az osztatlan iskola, az idő-
sebb fiúk- és leányoknak külön tantermekben 
elhelyezésére központi iskolákat kell létesíteni, 
a szállítás és élelmezés megfelelő szervezésé-
vel karöltve. 

10. A falusi családoknak amaz ifjú sarjadé-
kai részére, akik egyideig még gazdasági szak-
oktatás nélkül folytathatják tanulmányaikat, a 
felső népoktatás keretében olyan tagozatokat 
kell rendszeresíteni, amelyekben kiváló fontos-
sága van a vidéki életre előkészítő ismeretek-
nek. 

11. A vidéki tanítóság minden tekintetben 
egyszinten álljon a városival. Evégből, akár 
közös képzőintézetben azonos színvonalú kikép-
zésben részesüljön mindkét kategória, elegendő 
teret biztosítva a falusi életre, nőknél a ház-
tartásra vonatkozó tudnivalóknak. 

12. Gazdasági vagy háztartási gyakorlati tan-
folyamokat kell rendezni ama tanítók és ta-
nítónők részére, akik kiváltkép a falusi nép-
művelés vagy továbbképzés ügyét óhajtják 
szolgálni. 

13. A falusi tanítóság helyzetének állandósí-
tása végett és a városi élet könnyebbségeiről 
történő lemondásnak kárpótlásául előnyöket 
kell számára biztosítani. 

14. A falusi iskola hatásának kiszélesítése és 
kimélyítése érdekében peri-skoláris (iskola-
körüli' és post-skoláris (ískolánkívüli népműve-
lési) intézményeket kell szervezni, mint: ifjú-
sági gazdasági köröket, vándorkönyvtárt, fa-
lusi rádió- vagy oktatófilm-előadásokat, neve-
lésügyi és kulturális missziókat, levelezés út-
ján folyó oktatást, stb. 

IV. Az iskolai építkezések szabályozására 
nézve az értekezlet azt javasolja, hogy a váro-
sokban lehetőleg a külső területeken emeljék 
az iskolákat, ahol elegendő a hely tágas tan-
termek és játszóterek számára; az épületek és 
berendezések, a higiénia legfőbb szempontjai 
mellett, alkalmazkodjanak a környezethez; a 
tantermek térfogata, bútorzata és fölszerelése 
a cselekvőiskola szükségleteihez idomuljon; 
jusson helyiség könyvtár, iskolarádió- és fo-
nográf, valamint álló- és inozgófénykép-elő-
adások céljaira; az iskola mellett legyen ele-
gendő tér, kert, gyakorlóterület és a szabadban 
folyó oktatás számára; az épületben külön rajz-
terem, műterem és a női háztartási ismeretek 
(varrás, szövés, főzés, stb.) gyakorlására meg-
felelő helyiség álljon rendelkezésre; a tanulók 
testi fejlődésének biztosítására szolgáljon az 
étkező (kantin), kellően fölszerelt orvosi szoba, 
játszótér, tornaterem, mosdó s esetleg zuhany-
fürdő; nevelőtevékenységek, valamint népmű-
velési előadások céljaira is helyiségeket (ol-
vasóterem, vetítőhelyiség, díszterem), kisebb is-
kolákban legalább egy közös termet kell 
emelni; mind e kívánalmak kellő mértékben a 
falusi iskolákkal szemben is fennállnak, az ál-
lam tehát nyújtson e célra segítséget; a gazda-
sági válság és a munkanélküliség leküzdése vé-
gett tervbevett közmunkák közé iktassák új is-
kolák építését is. 

A nevelés nem annyit jelent, hogy olyasmire 
tanítsuk az embereket, amit nem tudnak. Azt 
jelenti, hogy olyan viselkedésre tanítsuk őket, 
amilyent eddig nem ismertek. Upton Sinclair, 
tana s baljában az igazság örökké élő vágyát 
— bár azzal a feltétellel, hogy örökké tévelyegni 
fogok, — s ha azt mondaná nekem; „VÁLASSZ!", 
én alázattal meghajolnék bal keze előtt s azt 
rebegném: Atyám, ezt add nekem, a tiszta igaz-
ság csak számodra van a világon. 

Gotthold Ephraim Lessing. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Első nap az iskolában 
í r t a : CSAJA 1VANICA. (Nagylók.) 

„Mikor először lépsz az iskolába, 
legyen arcodon Jézus nyájassága; 
szólítsd köréd a kis gyermekeket 
és simogasd meg kezecskéjüket!" 

Gárdonyi Géza 

Üj munkára hív a harang. Az öreg iskola 
felébred kéthónapos álmából és megnyitja ka-
puit a gyermeksereg előtt. S a kapun belül 
megkezdődik az új év, az új munka. Űj év, új 
munka a tanító életében. Üj év, új munka a 
II—VI. osztályosok életében. Ennél sokkal 
több, egészen új élet a hatéves gyermek vilá-
gában. Az otthoni szabadabb élet játékos, de-
rült világából bekerül az iskolába. Mint valami 
kényszerzubbonyt húzzák rá az iskolai szabá-
lyokat. „Szépen ülj!" „Csendben légy!" „Nem a 
helyeden ülsz!" „Most írunk!" „Számoljunk!" 
Amikor neki minden új és inkább játszani 
szeretne. Tanterv és Utasítás gondoskodik 
róla, hogy a gyermek ott folytassa, ahol el-
hagyta. Játékkal vezeti be abba a társada-
lomba, melyben ezentúl élnie kell. A beszéd-
és értelemgyakorlatokat „a gyermek játékai-
val" kezdi. Játék közben érezteti meg a gyer-
mekkel, hogy akaratát alá kell vetnie valaki-
nek. Ez a valaki a tanító, aki parancsol s aki-
nek engedelmeskednie kell. A Tanterv és Uta-
sítás csak a beszéd- és érteleingyakorlatoknál 
írja elő a játékot. Nekünk azonban meg kell 
ragadni minden alkalmat a játékra, játszva-
tanításra. A játszvatanítás közelebb hozza a 
gyermeket a tanítóhoz, közelebb az iskolához. 
Nagyon fontos tehát, hogy a játékra, játszva-
tanításra — különösen az I. oszt. első nap-
jaiban — nagy súlyt helyezzünk. Ettől a játék-
tól még az osztatlan iskola tanulóit sem szabad 
megfosztanunk. — Nem jut rá idő! mondják. 
— De igen, csak kevesebb. Éppen azért job-
ban ki kell használni úgy az időt, mint a já-
tékot. Ennek demonstrálására adom itt a mi 
„első napunkat". 

Itt még nincs órarend, nincsenek elkülönített 
tárgyak. (Elárulom, hogy az „első napokban" 
csak az I. osztállyal foglalkozom — a hivata-
los tanév megkezdése előtt. Az a néhány nap, 
melyet vakációmból feláldozok, bőven meg-
térül azokban az előnyökben, melyeket e pár 
nappal elérek.) 

A gyermek fogadása. Ismerkedés. 
— Ni-ni, a Horgosi Vera! — Ez meg a Deák 

Jancsi! — Ezt a kislányt is ismerem. Te vagy 
a Bátor Margit? — Hát ti ismertek-e engem? 
— Mi a te neved? — Téged hogyan hívnak? 
— Te is mutasd be magad! — Ezt a kis buk-
sit még nem ismerjük! — Ez itt a Szabó 
Gyurka! — Aztán mit kerestek ti itt!? — Hi-
szen még semmit sem tudtok! — Imádkozni? 
— Mit tudsz imádkozni? — A Miatyánkot én 
is tudom. — Ti is!? — Akkor hát mondjuk 

együtt! — Álljatok fel! Tegyük össze imára a 
kezünket! Így. Nézzünk mindnyájan a feszü-
letre! Megkezdem: Az Atyának és F iúnak . . . 
— Üljetek le! 

— Gyurka számolni is tud, azt mondta az 
előbb. Számláld meg hát az ujjaimat! Egyen-
kint emelgetem: 1, . . . 5. — Most számláld 
meg a tiedet! — Ti is meg tudjátok számlálni 
a tieteket? — No, rajta! Mindenki! 1, 2, . . 5. 
— Rajzoljuk is le az ujjainkat! | || ||| |||| . Hogy 
ne kelljen olyan sokat írni, csak a hüvelyk- és 
a kicsi ujjat rajzoljuk le. Á kezemen rajzolom 
és onnan rányomom a táblára V. A három 
bütyköt is belerajzolom V. (Így a 3 + 2 képét 
is látja. Később a pontok elmaradnak.) Olvas-
suk el! I II Hl IUI V. (A négyet csak később taní-
tom rendes alakjában, amikor a gyermek tudja 
már, hogy a négy eggyel kevesebb, mint az öt.) 
Ki tudja maga is elolvasni? — Hű, nagyon 
sokan tudjátok. De én csak egyet szeretnék 
most hallani. Majd aki a legszebben ül és így 
jelentkezik, — mutatom s külön-külön elolvas-
tatom. Meg-megdícsérem őket, hogy önbizal-
mukat növeljem. — Hát össze-vissza ki tudja? 
(Nem értik mit akarok, nem jelentkeznek.) 
— Senki? Dehogy nem. Te is tudod, Pista! 
Próbáld csak meg! Össze-vissza mutogatom. 
— Most megint szépen sorba! — Jól van, ügyes 
gyerekek vagytok! (A számokat most még nem 
iratom le, de állandóan a szemük előtt ha-
gyom.) Számolni tudtok! 

— Hanem játszani tudtok-e? — Nem hiszem 
én azt! — Hát ki tudja ezt a labdát feldobni? 
— Hát én tudom-e? Megpróbálom! (ötször 
dobom fel, miközben számlálok: 3, 2, . . 5.) 
— Most tc dobd fel ötször! — Most dobd oda 
Panninak! Hányszor tudja elkapni? — Most 
én a falhoz dobom. (Négynél elejtem.) — Te 
dobd fel Margit, háromszor! Katica a földről 
kapja el! (Itt már maguktól számlálgatják 
anélkül, hogy mondanom kellene.) — Látom, 
labdázni is tudtok, de „találósdit" aligha tud-
tok játszani. (Meredeznek a szemek, egymásra 
tekintgetnek.) Megmutassam? — Figyeljetek! 
Padra koppintok. Mindenki rám nézzen! Hátra-
dugom a kezem és ti kitaláljátok, hány ujjat 
emelek fel. (Hátul úgy szabályozom a kezem, 
ahogy akarom. Akkor találja ki, amikor én 
akarom, jónak látom.) Bözsi kitalálta, most 
ő lesz a „dugó". Egy-két „dugót" cserélek. 
Kezdik únni. Egyik-másik belékóstolgat az al-
májába, kenyerébe. Egyiket észreveszem. Ma-
riska már éhes! Talán ti is ennétek már! Ve-
gyétek hát elő ífeóraitokat! Ne egyetek még, 
majd kinn az udvaron! — Álljatok fel! Palkó 
indulj! Az ajtónál állj meg! Mikor mind fel-
sorakoztak, — kenyerüket a kerti padra le-
téve —, az illemhelyhez vezetem őket. Ott 
Drozdy vezérkönyve szerint járok el. (I. Be-
széd- és értelemgyakorlat, 59. old.) Azzal a 
különbséggel, hogy a jelentkezést egy ujjal 
szoktatom, megkülönböztetésül az egyéb jelent-
kezésektől. 
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írás elő gyakorlat. 
A kör. Dolguk, tízóraijuk végeztével névsze-

rint magamhoz szólítom és egymás mellé állí-
tom a kicsinyeket. (A délelőtti nevek begya-
korlására és körfejlesztésre!) Fogódzzunk jól 
össze! Megfogom az első gyermek kezét és az 
utolsó felé közeledve kört alakítok. Közben 
éneklem: „Körbe, körbe, karikába, fogódzzunk 
jól össze. Kinek van jó nyuszi lába, Gyere te 
is Böske! Körbe, körbe karikába. Vissza! Két-
háromszor eljátszatom, hogy a gyermekek kör-
alakú lábnyoma jól meglássék. A kört odébb 
vezetem és megkeressük a „lábnyomkört". 
— Húzd meg ezzel a bottal a láb unitnyomát! 
Közben újból énekeljük: Körbe... Most be-
megyünk és ezt a kört a táblára is lerajzoljuk. 
Előbb én a nagytáblán. Utánam a gyerekek 
ujjukkal a padon. Majd elővetetem a táblát 
— most még csak csitítgatva őket, később 
Drozdy vezérkönyve szerint (39. old.) — és a 
gyermekekkel is rajzoltatom. Közben-közben az 
éneket is ismételgetjük, mindaddig, amíg meg 
nem únják. Megunják"? Nyugtalankodnak? Nem 
baj, itt az alkalom a fegyelmezés gyakorlására. 
Padra koppintok! Csend! Számra teszem a ke-
zem. (Később ez is elég.) Ne lármázzunk! Itt 
lakik a Jézuska! (Az oltárfülkére mutatok.) 
Jézuska nem szereti a lármás gyermekeket! 
Jók legyünk! Mutatom az ülést, intem a csen-
det. (Drózdy vezérkönyve szerint, 27. old.) Pil-
lanatokig néma csend. — Jók voltatok, meg-
mutatom a Jézuska lakását. De előbb tegyük 
el a táblánkat! Szétnyitom az oltárfülkét. 
Előre nyújtott kíváncsi fejek. Sose látták, 
most készült. Itt az oltáron, ebben a szekrény-
kében lakik az Űr Jézus. Álljatok fel! 

Köszönés. 
— Köszöntsük az Ür Jézust! — Dicsértessék 

a Jézus Krisztus! — Mindörökké ámen — fo-
gadom. — A fejeteket is hajtsátok meg, ami-
kor köszöntök. Így ni! (Mutatom.) Köszöntsük 
még egyszer! —• Így köszön az illedelmes gyer-
mek akkor is, ha bejön az iskolába. Ferkó vedd 
kezedbe a táskádat, menj ki, aztán gyere be, 
amint az illedelmes gyerek szokott. — Jól van, 
illedelmes gyermek vagy. Nemsokára haza-
mentek, majd édesanyátokat is így köszöntsé-
tek! Nézzétek Palkót! (Benedek—Körösi— Tom-
csányi-képsorozatban.) — ő még kezet is csó-
kol hozzá! Ti is úgy tegyetek! — Te hogyan 
fogsz köszönni? Én leszek édesanyád, te leszel 
a kis Palkó! Mutasd meg! — Palkó az utcán 
is köszön mindenkinek. Palkó is illedelmes 
fiú. Az illedelmes gyermekről egy kis verset 
is tudok. „Az illedelmes gyermek, köszön min-
den embernek. Megemeli kalapját, dicséri az 
Úr fiát." Így! Mutatom a kalapemelő mozdula-
tot. — Hogyan köszönünk majd mi is az ut-
cán? — Jól van. Ti is illedelmes gyermekek 
vagytok! Imádkozunk és hazamegyünk. El-
kísérem őket. Ütközben gyakoroltatom a kö-
szönést. 

A délután ismétlő begyakorlása. 
Ebéd után az udvaron gyülekeznek gyerme-

keim. Mikor látom, hogy együtt vannak, a dél-

előtti módon körbe állítom őket. A játékot ki-
bővítem a „Szólalj meg" c. szembekötősdi já-
tékkal. Ez nagyon alkalmas a délelőtti szám-
képek és nevek begyakorlására. Egy gyermek-
nek bekötjük a szemét és a körbe állítjuk. 
— Nem látsz? — kérdezem. — Hogy meg-
győződjem róla, 1, 3, 2 stb. ujjat emelek föl. 
(Ezt a gyermekeimtől tanultam!) Nem baj, 
ha ő nem is látja, de a többi lesi. Nagyokat 
kacag és örül, hogy nem 3, hanem 4. A be-
kötött szemű gyermek pálcikát kap a kezébe-
A kör énekelve megindul. A középső dobban-
tással megállítja. Pálcikájával megérint vala-
kit és mondja: „Szólalj meg!" Az érintett va-
lami előre megállapított hangot ad, — később 
lehet a tanult betű hangja is —, amelyből ki 
kell találnia, hogy ki az? Mindkét nevét 
mondja! Ha kitalálta, helyet cserélnek. Né-
hányszor ismétlem. — Most sétáljunk egy ki-
csit! Két gyerek fogódzzon össze! Te egyedül 
vagy! Hol a párod!? Mindenkinek van párja? 
A párokat egymás mögé állítom. Mindegyik 
párhoz külön-külön odamegyek — 2, 2, 2 őrzöm 
ellen. — Mindenkinek van párja! Hát akkor 
induljunk! Megfogom az első pár kezét és 
mondom: „Sétáljunk, sétáljunk, egy kis dombra 
lecsücsüljünk! Csiics!" A „csücs"-re leguggo-
lunk. Egyszer-kétszer elmondjuk, csináljuk. 
Majd elmarad a mondóka és lesz belőle: 1, 2, 
3, 4, csücs! Jóval később 1, 2, dobbantás, 4, 
csiics.) „Sétálás" közben képzeletbeli találko-
zásokra köszönünk. Egy néni jön veliink szem-
közt! Egy bácsi, egy úr stb. Köszönj! Mikor 
látom, hogy már megelégelték, kezembe ve-
szem az előre elkészített abroncs-„karikát". 

— Ki tud karikázni? Próbáld meg! — No, most 
kinek adjam? — De nincsen ám annyi kari-
kám! Csináljatok magatoknak egyet! Csodál-
kozva néznek rám. így ! Lefektetem a karikát 
a földre és körülhúzom. És megindul a karika-
gyártás! Mariskának már 2 is van, — 
mondom. Pista nem hagyja magát: Nekem 
már 3! Jól van Pista, bekaptad a mézesmadza-
got! A karikából Tomcsányiné Cukrász R. 
szerint kinyújtom az „0"-t. Azzal a különb-
séggel, hogy a betűt is ismertetem. A tanulta-
kat a táblán hagyom. Másnap reggel ott ta-
lálja: I II Hl IUI V O _EL 0 (Kalapot emelj!) 0. 
Az asztalon várja a kártya. Kártyázni fogunk. 
Hamis kártyás. Bocsássanak meg^ a nyereség 
a „becsapottaké"! Megtanulják a számsort föl 
és vissza. A római számokat és vele a 
számképeket. Később ezekből az arab számo-
kat + , X stb. A kör sem mered ránk sokáig 
üresen. Megtelik szép piros, zöld stb. krétával. 
Ha agyagból is megcsináljuk, még gurulni is 
fog! És megint ott van az 5 „pilyka". Felkap-
juk egyesével, kettesével . . . És ott vannak 
Drozdy vezérkönyvében a 39. oldalon a szám-
képek. 

Ne sajnáljuk a gyerektől a játékot. Játszas-
sunk sokat! Mi meg imádkozzunk: Veni sanete 
spiritus! 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

A Székelység. A címlapon Dózsa György arc-
képe van és némi szelidítéssel a folyóirat belső 
lapjain a székelység lelkivilágát és ősi szelle-
mét tükrözi a Székelység című folyóirat most 
megjelent száma. Az ősi hazájából a telhetet-
len rablóvágy szorította ki a székelységet, nem-
zetünk mostoha sorsfordulata szomorú napjai-
ban, de a hazáját vesztett székelység keményen 
állja súlyos sorsát, nem csügged és jogairól 
soha le nem mond. Ebben a szellemben szer-
kesztik folyóiratát is, mely máris összekötő 
erkölcsi és szellemi kapocs a szétszórtan is 
összetartó székely nemzet gyermekeiben. A gaz-
dag tai'talmú folyóirat csupa lelkes közlemé-
nyekkel táplálja most is olvasóit. Werbőczy 
István híres Tripartituma, Jancsó Benedek, a 
kitűnő székely író tanulmánya a székely éposz-
ról, valamint az elhunyt nagy székely író arc-
képe, Tamási Áron és szépvízi Bálás Béla köl-
tői szép elbeszélése ós Lázár István a 82-esek 
című elbeszélése, továbbá Csanády György, 
Végvári a magyar Hiszekegy franciául, Kiss 
Menyhért egyik szép költeménye olasz fordí-
tásban, Lázár István, Zempléni Árpád és 
Agyagfalvi Hegyi István szép verse, arcképe 
és más érdekes képek és írások rendkívül vál-
tozatossá és érdekessé teszik s büszkén hirde-
tik a törhetetlen székely lelket, mely halálos 
elszántsággal és a hit biztonságával várja és 
munkálja a szebb nemzeti jövendőt, A székely 
szellem hatalmasan jellemző erejéről tanúsko-
dik a folyóirat minden közleménye. 

Családi Kör. Az édes otthon és annak tarto-
zékai: a kert, az udvar, a virág és a bensőséges 
bizalom és összetartás meleg magyar szelleme 
és szépsége sugárzik a Családi Kör lapjairól a 
magyar olvasó lelkébe. A tiszta ősmagyar 
patriarkalizmus nemes szellemében szerkesztett 
lap vezérei Pettkó Szandtner Aladár főszer-
kesztő és vitéz Bodóné Czeke Vilma szerkesztő 
pedagógiai és írói gonddal válogatott költemé-
nyekkel gazdagon töltik meg az érdekes folyó-
irat lapjait. Most megjelent augusztusi számá-
ban is legjelesebb íróink és költőink alkotásait 
olvashatjuk; a vezetőcikket a főszerkesztő 
Pettkó Szandtner Aladár írta s ezenkívül írt 
még Szarka Géza, Kosáryné Béz Lola, vitéz 
Faragó Ede, Sz. Veress Jolán, Szabó Gáborné, 
Csanádyné Nemes Irma, dr. Barabás Zoltán, 
dr. Augustin Béla, Benkő Sándor, vitéz Aszta-
los Sándor és a Gyermekbokréta c. mellékletet 
költői ízléssel B. Czeke Vilma, a jeles írónő 
állította össze. 

Nemzetnevelés (Népnevelő). A havonként két-
szer megjelenő közlöny augusztus hó 15-i szá-
mának vezetőcikkét „A magyarok pápája" cím-
mel Tóth Nándor írta s benne melegen ünnepli 
III. Ince pápa emlékét, aki ezt a címet kivált 

azzal érdemelte ki, mert nagy jóakarattal tá-
mogatta a magyar katolikusok törekvéseit s 
azonkívül is a nép a szegények atyja címével 
tisztelte meg. Az érdekes és tartalmas számba 
még Szamosfalvi Imre, Újhelyi István, Sebes 
Gyula írt cikket s a lap részben külön mellék-
letén, részben Egyesületi Élet, Hírek, Könyv-
tár, Pályázat c. rovataiban az iskolai év kez-
detével különösen aktuális iskolai hirdetménye-
ket és híreket közöl, melyekben olvasói a kat. 
iskolai és hitélet felől kimerítő tájékoztatást 
nyernek. 

Siketnémák és vakok oktatásügye. A szak-
oktatási folyóirat most megjelent füzetébe, me-
lyet a szerkesztőbizottsággal együtt Szent-
györgyi Gusztáv állított össze, „Merre és med-
dig?" címen a szerkesztőbizottság írta a vezető-
cikket, melyben nagy szellemi és azzal a meg-
győző erővel, melyet csak a lelkesedő hivatás-
szeretet adhat a tollnak, védelmezi a bizottság 
a maga álláspontját és minden dolgát, úgy 
látszik, a homályos utakon föl-fölhangzó gán-
csokkal szemben. A változatos tartalmú egyéb 
közlemények fölötte tartalmasak és tanulságo-
sak s a v i lág szerencsétlenjeinek- oktatásügye 
minden ágazatát felölelik és kimerítően tár-
gyalják. 

Francia tanügyi lapokból. 

Szociális szolgálat 

Kedves tanítók, tanítónők, ugyan mit is re-
gél nektek az a negyven-ötven nebuló, aki ket-
tesével - hármasával meghúzódik osztályotok 
padjaiban? Hadd mondjam el nektek, mikópen 
mutatkoznának be, ha képesek volnának rá, hogy 
világosan átlássák és őszintén föltárják hely-
zetüket: — Én, a Jancsi, kilencedik évemben 
vagyok s egy ágyban alszom tizenkétesztendős 
nénémmel, ugyanabban a szobában hál még há-
rom fiú- és lánytestvérem; úgy élünk, mint az 
állatfiókák, amelyekben ébredezni kezd az ér-
zékiség. — Én, a kis Éva, együtt lakom apám-
mal és egy asszonnyal, aki nem az édesanyám, 
mert emez más férfival ól együtt, egy másik 
külvárosban. — Én, a kis Ági, ma még nem 
csókolhattam meg anyukámat, aki már haj-
nalban munkára jár; a bátyám öltöztetett föl. 
— Én, a Pistika, nem merek hazamenni, mert 
apuka estére megint tökrészeg lesz és véresre 
veri majd anyukát, mint tegnap is, hogy ki 
akart ugrani az ablakon s én belecsimpasz-
kodtam, hogy visszatartsam. 

íme, efféléket beszélne néhány vánnyadt, sat-
nya csemete, egy-egy "bús tekintet, holthalvány 
orca. Ámde mondana még egyebeket is, hiszen 
a mi fertőzött sikátorainknak, zsúfolt és tisz-
tátalan tömeglakásainknak minden nyavalyája 
lerí arcukról, testükről, napjainknak minden 
fogyatkozása, öröklött és szerzett betegsége 
nyomot hágy testükön-lelkükön. A tüdővészen 
ós a vérszegénységen kívül még a felnőttek iszá-
kossága és bujasága is nyomasztja őket, beszé-
dükre és kézmozdulataikra pedig kitörülhetet-
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len bélyeget sütnek azok az útszéli társalgások 
és botrányos jelenetek, amelyeknek akaratlanul 
is állandó tanúi. 

Bizony, ezek a szerencsétlen gyermekek foly-
tonosan égető társadalmi kérdéseket tárnak 
elétek, kedves tanítók, tanítónők; hallgatagon 
is sokat mondanak a gyermekmunkáról, gyer-
mekkoldulásról, gyermekbűnözésről, rendelle-
nes gyermekekről, rendellenes családokról. 
Hallgatagon is felkérnek benneteket, kússza-
tok föl velük a padlásszobába, ahol az idősebb 
nővér dolgozgat, az anya pedig betegen vergő-
dik valami rougyhalmazon; hallgatagon is kö-
nyörögnek, keressétek föl estenden a szűk si-
kátorokat, ahol százával henteregnek a járdán, 
a csatornában; hallgatagon is esdekelnek, les-
sétek meg őket, amint őgyelegnek az utcákon, 
gondterhelten játszadoznak a köztereken, vagy 
meglapulnak a mozik és mulatók ajtajaiban. 
Ó, bár tudnátok olvasni a nép gyermekének 
tárt-nyitott könyvéből, menten alaposabban és 
pontosabban ismernétek a szociális kérdést, 
mint akárminő kézikönyvből vagy értekezlet-
ből. 

S vájjon ez mindaz, amit a kicsinyek elmon-
danak? Nem szólnak-e egyebekről? De bi-
zony, beszélnek ők mást is, másról is; 
amit — nagyon kérlek benneteket, kedves 
tanítók, tanítónők, — véssétek jól szíve-
tekbe, a csüggedés óráira, a levertség kísérté-
seinek idejére. Mintha így szólnának: — Bá-
csik, nénik, mink vagyunk a holnap inasai, 
munkásai, munkásnői, a jövendő népnek embe-
rei, asszonyai és itt csírázik bennünk az úton-
állásnalt, meg a prostitúciónak a magva. Nos, 
rajtatok áll, kedves bácsik és nénik, hogy ki-
fejlesszétek bennünk mindazokat az elengedhe-
tetlen tulajdonságokat, képességeket, amelyek-
nek révén jó munkás, tisztességes munkásnő 
válhatik belőlünk, — tőletek várjuk, hogy ki-
képezzetek, fölavassatok bennünket. Sok szó 
esik mostanában a családi nevelésről, de mit ér 
mindez, amikor minálunk még csak család 
sincs: édesanyámat alig látom, apám meg csak 
káromkodik és verést osztogatni jár haza, ott-
honunk olyan, akár a mosókonyha, néha, mint 
az istálló. Ez nem családi kör, engem ott nem 
nevelnek, sőt egyenesen rosszra nevelnek; 
csakis ti tudnátok engem nevelni, ti, akiket 
minden figyelmetlenségem és gonoszságom el-
lenére is szeretek s tisztelek, mert az én szá-
momra ti vagytok a jóságnak, a szépségnek, a 
vonzalomnak a megtestesülései . . . A mi ut-
cánkban, a mi szomszédságunkban minden csak 
megrontásunkra van, a mozitól a táncteremig, 
a cukrosbolttól a kocsmáig. 

Igen, csak figyeljetek néma beszédükre, ők 
szép sorjában elébetek tárják mindazokat a 
problémákat, amelyekből a nép gyermeké-
nek nevelése áll, a nép gyermeké-é, akit szinte 
sohasem gondozott, ruházott az édesanyja, 
amióta csak fölvették a csecsemőotthonba. 

Carclijn kanonok. 
L'Éducation familiale (Brüsszel) 
1936. júliusi szám. 

Német tanügyi lapokból. 

Egy érdekes ítélet 
A „Schweiserische Lehrerzeitung"-h&n olvas-

suk a következő érdekes közleményt: 
Egy zürichi tanító kirándulást rendezett az osz-

tályával a város határába. Pihenőre az ország-
út mentén telepedtek le s a tanító figyelmez-
tette a tanulókat, hogy nem szabad az országút 
mellett elterülő rétre menniük és a füvet össze-
taposniuk. Két tanuló nem engedelmeskedett a 
parancsnak és beszaladt a rétre. Ezt meglátta 
a rét tulajdonosának apósa s a tanítóhoz lépve, 
követelte a fű letaposása miatt szenvedett „kár" 
megtérítését. Nem kevesebb, mint 10 frankot 
követelt veje nevében kártérítésül. A tanító 
nem akart veszekedést kezdeni és a békesség 
kedvéért felajánlott 5 frankot. Egyik gyermek 
anyja is jelen volt a kiránduláson, egy gazda-
ember leánya, aki meg tudta becsülni az oko-
zott kárt s felvilágosította a kirándulás vezető-
jét, hogy még 5 frank is túlságosan sok, hiszen 
az állítólagos kár szóra sem érdemes. Erre a 
tulajdonos apósa kijelentette, hogy most már 
kereken visszautasítja az 5 frankot és nem is 
10, hanem 20 frankot követel. 

A rét tulajdonosa bíróság elé vitte a dolgot, 
bepanaszolva a tanítót gondatlanságból eredő 
tulajdonmegsértés címén, azzal az indokolással, 
hogy a tanító nem eléggé ügyelt a tanulókra. 
Az elsőfokú bíróság a tanúkihallgatások után a 
tanítót 5 frank pénzbírságra és 10 frank kár-
térítésre ítélte, ezenkívül 80 frank perköltség 
fizetésére is kötelezte. 

Zürich város tanügyi hivatala semmiségi pa-
naszt szerkesztett, ezt a tanító aláírta és be-
nyújtotta s így az egyébként fellebbezhetetlen 
ügy a berni felsőbíróság elé került. Ez a másod-
fokú fórum a semmiségi panasznak helytadott, 
az elsőfokú ítéletet megsemmisítette és az első-
fokú költségek fizetésére a rét gazdáját, a má-
sodfokú költségek fizetésére pedig az államot 
kötelezte. Az ítélet indokolása többek között 
a következő érdekes megállapításokat tartal-
mazza: 

„A tanító gondatlanságáról nem lehet szó, 
mert egy tanítótól a gyermekek felügyeletében 
nem lehet lehetetlenséget követelni. A bevádolt 
tanító a gyermekek szigorú figyelmeztetésével 
mindent megtett, ami módjában és hatalmában 
állott a kár meggátlására. Jogában állt a tanu-
lókkal a szóbanforgó helyen megtelepedni, a 
helykiválasztást tehát nem lehet rovására írni. 
Ha ezenkívül további gondosságot is követel-
nénk tőle, ez egyet jelentene azzal, hogy min-
den, a gyermek által okozott kárért vagy a 
szülőket, vagy gyámot, vagy pedig a tanítót 
kellene felelőssé tenni, még akkor is, ha egyéb-
ként mindent megtettek, hogy a gyermekek 
kártételét meggátolják. Ez túlságosan messze 
vezetne. . . Különben is hiányzik a döntő bizo-
nyíték arra, hogy a megvádolt tanító a kellő 
gondosságot és elővigyázatosságot elmulasztotta 
volna, amikor tanítványaival a szóbanforgó 
helyen letelepedett. Ezért bizonyíték híján a 
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tanítót fel kellett menteni az ellene emelt ama 
vád alól, hogy az ő gondatlan eljárása okozta 
a kárt. Viszont őt (a tanítót) sem illeti a perből 
kifolyólag semmi kártérítés, mert végered-
ményben a kirándulóknak a szóbanforgó helyen 
való letelepedése volt az az alkalom, amelyből 
a rét tulajdonosának valami csekély kára szár-
mazott." 

Az ítéletnek és indokolásának közléséhez a 
közlemény szerzője a következő megjegyzést 
fűzi: 

Természetesen nem akarjuk ezzel a közle-
ménnyel a tanítóságot arra biztatni, hogy a ki-
rándulások alkalmával figyelmen kívül hagyja 
a szükséges gondosságot. Valamennyi tanítónak 
és tanítónőnek kötelessége minden lehetőt meg-
tenni az esetleges károk elkerülésére. Ezzel 
szemben megvan a tanítóságnak a joga arra, 
hogy jogosulatlan vádakkal szemben védekez-
zék. Ebben van a jelentősége a fentebb ismer-
tetett bírósági döntésnek. 

TUDOMÁNYtIRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Beeker Vendel: A magyar alsói'okú gaz-
dasági szakoktatás problémája és annak meg-
oldása. (Budapest, Szent István Társulat 1936.) 
Lépten-nyomon halljuk, hogy népünk gazda-
sági tudását fejlesztenünk kell. Politikusok, 
pedagógusok és szociológusok állandóan foglal-
koznak ezzel a fontos kérdéssel, mert érzik, 
hogy ettől a nemzet boldogulása függ. Egész 
irodalma van már a gazdasági szakoktatás kér-
désének, de olyan összefoglaló és minden rész-
letre kiterjedő s azt megvilágító munka eddig 
még nem jelent meg, mint dr, Becker Vendel 
tanítóképző-intézeti igazgatóé. A tervezet min-
den során meglátszik, hogy az nemzetét szerető 
s azért dolgozni akaró és tudó tudós pedagógus 
munkája. 

A szerző elgondolásai a gazdasági szakokta-
tás egész területére vonatkoznak. Megvilágítja 
a kérdést s felépíti azt a rendszert, melyet a 
népiskolától egészen az alsófokú gazdasági 
tanárképző főiskoláig követnünk kellene. 

A bevezető részben a gazdasági tudás szüksé-
gességével, a nők gazdasági tudásának jelen-
tőségével és a gazdasági szakoktatásnak a val-
láserkölcsi és nemzeti műveltséggel való kap-
csolatával foglalkozik a szerző meggyőző alak-
ban. Aztán rátér azokra az iskolafajokra, ame-
lyekben a gazdasági szakoktatással intenzíveb-
ben kellene foglalkozni. A népiskolával kap-
csolatban rámutat Tantervünk kívánalmaira s 
arra a követelményre, hogy a tanyai és falusi 
iskolákban a számolást, mérést, az írást, olva-
sást és a többi tantárgyat át és át kell szőnünk 
mezőgazdasági vonatkozásokkal, mégpedig nem 
elmélettel, hanem mindig a környezetből, a 
gyakorlati életből vett szemléletekből elvont 
s a gyakorlati élethez kapcsolt ismeretekkel. 

Az általános és gazdasági irányú tovább-
képző iskolák történetére vonatkozó vissza-

pillantás után mindazokkal a követelmények-
kel foglalkozik a szerző, amelyeket ebben az 
iskolatípusban meg kellene valósítanunk s azt 
valóban a nép iskolájává alakítanunk. Az a 
kép, amelyet könyvének ebben a részében a 
tudós szerző elénk rajzol, élénk és határozott 
vonalakkal szabja meg a gyakorlati gazdasági 
eletre való nevelés minden követelményét. Kor-
szerű feladatokat állít fel s ezekhez korszerű 
tanácsokat ad. Ugyancsak ebben a fejezetben 
szól a szerző a nyolcosztályú népiskolákról s 
azokról a feladatokról, amelyekkel a népisko-
lának ezt a kialakulóban levő két osztályát a 
gazdasági képzés szolgálatába állíthatjuk. 

Az önálló gazdasági népiskolát, mint az alsó-
fokú gazdasági szakoktatás legalkalmasabb 
iskoláját állítja elénk a szerző. Rámutat arra, 
hogy ez az iskolatípus eredetében alapjában 
és irányzatában teljesen magyar alkotás, mely 
a továbbképző népiskola célját határozottab-
ban, tökéletesebben valósítja meg. Szól ennek 
az iskolának múltjáról, szervezetéről, a vidék 
birtoktípusaihoz, gazdálkodásához való alkal-
mazkodásáról, a valláserkölcsi és nemzeti irá-
nyú továbbképzésről és a tanítási idő módosí-
tásáról. A szerző megállapításai és javaslatai 
mind, mind értékesek. Ezek megvalósításával 
valóban sokat nyerne gazdasági oktatásunk. 

A téli gazdasági iskola című fejezetben olyan 
iskola képét állítja elénk a szerző, mely ebben 
az alakban megvalósítva, a tanyai és falusi nép 
tovább tanulni vágyó fiainak valóban ideális 
iskolája lenne. 

A mezőgazdasági szakiskola című fejezetben 
már magasabb mezőgazdasági oktatást kíván 
nyújtani a szerző. Részletesen szól a tanítás 
idejéről, a tanítás anyagáról és a végzett nö-
vendékeknek az iskolával való kapcsolatáról. 
Az ezekre vonatkozó javaslatokból is igazán 
ideális iskola képe tárul elénk. 

A további fejezetek az iskolánkívüli gazda-
sági népművelésről, a nők iskolai és iskolánkí-
vüli, valamint a polgári iskola gazdasági oktatá-
sáról szólnak. Igen értékes s ezért megszívlelendő 
gondolatokat kapunk „A gazdasági szakoktatás 
szempontjai" című fejezetben is. Itt a szerző 
tömören és világosan mutat rá mindazokra az 
életbevágó követelményekre, amelyekkel gaz-
dasági oktatásunkat újjá kellene szerveznünk. 

Igen érdekes és megfontolandó gondolatokat 
nyújt a szerző „A gazdasági szaktanerők kép-
zéséről" szóló fejezetben. Részletesen foglalko-
zik azokkal a teendőkkel, amelyeket a tanító-
képzéssel kapcsolatban kellene tennünk, hogy 
tanítóinkat ellássuk mindazzal a szaktudással, 
amelyeket tőlük a korszerű gazdálkodás és a 
népoktatás érdeke megkíván. Szól a szerző a 
nyári gazdasági tanfolyamokról, a gazdasági 
irányú továbbképző népiskola tanerőinek kép-
zéséről, a megreformált hatéves tanítóképzés-
ről, az alsófokú gazdasági szakoktatás tanerői-
nek képzéséről, miközben rámutat arra, miként 
kellene a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolát 
az egységes gazdasági szakképzés szolgálatába 
állítani. Itt tudományos alapvetést, filozófiai 
műveltséget, a nemzeti és valláserkölcsi neve-
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lésnek pedig az általános és szakképzés mellett 
első helyet kíván biztosítani a szerző. 

Külön fejezetben mutat rá a tudós szerző 
arra, hogy mit eredményezne a tanítóképzéssel 
és a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolával 
kapcsolt gazdasági szakképzés. Ebben a feje-
zetben is minden részletre kiterjedő értékes 
gondolatok bontakoznak ki előttünk. 

Az alsófokú gazdasági tanárképző főiskolá-
nak szabályzat tervezetét is megtaláljuk a gon-
dos és kitűnő munkában. 

Dr. Becker Vendelnek ezt a széles látókörrel, 
nagy ügyszeretettel és hozzáértéssel írt munká-
ját melegen ajánljuk olvasóink figelmébe. 

Ben da Jenő: „A titokzatos másik". Gals-
worthy: „A túlsó parton". 

A Franklin-Társulat értékes könyvei ismét 
szaporodtak kettővel, egy eredeti magyar re-
génnyel és egy angol regény fordításával. 

Benda Jenőnek eddig is ismert írói tehetsége 
teljes nagyságában bontakozik ki nyomtatásban 
most megjelent regényében. Ez a könyv a regé-
nyeknek abból a fajából való, amelyhez ritkán 
nyúlnak a magyar írók. Fantasztikus regény s 
mégsem légüres térben folyó játéka a képzelet-
nek, mert a szerző a lélektani fantasztikum esz-
közeivel dolgozik. Az életnek azokból a rejtel-
mes mélységeiből s az emberi léleknek azokból 
az ismeretlen, a tudomány számára hozzáférhe-
tetlen rétegeiből emel ki egy érdekfeszítő törté-
netet, ahol a valóság érintkezik a képzelettel, a 
tudatos lelki tényezők észrevétlenül átfolynak a 
mélységben szunnyadó és titokzatos öntudat-
lanba. Az író igazi művészete abban van, liogy 
mindezeket a valószerűség színében tudja fel-
tüntetni. 

Galsworthyt, az angol regényirodalom egyik 
kitűnőségét aligha szükséges a magyar olvasó-
közönségnek bemutatni. Ebben a halála előtt írt 
utolsó regényében is feltalálható mindaz, ami 
őt naggyá tette: a lélekrajz finomsága és mély-
sége, a társadalomkritika biztonsága, a stílus 
előkelő művészete. „A túlsó parton" szintén csa-
ládi történet, feltűnnek benne az angol közép-
osztály jellemző alakjai, annak a világbirodal-
mat szervező és fenntartó embertípusnak újabb 
és újabb változatai, amelyeket Galsworthy regé-
nyeiben általában megörökít. A drámai feszült-
ségű helyzetekben élesen mutatkoznak meg a 
szereplő személyek, különösen az angol nők az 
angol társadalmi életben mélyen bennegyökerező 
jellemükkel és gondolkozásmódjukkal. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Martin Kirchner: Allgemeine Erdkunde und 
Himmelskunde in Zeichnungen. (Általános föld-
ismeret és csillagászati földrajz rajzokban áb-
rázolva). Leipzig Ernst Wunderlich kiadása, 
1936, 36 albumalakú lap, 191 rajzzal. Ára 
2-80 márka. 

A neves pedagógiai könyvkiadócég tárgyilag 
és technikailag kellően felkészült munkatársak 
segítségével a gyakorlati tanításnak némileg 

újszerű eljárását igyekszik az egész vonalon 
megvalósítani. A hosszú lére eresztett magya-
rázó szöveg és az egyidőben kedvelt, könyv-
nélkül megtanulandó emléksorok helyett febér 
alapon egyszerű és ügyes vázlatrajzokba sű-
ríti a tananyagot és tömör, jellegzetes, magya-
rázó címszavakkal veszi körül. Ez a több évi 
tapasztalat során kialakult és bevált eljárás 
szervesen tagolt, áttekinthetően felsorakozta-
tott motion, a fontosnak kiemelésével vázlatok-
ban rögzíti meg az élő természetben rendsze-
rint nem bemutatható fogalmakat, jelensége-
ket, tényeket. Ezzel a tanuló szellemi öntevé-
kenységének is tág teret nyit és a tanár kezét 
sem köti meg, amennyiben a gazdag tartalom-
ból (a tárgymutató 247 címszót ölel fel) az 
alkalom: szükség és lehetőség szerint szaba-
don válogathat. Az előszóban a szerző rövid, 
módszeres utasításokat is ad: előadás, kifej-
lesztés, . képmagyarázat, térképolvasás az alka-
lomnak megfelelően. A tanár, esetleg már a 
tanóra előtt, nagyjában a táblára veti a vázla-
tot, amelynek részletesebb kidolgozását az 
ügyesebb tanulókra bízza, míg a többiek csak-
nem egyidejűleg füzeteikbe rajzolnak. Mind-
ezt látható kedvvel végzik, főleg ha színes 
krétákkal dolgozhatnak, ami a rajznak is ja-
vára van. A füzet tartalma a következő: I. rész: 
málás, kimosás, lefaragás, lősz, iszapolás, fe-
nyér, zátony, árapály, gejzír, félgömbök, világ-
részek, tengerek, szigetek, félszigetek, emelke-
dések, folyók, torkolatok, tavak, levegő, éghaj-
lat, időjárás, szelek, felhők, földmágnesség. 
II. rész: a földgömb alakja, fokhálózat, föld-
rajzi hosszúság és szélesség, nap és év, állatöv, 
hold és nap, kelet és idő, fogyatkozások, boly-
gók és állócsillagok. 

A (természetesen) elsősorban német viszo-
nyoknak és igényeknek megfelelő munka a ma-
gyar tanító és tanár kezében is jó segédeszköz-
nek bizonyulhat, ha a honi szempontok kellő 
méltatásban részesülnek: pl. a Rajna (1326 km) 
és Elba (866 km) mellett a Duna (2890 km) is 
szóhoz jut, a tavak rovatában pedig a Balaton 
(598-2 km2). 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Coubertin báró mint nevelő. 
Az immár számunkra is felette dicsőségesen 

lezajlott berlini olimpiai játékok alkalmából 
nem lesz érdektelen arra a kevésbbé ismert 
tényre utalni, hogy az ókori versenyek érde-
mes feltámasztója voltaképen közülünk való és 
a nevelés- s oktatásügyön keresztül jutott el a 
sporthoz. Ezt eléggé bizonyítja idevágó széles-
körű irodalmi működése. Csaknem félszázad 
előtt jelent meg két pedagógiai munkája: 
L'éducation en Angleterre (A nevelés Angol-
országban) és L'éducation anglaise en France 
(Az angol nevelés Franciaországban). Ezt kö-
vették: Universités transatlantiques (Amerikai 
egyetemek, 1890). Notes sur l'éducation publique 
(Jegyzetek a közneveléshez, 1901). La gymna-
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stique utilitaire (A hasznossági torna, 1902). 
Essais de Psychologie sportive (Egy sport-
pszichológia kísérlete, 1913). Pédagogie sportive 
(Sportpedagógia, 1923). Időközben Coubertin az 
iskolai reformokkal foglalkozó egyesületnek 
alapításában és munkálataiban is tevékeny 
részt vett és az olimpiai játékok alkalmával a 
versenyző ifjúsághoz intézett szózataiban ismé-
telten buzdított a fair play-ben összpontosuló 
nemes vetélkedésre és erkölcsi tényezőkre. 

Átlépés az elemi iskolából a középiskolába 
Olaszországban. 

Az olasz középiskolák első osztályába beirat-
kozni óhajtó tanulók oda csak felvételi vizsgá-
lat alapján vehetők fel. E felvételi vizsgálat 
sikeres letétele nem csupán annak a középisko-
lának látogatására jogosít, amelyben az elemi 
iskolából fellépő tanuló vizsgázott, hanem e fel-
vételi bizonyítvány birtokában az olasz király-
ság bármely középiskolájába beiratkozhatik. 

Egy újabb idevonatkozó királyi rendelettör-
vény a középiskolába való fellépés feltételeiben 
lényeges változtatást léptet életbe, amennyiben 
eltörli a 10 éves minimális korhatárt, sőt ínég 
az elemi iskola valamennyi osztályának elvég-
zését sem kívánja, csakis a felvételi vizsgálat 
sikeres letételéhez köti a tanulónak a közép-
iskola első osztályába való bocsátását. 

A felvételi vizsgálatok időpontja június hó 
második fele, de az ezen nyert bizonyítvány 
alapján csak szeptemberben iratkozhatik be a 
tanuló. 

Változások az olasz kir. Nemzetnevelésügyi 
Minisztérium ügybeosztásában. 

Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon gróf, 
olasz nemzetnevelésügyi miniszter újabb ren-
deletével a fennálló hat főosztály (direzione 
generale, főigazgatóság) fenntartása mellett 
ezeknek ügykörét jelentékenyen átcsoportosí-
totta. E főosztályok a következők: általános 
természetű és személyzeti ügyek, tudományos 
intézetek és könyvtárak; műemlékek és szép-
művészetek; főiskolák; középiskolák és közép-
fokú tanintézetek (tanítóképzők); polgári és 
szakiskolák; elemi iskolák és óvodák. Most a 
miniszter magának tartotta fenn a középiskolák 
tanulmányi, személyzeti, fegyelmi és pályázati 
ügyeit és az összes nyugdíjazási eseteket. 

Nemzetközi tanulócsere. 
1935-ben 2500 német tanulót cseréltek ki 22 ál-

lamban: Angolországgal 666-ot, Svédországgal 
489-et, Franciaországgal 276-ot. A vállalkozás 
az idevágó német hivatalos intézmény megálla-
pítása szerint nem szüntette ugyan meg a né-
met és a külföldi népek között fennálló különb-
ségeket, de hozzájárult ezeknek felismeréséhez, 
ami a népek kölcsönös megbecsülésének útját 
egyengeti. 

A töltőtollak ellen. 
A kínai nemzeti kormány nevelésügyi mi-

nisztere az iskolai vizsgálatok alkalmával meg-
tiltotta a töltőtollak használatát, „mert a kínai 

tollecset évszázadok óta bevált és a pompás 
kínai betűk, amelyek írásunkat valóságos mű-
remekké avatják, töltőtollal nem írhatók le 
kellőképen". 

A biológia előnyomulása. 
A brit társadaloniegészségügyi tanács idei 

nagygyűlésén valamennyi szónok utalt a bio-
lógiának döntő szerepére a nevelésben. Egy 
egyetemi tanár kifejtette, hogy a biológia taní-
tásával végre el fog tűnni a tanításból az az 
álszemérem, amely természeti életfolyamatok 
tárgyalását ma még kíséri. Legfontosabb fel-
adata az iskolában annak tudatossá tételé, 
hogy mit értünk „fejlődésen, evolúción". Ha 
ezt a természetre és kultúrára vonatkozóan el-
értük, akkor a renaissance óta egyik leg-
nagyobb nevelési tettet, haladást valósítottuk 
meg. 

Nagybritannia. 
A „National Association of Schoolmasters" 

(Tanítók Nemzeti Egyesülete) elnöke egyik mi-
napi beszédében erélyesen követelte, hogy női 
tanerőket ne alkalmazzanak fiúiskolákban. Ez-
zel kapcsolatban a napisajtó, külföldi, főleg 
német példára utalva, amellett foglal állást, 
hogy a nemi érés idejében mellőzzék a koedu-
kációt. 

A görög tanítóképzés: 1929 és 1934. 
Most jelent meg Theodor Haralambides alap-

vető munkája a görög iskolapolitikáról: Die 
Schulpolitik Griechenlands 1821—1935 (Berlin, 
Junker und Dünnhaupt kiadása. 207 lap). Ennek 
alapján ismertetjük röviden a görög tanítókép-
zést, amely részben a különböző kiképzés, rész-
ben a nyugtalan belpolitikai viszonyok miatt 
jó ideig felette fogyatékos volt: még 1928-ban 
is 13.000 néptanító közül 5000 nem végzett ta-
nítóképzőt. 1929-ben végre megszervezték az 
egységes ötévfolyamos tanítóképzőket, ame-
lyekbe hat népiskolai és két középiskolai osz-
tály elvégzése után vették fel a növendékeket. 
A túlnyomóan állami képzők közül kettőt hat-
osztályú minta- (gyakorló-) iskolával láttak el. 
E képzőket 1934 őszén porosz mintára két-
évfolyainú pedagógiai akadémiákkal cserélték 
fel a teljes (hatosztályú) középiskolát végzettek 
számára, különválasztva az általános és a tudo-
mányos-pedagógiai kiképzést. 1. Pedagógiai tan-
tárgyak: általános pedagógia, általános és kü-
lönleges tanítástan, pedagógia története, isko-
lai törvényhozás, tanítási gyakorlatok. 2. Pszi-
chológiai tárgyak: általános lélektan, az ifjú-
ság lélektana, az egyéni különbözőségek lélek-
tana gyakorlatokkal. 3. Filozófiai tárgyak: be-
vezetés a filozófiába, az etika és esztétika ele-
mei, a közjog, nemzetgazdaságtan és társada-
lomtudomány elemei. Egyéb tantárgyak 4—11.: 
szomatológia és az ifjúság egészségtana, vallás-
tan (vallástörténet és bölcselet), görög (régi és 
új irodalom), egy élőnyelv (francia, német, an-
gol), a mezőgazdaságtan elemei, testgyakorlás, 
zene, (ének, hangszer, egyházi), műszaki tár-
gyak: szépírás, rajz, kézimunkák. 
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HÓMAN B Á L O T BÁDIÓELŐADÁHA 
SZJENT ISTVÁNBÓL 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter Szent István napján délután Szent Ist-
ván halálának kilencszázadik évfordulójával 
kapcsolatos ünnepségekről tartott előadást a rá-
dióban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előadásának bevezetőjében rámutatott arra, 
hogy a Szent István-kultusz István király 
szentté avatásának idején bontakozott ki az or-
szágban, amikor a nemzet sóvárogva gondolt 
vissza a szentistváni birodalom egységére és 
hatalmára, a nagy király bölcs és igazságos 
szigorú kormányzatára. Szent László kora 
Szent István személyében látta megtestesülve 
a kersztény király ideális egyéniségét. 

A középkori legendairodalom sablonos esz-
közeinek hatása alatt István alakja a hagyo-
mányban elvértelenedett. Az erőshitű, vallásos, 
szigorú erkölcsű, de a realitásokkal mindig szá-
moló és mindig azokra támaszkodó, erőskezű 
és erős akaratú, kemény uralkodóból égi láto-
mások után induló, szüntelenül imádkozó és el-
mélkedő, öreg korában másoktól vezetett és ki-
játszott, síró-kesergő fejedelem lett. Ez a szim-
bolizált királyalak a köztudatban századokon 
keresztül elhomályosította István király törté-
neti egyéniségét. 

A történeti adatok világánál ez a legendás 
alak szétfoszlik és az egykorú források sorai-
ból, valamint István király századokig élő al-
kotásaiból az emberi történet legnagyobbjaihoz 
hasonlatos hatalmas egyéniség, konstruktív re-
formpolitikus, magyar és keresztény uralkodó 
alakja bontakozik ki. 

Kelet vagy nyugat, hűbéres alávetettség, 
vagy a szuverén függetlenség, törzsi tagoltság 
és kollegiális kormányzat, vagy nemzeti egység 
és monarchikus uralom? Ezek azok az életbe-
vágó és sorsdöntő problémák, amelyekkel min-
den Európa szívébe szakadt s az egykori római 
birodalom utódállamaival szomszédságba ke-
rült keleti és északi népnek szükségképen 
szembe kellett kerülnie s amelyeknek helyes 
megoldásától függött e népek pusztulása vagy 
fennmaradása, függősége vagy szabadsága, 
faji és népi egyéniségének módosulása vagy 
sértetlen fennmaradása. Azok a népek, amelyek 
nem tudtak lelkükben elszakadni Ázsia pusztái-
tól, elporlódtak és felszívódtak — mondotta 
Hóman Bálint. — Ez a sors várt volna a ma-
gyarságra is. Ottó császár, Nagy Károly törek-
vései ezt a sorsot készítették el a számunkra. 
Géza fejedelem megérezte, hogy a kelet és 
nyugat között kell választani. Ezért családjá-
val együtt megkeresztelkedett. De Géza igazi 
keleti diplomata volt és mindenben a politi-
kum vezette. A nyugati tájékozódás világné-
zeti megalapozása, a német-magyar viszony 
tisztázása, a központi hatalom megszervezése, 
az állami és nemzeti élet új útjának kijelölése, 
mindez Istvánra hárult. 

Hóman Bálint kultuszminiszter előadásának 
további részén István királynak rokonaival és 
a magyar törzsek hadnagyaival folytatott belső 
küzdelmeivel foglalkozott. Ezután részletesen 
leírta az ősi magyar katolikus egyház megala-
pításának, a korona, a kereszt és az apostoli ál-
dás átvételének történetét és István királlyá 
koronázását. Részletesen vázolta azokat a tö-
rekvéseket, amelyeket István király indított, 
hogy népét a keresztény hitre térítse. Ezek a 
kísérletek nem jártak eleinte tartós eredmény-
nyel. Egy emberöltő kellett ahhoz, hogy a ma-
gyar nép nagy átlagban kereszténnyé legyen 
és a magyar katolikus egyház alapjai megala-
kuljanak. Szent István nem gondolt hűbéri kap-
csolatra, amikor Rómából kért koronát, de Szil-
veszter pápa se gondolhatott erre a maga ko-
rában és nem is gondolhatott a koronaküldés 
jogán olyan hűbéres viszonyra, amilyet a ko-
ronaküldés téiiyéből utódai századok múlva 
következtettek. A német császár, III. Ottó is 
örömmel üdvözölte a független magyar egyház 
megalapítását. A harmadik nagy problémát, a 
politikai egység, és a monarchikus államforma 
kérdését, István a királyság megalapításával 
mindjárt uralkodása kezdetén eldöntötte. Az 
uralom állandóságát pedig a királyság gazda-
sági alapjainak megteremtésével és hatalmi 
szervezeteinek kiépítésével biztosította. Alapját 
vetette annak a sajátos magyar jogfejlődésnek, 
amelynek legmagyarabb terméke a nemzeti ön-
kormányzat vára, a vármegye. Legnagyobb al-
kotása a magyar nemzetállam, amelynek leg-
szebb jelképe a szent korona. A régi szokások 
a kereszténységhez módosult alakban, szelídült 
formákban maradtak meg. Szent István volt az 
első európai magyar, ő termelte ki az európai 
magyar típusát s ezáltal az európai magyar 
népet. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter befe-
jező szavaiban rámutatott arra, hogy Szent Ist-
vánnak a nyugattal és a kereszténységgel kö-
tött örök szövetségét, a nemzetnek kötelessége 
fenntartani. Erre a kötelességre figyelmeztette 
a kormányzó a nemzetet Szent István-napi 
kéziratában is. 

A nevelő, a tanító kell, hogy az emberben az 
istenit észrevegye s szemlélje, Istenben az em-
ber lényét kimutassa s mindkettőnek ábrázolá-
sát az életben célba vegye. Fröbel. 

• 

Az emberi életben semmi sem oly annyira 
igaz, mint az a mondás, hogy ahhoz leszünk 
hasonlóvá, amire legtöbbször gondolunk. 

Ralph Waldo Trine. 



15. S Z Á M . NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 569 

H Í R E K 

Tanítók tanulmányi kirándulása 
írta : M Ó Z N E R J Á N O S 

A tanító a lüktető, haladó élet kellős közepén 
áll. Az életre nevel, a körülöttünk folyó életet 
tanítja. Ha nem időszerű a tudománya és mód-
szere, nemcsak maga ütközik folytonos akadá-
lyokba és nehézségekbe, de kerékkötője lehet 
száz meg száz ember boldogulásának. 

A gyakorlat csak nyer az idők múlásával, 
de a tudomány utánpótlás nélkül kopik, fogy, 
erejét veszti, sokszor idejét múlja. 

Meggyőző erővel csak azt taníthatom, amiről 
magam is meggyőződtem. Legyen az természeti 
jelenség, földrajzi meghatározás, számtani igaz-
ság vagy bármi, amit a gyermek előtt meg 
akarok világítani, vagy mint ismeretet közölni. 
Eleven élet van abban a tanításban, melynek 
anyaga minden részletében a tanító személyes 
megfigyelésére és tapasztalatára van alapítva. 

A hivatott tanító nemcsak tanítani szeret, 
hanem tanulni is. 

A szakirodalom tanulmányozásán kívül a 
nyári továbbképző tanfolyamok, melyeket ör-
vendetesen nagy számban látogatnak a tanítók 
az ország minden kis falujából és tanyáról, 
szolgálják a módszertani ismertek javítását és 
bővítését. Míg az anyaggyűjtést a tanulmányi 
kirándulások hivatottak fedezni. 

Ügy képzelem el a jó tanítót, mint a jó 
hírlapírót. Mozgékony, .mindenütt rögtön ott 
van, ahol történik valami. Mindent lát, hall. 
Mindenről tudomást szerez s tapasztalatainak, 
tudásának tiszta, leszűrt mézével neveli a gyer-
meket az életre, jövendő emberi és honpolgári 
hivatására. 

Nincs befejezetten képzett tanító. A tanító 
lelkében mindig vannak tiszta lapok, melyekre 
az élet írja rá időnkint a maga tanulmányát. 

A közvetlen szemlélet megszerzése nemcsak a 
tanításainkra vonatkozik, de vonatkozik reánk 
tanítókra is. S erre nem elég a kínálkozó alkal-
mat fölhasználni, hanem keresni is kell a lehe-
tőségeket. 

Vannak a tanítóknak lelkes vezetői, akik 
nagyszerűen megszervezve, kisebb, nagyobb 
csoportban indulnak tanító-munkatársaikkal 
egy-két hétre terjedő kellemes és nagyon tanul-
ságos kirándulásra. A legeszményibben való-
sítják meg a tanító önképzését és továbbkép-
zését. 

Tudjuk, hogy a tanítónak nagyon szerény 
adottságai vannak erre, de példákkal tudnám 
igazolni, hogy az akarat minden akadályt le-
győz s igen szerény keretek között is megvaló-
síthatók az ilyen kirándulások. 

Magam is résztveszek minden nyáron csopox--
tos tanulmányi kiránduláson, melynek célja ha-
zánk egy-egy vidékének tüzetes megismerése 
földrajzi, történelmi, gazdasági, ipari és keres-
kedelmi szempontból. S kirándulásaink során 
örömmel láttam, hogy nem magunk vagyunk. 
Találkoztunk a Mátrában budapesti tanító-

nőkkel, akik hátizsákkal a hátukon, gyalog jár-
ták az országot. Kerékpáros tanítók, akik ma-
guk főzték ebédjüket, nem törődve a meleggel, 
frissen, jókedvűen szolgálták ki vendégeiket, 
mert még erre is volt alkalmuk. 

Nem tűnt nehéznek a hátizsák, a kerékpárra 
erősített csomag, pedig annak tartalma mindig 
szaporodott. Megteltek a növénygyüjtők, boga-
rak kerültek a dobozokba, ásványok a háti-
zsákba. 

Voltak, akik rajzoltak, vázlatokat készítet-
tek, mások fényképeztek. Megteltek a jegyzet-
füzetek valódi adatokkal, élő számokkal. 

A bányákban járva, elénk tárult a küzdelem 
a földben rejlő kincsekért. A gyárakban nem-
csak sok ipari termény készítését látjuk és is-
merjük meg, hanem a verejtékező munkás ke-
zét szorongatva megtanuljuk megbecsülni a 
munkát. S így közelebb férkőzhetünk egy hasz-
nos társadalmi osztály lelkületéhez, ez pedig 
látva önmaga és munkája megbecsülését, neme-
sebb eszmékért fog lelkesülni. 

Betérve egy-egy fehérre meszelt, muskátlis 
ablakú kis házba, mikor batrátságosan hívoga-
tott beljebb az „Isten hozta!", néhány percig 
elbeszélgetve, megnyílik előttünk magyar test-
vérünk lelke. S éreznünk kell fajunk életre-
hivatottságát, mint a tisztultabb, nemesebb, em-
beribb gondolkodás képviselőjét. 

A föld mélyében (Aggteleki cseppkőbarlang) 
elhelyezett trianoni határráos látása viharos erő-
vel lobbantja föl a hazaszeretet szent tüzét. S így 
leszünk mi tanítók ennek a ki nem alvó tűznek 
a hordozói és osztogatói. 

Megismerve e földet és népét, a magyar föld 
kincseit, a magya r elme nagyságát , végtelen 
boldogság magyar tanítónak lenni, mindezt 
látni és taní tani . 

Ez évi kirándulásunknak (július 20-tól 31-ig) 
a Mátra és a Bükk vidékének tanulmányozása 
és megismerése volt a célja. Dr. Tomcsányi 
Boldizsár kir. tanfelügyelő, ezeknek a kirán-
dulásoknak megteremtője és szervezője, előre 
elkészített terv szerint rendezi meg nyaranta 
a tanulmányi kirándulásokat. Előre meghatá-
rozott pihenőhelyeken biztosítva van már a 
szállás az iskolákban szalmán, szalmazsákokon. 

Ezeknek a pihenéseknek kedves emléke sok-
szor tölti el szívünket melegséggel. Azt a sok 
kartársi szeretetet, figyelmet, mellyel elhalmoz-
nak a bejárt vidék tanítói, sohasem lehet el-
felejteni. A" vezetők részéről tapasztalt megér-
tés, segítés és megbecsülés pedig legnagyobb el-
ismerése vállalkozásunknak. 

Sok eszmecsere folyik ilyenkor tanügyi kér-
désekről. Kicserélődnek a tapasztalatok, véle-
mények; látókörünk e téren is bővül. S talán 
nem túlzok, ha azt mondom, hogy az egységes 
tanítás ügyét szolgáljuk ezzel is. Majd pedig a 
kedélyes barátkozás az embert hozza közelebb 
az emberhez, magyart a magyarhoz, magyar ta-
nítót a magyar tanítótestvérliez. 

Dr. Tomcsányi Boldizsár kir. tanfelügyelő 
személyes vezetésével a zemplénvármegyei ta-
nítók népes csoportja ült kerékpárra, hogy a 
Dunántúl után most hazánk egyT másik jelleg-
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zetes vidékét járja be. A lelkes vezető a vál-
lalkozó tanítóknak alkalmat ad olyan tanulmá-
nyok gyűjtésére, melyeket egy-egy tanítónak 
magában nem lenne módjában megszerezni. 

Megtekintettük a mucsonyi szénbányát, meg-
figyeltük a szén kitermelését. Láttuk a vas 
útját lelőhelyétől, Rudabányától kezdve, ahol a 
vasércet bányásszák, egész addig, míg pörkö-
lés, olvasztás, öntés, nyújtás stb. eljárás után 
iparcikk és géprész lesz belőle (ózdi vas-
gyár, borsodnádasdi lemezgyár). Csonka hazánk 
egyetlen aranylelőhelyén, Recsken is jártunk, 
ahol az aranyon kívül ezüstöt, rezet és ként is 
találnak. 

A Bükk és Mátra erdőségeiben alkalmunk 
volt a mész- és szénégetők munkáját figyelni. 
A diósgyőri papírgyárban végignéztük a papír-
gyártást. 

A bányák és gyárak vezetősége mérnököket 
bízott meg a tanítók vezetésével, akik szak-
szerű, de érthető magyarázatok kíséretében a 
legnagyobb készséggel vezettek végig az üze-
meken. 

Az aggteleki cseppkőbarlangot csodálva, 
maga Kessler Hubert szolgált nagyon tanulsá-
gos magyarázattal, ezzel is gyarapítva a taní-
tók földalatti tudását. 

A putnoki m. kir. gazdasági felső leány-
nevelő intézet vezetője kedves vendégszeretete 
mellett bemutatta az intézetben folyó gyö-
nyörű munkát. 

Párád gyógyvize a mi étvágyunkat is még 
jobban fokozta. 

Csodáltuk a Kékes-tető kilátását, mozgalmas 
életét, gyönyörködtünk Eger város szépségé-
ben. Ittuk Gyöngyös és Eger borát. Hódolattal 
álltunk a nagy tanító-író, Gárdonyi sírja előtt. 
Jártunk a történelmi nevezetességű vár utain. 

Pihenőhelyeinken részletesen megbeszéltük a 
látottakat, néha valóságos kis szemináriumok 
alakultak s egy-egy kartárs azt igyekezett be-
mutatni, hogyan tanítana a most látottakról, 
vagy hogyan használná fel megfigyeléseit 
egyes tanítások alkalmával. 

Csak tíz nap, de megmérhetetlen kincsekkel 
gazdagodott tanítóleikünk. A júliusi perzselő 
nap nem lankasztotta sem testi, sem lelki 
erőinket. Testben, lélekben felfrissülve és gya-
rapodva várjuk a tanítás megkezdését. 

A legközelebbi terv a Nagy-Alföld tanulmá-
nyozása. Így három nyári kerékpáros kirándu-
lással csonka hazánk jellegzetes vidékeit is-
merjük meg. Tiszta képünk lesz felszínéről, 
lakóiról, népviseletéről, tájszólásairól, életéről, 
megélhetéséről, növény-, állat- és ásványvilá-
gáról. Amit róla tanítunk, maga a valóság lesz. 

Egészítsük ki folyton ismereteinket, hogy 
tanításunk mindig időszerű és életrevaló le-
gyen. Lássuk a tanulmányi kirándulásokban 
az önképzés és továbbképzés egyik hathatós 
módját. 

Sokgyermekes tanítóanya kitüntetése. Az 
„Országos Stefánia Szövetség" isaszegi szerve-
zete lélekemelő nyilvános ünnepség keretében 
adta át csikdelneki Incze Antal magyar királyi 

koronauradalmi tanító feleségének: harasztosi 
ós magyarzsákodi Horváth Katinkának a .Ma-
gyar Ányák Nemzetvédő Bizottsága" nagy 
ezüstérmét és elismerő díszoklevelét abból az 
alkalomból, hogy a kitüntetett székely úri-
asszony 39 éves életkora dacára már tizenkét 
gyermeknek adott életet s ezidőszerint Pest 
vármegyében ő a legtöbbgyermekes tanító-
anya. 

A Középiskolát Végzettek Egyéves Kereske-
delmi Szaktanfolyamára, Budapest, VIII., Vas-
utca 9—11., amelyet Budapest Székesfőváros 
közönsége tart fenn. naponkint délelőtt 9—12-ig 
lehet beiratkozni.Célja,hogy férfiaknak és nők-
nek, akik középiskolai érettségi vizsgálatot 
tettek, katonai tisztképzőt vagy tanítóképzőt 
végeztek, egy év alatt alapos kereskedelmi 
szakképzést nyújtson, amellyel kereskedelmi 
gyakorlati kenyérkereseti pályára léphetnek. 
Beiratási díj: 25-— P. Évi tandíj a tanulmá-
nyi előmenetel és a vagyoni viszony szerint: 
62—, 124 — 186—, 248— P. Felvilágosítást a tá-
jékoztató nyújt, amely Budapest, VIII., Vas-
utca 11. sz. alatti kapusnál kapható; postán 
való elküldése is kérhető. 

A molványi 200 éves iskola ünnepe. A molványi ref. 
leányegyház augusztus 16-án ünnepelte iskolájának 
200 éves évfordulóját. Délelőtt hálaadó istentisztelet 
volt, amelyen Liber István szigetvári lelkész igét hir-
detett, majd az iskola udvarán ünnepélyt tartottak. Az 
iskola 200 éves múltjáról, a török rabigáról, az elmúlt 
nehéz időkről, az elődök áldozatkészségéről Szabó 
Bálint egyházmegyei főjegyző, tanügyi elnök tartott 
ünnepi beszédet, aki buzdította a molványi gyülekezetet, 
hogy amilyen szeretettel és áldozatkészséggel ragasz-
kodtak őseik egyházukhoz és iskolájukhoz, álljon előt-
tük példányképül, hogy századokon keresztül lehessen 
ez az iskola a vallásnak és kultúrának terjesztője. 
Utána dr. Magda István szigetvári ügyvéd, mint az 
iskola volt növendéke emlékezett meg tanítójáról, a 
hősi halált halt Lacó Istvánról, továbbá arról, hogy az 
iskola 200 éves múltja mula t ja a kis, 196 lelket szám-
láló község kultúráját. Keli, hogy a magyar kultúra 
istenszeretettel párosulva diadalra vigye a magyar 
ügyet. Délután a község erdejében vallásos műsoros 
délután tartatott. Ifjúsági munkáról, i f jak elhivatásáról 
tartott előadást Szabó Bálint hedrehelyi lelkész és 
Kelemen József segédlelkész. A délutáni műsort ifjú-
sági szavalatok és kvartett-énekszámok bővítették. Este 
a molványi ifjúság Drozdy Győző „Ezüstkócsag" című 
pályadíjat nyert színművét adta elő nagyszámú közön-
ség előli szép sikerrel, melynek tiszta jövedelme temp-
lomi harmónium-alapra fordíttatik. 

A Közművelődési Rádióelőadássorozat szeptemberi 
műsora. Szeptember hó folyamán, minden vasárnap 
délután V2Ö órakor, Budapest I. állomásán a következő 
előadások hallhatók: Szeptember 6-án dr. Kelényi B. 
Ottó, a fővárosi könyvtár osztályvezetője tart előadást 
Budáról, mint a kereszténység védőbástyájáról, annak 
a töröktől való visszafoglalásának 250 esztendős 
évfordulója alkalmából. Buda vára Európa tudatában 
a török harcok idején foglalta el azt a magas rangot, 
bogy a kereszténység védbástyáját látták benne. Ennek 
tudható be, hogy visszafoglalása európai kérdéssé lelt 
és a visszavívó seregben valóban Európa valamennyi 
népe képviselve volt. — Szeptember 13-án Gárdos 
Cornelia, a Nemzeti Színház tagja mutat ja be a Tiszát, 
e legmagyarabb folyót a költészetben és a valóságban 
vagyis hogyan látta azt Gárdonyi, Petőfi és Jókai, majd 
Széchenyi István felismerve gazdasági jelentőségét, a 
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szabályozással az Alföld legtermékenyebb földjeit 
emelte ki az árjából. — Dr. Bognár Cecil egyetemi 
magántanár a gyermek és a környezet viszonyáról 
beszél szeptember 20-án. A szülői házon és az iskolán 
kívül nagy hatással van a gyermekre a helység is, ahol 
felnő. A falu, a város és a nagyváros is formáló erővel 
bír és nagyon kell vigyázni, hogy lehetőleg a jótékony 
hatások érvényesüljenek e téren is. — Végül szeptem-
ber 27-én dr. Bacsó Nándor, a Meteorológiai Intézet 
adjunktusa az időjárásról tart előadást, melyben az év-
szakok periódusairól, a felmelegedésről és lehűlésről, 
az esőről, hóról, meg arról a változatosságról fog 
beszélni, amit az időjárás szeszélyének szoktak nevezni. 

„Határidő mutató." Felhívjuk olvasóink figyelmét az 
előbbi számunkban 2969/936. Ein. sz. a. kelt VKM. ren-
delettel jóváhagyott Határidő mutatóra. Egyben közöl-
jük, hogy a Határidő mutáló dr. Horváth József tan-
ügyi s. titkárnál, Makó, kir. tanfelügyelőség rendelhető 
meg 1 pengős árban. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 3501—1936. ein. számú rendelete az 
1935 : VI. t.-c. végrehajtási utasításának köte-

lező beszerzése tárgyában. 

I. 

Valamennyi tankerületi kir. Főigazgatónak. 
A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935: 

VI. t.-e. végrehajtási Utasítását 3500/1936. ein. 
számú rendeletemmel közreadtam. 

Ez Utasítás öt részre tagozódik. Az I. Kész 
a tankerületi főigazgató, II. Rész a kir. tan-
felügyelő, a III. Rész a közép-, középfokú- és 
szakiskolák igazgatóinak hatáskörét állapítja 
meg. A IV. Rész a közép-, középfokú- és szak-
iskolák tanulmányi irányításának és ellenőrzé-
sének módját szabályozza és a sikeres nevelő-
oktató niuka feltételeit tárgyalja. Az V. Rész 
a főfelügyeleti jog gyakorlásának módjáról 
rendelkezik. Ezeken felül közli az 1935:VI. t.-c. 
szövegét és a törvény általános indokolását. 

A törvény végrehajtási Utasítása egyrészt 
szabályozza a közoktatás igazgatásában közre-
működő hatóságok hatáskörét, másrészt tanul-
mányi felügyeleti részben határozott rendelke-
zéseket ad a közép-, középfokú- és szakiskolák 
nevelési és tanulmányi eredményeinek egysé-
ges irányítására és szakszerű ellenőrzésére. 
Egyben kimerítő tájékoztatót nyújt az iskolai 
nevelő- és oktatómunka eredményes elvégzése 
szempontjából is. 

Az iskolai nevelő- és oktatómunka eredmé-
nyességéhez fűződő igen fontos valláserkölcsi 
és nemzetnevelési érdekekre tekintettel, mellőz-
hetetlenül szükségesnek tartom, hogy a közép-, 
középfokú- és szakiskola minden tanára meg-
ismerhesse mindazon szempontokat, melyek 
nevelői és oktatói munkájának valóban hiva-
tásszerű és eredményes elvégzésében célszerűen 
irányíthatják. 

Ezekre figyelemmel elrendelem, hogy min-
den állami, kir. kat., községi izraelita, egye-

sületi, társulati és magán közép-, középfokú-
és szakiskola az 1935:VI. t.-c. most közreadott 
végrehajtási Utasítását kettővel több példány-
ban szerezze be, mint ahány tanár és tanárnő 
az illető iskolánál működik, hogy minden 
egyes tanát és tanárnő részére egy-egy, az is-
kola tanári könyvtára számára pedig kettő-
példány jusson. 

A törvény végrehajtási Utasítása könyv-
alakban a Kir. M. Egyetemi Nyomda (Buda-
pest, VIII., Múzeum-körút 6. sz.) kiadásában 
jelent meg és ott rendelhető meg. Ára teljes 
vászonkötésben 80 fillér. 

Az e címen fölmerült költség az egyes isko-
láknál a folyóiratok és tanári könyvtár cél-
jaira előirányzott összegből fedezendő. 

Annak tudatától vezérelve, hogy az egymásra 
épített különböző iskolafajok között mind ne-
velési, mind tanulmányi szempontból mily 
nagy jelentőségű az egymást kiegészítő, össz-
hangzatos nevelő-oktatómunka és áthatva a 
nemzetnevelés egységes és összefogó irányítá-
sának fontosságától, kívánatosnak tartom, 
hogy egyrészt a közép-, középfokú- és szakisko-
lák a népoktatási intézetek nevelői és tanulmá-
nyi életének irányítására és ellenőrzésére 
7000/1935. ein. számú rendeletemmel kiadott 
körzeti iskolafelügyelői Utasítást, másrészt a 
népoktatási intézetek a 3500/1936. ein. számú 
rendeletemmel most kiadott Utasítást könyv-
táruk, illetőleg tanáraik és tanítóik részére a 
szükségesnek mutatkozó példányszámban szin-
tén beszerezzék. 

Felhívom Kir. Főigazgató Urat, hogy a ke-
belbeli „Hivatalos Közlöny"-ben egyidejűleg 
közreadott rendeletem mielőbbi foganatosítása 
iránt haladéktalanul intézkedjék. 

II. 
Valamennyi Főtisztelendő Egyházi Főható-

ságnak. 
A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935:VI. 

t.-c. végrehajtása tárgyában 4000/1936. ein. 
számú rendeletemmel kiadott Utasításnak min-
den közép-, középfokú- és szakiskola részére 
két-két példányban s ezeknél az iskoláknál 
működő minden egyes tanár (nő) részére egy-
egy példányban leendő beszerzése tárgyában a 
tankerületi kir. Főigazgatókhoz egyidejűleg in-
tézett rendeletemet oly felkéréssel hozom szí-
ves tudomására, hogy a bölcs főhatósága alá 
tartozó iskolákra vonatkozólag hasonló érte-
lemben rendelkezni méltóztassék. 

Budapest, 1936 június hó 10-én. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
63.728—1936. VI. számú rendelete a magán nép-
iskolákban fizetendő hitoktatói óradíjakról. 

I. 
Valamenyi tankerületi kir. főigazgatónak és 

kir. tanfelügyelői hivatalnak. 
Felmerült vitás esetekből megállapítottam, 

hogy a magán népiskolák fenntartói és ezek-
nek óraadó hitoktatói között a hitoktatói óra-
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díjak összegének bizonytalansága miatt súr-
lódások keletkeztek. 

Ezeknek elkerülése és az egységes eljárás 
követése céljából elrendelem, hogy az 1936/37. 
iskolaévtől kezdődően a magán népiskolák 
fenntartói ugyanolyan alapelvek mellett, ugyan-

olyan összegű hitoktatói óradíjat fizessenek, 
mint az állami népiskolák. 

Gondoskodjék Címed arról, hogy a magán 
népiskolák fenntartói ebben a rendeletben 
megállapított kötelezettségüknek pontosan meg-
feleljenek. 

Budapest, 1936. évi augusztus hó 22-én. 
II. 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Fenti rendeletemet van szerencsém a Főtiszt. 

Egyházi Főhatósággal szíves tudomásulvétel 
végett tisztelettel közölni. 

Fogadja a Főtiszt. Egyházi Főhatóság ki-
váló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 

Budapest, 1936. évi augusztus hó 22-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Huszka Ernő s. k. 
miniszteri osztályfőnök. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Drozdy Gyula: Tanévnyitás küszöbén. — Hó-
man Bálint kultuszminiszter beszéde az olimpiai 
világbajnokokhoz. — Dr. Gyulai Ágost: Él ma-
gyar, áll Buda még. — Szép és egészséges 
iskola. — Szalatsy Richárd: „A bűntárgyalás" 
az V—VIII. osztályban. — A népiskolai rajz-
tanítás fontosabb irányelvei. — Az ötödik nem-
zetközi közoktatásügyi értekezlet. — Gyakorlati 
pedagógia: Csaja Ivanica: Első nap az isko-
lában. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi iro-
dalom. — Külföldi szemle. — Hóman Bálint 
rádióelőadása Szent Istvánról. — Hírek. — 
Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nvomda, Bpest, Múzeum-körút 6 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 

P A L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

é9 magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessiik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

M O N O S T O R P A L Y I róm. kat. egyházközsége átválasz-
tás folytán megüresedő kántortanítói állására a V. K. 
miniszter úr jóváhagyásától feltételezetten pályázatot 
hirdet közzétételtől számított 21 napi határidővel. Helyi 
javadalom: 30%, többi államsegély, természetbeni lakás. 
Kötelessége: díjlevél szerint. Választásnál egyházi és 
V. K. miniszteri rendeletek irányadók. Pályázatok rk. 
plébánia hivatal címére Hosszúpályiba küldendők. (.530) 

ÁGFALVA evangélikus egyházközsége pályázatot hir-
det kántortanítói állásra. Javadalom természetbeni lakás 
vagy törvényes lakbér, 26 értékegység és államsegély. 
Külön kántori és hitközségi jegyzői díjazás, temetési és 
esketési stóla 4 pengő. Feltétel kántori képesítés és tö-
kéletes német nyelvtudás. Kérvények bezárólag szeptem-
ber 13-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. (542) 

TOKAJ (Zemplén m.) református egyháza pályázatot 
hirdet a szeptember 1-én megüresedő kántortanítói ál-
lásra. Javadalma 18 értékegység az egyháztól, melyből 4 
föld, 14 értékegységet a központi Illetmény Hivatal fo-
lyósít havi részletekben, lakás 3 szoba, konyha, kamra és 
kert. Az államtól fizetéskiegészítés, melyért az egyház 
felelősséget nem vállal. Kötelessége I—VI. osztályú osz-
tatlan elemi iskolában 80 körüli tanköteles tanítása. A 
törvénykönyvben előírt kötelességek teljesítése, állami 
elemi és polgári iskolában heti 1 órán énektanítás. Pá-
lyázati határidő a hirdetés megjelenése utáni 21 nap. 
Egyházi énekkart szervezni köteles. Állás a választás 
jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalandó. Kérvé-
nyek Ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. (534) 

G Y ö l t evangélikus egyházközsége pályázatot hirdet 
két tanítói állásra. A V. K. M. döntésétől függ, hogy 
mindkét állás államsegélyes rendes tanítóval lesz-e be-
tölthető, avagy az egyik helyettessel. Ez utóbbi esetben 
az egyházközség dönti el, hogy melyik állást tölti be 
férfi és melyiket női tanerővel. Határidő szeptember 21. 
A kellően felszerelt kérvényhez válaszbélyeg melléke-
lendő. Lelkészi hivatal. (533) 

NAGYKATA róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett I I I . sz. belterületi tanítói állásra e 
lap megjelenésétől számított három heti határidővel pá-
lyázatot hirdet, melyre csak női tanerők pályázhatnak. 
Abban az esetben, ha fenti állásra külterületi tanítónő 
választatnék meg, úgy ez utóbbi megüresedő állásra 
férfitanerőt választunk, akinek kötelessége ott a kántori 
teendőkben is segédkezni, azért Nagykáta-Erdőszölőbe 
csak okleveles kántortanítók pályázhatnak. Mindkét ál-
lás javadalma természetbeni lakás, 40% helyi járulék és 
államsegély. Kötelességük díjlevél szerint. Megfelelő 
nyugdíjas, valamint legalább egy évi eredményes szolgá-
latot igazoló helyettes tanerők előnyben. Kinok érdeké-
ben élőszóval vagy írásban közbenjárás történik, a pá-
lyázatból kizáratik. Az állás betöltése a fennálló minisz-
teri rendeletek és az egyházhatóság hármas jelölése alap-
ján történik. Kérvények mindkét állásra válaszbólyeges, 
megcímzett borítékkal Plébániahivatal, Nagykáta külden-
dők. (532) 

^ - g ^ H A R M Ó N I U M 
f r j ^ ^ f jfe Tárogató, Szakszofon, 
rc ^ T J Grammofon, Rádió 

Kitüntetve a világ összes államaiban! 
Ii m Legjobb húrokat készít! 
• " Művésziesen javít! 

M O G Y O R O S S Y GYULA H A N G S Z E R M E S T E R 
B U D A P E S T V I I I , R Á K Ó C Z I - Ü T 71, 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10% engedmény v. ju t . 
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MISKOLC orth. izr. anyahitközsége elemi iskolájánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett államsegélyes tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak vallásos, héber 
tudományokban is jártas férfi tanítók. A kellően felsze-
relt kérvények e lap megjelenésétől számított 21 napon 
belül küldendők be. (528) 

MAKÓ izraelita hitközsége az általa fenntartott elemi 
népiskolánál megüresedett kántortanítói állás betöltésére 
pályázatot hirdet. Csakis tóraolvasó férfisegédlanítók 
küldjék be a 69030/1934 V. K. M. rendeletben előírt kel-
lékekkel felszerelt kérvényeiket jelen hirdetmény megje-
lenésétől számított 21 napon belül dr. Hubert Mihály is-
kolaszéki elnökhöz. Javadalmazás törvényes. A hitközség 
államsegélyért folyamodott. (529) 

SOMOGYVÄMOS róm. kat. leányegyházának iskola-
széke nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Irányadók a legújabb V. K. M. és 
egyházhatósági rendelkezések. Helyi javadalom hét kat. 
hold 800 d -ö l szántó (felesbe kiadva), tűzifa, stóla, ál-
lamsegély. Párbér méltányosan megváltva. Értékegységek 
száma 57. Lakás háromszobás, mellékhelyiségekkel. Adó-
kat kántortanító fizeti. Kötelessége díjlevél szerint. Pá 
lyázat határideje lapmegjelenéstől 3 hét. Próbaéneklésről 
három jelölt értesítést kap, költségmegtérítés nincs. Kor-
teskedés kizáró ok. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázat 
megcímzett, válaszbélyeggel ellátott borítékkal Plébánia, 
Somogyvár címre küldendő. (535) 

KESZTHELY (Zala m.) közs. iskolaszéke pá'yázatot 
hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett egy férfi taní-
tói állásra. Fizetés törvényszerű. Határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított 21 nap. A szabályszerűen fel-
szerelt kérvények Közs. Iskolaszék, Keszthely címre kül-
dendők. (536) 

TAMÁSI róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett VI. és VII. sorszámú tanítónői állá-
soknak helyettesekkel leendő betöltésére pályázatot hir-
det az 1936/37. tanévre e lap megjelenésétől számított 
21 nap határidővel. Az állásoknak betöltése a V. K. M. 
69.030. VI. 1934. számú rendelet és az egyházhatóság 
hármas jelölése alapján történik. Kötelességek az_ állá-
sok díjlevelei szerint. Javadalom törvényes. Az állásokra 
csak nők pályázhatnak. Az állások elfoglalandók a vá-
lasztások jóváhagyása után azonnal. Kérvények róm. kat. 
plébániahivatal, Tamási küldendők. Az a pályázó, aki-
nek érdekében bárki részéről is akár élőszóval, akár írás-
ban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. (538) 

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 I 

BIHARNAGYBAJOM református egyházközsége az 
augusztus 15-i számban megjelent pályázati hirdetést 
szeptember hó 6-ik napjáig meghosszabbítja. Iskolaszék. 
(540) 

SZERENCS görögkatolikus kántortanítói állására pá-
lyázat hirdettetik. Tizenkilenc órtékegység. Orgonáló 
énekkarvezető B-listás előnyben. Korteskedőt választás-
ból kizárjuk. Kérvények szeptember huszonegyedikén dél-
után tartandó kántorpróbáig lelkészhez terjesztendők. 
(526) 

NEMESDÉD református orgonista kántortanítói állá-
sára pályázatot hirdetek. Javadalom: lakás, melléképü-
letek, kert, különböző termények, földhaszonélvezet, 
tűzifa, pénz, megváltások és stóla, összes helyi javada-
lom 48 értékegységben felvéve. Megfelelő államsegély. 
Kötelessége: valamennyi tanköteles oktatása. Kántori 
s egyéb előírt teendő. Belmissziói munkákban segédkezés. 
Szükség esetén lelkipásztor helyettesítése. A megválasz-
tott kötelezett tagja az egyházmegyei tanítóegyesületnek. 
Kántori próba szeptember 20-án délelőtt 11 órakor a vá-
lasztó gyülekezetben önköltségen. Más időben megjelenés 
és a kántorin kívül egyéb funkció végzése választást meg-
semmisítő ok. Pályázati kérvények születési, tanítói, kán-
tori, szolgálati, állampolgári, kommunmentes, házasoknál 
házasságkötési bizonyítványokkal és kellő visszaküldési 
bélyeggel ellátva szeptember 21-ig hozzám (Hedrehely, So-
mogyvármegye) küldendők. Nyugdíjasok és legalább egy 
évet szolgált kisegítő tanerők előnyben részesülnek. Az 
állás azonnal elfoglalandó, de a lakást a nyugalmazott 
tanító november l-ig használja. Szabó Bálint lelkipász-
tor, egyházmegyei tanügyi elnök. (543) 
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II IR Á C7IK k/í ÁTVÁ C országosan elismert speciális harmónium ké= 
J U l i A J t i n M A I I A J s z i t ó üzeme csakis elsőrangú szolid kivitelű 

H A R M Ó N I U M O K A T 
gyárt KECSKEMÉTEN. Az 1934. évi Országos Ipari Kiállításon a Kereskedelmi 
Miniszter Úr által kitüntetve. 1936. évben az Iparügyi Minisztérum Szakértője 
által felülvizsgálva, elismerve és ajánlva (2.732/1936—V. i. Iparügyi Minisz-
tériumi szám alatt. 

Budapesti képviselet és mintaraktár : 

DURNY JÓZSEF z o n g o r a s z a l o n j a , Budapest VIII, 
Üllői -Út 70., ar Örökimádás templommal szemben. Telefon: 1-369-58. 

MEZŐSAS községi állandó menedékház felügyelő-
bizottsága pályázatot hirdet menházvezetőnői állásra. 
Fizetés 2 szoba, melékhelyiségekből álló lakás és tör-
vény szerint megillető készpénz fizetés. Kötelesség tör-
vényszerű. Pályázati határidő — e hirdetmény megjele-
nésétől számított 21 nap. Választás napja később lesz ki-
tűzve. Pályázati kérvények teljesen felszerelve ,,Községi 
Menedékház Pelügyelőbizottsága, Mezősas" címre kül-
dendők. (550) 

NYÍRCSAHOLY róm. kat. egyháza lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 1. 
A kántortanítói javadalom: a) 30 köböl — 28-23 q rozs 
párbérből, b) 1 hold, 1210 öl kert, c) 11 hold 843 öl te-
rületű szántóföld, d) 2 hold 748 öl rét, e) 1 legeltetési 
jog, f) természetbeni lakás, melléképületekkel. Ezen helyi 
járandóságok érték 36 (harminchat) egységben állapít-
tatott meg. 2. A kántortanító fizetésének többi része, va-
lamint, családipótlék államsegélyből van biztosítva. Kö-
telességei : a kijelölt osztályok tanítása, kántori teendők 
végzése, iskolánkívüli népművelés, ifjúsági egyesületben 
való működés s énekkar vezetése. Tanítói és kántori ok-
levéllel s előírt mellékletekkel felszerelt kérvények a 
nyírcsaholyi róm. kat. plébánia hivatalhoz küldendők. 
(Szatmár vm.) A választás hármas jelölés alapján törté-
nik. A pályázati határidő: A megjelenéstől számított há-
rom (3) hét. Kántorpróba tudatva lesz. Útiköltséget és 
költözködést az egyház nem fizet. Az állás azonnal el-
foglalandó. Római katolikus plébániahivatal. (545) 

TÉS ev. egyházközsége nyugdíjazás feltételezésével pá-
lyázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: lakás, 
4 értékegység, államsegély. Választás a V. K. M. rende-
leteinek megfelelően. Pályázati határidő 21 nap. Kérvé-
nvek válaszbélyeggel: Lelkészi hivatal, Tés címre kül-
dendők. (546) 

IVÄNCSA (Fejér vm.) róm. kat. egyházközsége a 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet f. évi szeptember 21-i határidővel. Ja-
vadalom: 5 értékegység, 20% helyi járandóság, államse-
gély, lakás természetben. Kötelességei díjlevél szerint. 
Az állás betöltése a vonatkozó V. K. M. és egyházmegyei 
hatósági rendeletek szerint történik. A Székesfehérvárott 
tartandó kántorpróba idejéről és helyéről a jelöltek érte-
sítést kapnak. Utazási vagy költözködési költségmegtórí-
tés nincsen. A pályázati kérvényhez válaszbélyeges borí-
ték melléklendő. Cím: Plébániahivatal, Iváncsa (Fejér 
m.). (551) 

KILIMAN község iskolaszéke nyugdíjazás folytán 
megüresedett tanítónői állásra pályázatot hirdet. A pá-
lyázati határidő 21 nap. Fizetés törvényes. Kötelesség 
díjlevél szerint. Az állás betöltése V. K. M. vonatkozó 
rendeleteinek figyelembevételével történik. Szabálysze-
rűen felszerelt kérvények a községi iskolaszék elnökéhez 
küldendők. (553) 

TISZALŰC református egyháza pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett II. férfi tanítói állásra. 
Javadalma: Természetbeni lakás, 6 k. hold szántó és rét, 
egy öl tűzifa, 20% helyi hozzájárulás és megfelelő állam-
segély. Kötelessége: Presbitérium által kijelölt osztályok 
tanítása, belmissziói munkákban való segédkezés, kán-
tortanító helyettesítése. Pályázati határidő a megjelenés-
től számított 21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. Pályá-
zatok válaszbélyeggel ellátva ref. lelkészi hivatal, Tiszalúc 
címre küldendők. (547) 

JASZSZENTANDRÁS róm. kat. Iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Határidő 14 nap. Javadalom az illetményhivatal út-
ján 1686 P. 40 fill., 15 métermázsa szén, lakás, kert, 
megállapított stóla és fizetéskiegészítő államsegély fize-
tési osztály szerint. Kezdők, mint segédtanítók alkalmaz-
tatnak. Választás a V. K. M. Űr legújabb rendelkezései 
és egyházi Főhatóság hármas jelölése alapján történik. 
A három jelölt énekpróbára meghívást kap. Kötelessége 
díjlevél szerint. Szabályszerűen felszerelt kérvények, vá-
laszbélyegts borítékkal a plébánia címére küldendők. 
(548) * 

D0MBRÄD község menhelyi felügyelőbizottsága a 
dcmbrádi községi gyermekmenhelynél üresedésben lévő 
községi gyermekmenhelyvezetőnői állásra ezennel pályá-
zatot hirdet. Pályázhatnak magyar honos oki. gyermek-
menhely vezetőnők, vagy óvónők. Az állás helyi java-
dalma lakbér és a mindenkori gyermekmenhely vezetőnői 
kezdő illetmények 50%-a, a többi államsegély. Az állást 
az 1928. évi II . t.-c. 3. §-a értelmében a felügyelőbizott-
ság hármas jelölése alapján a V. K. M. Űr kinevezéssel 
tölti be. Hiányosan felszerelt, vagy későn beérkezett ké-
relmek figyelembe nem vehetők. Pályázati határidő e hir-
detmény megjelenésétől számított 21 nap. A pályázati 
kérelmek Községi Iskolaszék Elnöksége, Dombrád (Sza-
bolcs vármegye) címre küldendők. Megjegyezzük, hogy a 
kinevezendő menhelyvezetőnő állását csak abban az 
esetben és akkor foglalhatja el, amikor az előző menház-
vezetőnőnek egy más állomáshelyre történt megválasz-
tása is jóváhagyást nyer a V. K. M. Űr részéről. Domb-
rád, 1936 aug. '22. Felügyelőbizottság (549) 

t 1 — _ „ „ szállítja a miniszt. a jánlot t és többszörösen ki tüntetet t , 
a mély fekete, tar tós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy V* bádog 6/4 kg 4—6 isk. táblának P 8 ' — 

» »/2 » /4 » 2—3 » » » 4 - 2 0 
» drb iskolatáblamázsecset, lapos 4"íOS » 2 * 5 0 
» palack lf. h íg . piros vonalozófesték ecsettel » 1* — 

Láda, szállítólevél » — - 4 0 - t ó l feljebb 
Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, lo=utca 60. 
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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 
nem vásárolhat , amíg nem látta a jánla tomat . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL 
A Zeneműveszeti 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 . 

FELSŐJŐZSA református egyháza pályázatot hirdet 
tanítónői állásra. Fizetés, kötelesség díjlevél szerint. Ha-
táridő szept. 21. Kérvények válaszbélyeggel lelkészi hi-
vatalhoz küldendők. (554) 

KISKUNFÉLEGYHÁZA megyei város róm. kat. egy-
házközsége a miniszteri engedély elnyerése esetére pályá-
zatot, hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett egy belte-
rületi, továbbá folyamatban levő nyugdíjazások elinté-
zése esetén még kettő belterületi és szervezés alatt levő 
egy belterületi tanítói állásra. Amennyiben a belterületi 
állások külterületi, már működő tanerőkkel töltetnének 
he, úgy arra az esetre négy külterületi állásra is pályá-
zatot hirdet. Amennyiben a folyamatban levő nyugdíja-
zás és a betöltési engedély késne, úgy csak 3 helyettes 
tanítót választ, melyekre szintén pályázatot hirdet az egy-
házközség. Pályázati határidő e lap megjelenésétől szá-
mított 3 hét. Szabályszerűen felszerelt kérvények Zámbó 
Dezső kanonok plébános, egyházközségi társelnök címére 
küldendők. (544) 

BÉKÉS református egyháza pályázatot hirdet az I-ső 
•és VI. számú férfitanítói állásokra. Fizetés: az I-ső 
számú álláson 25 értékegység, a VI. számú álláson 62 
•értékegység az egyháztól, megfelelő államsegély és ter-
mészetbeni lakás, vagy lakbér. Ha helyben működő taní-
tóval töltetnék be valamelyik állás, úgy annak az állá-
sára történik választás. Kötelesség: az egyháztanács ál-
tal reábízott osztály, vagy osztályok tanterv szerinti ta-
nítása, vasárnapi iskolai oktatás, belmissziói munkában 
segédkezés, szükség esetén kántorok helyettesítése. Ezen 
állásokra csak férfitanítók pályázhatnak. Pályázati kér-
vények a V. K. M 69.870—1933 számú rendeletének 
megfelelően felszerelve s válaszbélyeggel ellátva, szep-
tember 21-én délig református iskolaszék címére külden-
dők. Az állások betöltésére — fenti pályázati hirdetés 
alapján — a miniszteri engedély megadása után kerül 
sor. (552) 

DUBICSÄNY község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
községi iskola tanítói állására oly feltétellel, hogy az ál-
lás elnyeréséért csakis református kántori képesítéssel 
bíró férfiak pályázhatnak. A kérvényhez csatolandók a 
születési anyakönyvi kivonat, oklevél és működési bizo-
nyítvány eredetben, vagy hiteles másolatban, hatósági 
erkölcsi és illetőségi bizonyítvány, igazolandó, hogy a 
pályázó hivatalvesztést kimondó bírói, vagy fegyelmi 
ítélet hatálya alatt nem áll. Illetmények: természetbeni 
két szobás lakás, megfelelő mellékhelyiségekkel, kert. 
A helyi javadalom 16 értékegység, többi államsegély. 
Pályázati határidő: a hirdetmény megjelenésétől számí-
tott 21 nap. Válaszbélyeges megcímzett borítékkal ellá-
tott kérvények a községi iskolaszék (Dubicsány, u. p. 
Vadna.) címére küldendők. Az a pályázó, kinek érdeké-
ben akárki részéről akár élőszóval, akár írásban közben-
járás történik, a jelölésből kizáratik. (555) 

BARAKOVITS JÁNOS 
műorgonaépl tő 

Rákospalota, Pázmány.űt 72. 
Ű J O R G O N Á T 
átép í tés t , homlokzat i s ípokat , 
mindennemű javí tás t a leg-
m é r s é k e l t e b b áron vállal. 

FÁJSZ róm. kat. egyházközsége a szeptember 1-vel 
megüresedett V. sorszámú nőtanítói állásra pályázatot 
hirdet a vonatkozó miniszteri és egyházmegyei rendele-
tek szem előtt tartásával. Határidő 21 nap. Javadalom 
törvényes. Kötelesség díjlevél szerint. Korteskedés kizáró 
ok. Felszerelt és megcímzett válaszbélyeges borítékkal 
ellátott kérvények Plébániahivatal Fájsz, Pest m. külden-
dők. Amennyiben az állás az államsegély kiutalása miatt 
véglegesen betölthető nem lenne, úgy a folyó tanévre he-
lyettes tanítónőt alkalmazunk. (556) 

BORSODIVÁNKA róm. kat. egyházközsége nyugdíja-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra a V. K. 
M. 69.030—1934. VI. rendelet és egyházhatósági hármas 
jelölés alapján pályázatot hirdet. Javadalom: 86 érték-
egység és államsegély. Kötelességek díjlevélben. Kántori 
oklevéllel, családi állapotot feltüntető bizonylattal vá-
laszbélyeggel fölszerelt kérvények e lap megjelenésétől 
számított huszonegy nap alatt a borsodivánkai róm. kat. 
plébánia hivatalhoz küldendők. Mindennemű hangulat-
keltés a jelölésből való kizárást von maga után. Költöz-
ködés önköltségen. Próbaéneklés, választás jelöltekkel 
közöltetik. (560) 

Ruházati cikkeket vásároljunk 
a megbízhatóságáról közismert 

TRIBON 
RUHÁZATI R.-T.nái 
B U D A P E S T V I I I , Ü L L Ő I - Ú T 14 

T e l e f o n : 1 - 3 9 2 . 8 5 és 1-312-97 

OLCSÓ ÁRAK! 
MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG! 

A Tantestület tagjainak szigorúan szas 
bott készpénzáraink mellett a 

legkedvezőbb 
fizetési feltételeket nyujtjuk. 

Előleg nincs. — Az első részlet a vásár» 
lást követő hó Lén esedékes. Vásár« 
lásnál az arcképes igazolvány felmu* 
tatása elegendő. 

Az őszi és téli ruházati cikkek 
már beérkeztek. 

ISKOLAI 
- * 

J E L Z Ő O R A T e l ő í r á s szerint 
J A V Í T , - A L A K Í T , - K É S Z Í T és 

K A R B A N T A R T 

Ó D A ÉS FINOM I D Á D 
MECHANIKAI 1 r H 

S C H V A R C Z T E S T V É R E K 
S Z A K Ó R Á S O K BUDAPEST VI, 
PODMANICKYsU. 59. Te l : 1-296-24. 
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Alapíttatott 19x0. 

ÚJ ORGONÁT ES HARMONIUMOT 
a legolcsóbban készít és szállít elsőrangú kivitelben 

f* | T T L E R S Á N D O R o r g ° n a " és harmóniumkészí tő-mester 
Negyedszázados cég. Pestszenterzsébet, Valéria-utca 41. szám 

Új homlokzati sípok készítése, javítás, hangolás szakszerű végzése jótállással. 
Erőshangú iskolai harmóniumok 120 pengőtől. Kérjen árjegyzéket! 

EMŐD róm. kat. egyházközsége tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Határidő a pályázatra 3 hét. Lakás természet-
ben. Fizetés törvényes. Költözködési költség nincs. Vá-
laszbélyeg. Az a pályázó, kinek érdekében bárki részéről 
akár élőszóval, akár írásban közbenjárás esik, a jelölés-
ből kizárjuk. Pályázat az róm. kat. plébániára, Ernőd. 
(537) 

TARPA község iskolaszéke nyugdíjazás folytán meg-
üresedett községi óvónői állásra pályázatot hirdet. Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeggel ellátva 
e hirdetés megjelenésétől számított 21 nap alatt Községi 
iskolaszék címére küldendők. Csak ref. vallású oki. óvó-
nők pályázhatnak. (539) 

Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG N É L K Ü L a leRcsekélyebb részletre i> 
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 , R á k ó c z t . ú t ö t v e n E r z a é b e t ' k ö r ú t s a r o k . 

VÍZVÁR róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
szeptember 1-én megüresedő II . számú férfitanítói állásra 
pályázatot hirdet a vonatkozó egyházhatósági és V. K. 
M. rendeletek szerint hármas jelölés alapján. Törvényes 
fizetést az Illetményhivatal folyósítja. Lakás az iskolá-
nál levő tanítói szoba. Megválasztott plébános intézkedé-
sére a kántort helyettesíteni, szívgárda vezetésében, egy-
házi énekoktatásban részt venni, hetenkint legalább egy-
szer szentmisén orgonálni tartozik. Megfelelő nyugdíjat 
tanerők ós egy évi helyettesi működést igazolók ha pá-
lyázat többi követelményeinek megfelelnek, előnyben ré-
szesülnek. Az, kinek érdekében szóval, vagy írásban bárki 
közbenjár, a jelölésből kiesik. Határidő három hét. Vá-
laszbélyeg. Plébánia, Vízvár. (559) 

JÄSZLADANY róm. kat. iskolaszéke nyugdíjazás 
folytán megüresedett IV. számú tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Az állás segédtanítóval lesz betöltve, a N. M. V. 
K. Miniszter Űr engedélyének elnyerése után. A kérvények 
a lap megjelenésétől számított 21 napon belül „Iskola-
széki elnök" Jászladány címre küldendők. Az állást 1936. 
évi január hótól ideiglenes helyettes töltötte be. (571) 

SZUHA róm. kat. egyházközsége kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet 21 napi határidővel, vonatkozó minisz-
teri és egyházhatósági rendeletek alapján. Három jelölt 
énekpróbára meghívást kap. Költség megtérítés nincs. 
Bárminemű korteskedés kizáró ok! Szabályszerűen felsze-
relt kérvények válaszbélyeggel, megcímzett borítékkal 
Plébánia, Dorogháza u. p. Mátramindszent címre külden-
dők. Javadalom 43 értékegység, természetbeni lakás, többi 
államsegély. Kötelessége díjlevélben. (572) 

TÁPIÓSZENTMÁR TON róm. kat. iskolaszéke a gö-
bölyjárási (külterületi) iskolánál nyugdíjazás folytán meg-
üresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése tör-
vényes, lakás természetben és kert., kötelessége díjlevél 
^erint . Pályázati határidő 3 hét. Korteskedés, protekció 
kizárási ok. Válaszbélyeggel ellátott boríték csatolandó. 
Kérvények róm. kat. Plébániahivatalhoz, Tápiószentmár-
ton, Pest m. küldendők. (568) 

NAGYNYAHADI plébániához tartozó Izabellaföldpusz-
tán a főhercegi róm. kat. elemi iskolánál megüresedett 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom a fhgi 
urad. pénztárból az állami tanítókat megillető törvényes 
fizetés és természetbeni lakás. Pályázati határidő ezen 
hirdetménynek a Néptanítók Lapjában megjelenésétől szá-
mítandó 21 nap. Pályázhatnak oki. férfitanítók, kántori 
képesítés szükséges. Az állás azonnal elfoglalandó. A kér-
vények a „Főhercegi Uradalom Jószágignzgalósága, Sá-
torhely, u. p. Mohács" címre nyújtandók be. Köte-
lességek díjlevélben megállapítva. (569) 

NAGYHA15É nagyközség óvodájánál nyugdíjazás foly-
tán megüresedett államsegélyes óvónői állásra pályázatot 
hirdet a felügyelőbizottság. Javadalom a mindenkori kor-
mányrendeletnek megfelelő fizetés, természetbeni lakás és 
kert. A kérvényhez csatolandók a 69.870/1933. számú V. 
K. M. rendeletben felsorolt okmányok és válaszbélyeggel 
ellátott megcímzett boríték. A kérvények a községi óvoda 
felügyelöbizottságához, Nagyrábé (Bihar vármegye) cím-
zendők. Határidő: ezen hirdetés megjelenésétől számított 
8 nap. Nagyrábé, 1936. évi augusztus hó 22-én. Felügyelő-
bizottsági elnök. (564) 

T E L E F O N : 9 3 - 3 - 8 6 ÉS 9 3 - 3 - 8 8 . 

„LUX 500" 
ÚJ EPISZKÓP-VETÍTŐGÉP K Ö N N Y Ű , 

H O R D O Z H A T Ó , OLCSÓ! 

MARX ÉS MÉREI 
Budapest, VI. ker., Bulcsu-utca 7* 
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G e r s t e n e n g s t 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. 
íését szakszerű és művészi kivi telben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

KAJÁSZóSZENTPÉTEIt református egyházának pres-
bitériuma nyugdíjazás folytán megüresedett I I . tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Az osztálytanító jövedelme 40% 
egyházközségi hozzájárulás és természetben lakás, a többi 
államsegély, melyért — megtagadása esetén — felelőssé-
get egyházközség nem vállal. Kötelessége: az iskolaszék 
által kijelölt (jelenleg I—II—II I . ) osztályok vezetése 
mellett minden egyházi és belmissziói munkában segéd-
kezés; énekkar ifjúsági egyesület, vasárnapi iskola stb. 
vezetése, elfoglaltság vagy betegség esetén lelkipásztor 
vagy kántor helyettesítése; leventeoktatás; iskolánkívüli 
népművelés stb. Pályázati határidő: három hét. Állás vá-
lasztás után azonnal elfoglalandó, lakás csak november 
1-én. Miniszteri elismerésig megválasztott ideiglenes al-
kalmazású. Pályázati kérvények a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr 69.030/1934. számú rendeletének figye-
lembevételével adhatók be válaszbélyeggel Református 
Lelkészi Hivatal, Kajászószentpéter (Fejér vm.) címen. 
(570) 

BELEOSKA er. egyházközsége lemondás folytán meg-
üresedett levita-kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Helyi javadalom 67 értékegység, a többi államsegély. Né-
mettannyelvű iskolákban való tanításra szóló képesítés 
szükséges. Kellően felszerelt kérvények válaszbélyeggel 
21 napon belül a keszőhidegkuti ev. lelkészi hivatal cí-
mére küldendők. (562) 

KÖMLÖ (Heves m.) róm. kat. kántortanítói állására 
pályázatot hirdetünk. Javadalom: 4 szobás lakás mellék-
épületekkel, kerttel, 20 kat. hold szántó, 1632 P. párbér 
és 462 P. deputátumváltság, helyi forásból 272 P. és a 
törvényes stóla. Az iskola 6 tanerős. Kötelessége díjlevél 
szerint. Csík kottából precízen orgonálni tudók és gyakor-
lott dalárdai karnagyok pályázzanak. A kérvények be-
adási határideje e lap megjelenésétől számított 21 nap. 
A pályázatban a Rendszabályok (Módosítások) 108. 
§-ában előírt összes körülmények okmányokkal is igazo-
landók. Az a pályázó, akinek érdekében közbenjárás tör-
ténik, vagy aki korteskedik, a jelölésből kizáratik. A 3 je-
lölt az énekpróbáról, illetve a választás napjáról idejében 
értesítést, nyer. Utazási költség megtérítése nem igényel-
hető. Vá.laszbélvepgel felszerelt kérvények Müller Jenő is-
kolaszéki elnök címére küldendők. Plébánia, Kömló. (563) 

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI K f t . 
iskolabútorsgyára, Budapest VI, Dévényi-űt 20 <22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Te'e fon : go-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 

újkeletű orvosi és esperesi megerősítéssel ellátott műkö-
dési bizonyítvánnyal fölszerelt kérvényeiket Nagy István 
lelkész, iskolaszéki elnökhöz nyújtsák be, e hirdetmény 
megjelenésétől számított 21 nap alatt. Nem felekezeti 
képzőben végzettek igazolni tartoznak, hogy vallástan,, 
egyházi ének és azok tanításil módszeréből is képesítést 
nyertek. Az okmányok visszaküldésére fölbélyegzett és 
megcímzett boríték melléklendő. (574) 

BÜKÖNY görög katolikus egyházközsége kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Helyi javadalom harmincöt egy-
ség. Határidő a hirdetés megjelenésétől három hét. 
Válaszbélyeg. Lelkészi hivatal. (573) 

JÁSZJAKÓHALMA róm. kat. iskolaszéke a nyugdíja-
zás folytán megüresedett férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése: törvényszerű, államsegélyes. Pályázatok 
beadása három hét, az iskolaszéki elnökség címére. Az a 
pályázó, akinek érdekében bárki részéről is akár élőszóval, 
akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. 
(575) 

Hirdetésekért a szerkes r t^ép nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó melléklése esetén tovább í tha t 
a kiadóhivatal. 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-körút huszonhat. 

CSERÉLNÉK egyetemi város közeléből, középiskolás 
nagyközségből református iskolától állami vagy községi-
hez. Nyugdíjba készülőnek lakbér miatt előnyös. „Tanyára 
is." (565) 

KISÚJSZÁLLÁS reformántus egyházának presbitéri-
uma pályázatot hirdet egy nyugdíjazás folytán megürese-
dett tanítónői állásra. Fizetése törvényszerű. Kötelessége 
az iskolaszék által kijelölt osztály, vagy osztályok taní-
tása, ezidőszerint. a I l l / a leányosztály vezetése, továbbá 
a belmissziói munkában való részvétel és minden a taní-
tói állással kapcsolatos iskolánkívüli népművelői munka 
végzése. Pályázók oklevéllel, keresztlevéllel, illetőségi, 

NEM KELL TÖBBÉ V Ö D R Ö S K Ú T ! 
A LOCSOLÁST IS M E G O L D J A K A 
SZAB. SZÍVÓ = NYOMÓ, KÖRFORGÓ 

„NEPTUN" 
S Z I V A T T Y Ú K , K U T A K 

E G Y E D Á R U S Í T Ó : R U D A S S Á N D O R 
BUDAPEST, VI. KERÜLET, JÓKAI=TÉR 9. 
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TIZENHÉTREGISZTERES canadai orgonaharmónium 
.garanciaképes, jutányosán eladó. Farkasné, VII I . Mária 
Terézia-tér 14. fszt, 2. (566) 

FALUSI kúriámon fizető vendégeknek, üdülőknek, ki-
rándulóknak egész évben otthont, úri ellátást adunk havi 
"90-ért. Rácalmás. Rezutsek Jenőné. (567) 

TANYAI tanító (községi) Pest vármegye területén 
kívül bárkivel sürgősen cserélne. Leveleket kiadóhivatal 
továbbít. (472.) 

HARMŐNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra, olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
-építőnél, Budapest, VI. Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

JELESEN végzett fiatal ref. kántortanító gyakorlattal 
helyettesítést vagy nevelői állást vállal. Címe: Sárvár, 
X I I I . város. (561) 

FULÓKÉRCS nagytiszteletíí ref. lelkésze, Kóródy Lajos 
úr írja 1936 aug. 24-én: Szlezák László harangöntő cég-
nek, Bpest VI. Petneházy-u. 78. sz. A harang kiállítása 
nagyon szép. A hangja méginkább megfelelő. Kellemes 
csengő hangjával könnyeket csalt a résztvevők szemébe. 
Hangja összevág a régivel és kiváló a kettő között az 
összhang. 

A tanítóság regi, kedvelt bevásárlóhelye 
L U K Á C S B Ú T O R Ü Z L E T E 

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

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

ALFÖLDI nagyközségből cserélne községi (ref. val-
lású) tanítónő. Cím: Kiadóhivatalban. (527) 

CSERÉLNE rektortanító lehetőleg Dunántúlra sió-
menti nagyközségből. Állás harminckét egységes. Bőveb-
bet Sütő Sándor Medina, Tolna vm. (541) 

FALURA három gyermek tanításához szerényigényű 
katolikus tanítónő^ keresek. Cím a kiadóba. (557) 

MUNKASZERETŐ, szerényigényű róm. kat. tanítónő 
helyettesítést vállal. Nagy Mária, Derecske, Bihar vm. 
(558) 

KERESEK elemista kisfiam mellé pusztára, németül is 
tudó fórfitanítót. Muraközy József földbirtokos Jakabszál-
lás. Pest m (525) 

RIGLER JÓZSEF EDE 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VII I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

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 

170. ábra. 

b í r ó S á n d o r 
m i s k o l c i i gazga tó - t an í t ó , szlöjd-

tanfolyam vezető 
SZLÖJD-

GYAKORLATOK 
papírmunkái 

az elemi iskola I—VI. oszt. részére 
11.804-932 . sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
Botondsutca 21. 

K ö n y v e k , 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 
I V . Budapes t , Kossu th Lajos-u. 18 

T É R K É P A T L A S Z 

S Z E M L É L T E T Ő F A L I K É P 
K Ő K A I L A J O S k ö n y v k e r e s k e d é s e 
Budapest, IV., Kammermayer Károly u. 3. 
Kérjen új képes árjegyzéket 1 

SZAMÖLASTANITÁS AZ ELEMI ISKOLÁBAN. Ir ta : 
Bene Lajos. Gyakorlati tapasztalatok alapján nyújtott tá-
jékoztatások, tanítások és tanítási vázlatok a tananyag 
módszeres feldolgozására, hogy erős számképeket, tiszta 
fogalmakat nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkoz-
zanak, gyorsan és biztosan tudjanak számolni. Számolás-
tanítás az I. osztály részére 1 P 20 fill., a II . , III . , 
IV., V—-VI. osztályokban egyenkint 80—80 fillér. Aki az 
egyes füzetek árát Bene Lajos, Budapest, 39.365. sz. 
postatakarékpénztári csekkszámlára beküldi, annak a 
szerző a kívánt könyvet bérmentesen megküldi. (531) 

Mielőtt harangot rendel , kérjen tőlem dí jmentes költségvetést 

SZLEZÁK 
harang-

m e s t e 
BUDAPEST, 
Frangepánsu 

80. szám 

Saját házában 
Eddig szállított 

harangjaimról igen 
szép elismerő 

leveleket kaptam 

RÁFAEL 

új harango« 
kat, harang« 
vaskoronákat 

és vas« 
állványokat, 
repedt haran« 
gokat ú j ra át« 
önti legjutá« 

nyosabb 
árban. 
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A B Ú V Á R beszerzését a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
minden népisko la és önál ló gazdaság i népiskola t an í t ó i 
könyvtára és minden kereskedőtanonc-iskola tanári és ifjúsági könyvtára 
részére 4 5 , 7 6 2 / 1 9 3 5 . V. 2. sz., valamint minden iparostanonc-
iskola tanári és ifjúsági könyvtára részére 50,242/1935. V. 2. számú 
rende le téve l a ján lo t ta . 

M I N D E N H O 1 5 - E N 

T E R M E S Z E T T U D O M A N Y I ÉS T E C H N I K A I 
F O L Y Ó I R A T 

A L A P Í T O T T A : L A M B R E C H T K Á L M Á N 

S Z E R K E S Z T I : C A V A L L I E R J Ó Z S E F 

Alig egy esztendő alatt az olvasók tízezreit hódí-
totta meg. A tudományos és a gyakorlati élet határ-
területén működő orvosok, mérnökök, tanárok, 
tanítók, közkönyvtárak, társas- és olvasókörök s a 
serdiiltebb ifjúság nélkülözhetetlen segítőtársukat 
ismerték fel benne. 

N é h á n y t é m a k ö r a B Ú V Á R ! v á l t o z a t o s i t a r t a l m á b ó l : 

állattan fényképezés mezőgazdaság származástan 
ásványtan film múzeumi hírek szerkesztői üzenetek 
bányászat fizika néprajz találmányok 
csillagászat folyóiratszemle növénytan technika 
embertan földrajz orvostudomány tengertan 
erdőgazdaság földtan őslénytan tudományos hírek 
expedíciók geopolitika pályázatok tudományos rejtvények 
életrajzok könyvszemle rádió tudománytörténelem 
élettan laboratóriumi munka repülés tudós-anekdóták 
fajkutatás meteorológia statisztika vegytan 

A B Ú V Á R évfo lyama: ezeroldalas, a lbumalakú két kötet. 
Á l landó pályázatain évente többszáz dí j . Évi előfizetés P 9 '60 . 
Szerkesztőség és k iadóhivata l : Budapest, IV., Egyetem-utca 4 . 

Elő f i ze téseke t e l fogad a Ki rá ly i Magyar Egye tem i N y o m d a 



15. SZÁM. 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 569 

A tanmenetek és vázlatok készítéséhez 
nélkülözhetetlenek a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEK! 

Ezek a vezérkönyvek módszeres gondola tokat nyúj tanak , tanítói munkánk-
ban óráróLórára vezetnek, i rányí tanak. A Vezérkönyvekben megtalálhat* 
juk az osztott és osztatlan iskolák tanmenetét s ennek alapján minden 
tanítási egység tervezetét részletes kidolgozásban, mintatanításokban ter-
vezetekben. 
A Vezérkönyveket Drozdy Gyula és Lőrinczy Szabolcs dr. szeikesztik. 
Egyes köteteit a nagyméltóságú vallás* és közoktatásügyi Miniszter Úr meg« 
bízásából a legkiválóbb népiskolai pedagógusok ír ták s az Országos Köz-
oktatási Tanács felülvizsgálta és jóváhagyta . 

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 : 
E d d i g i Leszállt* 

á ra to t t ára 
1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése. Quint 

József előszavával 3— 2-— 
2. Drozdy Gyula: A földrajztanítás vezérkönyve a IV. o. számára. Sajtó alatt. 
3. Kaposi—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek taní-

tása a III—IV. osztályban Sajtó alatt 
L Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Drozdy Gyula—Móra László—Móra József: A magyar fogal-

mazás vezérkönyve Sajtó alatt. 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a II. osztályban 

(II. kiadás) 6— 6 -
7. Berwaldszky—T scheik: A rajzoktatás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16— 7-88 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelem gyakorlatok a 111. osztályban 10— 6-89 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. osztályban 8— 7— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II. oszt. 320 3-2® 
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 5-48 
13. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok az V—VT. o. 

számára, részletes tanmenettel és részletesen kidolgozott minta-
tanításokkal 7"— 

11. Szalatsy Richárd—Ferenczi István: A történelem, polgári jogok 
és kötelességek tanításának vezérkönyve Sajtó alatt. 

15. Drozdy Gyula: A számolás és mérés tanításának vezérkönyve. Előkészületben 

^ M I N D E N P E D A G Ó G U S 
részletfizetésre rendelheti meg a V e z é r k ö n y v e k e t , 
olyként , hogy 20'— pengőt ki tevő leszállított árú megrendelés esetén a 
havi részlet 2-— pengő , 20'— pengő t meghaladó rendelésnél ped ig a havi 
részlet a számla összegének 10 százalékai 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM=KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 



15. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 569 

AZ 1936-37. 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 JEGYZÉKE 
Fűzve 

Angyal—Kún—Ölveczky: Kis embe-
rek könyve (Zsinór-írásos ABC 
a Budapest székesfővárosi elemi 
iskolák I. osztálya számára.) . . . . — — 

Asztalos Gy.: Földrajz, osztott IV. 
oszt 1-40 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-90 
Asztalos—Míhalik: Földrajz, székes-

fővárosi IV. oszt 1-80 
— Ugyanaz, székesfővárosi V. oszt. 2-— 
— Ugyanaz, székesfővárosi VI. oszt. 2— 
líaitaliis—Pataki: Énekiskola, II. r„ 

V—VI. oszt —-7(1 
IJexhei't Á.: Egészségtan, V—VI. o. 1-30 
Éber Ii.: Természettan és vegytan, 

V—VI. oszt 1 — 
Ferenczi J.: Földrajz, osztatlan IV. 

oszt 1-3« 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. 1-90 
Németh I.: Görögkeleti magyar 

Katekismus 1-40 
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 III. oszt. —-98 

Fűzve 

Stelly—Tanfi: székesfőv. IV. oszt. —.96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt. 1-30 
Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 

kötve 2-50 —— 
Urhegyi A.: A magyar nyelv könyve, 

osztott III. oszt ... . —69 
— Ugyanaz, osztott IV. oszt —70 
— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt. .. 1— 
— Ugyanaz, osztatlan III—IV. oszt. —-70 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. —-9!) 
Urhegyi—Móra—Voinovich—Szent-

iványi: A Betűország Virágos-
kertjei, I. ABC az I. osztály szá-
mára, 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.— 

— 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.G0 

— Ugyanaz, székesfővárosi II. o. ... 2.— 
— Ugyanaz, székesfőv. III. o 2.40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. o 3-60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt 4.80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes iarimenei készült, amit teljesen díj= 
mentesen bocsátunk a Tanitó urak rendelkezésére. 

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 , Múzeumíkörút 6. (Gólyavár.) 
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k ö z i s m e r t l e g j o b b ORGONA-HARMONIUMOK 
ház - , d a l á r d á k - , isko lák- é s k ü l ö n ö s e n 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 Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. 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 : 51 -6 -52 . 

L O P O S GYULA 
B U D A P E S T II I , 
B É C S I - Ü T 85 
ISKOLAPADOK, 
T O R N A S Z E R E K , 
J Á T S Z Ó T E R E K . 

ISKOLATÁBLAK 
FALRAFESTETT 
TÁBLÁK. 

Magyarország aranykoszorús harangöntő mestere 

8 Z L E Z A K L Á S Z L Ó 
H A R A N G - ÉS É R C Ö N T Ö D E , H A R A N G F E L S Z E R E L É S I ÉS 

H A R A N G L Á B GYÁRA 

B U D A P E S T V I , P E I K E H Á Z Y - I I T C A 7 8 . 
(VI, F R A N G E P Á N - U T C A M E L L E T T ) 

Budapest-belvárosi főplébánia templom részére készített 
2400 kg-os „ P O L G Á R M E S T E R - H A R A N G " 

Kitüntetve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének forduljanak bizalommal a régi és megbízható 
céghez! — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z I E L I S M E R Ő L E V É L . — 
Előnyös fizetési feltételekl Költségvetés és kiszáltás dí jmentes! 

Hirdetéseket felvesz 
a Kiadóhivatal 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olc»ó árak 
mellet, részletre is szállítja az I77°-
évben alapított első magyar hangszergyár 
C T f U A I A C C C D BUDAPEST I I . 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 . S Z Á M 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

A közép« és polgári iskolákban elterjedt s a székess 
fővárosi népiskolákban egységesen kötelezően 
használatos 

LUTTORíFÉLE 

ILLUSZTRÁLT 

i^n^rruurvoA^ 
vezet be az új rendszerű 

szellemébe. Pedagógusoknak, szülőknek 
nélkülözhetetlen, egyedülálló segédkönyv. 

A miniszteri engedélyezés száma 
3766/1936. ein. 

102 oldal, lOOsnál több ábra, 42 egészoldalas 
minta. 

Á R A 1-40 P E N G Ő . 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

Budapest VIII, Múzeum »körút 6. (Gólyavár,) 

a m i a U U h a r m ó n i u m o k , z o n g o r á k 
" t f y J O O B minden célra, minden árban, 
k e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . 

E H ALL 
Telefon: 1-299-79. BPEST, ANDRÁSSY-ÚT 15. 

24.504. — Király i M a g y a r Egye temi N y o m d a Budapest V I I I . Múzeum-körút 6. (F.: Thier ing Richárd,! 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I S T Á J É K O Z T A T Ó 

/ 

1936. SZEPTEMBER 15. 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest, V., Hold-u tca 16. (Magyar 
^ királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 1*268=18. 

TX" 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: 1-461-45. 

J X - 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 

kiildendő. 

T J 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 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. 

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

szavanként. Üzleti h i rde tés : 1 oldal 
160 P , >/, oldal 85 P. V. oldal 50 P, 
*/• oldal 30 P . A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

ME1TSÜK HEG A GYEREKEKET ! 
í r t a : KERESKÉNYI MIHÁLY 

A tanító sokfelé elágazó munkálkodása kö-
zött kétségtelen, hogy az iskolán kívüli neve-
lésnek tekintélyes helyet kell elfoglalnia. A ta-
nítónak gondolnia kell arra, hogy az iskolán 
kívül sok-sok olyan káros hatás leselkedik a 
gyermekre és ifjúra, amely lelkét megméte-
lyezi s az iskolai nevelést nehezíti, rombolja. 
Az iskola az iskolán kívüli káros hatásokkal 
örökös harcban áll. Szinte azt mondhatjuk, hogy 
az iskolai nevelés eredményét kétségessé teszi 
az utca, a rossz társaság, a lelkeket mételyező 
könyv, gyakran a mozi, több helyen a nehéz 
gazdasági viszonyokból keletkezett életmód és 
áldatlan családi élet. Az iskolai nevelés meddő, 
mondhatnók teljesen céltalan marad, ha nem 
száll harcba azokkal a külső kedvezőtlen hatá-
sokkal, amelyek a gyermeket s a serdülő ifjút 
az iskolán kívül érik. Ezekkel fel kell vennie 
a küzdelmet, bármily nehézségek is tornyosul-
nak elé. Mit érne a nevelve-tanítás szép gon-
dolata, amelyet miniszterünk, pedagógusaink, 
politikusaink annyiszor s oly erősen hangoz-
tatnak s lelkünkre kötnek, ha annak gyakor-
lati megvalósítása csupán csak az iskola négy 
fala közé szorítkozna s nyomban megszakadna, 
mikor a gyermek néhány órai tanulás után az 
iskolát elhagyja. Az iskola nemcsak magának, 
az iskola kis társadalmának nevel, hanem fő-
ként az életnek. Annak az életnek, amelyben 
nem minden jó, nem minden szép és tökéletes, 
hanem örökös harc folyik a jó és rossz között. 
A gyermeket erre a harcra csak rigy nevelhet-
jük, ha vele együtt magunk is ott vagyunk, ha 
magunk is vele vagyunk s a harcban vezetjük, 
irányítjuk, lelkét a káros hatások elleni küz-
delemben erősítjük. Nem lehet az, hogy más-
ként gondolkozzék, másként cselekedjék kinn 
az életben, mint ahogy az iskola irányította. 
Ha másként gondolkozik, érez és cselekszik, el-
vegyül az árban s az kegyetlenül magával 
ragadja. 

A háború előtt nálunk is nagy lendületet 
vett a tanítók iskolán kívüli patronázs-tevé-

kenysége. Akkor azonban ez csak kimondottan 
az erkölcsileg veszélyeztetett gyermekek és ser-
dülő ifjak megmentésére irányuló szervezet 
volt. Az egyes törvényhatóságok keretében 
alakultak, felkutatták a züllésnek induló gyer-
mekeket s ezt védték, gondozták. Ebből fejlő-
dött aztán az iskolanővéri, gyermekgondozónői 
intézmény, mely ma is sok helyen, különösen a 
fővárosban és környékén, igen áldásosán mű-
ködik. De mi van azokon a tanyákon, falvak-
ban és városokban, ahol nincs iskolanővér, 
gyermekgondozónő1? Ott tisztán a tanítóra vár 
a feladat, hogy az erkölcsileg veszélyeztetett 
gyermekek és ifjak megmentésére siessen. Ez 
a tanítóságnak nemcsak erkölcsi, hanem nép-
nevelői hivatásával együttjáró kötelessége. Ma 
a tanítók patronázs-tevékenysége nem szorít-
kozhatik csupán az erkölcsi veszélynek kitett 
gyermekek megmentésére. Változtak a viszo-
nyok, változtak a követelmények, meg kell 
változnia a tanítók patronázs-tevékenységének 
is, mégpedig abban, hogy azt sokkal szélesebb 
körre kell kiterjesztenünk, mint a múltban volt. 
Itt arra az álláspontra kell helyezkednünk, 
amelyet az újabb neveléstudomány megelőzés-
nek nevez. Ez pedig annyit jelent, hogy nemcsak 
a züllésnek induló gyermek segítségére kell siet-
nünk, hanem a züllésnek indulást is meg kell 
előznünk, már amennyiben az lehetséges, 
amennyiben arra módunk van. A tanítók patro-
názs-tevékenységének összefogónak, minden 
gyermekre kiterjedőnek kell lennie, ami a zül-
lés megelőzésének egyetlen módja. Feltétlenül 
hasznos, de az sem eléggé megnyugtató jelen-
ség, hogy több helyen a patronázs-tevékenysé-
get teljesen kimeríti a szegénysorsú gyermekek 
étkeztetése, napközi otthonok felállítása. Mon-
dom, ezek hasznosak és kellenek, de az iskolán 
kívüli nevelés és a patronázs szempontjából 
ennél a tanítónak sokkal többet kell tennie. 
Egyszerűen kifejezve: a tanítónak kezét nem-
csak az iskolában, hanem az iskolán kívül is 
a gyermeken s a serdülő ifjún kell tartania. 

WETHI M ü f 
FOLYÓlRATnsrI 
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Amennyire a körülmények megengedik, ismer-
nie kell a gyermek otthoni környezetét, bará-
tait, játékait, szórakozását, olvasmányait, jó és 
kedvezőtlen hajlamait, terveit, cselekedeteit, 
vágyait. Ez pedig csakis megismeréssel, a gyer-
mek és az ifjú életéhez való kapcsolódással 
lehetséges. A tanítónak ismernie kell tehát a 
gyermeket és azt a környezetet, amelyben a 
gyermek az iskolán kívül él, amelynek úgy-
szólván levegőjét szívja s amelyhez a nevelői 
eszközöket kell választania. Ezt pedig csak úgy 
teheti meg, ha belevegyül a község ifjúsági 
társadalmába s a szülőkkel, a felnőttekkel is 
érintkezik. Itt azonban a legnagyobb óvatos-
ság s a legszigorúbb határok szükségesek. A ta-
nítónak semmi körülmények között sem szabad 
elfelednie, hogy ő tanító, nevelő. Az ő visel-
kedése, a nép közé való vegyülése nem lehet 
leereszkedés, nem lehet fölényeskedő paran-
csolgató felülemelkedés, hanem csak olyan vi-
selkedés, amely abban a környezetben, amelyet 
vezetni, irányítani akar, szeretetből, ragasz-
kodásból való tiszteletet parancsol. A környe-
zetnek nem szabad éreznie, hogy ő törik-szakad 
nevelni, vezetni, parancsolni akar. Neki csak 
jóakaratú érdeklődőnek, velük érzőnek, tanács-
adónak s észrevétlenül vezetőnek, irányítónak 
kell lennie. Kétségtelen, hogy ez felemelkedett, 
kifinomult pedagógus-leiket kíván, s ha ez 
nincs meg, a néphez való kapcsolódás, a falu 
társadalmába való belevegyülés többet árthat, 
mint használ. 

Sok helyen azonban a tanító nem végezheti 
egymaga az iskolánkívüli népnevelésnek ezt a 
részét. Éppen azért arra kell törekednie, hogy 
községének minden intelligensebb polgárát 
megnyerjék az iskolánkívüli nevelés ügyének. 
Itt nem arra gondolunk, hogy azok is aktív 
nevelők legyenek, hanem csak jóakaratú érdek-
lődők, egyben-másban finoman segítők, támo-
gatók. A község vezetőségében, intelligens ré-
tegében, ami alatt nemcsak a tanult embereket, 
hanem a józanul gondolkozó s jobbérzésű föld-
míves, iparos és kereskedő polgárokat is ért-
jük, olyan közszellemnek kell kialakulnia, 
amely érdeklődik az ifjúság nevelése iránt s 
azt fontosnak tartja. Feltéüenül kívánatos az, 
hogy a községben az ifjúság nevelésének kér-
dése állandóan a köztudatban, az érdeklődés 
központjában álljon. Ezt pedig csakis a hivatá-
sát szerető s azt híven betöltő tanító teremtheti 
meg. És itt nemcsak a férfitanítókra, hanem a 
tanítónőkre is gondolunk. A tanítónők egyik 
legszebb hivatása az, hogy a falu társadalmá-
ban az úgynevezett egyszerűbb földmíves-, 
iparos- és kereskedőtársadalom asszonyait is 
beleértve, megalakítja azt a szervezetet, vagy 
kialakítja azt a közszellemet, amely fontosnak 
tartja, hogy a gyermekek gondozása és a ser-
dül ő ifjúság nevelésének gondolata minél több 
családban gyökeret verjen, IIa a községben 
vannak olyan egyesületek, szervezetek, amelyek-
nek célja egyébként is a gyermek gondozása, 
ennek munkájában maga is vegyen részt s min-

den erejéből hasson oda, hogy az céljának 
valóban megfelelhessen. 

Annyi bizonyos, hogy a gyermek és az ifjú 
lelke gondolkozásának, egyéniségének megisme-
résére legalkalmasabb a lelket üdítő, szórakoz-
tató, testet edző játékok rendezése. Szórakozás 
közben egészen biztosan megállapíthatja a ta-
nító, melyik gyermek vagy serdülő vakmerő, 
összeférhetetlen, tolakodó, szélsőségekre, rosszra 
hajló, s melyik szelíd, engedelmes, jóhajlamú, 
jórahajló. A tanító megfigyelései, tapasztalatai 
alapján arra törekedjék, hogy a feltétlenül meg-
bízható, jó gyermekeket a barátság szálaival 
kapcsolja egybe, őket egymáshoz szoktassa, 
egységes gondolkozásra s azonos esetekben 
egyöntetű eljárásra nevelje. Ezzel a jó gyerme-
kek és ifjak között bizonyos baráti szövetség 
fejlődik ki, amelyből jótékony s a rosszabb 
gyermekeket is csatlakozásra késztető vonzó 
erő árad ki. Az ilyen baráti csoportok alakítá-
sánál azonban különösebben kell arra vigyáz-
nunk, hogy a barátkozók között túlsúlyban le-
gyenek a józanul s feltétlenül erkölcsi alapon 
gondolkozó és cselekvő gyermekek s ezeknek 
legyen meg az a nevelőhatásuk, amely a ked-
vezőtlen liajlamúakat, a rosszakat alakítja, ne-
veli. Hiba volna az, ha teljesen különválasz-
tanánk az iigynevezett jókat és rosszakat, mert 
ezzel félretennénk azt a nevelőerőt, amit a 
rosszaknak a jókkal való érintkezésé jelent. 

Az iskolánkíviili nevelésben ín használjunk 
elismeréseket, apró kitüntetéseket. Ez azonban 
csak a jó, erkölcsösen g*ondolkozó, helyesen cse-
lekvő gyermekeknek szólhat. Ázoknak, akik 
erre rászolgálnak. Ha észrevesszük, hogy a 
rossz gyermekek már hajlanak a jóra, nyom-
ban ragadjuk meg az alkalmat s vétessük ve-
lük észre, hogy apró jócselekedetüket, helyes 
viselkedésüket megláttuk, tudjuk s az ilyen 
esetekben azonnal alkalmazzuk az elismerést, 
amelynek nyomában fakadó kellemes érzésnek 
feltétlenül nagy az alakító ereje. Arra azonban 
ügyelnünk kell, nehogy az ilyen javulás útján 
meginduló gyermekek egy-két jó és helyes cse-
lekedet után a csoportban, a község kicsi tár-
sadalmában nyomban vezető szerephez jus-
sanak. 

Minden községben vannak mostoha viszo-
nyok között élő, testileg, szellemileg gyengébb 
gyermekek és serdülők. És a község gyermek-
és ifjútársadalmában meg van a hajlandóság 
arra, hogy ezeket mellőzze, sokszor bántsa, meg-
vesse. Nem egy ilyen szerencsétlenből lett már 
„falu csúfja", „falu rossza" s mindezt a legtöbb 
esetben a megvetés, a csúfolkodás, a mellőzés 
okozta. A tanítók patronázs-tevékenységének 
ezekre feltétlenül ki kell terjednie. Ezeket a 
szerencsétleneket fel kell emelnie és az ifjú-
társadalomba beleillesztenie. Minden ilyen el-
hagyatott, mellőzött, szerencsétlen gyermek 
vagy serdülő felemelése egy-egy értékét fogja 
jelenteni annak a kicsi társadalomnak, ame-
lyet községünkben építgetni akarunk. Ha ezek 
másként érvényesülni, apró sikerekhez jutni 
nem tudnának, külön is foglalkozzunk velük s 
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gyakoroltassuk velük azokat az ügyességeket, 
amelyekre a kicsi társadalom életében szükség 
van. Ezekben az esetekben a patronázs-tevé-
kenység nemcsak abban rejlik, hogy magáno-
sok vagy egyesületek ú t j án anyagi segélyek-
hez ju t t a t juk a rászorulókat, hanem az is, 
liogy magát a kicsi társadalmat késztessük 
arra , hogy a sa j á t tehetségéhez és anyagi ere-
jéhez mérten segítse az elhagyatottakat , rászo-
rulókat. És i t t nemcsak anyagiakra gondolunk, 
hanem szellemi segítségekre is, amelyek apró 
külső tevékenységben nyilvánulnak. A mi köz-
ségünkben például egy sánta gyermek van, aki 
nem tud az ép gyermekekkel futkosni, lab-
dázni. Rendszerint leül s nézi a játszó 
paj tásokat . A labdát csak akkor dobja vagy 
mankójával akkor üti meg, mikor az néha-néha 
hozzágurul. A nyár derekán történt, hogy az 
egyik ép gyermek, valami okot színlelve, ki-
vál t a játékból, a sántához ment, először be-
szélgetett vele, ma jd néhány lépésnyire szembe-
ült és a. labdát gurigálta, játszadozni kezdett 
vele. Látszott, hogy a sánta nagyon jól érezte 
magát, de szívvel, lélekkel szórakozott a másik 
játszó is. Nem mutat tam, hogy észrevettem és 
érdekel az eset. Másnap már a sánta h ív ta ját-
szani azt a gyermeket, aki előző napon játszott 
vele. És az elment. Látszott, hogy szívesen 
megy. Ekkor még két gyermek csatlakozott a 
játékhoz. Körbeültek, a kör közepére lyukat 
váj tak , botot vettek a kezükbe. Az egyik a lab-
dát a lyukba igyekezett gurí tani , a többi a 
pálcával elhárí tot ta a lyuktól a guruló labdát. 
Így a játék egyenetlen volt, mert hárman dol-
goztak egy ellen. Ezt a sánta észrevette, két 
csoportra osztotta a négy játékost, a játék me-
netét ő irányította, a többiek pedig hal lgat tak 
rá. Rövid idő múlva ő lett a hangadó játék-
vezető. Egyik gyermeknek sem jutot t eszébe 
tá rsuk testi h ibája , pedig azelőtt szánták, sok-
szor meg mellőzték, voltak, akik lenézték, csú-
folták. A játékról beszélgettem velük úgy, hogy 
a sánta gyermek irányító szerepét kiemeltem. 
Ettől fogva a sán ta szinte tekintély lett. Nem 
üldögélt egyedül, hanem mindig akadt játszó-
társa. És az eddigi félrehúzódó, félénk maga-
tar tása egészen megváltozott. Nemsokára már 
ő emelkedett felül s bizony őt kellett fékezni, 
sokszor visszaszorítani. 

Elgondolkoztam ezen az eseten. IIa ez a testi 
fogyatékosságban szenvedő gyermek magára 
marad s érzi, hogy őt testi h ibá ja miatt állan-
dóan mellőzik, lelkében bizonyos keserűség 
érzete alakul ki, amely — ki t u d j a — idővel 
mivé változik? Talán a társadalom ellensége 
lesz, azé, aki őt megvetette, mellőzte, magába 
nem fogadta. Az a kis társadalom pedig meg-
tanulta, hogy a testi hibában szenvedőkben is 
vannak értékek s hogy azt nem szabad mel-
lőzni, lenézni, megvetni és csakis r a j t a szána-
kozni, hanem maguk közé kell fogadni. Az 
ilyen s ezekhez hasonló esetek kiaknázása szi-
gorúan hozzátartozik a tanító iskolai nevelé-
séhez és iskolánkívüli patronázs-tevékenysé-
géhez. 

Az i f júság, különösen a serdülők iskolán-
kívüli gondozásának ma egyik legkiválóbb 
eszköze: a levente-intézmény, amelyben a ta-
nítónak feltétlenül szerephez kell jutnia. A le-
venteintézményen belül a testi nevelésen kívül, 
igen sok alkalom kínálkozik ar ra , hogy az i f j ú -
ságot az erkölcsi zülléstől megóvjuk, gondol-
kozását, érzését, egész lelki v i lágát úgy ala-
kítsuk, amint azt a nevelői célok és a nemzet 
érdeke megkívánja. Arra kell törekednünk, 
hogy ne legyen a leventeintézmény csakis kö-
telező testnevelés, hanem olyan vonzó tá rsas 
alakulás, amelybe nem a törvény kényszere 
miatt járnak és vesznek részt az i f jak , hanem 
maguk vágyódnak oda. A leventézésnek legyen 
meg az a vonzó ereje, hogy minden i f jú sze-
resse és vágyódjék oda. Hassunk oda, hogy 
a község népe ne a kötelező rosszat lássa ebben 
az áldásos intézményben, hanem érezze annak 
szükségességét, lássa benne gyermekének és 
nemzetének érdekét. Éppen azért a levente-
intézmény i rán t állandóan t a r t suk ébren az 
érdeklődést. Ne zár t ajtók mögött, elzárt terü-
leteken foglalkozzunk a leventékkel, hanem 
minél többször állí tsuk őket a község népének 
nyilvánossága elé, liadd lássák az eredményt, 
hadd legyenek büszkék fiaikra. 

A gyermek és az i f jú ság gondozásának egyik 
igen értékes iskolánkívüli eszköze a nyilvános 
ünnepélyek, színdarabok, szórakozások rende-
zése, tar tása. Ezeknek nevelőértéke nemcsak 
abban a felemelő hatásban rej l ik, amely a 
szereplők és a közönség lelkében az ünnepé-
lyen, a színdarabon, a szórakozáson ébred és 
mélyül, hanem nagy nevelőértéke van már az 
ezekre való előkészüléseknek is, mert az i f j ú -
ság számára azok is hasznos, nevelői értékeket 
kiváltó szórakozások lesznek, ha azokat meg-
felelő tapinta t ta l és körültekintő hozzáértéssel 
vezetjük. I t t csak ar ra kell vigyáznunk, hogy 
ezek az ünnepélyek, színdarabok, szórakozások 
hiúsággá, káros vetélkedéssé ne fa ju l janak, 
szertelenségek bele ne vegyüljenek. 

Ma már szerte a világon vannak természet-
járók. Mintha csak az emberiség most fedezte 
volna fel az utazás, a kirándulás örömét és 
magát a természetet. Aknázzuk ki ennek is ne-
velői értékét az iskolánkívüli nevelésben. H a 
csak tehetjük, rendezzünk i f júság i kiránduláso-
kat. J á r j u k be községünk ha tá rá t , környékünk 
mezejét, erdejét, ligetét s nézzünk meg, ma-
gyarázzunk meg minden érdekességet, neveze-
tességet, amelyekből nevelői hatásokat aknáz-
hatunk ki. Szerettessük meg a szülőföldet a 
maga valóságában, a maga szépségében. Még 
a legkisebb községben is vannak helyek, ame-
lyek, kellő megvilágítás, kellő magyarázat mel-
lett, kedvesek, vonzóak lehetnek. Tanítsuk meg 
nézni és látni az i f júságot a maga környeze-
tében is. Hacsak tehetjük, rendezzünk távo-
labbi vidékekre csoportos utazásokat több 
napra is. Nézzük meg hazánk csodaszép fővá-
rosát, látogassuk meg hazánk szebb, neveze-
tesebb vidékeit, érdekesebb, tanulságosabb vá-
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rosait s bővítsük ezzel is az i f júság tudását és 
az utazás gyönyöreivel nemesítsük lelkét, szé-
lesítsük látókörét. Tudjuk , hogy ez anyagia-
kon múlik, de azt is l á t juk , hogy már igen sok 
tanító van az országban, aki hosszabb tanul-
mányi kirándulásra viszi gyermekeit s a köz-
ség i f júságát . Ezek ta lá lnak módot és alkalmat 
arra, hogy a fedezetet hogyan szerezhessék 
meg a hosszabb tanulmányi kirándulásokhoz. 
Ar ra semmi esetre sem szabad azonban gon-
dolnunk, hogy minden" i f jú , gyermek a közös-
ségtől v á r j a azt, hogy fedezze kiadásait. A sze-
gényebbek, a nélkülözők igen. Azokon, aho-
gyan csak lehet, segítsünk, de a jobbmódúakat, 
a tehetősebbeket ne szoktassuk arra, hogy ku-
nyeráljanak, a közösség anyagi támogatásáért 
harcoljanak, követelődzenek. Az ilyen hosszabb 
tanulmányi kirándulások fedezetének előterem-
tésére igen alkalmas, h a már év elejétől kezdve 
gyűjtögetésre késztetjük a gyermekeket és az 
i f júságot . Ez egyben a takarékosságra való 
szoktatásnak is igen hatásos eszköze lesz. így 

lá t ják , tudják, hogy a fillérek, ha lassan is, de 
szaporodnak s hogy takarékoskodásuknak meg 
van az eredménye. 

Az iskolánkívüli i f jú ság nevelésében különös 
gonddal kell küzdenünk a korcsmázás s ezzel 
kapcsolatban az alkoholizmus ellen, inert a 
züllésnek legtöbbször ez az igazi oka. E r r e pe-
dig csak egyetlen hatásos eszköz van, még-
pedig az, ha nemcsak tilalommal, hanem in-
kább hasznos szórakoztatással vonjuk el az 
i f jú ságo t a korcsmától s ezzel kapcsolatban az 
alkoholtól. 

Igen sok gondolat, igen sok tennivaló és al-
kalmazási mód még az, ami a gyermekek és a 
serdülő i f júság iskolánkívüli nevelésével össze-
függ. Valamennyire azonban részletesebben 
i t t nem térhetünk ki. Tudjuk, hogy. minden 
tanító lelkében ott él a hivatásérzet és hivatás-
szeretet a maga magasztosságában. Ez majd 
leleményessé, meglátóvá teszi s az eszközök 
keresésére készteti azt, aki nemzetét szereti, 
annak jövőjét félti. 

A H Í E M 3 K E T I K I S E B B S É G E K K É P I I S K O L Á I 
E I R Ó P Á B A B í 

í r t a : DR. ŐSZ BÉLA 

Dr. vitéz Nagy Iván a Néptanítók Lapjának 
16. számában „Kisebbségi népoktatásunk ú j 
rendje" címen értékes tanulmányt tett közzé. 
Aki ezt a cikket elolvassa, egy percig sem ké-
telkedhetik abban, hogy nemzetünk a kisebbsé-
geknek úgy a múltban, mint a jelenben is, 
mindig megadta és megadja azt, amit tőlünk 
méltányosan kívánhatnak. 

Méltányos és előzékeny magatar tásunkat 
azonban egyes külföldi államok sohasem is-
merték el, hanem állandóan azt állították, hogy 
kisebbségi iskoláinkat elnyomjuk. Ez az ál-
landó vádaskodás a r ra indított, hogy megvizs-
gál jam azt a kérdést, vá j jon a külföld és kü-
lönösen a bennünket vádoló államok eleget 
tesznek-e kisebbségi iskoláikkal szemben fenn-
álló kötelezettségüknek. 

Néhány év előtt, 1932-ben körlevéllel fordul-
tam Európa közoktatásügyi minisztériumaihoz 
és a népoktatásügyre vonatkozólag 22 kérdő-
pontra kértem választ. Ezek közül az egyik kér-
dőpont a kisebbeégi iskolákra vonatkozott. Min-
den állam válaszolt kérdőívemre, a kisebbségi 
pontot azonban többen figyelmen kívül hagy-
ták. 

A beérkezett adatokat összevetettem a né-
pességi adatokkal ée két érdekes táblázatot ál-
lítottam össze, amelyek élesen megvilágí t ják 
Európa különböző ál lamaiban a kisebbségi is-
kolák helyzetét. 

Az I. táblázatba azokat az államokat állí-
tottam, amelyekre vonatkozólag kisebbségi is-
kolai adatokkal rendelkeztem. Ebben a táblá-
zatban Magyarország, Lettország és Li tvánia 
adatait statisztikai könyvekből vettem. Az itt 

szereplő többi állam kultuszminisztériuma fe-
lelt kérdésemre, számításom alapjá t tehát e 
válaszok képezték. A I I . táblázatba azok az ál-
lamok kerültek, amelyek a kisebbségi kérdő-
pontot hallgatással mellőzték és amelyeknél a 
kisebbségi iskolákra vonatkozólag statisztikai 
könyvekben sem találtam adatokat. 

A két táblázat a következő oldalon található. 
Az I. táblázat szerint az élen Finnország 

állna, mert 4.4%-kai többet nyú j t ana a svédek-
nek, mint az á l lamfenntar tó finn nemzetnek. 
Ez azonban nem egészen így van. A finn mű-
velt osztályok a mult század közepéig túlnyo-
móan a svéd nyelvet használták. A finn nyel-
vet a bíróságok előtt csak 1865 óta ismerték el 
hivatalos nemzeti nyelvnek. Ez a magyarázata 
annak, hogy 1920-ban a legtöbb város lakossá-
gának csak 23%-a volt finn. Az 1919. évi alkot-
mány 14. §-a szerint a köztársaság nemzeti és 
hivatalos nyelve a f inn és a svéd. Az Aaland-
szigetek tu la jdonjogát Svédország a Nemzetek 
Szövetsége előtt vitássá tette és a Nemzetek 
Szövetsége úgy határozott , liogy a szigetek 
Finnországhoz tartoznak, de ennek fejében az 
itt lakó svéd többség csak svéd tannyelvű is-
kolákat köteles fenntartani.* 

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy Finn-
ország helyzete egészen különleges. Ebben az 
országban nincs kisebbség, hanem tulajdon-
képen két á l lamfenntar tó nemzet él és uralko-
dik. Ezért Finnországot törülni kell a kisebb-
ségi táblázatból és így Magyarország kerül az 
élre, ami azt jelenti, hogy egész Európában 

* Dr. Olay Ferenc: Kisebbségi népoktatás. 
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Folyó-
szám O r s z á g Kisebbség 

száma 
Kisebbség 

%-a 
Kisebbségi 

iskolák vagy 
tan í tók %-a 

Előny a kisebb-
ségek j a v á r a : + 
h á t r á n y á r a : — 

I. t á b l á z a t. 
1 Finnország 400.000 1 1 3 15-7 -1- 4'4 
2 Magyarország 687.200 7'9 8-3 + 0-4 
3" Lettország 495.000 2 6 5 26'8 + 0-3 
4 Németország 2.072.800 3'2 0 0 9 — 3-11 
5 Osztrák Sz. A 465.000 7"— 1-4 - 5 6 
fi Észtország 137.000 12 3 4 — — 8'3 
7 Litvánia 445.000 19-7 8'4 — 11-3 
8 Lengyelország 10.530 000 35-5 23 5 — 12 — 
9 Csehszlovákia 9.855.000 66'4 32 — — 34-4 

10 Európai Törökország 550.000 45"8 1-8 — 44 — 
11 Svédország 74.000 l - l Csak svédül t an í t anak 
12 970X00 2-4 Csak olaszul t an í t anak 

II. t á b l á z a t. 
1 Portugál ia 25.000 0-4 A kérdésre nem válaszolt 
2 Norvégország 50.000 1-8 
3 Hollandia 245.000 3-3 
4 Dánia 130.000 3'7 
5 Nagybritannia 5.150.000 10-6 
6 Görögország 710.000 12-9 
7 Franciaország 5.530.000 13-5 

' 8 955.000 17-4 
9 5.516.000 31-7 

10 6.170.000 56-4 

Magyarország bánik a legméltányosabban ki-
sebbségeivel, amikor 04%-kai több iskolát ad 
nekik, mint amennyire egyáltalán igényük le-
het. 

Az is csak a számok játéka, hogy Lettország 
csekély különbséggel került Magyarország 
mögé. Lettország lij állam, a vi lágháború után 
kelt életre 26.5%-nyi kisebbséggel, akkor, ami-
kor Csonka-Magyarország kisebbségei a 8%-ot 
sem érik el. Egészen bizonyos, hogy Lettország 
is rövidesen beolvasztási kísérleteket fog tenni 
és akkor ez az arányszám megromlik. 

Csehszlovákia volt az egyik állam, amely 
azt a vádat képviselte, hogy Magyarország el-
nyomta kisebbségeit. Most azt látjuk, hogy 
66%-os kisebbségének csak félannyi iskolát ad, 
mint amennyi megilletné. A megtagadott isko-
lák száma a magyarság t ragédiá já t jelenti. 
Azokat a magyarokat s ú j t j a ezzel, akiket alap-
talanul elnyomással vádolt. 

A I I . táblázat szerint 10 állam nem válaszolt 
a feltett kérdésekre. Ezek közül 6-ban nagyobb 
a kisebbség százaléka, mint Csonka-Magyar-
országon. I t t l á t juk a bennünket elítélő F ran-
ciaországot és utódállamaink közül Romániát , 
Jugoszláviát , magas kisebbségi százalékkal. 
Ezeknek az államoknak némasága csak azt je-
lentheti, hogy jobb hallgatni e kérdésről, mert 
nagyon alulmaradnának, ha a magyar viszo-
nyokkal összehasonlítanék. 

A I I . táblázat tanúsága szerint többek kö-
zött Nagybr i tannia sem válaszolt kérdésemre, 
pedig ott 10.6%-nyi a kisebbség, ami náluk 
5,150.000 embert jelent. Nagyon érdekes az an-
gol gondolkozás. Tudjuk , hogy a kisebbségek 
minden államban azért erőltetik a kisebbségi 
iskolák felállítását, mert nem a k a r j á k anya-
nyelvüket elfelejteni, eredeti nemzeti mivoltu-
kat levetkőzni. Az angol álláspont egészen más. 
Nagybr i tannia 1923-ban birodalmi t anügy i kon-
ferenciát hívott össze, mely a kisebbségi tan-
nyelvek kérdésében is állást foglalt. A konfe-
rencián a szigetországon kívül a dominiumok, 
gyarmatok, védnökség alat t álló teriiletek, 
egyéb birtokok és mandatár iusságok kiküldöt-
tei is résztvettek. A konferencia kimondotta, 
hogy a kisebbségi tannyelv megengedésének 
célja az, hogy a gyermekek az angol tannyel-
vet kellően elsajátí tsák. A cél tehát éppen az 
ellenkezője annak, amit a kisebbségek minden 
államban követelnek. 

Fenti táblázatomat csak igen nagy nehézsé-
gek á rán sikerült összeállítanom. A kisebbségi 
iskolák számát elfogadtam úgy, ahogy azt az 
egyes kultuszminisztériumok megadták, mert 
ezt ellenőrizni úgysem tudtam volna. A nehéz-
ség ott állott elő, hogy meg kellett á l lapí tanom 
minden ország kisebbségének létszámát. A 
legtöbb állam ugyanis a kisebbségek egy ré-
szét az ál lamfenntar tó nemzethez számítja. 
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azért , hogy kevesebb kisebbséget kelljen ki-
muta tn ia és ezzel elejét vegye a külföld kel-
lemetlen érdeklődésének. Így például Dániá-
ban a népszámlálásnál dánnak veszik a fährin-
gieket, Franciaországban f ranciáknak a val-
lonokat, Hollandiában hollandusoknak a fríze-
ket, Lengyelországban lengyeleknek a kasubo-
kat, Nagybri tanniában angoloknak a skótokat, 
Németországban németeknek a frízeket, Olasz-
országban olaszoknak a f r iaul iakat , Spanyol-
országban spanyoloknak a katalánokat, Cseh-
szlovákiában cseheknek a morváka t és tótokat, 
Jugoszláviában szerbeknek a horvátokat és 
szlovéneket, stb. Néhány államnál hosszas ku-
ta tás után sikerült az uralkodó nemzet létszá-
niát a kisebbségtől elválasztani. Legtöbb he-
lyen azonban ez nem sikerült és ezért ezek a 
kimutatásban jobb helyre kerül tek, mint amit 
megérdemeltek volna. 

Általános szokás az, hogy minden állam 
szomszédainak kisebbségi viszonyait f i r ta t ja , a 
magáéról azonban nem beszél. Persze i t t is a 
számbelileg nagy és hatalmas országok vannak 
előnyösebb helyzetben. A kis államokat rá-
kényszerítik arra, hogy kisebbségeikről ponto-
san beszámoljanak, a maguk kisebbségeinek 
számát azonban nem közlik. Érdekes e téren 
Németország példája . 

Amikor Németország kisebbségének létszá-
mát kutattam, először az 1932. évi német sta-
tisztikai évkönyvet vettem kezembe. I t t az 
anyanyelv táblázatában azt olvastam, hogy 
60,503.230 ember csak németül beszél. 373.952 
pedig csak kisebbségi nyelven. Németül és ki-
sebbségi nyelven pedig 576.341 egyén beszél. Ez 
alapon tehát nem tud tam az anyanyelvet pon-
tosan megállapítani. Átnéztem a német statisz-
t ikai munkák egész sorát, de sehol megfelelő 
adatot nem talál tam. Az egyik német munká-
ban minden nemzetre vonatkozólag megtalál-
t am a kisebbség létszámát, a német birodalom 
lapján azonban a kisebbségi rovatban ez ál l t : 
„A Németbirodalmon kívül 30,000.000 német él." 
Végre egy osztrák munkában ta lá l tam meg a 
szükséges német adatokat. 

De hasonló nehézségekre bukkantam nemcsak 
Németországnál, hanem más nagyhata lmaknál 
is. Űgy érzem, hogy ha minden ál lam leplezet-
lenül tá rná fel minden adatnál a valóságot, 
Magyarország és a többi állam közt sokkal 
nagyobb lenne a távolság. Egy azonban így is 
bizonyos, hogy egyetlen állam sem jogosult 
kisebbségi iskolai polit ikánkat bírálni, mert 
valamennyi között mi adjuk a legtöbbet. 

Önként felvetődik a kérdés, hogy miért rej-
tegetik az államok a kisebbségükre vonatkozó 
adatokat . 

Az egyik ok az, hogy amikor más államok 
kisebbségi pol i t ikájá t bírálgat ják, ne lehessen 
nekik visszavágni. A másik ok pedig az, hogy 
minden állam tud ja , hogy a legnagyobb erő a 
nemzet egysége és a kisebbségek tel jes hiánya. 
H a mégis van kisebbség, azt minél előbb ész-
revétlenül be kell olvasztani. Ez pedig csak 
úgy sikerülhet, ha a külföld nem is tud létezé-
sükről . 

A történelem azt taní t ja , hogy o t t ahol a 
kisebbség nem üti meg az ország lakosságának 
10%-át, amellett jóindulatú és nem szaporodik 
erősebb mértékben, mint az ál lamfenntartó 
nemzet, egyelőre komolyabb veszélytől nem 
kell tar tani . Ha azonban meghaladja a 10%-ot, 
akkor már komoly súrlódások keletkezhetnek^ 
H a azután évről-évre erősebben szaporodik a 
kisebbség, min t az ál lamfenntartó elem, ha t -
ványozott mértékben nő a veszedelem és ha a 
kisebbség meghaladja az 50%-ot, akkor az az 
állam halá l ra van ítélve. Nyugodt időkben t a -
lán még évtizedeken á t is elélhet, de amin t 
forradalom rázza meg, vagy háború tör ki, egy-
szerre úgy összeomlik, mint a kár tyavár . 

Békés időben is fordulhat -a kocka, ha a ki-
sebbség szaporodása erősebb ütemben halad, 
mint az á l lamfenntar tó nemzeté. Amikor a 
nemzet szaporodása megakad, ez a f a j i erők 
csökkenését jelenti. I lyenkor a nemzet elveszti 
egészséges életösztönét, ájuláshoz hasonló ré-
vületbe merül . Ezért a szaporodás csökkenése 
nemcsak számbeli összezsugorodást jelent, ha-
nem azt is, hogy a kisebbség térfoglalását is 
eltűri. A kisebbség fokozatosan elfoglalja a 
hatalmi pozíciókat, ő kezd parancsolni és egy 
napon az á l lamfenntar tó nemzet a r ra ébred, 
hogy nem leli hónát a hazában, — kisebbség 
lett abban az országban, amelynek egyszer ő 
adott nevet. 

Ezt ma már minden nemzet tud ja és. ezért, 
ha élni akar, ha van benne nemzeti öntudat, le 
kell számolnia a kisebbségekkel. Parancsoló-
lag í r ja ezt elő számára a létért való küzdelem. 

A beolvasztási törekvéseket minden állam-
ban megtalál juk. Csak abban különböznek egy-
mástól, hogy az egyik ezt a munkát erőszak 
alkalmazásával, a másik pedig barátságos mó-
don végzi. 

Ott, ahol erőszakot alkalmaznak, a gyerme-
keknél névelemzést végeznek és aki nem tud ja 
harmad-negyedízig kimutatni , hogy ősei csak 
a kisebbség nyelvén beszéltek, azt nemzeti is-
kolájukba kényszerítik. A felnőtteket nyelv-
vizsgáknak vetik alá és csak azokat tűr ik meg 
az állami, községi stb. hivatalokban, csak azok-
nak adnak nyugdí ja t , akik a legkegyetlenebbül 
vezetett nyelvvizsgát kiáll ják. Néhány év 
múlva azután azokat is elbocsátják, akik a 
nyelvvizsgát letették. Nyugdí juka t is elvonják 
azon a címen, hogy megbízhatatlanok. Üzletei-
ket, vál la la ta ikat tönkreteszik, újabb vállalko-
zásokra engedélyt nem adnak. Földbir tokaikat 
elveszik, a törvény előtt úgy bánnak velük, 
mint az ország ellenségeivel, mint hazaárulók-
kal. Végül, ha teljesen megadják magukat a 
hatalom birtokosainak, akkor esetleg kegye-
lemkenyeret dobnak nekik, ellenkező esetben 
kiutas í t ják az országból. 

Ezzel szemben azok a nemzetek, amelyek 
méltányosak kisebbségeikkel szemben, egyenlő-
jogit ál lampolgároknak tekintik őket a nem-
zetfenntartó elemmel. Felengedik őket az ál-
lami és társadalmi rend legmagasabb polcaira. 
Befogadják őket a társadalmi életbe. Egyál ta-
lán nem kuta t ják , hogy ki minő' anyanyelvű, 
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hogyan beszél otthon és milyen iskolába já-
r a t j a gyermekét. Megélhetését az államfenn-
tartó elemmel egyformán biztosítják. Azután 
körülveszik őket az uralkodó nemzet kul túrá-
jával, bará tságával és bizalmával. 

Az erőszakos beolvasztó politikában Ma-
gyarország utódállamainak háromnegyedrésze 
vezet. A barátságos beolvasztás mintaál lama a 
régi Nagy-Magyarország volt. A beolvasztás, 
ami nálunk folyt, nem is volt öntudatos, mert 
magatar tásunkat nem ez a eél vezette, hanem 
az a magyar f a j belátó, megértő, jó szívéből 
fakadt . Arra, hogy a méltányos bánásmódnak 
beolvasztó hatása lesz, a magyar nép nem is 
gondolt. 

Nekem az a meggyőződésem, hogy ma, ami-
kor a nemzeti önérzet a legkisebb népfa joknál 
is oly eleven erővel lüktet, az erőszakkal csak 
gyűlöletet és boszúvágyat lehet kelteni, őszinte 
beolvadást, a régi nemzeti érzés teljes feladá-
sát csak megértő politikával lehet elérni. 

A kultúra, a szeretetteljes barát i légkör meg-
teszi a magáét. Az, akit ez a légkör első fo-
kon körülvesz, ta lán még nem csatlakozik tel-
jesen, de fia áthasonulását jóindulatú semle-
gességgel nézi. Az unokája azonban már szív-
vel-lélekkel csatlakozik az ál lamfenntartó nem-
zethez és kész érte minden áldozatot meghozni. 

Ez a rendes folyamat. Emellett azonban 
mindig maradnak olyanok is, akik eredeti nem-
zeti mivoltukat semmi esetre sem haj landók 
levetkőzni. H a vigyázunk arra , hogy ezek is 
barátaink marad janak és ne vál janak ellensé-
geinkké, akkor a megmaradt kisebbség segíti 
és nem akadályozza az országot nehéz küzdel-
mében. — Ezen a helyen kell néhány szót szó-
lanom a 11.000/1935. M. E. sz. rendelet előrelát-
ható következményeiről. 

A régi rendelkezés értelmében az «J-típusú 
kisebbségi iskolában az I—IV. osztályban 6—6 
órán át folyt a magyarnyelvű, — 18—24 órán 
át pedig kisebbségi anyanyelvű tanítás. Az 
V—VI. osztályban 3—3 órán á t taní tot tak ma-
gyarul, 27 órán át pedig anyanyelven. — Az 
eredmény ennél a t ípusnál az volt, hogy a ta-
nulók csak néhány helyen tudtak törve magya-
rul beszélni, a legtöbb iskolában azonban még 
dadogva sem bírták magyarul gondolataikat 
kifejezni. Ezek tehát maguknak sem használ-
tak és reánk nézve is elvesztek. 

A fej-típusú iskolában az I—III. osztályban 
9 a magyar taní tási órák száma, 15—19 a ki-
sebbségi anyanyelvé. A IV. osztályban 11 a 
magyar , 19 az anyanyelv. Az V—VI. osztály-
ban 10 a magyar , 20 az anyanyelv. Az ered-
mény itt főleg pedagógiai szempontból volt le-
sújtó, mert a tanulók az előírt anyagot sem 
magyarul , sem anyanyelvükön nem tudták el-
saját í tani . 

A cj-típusú iskolában az I—IV. osztályban 
18—24 a magyar , 6—6 az anyanyelv. Az V—VI. 
osztályban 27 a magyar, 3 az anyanyelvi óra. 
Az eredmény itt volt a legjobb, mert a tanulók 
anyanyelvüket gyakorolták és nemcsak szóban, 
de írásban is kellő fokra emelték. Amellett az 
anyagot is elvégezték és magyarul is úgy meg-

tanultak, hogy az élet küzdelmeiben a magyar 
emberekkel szemben is megállták helyüket. 

Volt azután reánk nézve még egy nagy hát-
ránya a három típusnak, az, ahogyan a típus 
kiválasztása történt. Tanfelügyelői multammal 
igazolhatom, hogy a t ípus megválasztásába 
sem a tanügyi, sem a közigazgatási hatóság 
soha nem szólt bele. Mégis keserű összeütközé-
sek történtek a kisebbségek között. A józanabb 
rész ugyanis megelégedett a cj-típussal, mert 
elsősorban gyermeke érdekeit nézte. A nemze-
tiségi agitátoroktól felizgatott tömeg azonban 
a b)- vagy pláne az aj-t ípust követelte, hogy 
gyűlöletének szabad folyást engedhessen. I l iába 
voltak tárgyilagosak a hatóságok, a kisebbség 
saját kebelében kemény harcot vívott és ellen-
ségeink azt úgy tüntet ték fel, hogy itt nem 
testvérharc folyik, hanem a magyarság elnyo-
mása ellen küzdenek a kisebbségek. 

A szakemberek teljesen megérettnek látták a 
helyzetet arra, hogy ezt a hamis fegyvert ki-
vegyük ellenségeink kezéből és egy olyan ren-
delkezés történjék, mely a típusos iskolák hát-
rányai t kiküszöböli. A 11.000/1935. M. E. sz. ren-
delet ezt szerencsésen oldotta meg. A tantár-
gyak egy részét ezután a tanuló anyanyelvén, 
másik részét magyar nyelven kell tanítani. A 
IV—VI. osztályban pedig az anyanyelvi tár-
gyakat magyar nyelven, a magyarnyelvi tár-
gyakat anyanyelven kell ismételni és számon-
kérni. Az eredmény az lesz, hogy a tanulók 
most már minden kisebbségi iskolában elvég-
zik az előírt anyagot, nem felejt ik el anyanyel-
vüket, de magyarul is úgy megtanulnak, aho-
gyan az állam nyelvét minden magya r állam-
polgártól meg kell kívánni. Elnyomásról sem 
lehet most már beszélni, mert nincs többé vá-
logatás a típusok közt és így a harcok sem is-
métlődnek. 

E r rő l a rendelkezésről a külföld is elisme-
réssel nyilatkozott. Ellenségeink is csak annyit 
tudtak ellene felhozni, hogy a gyakorlatban a 
közigazgatási hatóságok majd megakadályoz-
zák a becsületes keresztülvitelt. Aki azonban 
ismeri a magyar közigazgatás gondolkozását, 
az tudja , hogy nálunk a miniszteri rendelkezé-
seket lelkiismeretesen szokták végrehajtani . 
Eziért ezzel a váddal nem is érdemes foglal-
kozni. I t t inkább a hazai magyar tanítóságot 
és a közvéleményt akarom megnyugtatni , mert 
látom, hogy bizonyos körök hazaf ias aggoda-
lommal fogadták a rendeletet. Ezeknek azt 
mondom, hogy az erőszak nem nemzetfenntartó 
erő, hanem rombolás. Ezzel szemben a megér-
tés és bizonyos fokií engedékenység hatalmas 
vonzerő. 

Nekem az a legszentebb meggyőződésem, 
hogy ennek a rendeletnek nyomán kiküszöbö-
lődnek az ellentétek és nemzetünk nagy célki-
tűzéseit a kisebbségeknek azok a tagja i is tá-
mogatni fogják, akik nem olvadnak be teljes 
szívvel a magyar népiségbe. 

A bölcseseg közelebb van hozzánk, ha lehaj-
tunk, mint akkor, amikor magasba szállunk. 

Jacob Wassermann. 
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A V I D Á M S Á G H Á Z A 
í r t a : H A L M O S PÉTER 

A verőfényes olasz ég alatt 500 évvel ezelőtt 
virágos kert közepén állott egy hófehér kas-
tély, amelynek homlokzatát díszítette ez a fel-
írás. A járókelő azt hihette, hogy derűs szóra-
kozóhelyet jelent a „Casa Giocosa", pedig 
időnként kacagó gyermekhangok vegyültek a 
kert csendjébe, mert a Vidámság Háza — is-
kola volt. 

Iskolát neveztek így fél évezreddel ezelőtt. 
Sok, sok iskola épült azóta, sokféle felírás je-
lent meg homlokzatukon, de ez soha. És mégis 
ligy érzem, nem tévesen került ennek az isko-
lának a falára ez a derűs mottó. Sőt, tovább 
megyek: nyugodt lélekkel fe l í rhatná a ma ta 
nítója iskolájára most is, amikor má r sok szak-
tudomány apró csi rá i t vetegetjük el komoly, 
nehéz munkával a kis emberkék lelkébe. Mert 
a munka és a derű édestestvérek. 

Nézzük meg, szükség van-e éppen ma arra, 
hogy a gyermeksereg, a magyarság záloga a 
Vidámság Házában nevelődjék, érlelődjék ma-
gyar emberré, a mai kor szellemének megfe-
lelő embertípussá1? És nézzük meg azt is, me-
lyek azok a követelmények, eszközök, amiknek 
alkalmazása valóban méltóvá teszik iskolánkat 
erre a névre. 

Mi történnék akkor, ha puszta ismerethal-
maz átadására törekednék csupán a népiskola? 
Elérné-e a nevelő-oktatásnak azt a célját , hogy 
a gyermek erkölcsi jellemmé fe j lődjék? El-
képzelhető-e a lélek úgy, hogy csupán az ér-
telmi rész kiemelésével az érzelem és az aka-
ra t területei hát térbe szoruljanak? A pszicho-
lógiával foglalkozók már régen kimutatták, 
hogy a léleknek ez a három területe szét nem 
választható. Nincsen értelmi anyag, amely va-
lamiféle érzelmet bennünk nem keltene. IIa a 
tanító ezt tudja, éreznie kell, hogy hatalmas 
fegyver van a kezében, mert hisz a legegy-
szerűbb értelmi anyag átadásával is mély nyo-
mokat hagyhat a gyermek lelkében. 

„A gyermek lelkének érzelmi területe olyan, 
mint a tó, amelynek felülete még sokáig re-
meg, amikor már a belédobott kő régen a fe-
nékre szállt alá." (Komis dr.) — A tanító leg-
fontosabb feladata tehát az, hogy helyesen vá-
logassa meg azokat a köveket, melyekkel a 
gyermekek érzékeny lelkét rezgésbe akar ja 
hozni. 

Az első pillanat, melyet az iskolába lépő 
gyermek a tanteremre vet, jelenti az első mély 
hatást , amely döntő jelentőségű egész évi mun-
kánkra. I t t dől el, v á j j o n a gyermek családias 
derűt érez-e s hogy a tanító a Vidámság Házá-
nak nevezheti-e iskoláját . 

A tiszta, rendes, napsugaras , virágos iskolá-
ban vá r j a derűs lélekkel a tanító a gyermek-
sereget. Most, a fogadás pillanataiban bizonyo-
san mosolygott, de a tanév folyamán bizony 
számtalan esetben komoly lesz az arca. De is-
kolá ja ilyenkor sem veszti el a Vidámság Háza 
jellegét, hiszen a derű nem mindig a mosoly-

gásban, a nevetésben nyi lvánul meg, hanem a 
lélek munkába mélyedt, csendes derűje lesz a 
legértékesebb derű. Hiszen tudjuk , hogy a szo-
morú témának is megvan a maga sajátos de-
rű je , mely a kiegyensúlyozott lélek harmóniá-
ját tükrözi. 

Ahol a mosolygó ember megjelent, ott min-
denki mosolyogni kezd. Sokszor tapasztaltam 
az iskolalátogatás során, hogy a merev ülés-
ben, hátratet t kezekkel megrökönyödött gyer-
meksereg feloldódott, amikor a terembe lépve, 
mosolygó arccal köszöntöttem őket. Mosolyog-
tak. Igen, mert érezték, hogy nem csupán az 
arc mosolygott, hanem a lélek derűjét tükrözte 
a szem. És ez a hatás végigvonult a gyermekek 
arcán, betöltötte az iskola légkörét a komoly 
munka közepette is. A g-yermekek vígabbak, 
bá t rabbak lettek. Egyszeriben megteiajmtő-
dött a Vidámság Háza. S amikor másodszor 
mentem el ugyanabba az iskolába, a gyerme-
kek mosolygó arccal, derűs lélekkel üdvözöltek 
már az utcán s az iskola udvarán. A tóba do-
bott kő már rég a fenékre szállott, de a tó felü-
lete még mindig remegett. Igen, mert valami 
láthatat lan szimpátiaszálak fonódtak a lelkek 
közé, a szívek közé, amelyek a szemeken keresz-
tül az együttérzést, a szeretetet sugározták. S 
ez az együttérzés, ez a szeretet utat nyitott az 
értelemnek is, s az arcokról a lélek harmóniája 
tükröződött, amit a jól végzett munka érzete 
váltott ki. 

Amikor gyakorlóiskolánkban megalakítottam 
a cserkészapród-csapatot s már az első össze-
jöveteleken megéreztettem, hogy az apród kü-
lönb fivi, mint a nem cserkészapród, s hogy vi-
selkedésével, munkájával , minden ténykedésé-
vel r á kell szolgálni az apródnévre, — valami 
csodálatos boldogság vonult végig a fiúk arcán. 
De elhatározás is. S ezt az elhatározást a tet-
tek, a jócselekedetek gyakorlásának egész so-
rozata követte. És ezekben a f iúkban lassacs-
kán kibontakozott az aktív, a cselekvő ember 
t ípusa. Igen, mer t ezeket az összejöveteleket 
mindig a közvetlenség s a szeretet jellemezte. 
I t t tehát az érzelem hatással volt az értelemre, 
amely megmozgatta az akaratot. S a víg nótá-
zás, a derűs já ték sohasem volt tomboló rakon-
cátlankodás, banem a lélekből fakadt derű. A 
léleknek ez a derű je megtöltötte az egész iskola 
légkörét, ami megnyilatkozott a munkában s 
az erkölcsi nevelés egész területén. Tgen, mert 
a látszatfegyelem, a drill helyett a gyermekek 
lelkét megtöltötte a tudatosság, ami tulajdon-
képpen nevelésünk végcélja. í g y a lakí tgat ja a 
ma tanítója a szeretet s a közvetlenség erejével 
a Vidámság Házát . 

A vonzó közvetlenség, a szeretet, a családias-
ság megnyilatkozik tantermem a j ta jának kül-
sején is. Egyik tanítójelöltünk, aki az iskolát 
meleg otthonának érezte, t i tokban két rajzot 
készített. Az egyiken nemzeti lobogónkat, meg-
h a j t ó fiút, alat ta ez a felírás: „Isten hozott!" 
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A másikon foglalatoskodó gyermekek, a ra jz 
alatt ez: „ A mi otthonunk." Sohasem fogom el-
felejteni azt az örömöt, boldogságot, amit en-
nek a két rajznak, fel írásnak a felfedezése a 
gyermekek lelkéből kiváltott . A tanítónöven-
dék ugyanis ezt a két ra jzot este, t i tokban füg-
gesztette az aj tóra . És ez a terem a gyermekek 
lelkében nem a rideg iskola terme, hanem a 
családiasság, a szeretet helye, a Vidámság 
Háza. 

Az ilyen, a tanító szeretetével megtöltött leve-
gőjű, külsőségeiben is a szeretetet sugárzó, 
vonzó iskola sohasem fogja nyesegetni, avagy 
szétrombolni a termőrügyeket, hanem azokat, 
mint a meleg napsugár, kibontogatja , nemes 
gyümölcsöt érlel a népiskolai tanítás-nevelés 
egész területén. I t t a becsületes munka derűje 
s a jól végzett munka nyomán a lelkek harmó-
n iá j a vonul az iskolába, mert lá thata t lan szá-
lak szövődtek a gyermekek és a tanító szíve, 
lelke közé. Ezt pedig a tanító egyénisége, sze-
retete, szuggesztív ereje biztosítja. * 

Ez az erő, ez a hatás azután végigvonul a 
népiskola összes tárgyain. Mert a tárgyakat , az 
anyagot nemcsupán tudni, hanem főleg szeretni 
kell, mert csak úgy, a szereteten, a lelkiségen 
keresztül vonulnak a Vidámság Házába s rak-
tározódnak el a gyermekek lelkében. 

„A mi zászlónk" című olvasmány (Quint— 
Drozdy olvasókönyv IIT. oszt.) tárgyalásánál a 
gyermekek lelkében a pozitív 'öröm, boldog-
ság) és negatív (szomorúság) érzelmek soro-
zata vonul át. Mulasztást követne el a tanító, 
ha az érzelmeknek ezt a hullámzását nem ak-
názná ki az elmélyítésnél. És amikor gyerme-
keim az elszakított területre, a magyar nemzet 
f iaira és a magyar szívekre gondoltak, az a 
vágy élt a lelkükben, hogy a magyar színeket 
tűzzük ki Magyarország térképe fölé. Ezt a lát-
szólagos külsőséget a gyermeki lélek derűje 
hozta létre s tartalommal töltötte meg. Amikor 
a Magas-Tátra földrajzi egységét tárgyalom, 
tájszemléletet nyújtok, a gyermekeknek nem-
csupán az értelmét mozgatom meg, hanem 
egész érzelmi világát. Mert nemcsak az értelem-
hez szólok akkor, amikor a gyermekek ennek a 
tá jnak életét, elhelyezkedését lá t ják és csodá-
latos szépségében gyönyörködnek, hanem az 
érzelemhez is. A Tarpataki vízesésnél megállok 
gyermekeimmel, elképzeltetem a környező csen-
det, amelybe belevegyül a vízesés hangja s a 
t á j a gyermek lelkében úgy helyeződik el, mint 
a templom, amelyben a vízesés zenéje az or-
gona. Ez a képzeletre hatás pedig áhitatot kelt 
s a lélek a Teremtőhöz száll, aki ezt a csodásan 
szép gyönyört a Kárpátok koszorújába illesz-
tette s a m a g y a r népnek adta. Szomorúság is 
kél a lelkekben, hogy a Magas-Tátrát , a Kár -
pátok gyöngyét idegenek bitorolják. De a re-
mény, a bit is, hogy munkával , testvéries 
együttérzéssel, összetartással újból a mienk 
lesz. S a taní tás után is kinthagyot t t á j r a j z 
szemlélése, amelyet a vidék jellegzetes képei 
ölelnek körül, a jól végzett munka derűjében, 
a lélek harmóniá jában nyer kifejezést. 

A Vidámság Házában a számolás-mérés is a 

lélek derűjé t tükrözi vissza akkor, ha nem a 
gyermektől távoleső, vele,- környezetével össze 
nem függő feladatokat oldatok meg. És a logi-
kai megoldás gyönyörét keltem a gyermekek 
lelkében, ha annak a feladatnak a logikai me-
nete a gyermek sa j á t j a s a megoldás eredmé-
nye az ő aktivi tásának gyümölcse. í gy nyúj tok 
ennek az igazán reális tárgynak keretében az 
értelemnek is, de az érzelem világának is. 

Amikor a természeti és gazdasági ismeretek 
taní tása körében így ősszel kirándulunk, lehe-
tetlenség, hogy észre ne vétessük azt a festői 
szép képet, színpompát, hangalatot , amit a szí-
nesedő falevelekkel a természet nyújt . De nem 
elégszem meg csak a szemléletek nyúj tásával , 
elraktározásával. Nem csupán az értelemnek, 
de az érzelemnek is nyúj tok akkor, h a a t e r -
mészetnek ezt a csodálatos munkáját , célszerű 
berendezését éreztetem meg, amelyben gyerme-
keim a Teremtő kezét, bölcs gondoskodását lát-
ják. Vagy próbáljuk csak meg, hogy gyerme-
keink csak pici, szemmel könnyen átfogható, 
pl. fiives terület életét szemléljék lehasalva. A 
természet életének csodálatos visszhangja tá-
mad a gyermekek beszámolásaiban, amelyek 
mind, mind maradandó értékekként raktáro-
zódnak el és kerülnek felszínre a Vidámság 
Házában. Az ilyen vizsgálódások nagy átala-
kító hatással lesznek a lélek minden területére. 

Még a nyelvi magyarázatok taní tásánál is 
megjelenik a lélek derűje, ha a nyelvvel való 
foglalkozás nem száraz, elméleti, hanem az éle-
tet jelenti. Ha nem tudomány, amit rákény-
szerítünk a gyermekre, de az élő nyelv vizsgá-
lata, amely megmozgatja a gyermek értelmét, 
érzelmét és akara tá t egyaránt . E r re gyönyörű 
példákat találunk az Egységes Vezérkönyvek 
sorozatában, Drozdy vezérkönyveiben. 

Hogy az érzelmi hatásnak mekkora értéke 
van a népiskola munká jának minden területén, 
minden vonatkozásában, elegendő, ha össze-
hasonlít juk a derűs és kelletlen lelkiállapotban 
végzett munka értékét. 

Minden időben volt szükség a Vidámság 
Házára, hisz 500 évvel ezelőtt is azért létesült a 
„Casa Giocosa", mert érezték, hogy pusztán a 
tudományok száraz átadásával nem formálhat-
ták ki az erkölcsi jellemet, amelyre minden 
idők társadalmának mégis szüksége volt. Szük-
séges ez különösen ma, amikor ezer sebtől 
vérző, megnyomorított hazánknak aka r juk ki-
alakítani azt az embertípust, azt a társadalmat , 
„amelynek lelkében teljes tudatossággal élje-
nek és egész érzésvilágát áthassák az emberi és 
nemzeti lélek örökké ragyogó ékességei, soha 
el nem muló örök értékei: a család, a vallás, a 
haza". Aki a magyar jövő, a gyermek jövő fej-
lődését, lelki berendezettségét szívén viseli, az 
átfogó nemzetnevelés ügyét szolgálja, nem lehet 
lehorgasztott fejű, búslakodó, mert a hit, a 
remény a magyar feltámadásban csak derűs 
lelkeken keresztül erősödik gráni tfal lá . „A re-
mény felemelt fejjel j á r ! A bizakodás hangja 
énekszó! A szebb jövő arca mosolygó." H a ezek 
ütnek állandó tanyát a ma Vidámság Házában, 
ne féltsük a fegyelmet, ne az értelmet, mert a 
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vidám, derűs lélek tud csak szeretetet, örömöt 
sugározni, amire a derű édestestvérének, a 
munkának nagy szüksége van. 

És most végül azt kérdem, kedves magyar 
tanítótestvéreim, érzitek-e, hogy éppen a mi 
iskolánk hivatott el ar ra a nagy feladatra, 
hogy a magyar gyermek arcán boldog mosolyt 
fakasszon? Érzitek-e, hogy szent célt szolgá-
lunk akkor, amidőn a sikeresen elvégzett munka 
fölött egy elismerő, jóságos szavunkra meg-

jelenik a magyar jövendő arcán a megelégedett 
mosoly? Érzitek-e, hogy az Úristen kedvére cse-
lekszünk akkor, amikor hívásunkra megjelenik 
a gyermek arcán ez az isteni eredetű vonás, 
mely csak az ember számára adatott meg? 
Emelj fel minden fejet, töröl j le minden köny-
nyet, fakassz dalt minden ajkon, hiszen: 

„Aki dalol, sohse f á rad el, 
Aki felnéz, sohse csügged el, 
Mert a dalt a jkunkra a jó Isten a d j a . . . ! " 

A Z Ű J L É L E K T A N S Z E R E P E A Z I S K O L Á B A N 
— Ruth Thomas, a St. Gabriel's College neveléstanárának a New Era f . évi júl.—aug. 

számában megjelent tanulmánya nyomán. — 

Nem könnyű dolog elkülöníteni egymástól 
azokat a tényezőket, amelyek a nevelésnek 
mai szerény föllendülését előidézték. Nagy 
része van ebben az életszínvonal általános 
emelkedésének s a társadalmi élet megválto-
zott stílusának. Az ú j lélektan csak egyike ama 
sokféle behatásnak, amely előtt az iskola ú jab-
ban megnyílt. Mindamellett igen jelentős moz-
zanat, hogy maguk a lélekbúvárok is az iskola 
felé fordítják tekintetüket és egybehangzóan 
megállapítják, hogy a pszichológiai vizsgála-
toknak igazi tere az iskola, nem pedig a kli-
nika. S a nevelők szerte az egész világon ú j 
gyakorlat i kiindulásokat, megoldásokat fűz-
nek a gyermek természetéről alkotott ú j elmé-
lethez. 

Lássuk, mit is köszönhetünk az ú j lélektan 
csaknem negyedszázados ura lmának? 
A tanító megváltozott szempontja. 

Elsősorban is az egész nevelőtevékenység, a 
nevelésnek egész gyakorlata sokkalta nagyobb 
jelentőségű lett, mint bármikor ezelőtt. A hang-
súly, a nyomaték nem az iskolán, hanem a 
családi otthonon van. Ma már általánosan el-
fogadott igazság, hogy a gyermek fejlődésére 
végtelen fontosságuk van a legelső életévek-
nek, mert ezek r ak j ák le egész társadalmi tá-
jékozódásának, orientációjának az alapjait . Az 
állandóan elégületlen felnőttel foglalkozva, nem 
jelenlegi társadalmi és vagyoni helyzetét, ha-
nem inkább a családi körben szerzett legrégibb 
érzelmi benyomásait ku ta t juk . 

Az a gyermek, aki nélkülözni véli a szeretet 
melegét, szorongó félelmeknek és heves láza-
dozásoknak prédá jává lesz; az ilyenből válik 
az iskola problematikus gyermeke és a ké-
sőbbi gyanakvó, hol félénk, hol lázongó fel-
nőtt. S bár különösen hangzik, tény, hogy al ig 
hagy r a j t a nyomot, amire időközben megtaní-
to t ták: ugyanaz marad, akár a mennyiségtant, 
aká r az ékesszólást, vagy pedig csupán a há-
rom. alapismeretet sa já t í to t ta el. 

I ly esetben természetesen végtelenül nehéz 
a helyzete a tanítónak, aki legelső feladatául 
mégis csak a szükséges ismeretek közlését te-
kinti . Be kell látnia, hogy egész elméleti fel-
készültségével sem képes a félénk gyermekből 
kevésbbé félénk felnőttet nevelni és hogy az 

ijedtség a tanultakat a bizonytalanságnak nyo 
masztó, mire sem használható terhévé változ-
ta that ja . 

Ha efféle probléma merül fel, az avatott ta-
nító nyomban lefejt i magáról a hivatali tógát 
és mindenekelőtt érző emberi lénnyé alakul, 
aki minden képességével azon van, hogy meg-
teremtse azt a viszonyt, melyre a gyermeknek 
a legnagyobb szüksége van, vagyis hogy ér-
zelmet, ragaszkodást nyúj t son és fogadjon. 
Egyidejűleg a r r a i r ány í t j a törekvését, hogy ne 
a voltaképeni feladatát végezze, tehát hogy ne 
osztályozzon és a vizsgákra készítsen elő, ha-
nem hogy a lélekgyógyítás magasztos hivatá-
sát töltse be. Megértés, megfigyelés és gondos 
bánásmód segítségével a tanító az orvosnak a 
szerepét l á t ja el s a rendes élet föltételeinek 
megteremtésével megelőzi, e lhár í t ja a rendel-
lenes fejlődést. 

A modern tanító emberségének és rugalmas-
ságának két beszédes t anú je le van: az egyik 
barátságos és kölcsönösen támogató viszonya 
a gyermektanulmányi intézetekkel, rendellenes 
gyermek esetében, a másik pedig bensőséges 
kapcsolata a gyermek otthonával s mindazok-
kal az otthoni állapotokkal, amelyek a gyer-
mek érzelmi életét i rányí t ják . 

Fegyelem. 
Óhatatlan, hogy az ily benső kölcsönös meg-

értés ne változtasson bizonyos mértékben a 
gyermek helyzetén az osztályban. Némely ese-
tekben sok mindent el kell nézni az ily egyéni 
gyermeknek, más esetekben viszont sokkal töb-
bet kell tőle megkövetelni. Néha nem tar thatni 
fenn vele szemben mereven és pártat lanul a 
társas és az erkölcsi tízparancsolatot, sőt a 
gyermekkor iránti tekintetet még csak emeli 
az ily egyéni gyermek súlyos és messze kiható 
problémáinak figyelembevétele is. A mai ta-
nító tehát nem követi és nem alkalmazza va-
kon a tiszta erkölcs hajlíthatatlan szabályait, 
hanem inkább arra összpontosítja törekvését, 
hogy a gyermekkel karöltve fölfedezze azt az 
új erkölcsi törvényt, melynek uralma alatt 
gyermekek és felnőttek őszintén és bátorságo-
san megélhetnek egymás oldalán. 

Ebben — és nem valami szeszélyes önfegyel-
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mezésben — áll az ú j fegyelem. S csak keve-
sen tud ják közülünk, hogy ez mekkora felada-
tot ró a tanítóra. 

E tekintetben éppen nem r i tka a szenvedé-
lyes tiltakozás az ú j kísérletezőkkel szemben: 
,.I)e hiszen az ú j lélektan mindent kimagya-
ráz és mindent meg is bocsát! H á t akkor 
ugyan mi marad meg számunkra az erkölcs-
tanból 1" Er re a lélektan részéről a válasz az, 
hogy azok a magyarázatai , amelyeket a nehe-
zen alkalmazkodó gyermekről nyúj t , egyben 

Pedig a gyermek távolról sem ezt k íván ja . 
A kisded paraz i t a szeretete ugyan erőtel jes 
támogatást követel a szülőktől, ám a fejlődés 
későbbi fokán — ha csökkenő mértékben meg 
is marad benne a parazit izmus — a gyermek 
már inkább csak vezetést, i rányí tás t igényel, 
mégpedig kezdetben a tanítótól, majd iskola-
társaitól, végül pedig, fölserdülten, az egész 
társadalomtól. Elvégre a tel jes mértékű ön-
fegyelmezés még a felnőttnél is nagyon r i tka , 
mert a felnőtt egyén végeredményben szintén 

Hóman Bálint kultuszminiszter megnyitja a Buda visszafoglalásának emlékére rendezett 
kiállítást. Miniszterünk mellett Tasnádi Nagy András kultuszállamtitkár. 

xitmutatásul szolgálnak alkalmazkodására nézve 
is. I Ia sikerül a féltékeny gyermeket meggyőz-
nünk arról, hogy őt vélekedése ellenére igazi 
szeretet környezi, ezzel megelőzzük vagy meg-
szüntet jük a féltékenységből származó erkölcs-
telen kilengéseket: a szeszélyeket, hazugságo-
kat, rombolószellemet, sőt lopást is; ezzel föl-
szabadí t juk az értelmet a féltékenység lenyű-
göző gondjától s azon túl a gyermek minden 
tehetségével részt tud venni az iskola munká-
jában. 

A szabad fegyelmezéssel nem mindig a leg-
bölcsebb alapokon kísérleteztünk. Ama törek-
vés közepette, hogy elkerüljük a tekintély 
nyers érvényreemelését, és hogy lehetőleg meg-
őrizzük a gyermek vonzalmát szülei, tanítói s 
a törvények eszménye iránt, nem egyszer sutba 
vetet tük a tekintélyt magát is. Ezt cselekedték 
időtlen-idők óta a túlságosan elnéző szülők s 
ugyanezt teszik maiglan a kevéssé gondos ön-
fegyelmező rendszerek is az iskolában. 

csak kivonata az egyre szélesedő szociális kör-
nyezet kiválasztotta eszméknek és értékeknek, 
nem pedig elszigetelt egyéniség. 

Bizonyos esetekben a gyermek maga is érzi 
a helytelenül alkalmazott önirányítás bilin-
cseit. Ismertem olyan gyermeket, aki r imán-
kodott, hogy küldjék őt „közönséges iskolába", 
ahol az illedelem, a ruházkodás, a szabadidő 
felhasználása stb. nem jelent külön fej törést 
az egyéni gyermeknek. íme, egy érdekes pro-
bléma a jövőre: annak a céltudatlan, kapkodó 
vezetésnek a tanulmánya, amely mellett a gyer-
mek nem a tekintély elnyomó hatalmát, hanem 
éppen a vezetés biztonságának a hiányát érzi. 

Tanterv, tananyag, módszer. 
Az ú j lélektannak a tan í tás menetére gyako-

rolt hatása egyenesen for rada lmi volt. A gyer-
mekjátékok gondos tanulmányozása ugyanis 
mihamar fe l t á r t a a lélekbúvárok előtt, hogy ez 
a játék nem találomra való tevékenység, ha-
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nem komoly kísérlet a gyermek részéről arra, 
hogy megértse először a világot alkotó anya-
gokat és tárgyakat, másodsorban pedig azokat 
a tevékenykedéseket, amelyekben a felnőttek — 
a gyermek szemeláttára — örömüket lelik. 
Amikor a gyermek a kertben ás, valójában kí-
váncsian födözi fel a homok, ásó és a gödör 
nyúj to t ta lehetőségeket. S ha egyebet sem tesz 
— a felnőtt szempontjából —, mint hogy ki-
ássa, majd ismét betemeti a gödröcskét, mégis 
tucatnyi természeti törvényt födöz fel. 

A postást játszó vagy a látott filmet ú jból 
előadó fiú egyúttal bizonyos társadalmi hely-
zeteket is fel tár s emezeknek érzelmi oldala 
tekintetében is kísérleteket végez. Egyik gyer-
meket sem kell ösztökélni, hogy folytassa a 
maga tevékenységét. A gyermekben ugyanis 
csakúgy megvan a vágy, hogy uralkodjék a 
maga világának dolgai és személyei fölött, 
mint a felnőttben, s ha tudat lansága mia t t szé-
gyenbe kerül és alacsonyabbrendűnek kell ma-
gát éreznie, csakúgy elégedetlen. 

S ez az egyszerű tény útmutatás t n y ú j t a 
nevelőnek mind az osztályban követendő mód-
szerre, mind pedig a taní tás anyagára nézve. 
Napnál világosabb lett, hogy a régi módszer, 
amely mellett a tanító választotta a t an í tás 
anyagát, a gyermek pedig csak figyelt — ha 
ugyan figyelt —, egyedül a tanítói tekintély 
hatalmával volt fenntar tható; ellenben, ha a 
fegyelem ú j felfogását követ jük és kellő súlyt 
tulajdoní tunk a gyermek szempontjának, ak-
kor azt a módszert végleg el kell e j tenünk. 

Kétségtelen, hogy a gyermek igazán érdeklő-
dik egyes kirívó jelenségek iránt, amelyekkel 
az iskolán kívül találkozik. Nos, a gyermek ér-
deklődését mindenesetre követnünk kell, a ta-
nításnak tehát ezeket a jelenségeket kell fel-
ölelnie. Igen ám, de ezek a jelenségek a gyer-
mekek és környezetük szerint változnak: a fa-
lusi gyermek ürgét akar önteni, a városi meg 
a tűzoltóság gőzfecskendőjét vágyik látni. Á 
tanmenetnek tehát szintén változnia, alkalmaz-
kodnia kell. Ám, hogy' lehessen egyáltalában 
tantervet kovácsolni, amikor előre nem tud-
hatni, hogy minő esetleges körülmények — 
cirkusz érkezése, egy házsornak a lebontása, 
stb. — keltenek az egész osztályt magukkal ra-
gadó érdeklődést? Jobb volna tehát a tan ter -
vet utólag s nem előzetesen összeállítani — s 
hova-tovább tényleg is történik az. 

Ennyi t a taní tás anyagáról . Kérdés már most, 
hogy mikép tá rgya l juk azt, miféle módszert al-
kalmazzunk1? 

A gyermek azt szereti, ha játék közben te-
vékenykedhetik, gyakran testileg, kivált ami-
kor anyagokról és eszközökről van szó, de szel-
lemileg is, kérdezősködve például, hogy miér t 
hull a homok a gödörbe, elvezethetni-e a göd-
röt a Föld közepéig, stb. Nos, ha előzetesen 
felvilágosít juk őt — leckét adunk neki — a 
gödrök, üregek természetéről, mindezek a kér-
dezősködések elmaradnak s a gyermek épp-
úgy megismerkedik a gödrök mibenlétével, 
mint alkalomadtán a történelem színes esemé-

nyeivel. A természetes módszer tehát abban áll, 
hogy amennyiben a tanteremben csak lehető-
ség van rá, módot nyujtunk a valóságos kísér-
letezésre s aztán ehhez szabjuk tanításunkat, a 
kísérletek előhal adásához illeszkedően. 

S hogy történik ez a gyakorlatban? Lássunk 
rá példát. 

Tízesztendős gyermekek taní tója észrevette,, 
hogy a taní tványai gyermeklapot forgatnak, 
t i tokban olvasgatják az óra alatt s alkalom-
adtán hivatkoznak is a benne közlöttekre. Be-
látta, hogy tehát az vijság érdeklődésüknek a 
középpontja. Nyomban alkalmazkodott a hely-
zethez s az újságot választotta az osztály te-
vékenységének központ jává is. Az i f júság i l a p 
egyes számai szolgáltak tanulmányul, azokból 
kérdezgetett a tanító s a növendékek az újság-
számokban közöltek a lap ján adták a felelete-
ket. Csakhamar fölmerül t az eszme, hogy maga 
az osztály is szerkeszt és kiad egy gyermeklapot 
s ekkor kisült, hogy számos osztály^tag maga 
akar ily lapot megjelentetni. Az erről folyta-
tott megbeszélések során megegyeztek a növen-
dékek, hogy egyikük ma jd a sportesemények-
ről számol be, másikuk egyéb újdonságokat,, 
híreket közöl, a ha rmadik — mert szélkakas 
van a házukon —• az időjárásról ír, negyedik a 
divatról, akadt, aki mesél, sőt aki versekkel 
l á t j a m a j d el a lapot. A tárgy»lások közbeit 
szó esett az előfizetési díjakról, ezek kezelésé-
ről és nyi lvántartásáról , a szerzői tisztelet-
díjakról, az ú jságpapí r előállításáról és beszer-
zéséről, a sokszorosításról és a lap postai szál-
lításáról. Megannyi hálás téma! A gyermekek 
test.ileg-szeilemileg tevékenykedtek, kísérletez-
tek s egyáltalában nem törődtek azzal, liogy 
anyanyelvi, földrajzi vagy történelmi órára 
gyűltek-e egybe. A serény tevékenység ledön-
tötte a válaszfalat az egyes tantárgyak, lecke-
órák közt s a t a r í tó önelégülten állapította 
meg, hogy valamennyi tevékenység pompásan 
előmozdította az ő törekvéseit, mindeniknek 
megvolt az értelme, mert megvolt a maga 
célja. 

Az ú j lélektan a gyakorló nevelővel karöltve 
végérvényesen megállapította, hogy a gyer-
mek élénk szükségét érzi a tanulásnak, mert 
reá nézve a tanulás csak egyik módja annak, 
hogy megszerezze az uralmat a környezete fö-
lött. Ám, honnan van akkor, hogy némelyik 
gyermek mégis húzódozik a tanulástól? Ennek 
első oka, hogy a múltban a tanul tak nem áll-
tak eléggé világos egybefüggésbeu a növendék 
környezetével s a gyermek nem látta át, hogy 
azoknak segítségével miképen válhat ik ú r r á a 
környezetén; másodszor pedig a népesebb osz-
tályokban folyt taní tás a növendékeknek egy 
keskenyebb, kevésbbé jó felfogóképességű ré-
tege számára éppenséggel nem a hatalomhoz 
vezető u t a t jelentette, hanem — mert nem tu-
dott a többivel lépést t a r tan i — ellenkezőleg 
az alsóbbrendűség érzetét támasztotta fel benne 
s emennek lidércnyomása alatt ez a réteg le-
mondott az érvényesülésről s belenyugodott a 
tudat lanságba és a szégyenbe. 
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Szervezet és fölszerelés. 
Mondanunk sem kell, hogy a meghányt-ve-

tett ú j eszmék, tervek egyáltalában nem tűrik 
meg a régi órarend kötöttségét. Mindamellett 
az órarendnek is meg kell adni a magáét, de 
csakis abban a mértékben, amennyire azt az 
értelmi folyamatok ú jabb ismerete szükségessé 
teszi. Nincs az a gyermek, aki a bábszínházra 
szánt negyven perc lepergése után nyomban 
készségesen visszatérne a munkaeszközökkel 
való babrálgatáshoz. I lyenkor bizony elég ne-
héz feladat az osztály visszaterelése a komoly 
foglalkozásokhoz. 

Ismételten hangoztat juk, hogy történelem, 
földrajz és természetrajz egyazon osztályban 
egy időben és ugyanama tevékenység kereté-
ben tárgyalandó, ezek a tan tárgyak tehát egy-
mástól külön nem választhatók. 

Viszont meg kell jegyeznünk, hogy a napi 
foglalatosság okvetetlenül bizonyos szaka-
szokra osztandó. Bizonyos képességeket mind-
addig gyakorolni kell, amíg automatikusokká 
nem válnak és minden fennakadás nélkül nem 
mennek, mert csak így készíthetjük elő a gyer-
meket az érdekesebb osztálytevékenységekre és 
a jövendő társaséletre. Ezek a képességek: a 
számolás s a folyékony írás és olvasás; ezek-
nek a tárgyaknak tehát állandóan szerepelniök 
kell a tanrenden. A kiegyensúlyozott tanmenet 
érdekében azonban itt-ott még oly tá rgyakat is 
be kell iktatni, amelyek számára éppen nem 
ju to t t hely az órarendben; ilyenek: a testgya-
korlás, ének és a szórakoztató olvasás. 

Az ú j oktatás a tanterem elhelyezése és föl-
szerelése tekintetében is sajátos követelmé-
nyeket támaszt. Mindenik tanterem egyben 
munkaterem is, külön munka- vagy foglalkoz-
tató-terem létesítése nem sokat használ. A tan-
teremben olyan asztalok és székek legyenek, 
amelyek a kellő pil lanatban könnyen és gyor-
san eltolhatók, hogy lehetőleg tér nyíljék a 
gyermeknek a cselekvésre és utánzásra. A tan-

terem többi bútorzatú is könnyen elmozdítható 
legyen, hogy az esetenkint alakítandó gyer-
mekcsoportok együttdolgozhassanak. Álló fe-
ketetábla is szükséges az elkészült vagy félig 
kész munkák kiál l í tására, ezenkívül raktár-
helyiség is kell a különféle anyagok és eszkö-
zök elhelyezésére, megőrzésére. Mindezek a kel-
lékek azonban csak járulékosak, még az esz-
közök is elmaradhatnak, a legfontosabbak a 
gyermekcsoportok, sok-sok anyag és — a szak-
avatott, lelkes tanító. 

A vázolt iskolai környezetben különösen ne-
héz a helyzete az egyetlen tá rgyat előadó szak-
tanítónak, tíz éven felüli tanulóknál. Nem ha-
bozunk kinyilvánítani, hogy a szaktanításnak 
egyszersmindenkorra véget kell vetni! Az 
elemi oktatás keretében specializációnak, sza-
kokra taglalásnak helye nincs! 

Más kérdés megint a gyermekek kezébe való 
tankönyvek kiválogatása. A régi összefoglaló 
tankönyvek ideje le jár t , ma már nem tar t juk 
kívánatosnak, hogy a történelmi, földrajzi stb. 
ismeretek egyetlen tankönyvbe szorít tassanak; 
sokkalta jobban beválnak a kisebb terjedelmű 
monográfiák, részlet-ismertetők, amelyekben 
megint a művészi és szabatos illusztratív 
anyagnak ju t a fő szerep. 

Rövidre foglalt át tekintésünkben számos, az 
ú j lélektan szempontjaival kapcsolatos problé-
mára nem terjeszkedhettünk ki. Csak futólag 
emlí t jük meg, hogy a művészetek és az iro-
dalmi ismeretek taní tása nagyot haladt a le-
telt tíz év folyamán, meg hogy megváltozott 
álláspontot foglaltunk el a nyelvtan szőrszál-
hasogatásaival szemben is. 

Számos ú j í t ás még csak most van kialakuló-
ban, ámde a termékeny mag már mindenüt t el 
van vetve, a kísérletező, megfigyelő munka 
mindenik iskolában széltében terjed, a pszicho-
lógusok és a gyakorló nevelők együttműködése 
már meg van szervezve s munká juk eredmé-
nyeinek összefoglalása igen érdekes és tanul-
ságos lesz a legközelebbi jövő számára. 

B 4 I D H O L T Z 
budapes t i szobrának leleplezése a lkalmából í r t a : D É N E S S Z I L Á R D 

Az egymásra torlódó jelentős események for-
gatagában irányítsuk f igyelmünket egy moz-
zanatra. Hiszen nekünk, köznevelőknek látó 
szemmel kell útunkon haladni. Az elénk vetődő 
jelenségek közül, má r a megfigyelés pillanatá-
ban, tudatunk előterébe kell erősíteni azokat, 
amelyek napi munkánk végzése közben bármi-
kor segítségünkre lehetnek. Így például Band-
holtz amerikai tábornok neve, egyénisége, ma-
gyar földön való munká ja , i rányunkban érzett 
megértő jósága is erre kötelez bennünket. 

Ez a kiváló ember, az igazságnak ez a ret-
tenthetetlen bajnoka egy földretiport, agyon-
sanyargatot t nemzetnek kelt pá r t j á r a . Mint az 
1919. év őszén Budapesten működő Négyes Tá-
bornoki Tanács tagja , sok esetben szolgáltatott 
a magyarnak igazságot. Akik vele működtek, 

elbeszélik, hogyan változott i rányunkban haj-
landósága, s a bizalmatlanság ridegsége ho-
gyan melegedett fel lassanként megértő, segít-
ségünkre kelő, hathatós készséggé. Október 
(i-ának nyirkos előestéjén (íme, még a naptár 
is az eseményeknek megfelelő napot mutatott) 
14 — mások szerint 18 •— teherhordó gépkocsi 
állott meg a Magyar Nemzeti Múzeum előtt, 
hogy elhurcolja azokat a műkincseket, ame-
lyekre a román megszállók jogot formáltak. 
Bizonyára sikerült volna is a terv, ha Band-
holtz tábornok meg nem akadályozza. Kérő 
szóra megjelent a Múzeumban, megtiltotta a 
szándék keresztülvitelét, s a kincseket tartal-
mazó helyiségeket lepecsételtette. A lepecsételt 
a j tóra pedig ezt í r ta : Ezt az ajtót a Szövetség-
közi Katonai Küldöttség parancsára lebélye-
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gezte Bandholtz H a r r y Hill. S aztán még egy 
ilyen tartalmú írást ís hát rahagyot t : Akit illet: 
Minthogy a budapesti Magyar Nemzeti Mú-
zeum összes tárgyai a Szövetségközi Küldött-
ség védelme alatt á l lanak, a napos elnök, Band-
holtz tábornok, amerikai delegátus őrizetében 
vannak a kulcsok. 

Ezekről az eseményekről sok érdekes adatot 
ta r ta lmaz önvallomása. Tudniillik há t ramarad-
tak naplójegyzetei, s egy oliiói egyetemi tanár 
k iadásában napvi lágra is kerültek. A könyv 
címe: Egy nem diplomatikus napló. (Ismerte-
tése megjelent Balogh József tollából, a Ma-
gyar Szemle 1935. évi febr. számában.) Ilyen 
jellemzéseket olvashatunk benne nemzetünk-
ről: „Szerencsétlenségében és kifosztottságában 
sem válik szánalmassá." „Az idegen megszál-
lók hazugságának j á rmában él, de a valóságtól 
nem tér el." „Felsőbbségesen különbek, mint 
bármelyik szomszédjuk, hogy vétek a civilizá-
ció ellen, ha ennek az országnak tervbevett 
megcsonkítását folytat ják." , A szövetséges 
nagyhatalmaknak meg kellene ha j t an i fejüket 
azon való szégyenletükben, amit ebben az or-
szágban megengedtek a fegyverszünet után." 

Bandholtz tábornok a Múzeum érdekében 
végrehaj to t t nemes cselekedetével a magyar 
nemzetnek nagy időkre szóló s mindnyá junka t 
há lá ra kötelező jótevője lett. Képzel jük el, még 
a Nemzeti Múzeum mérhetetlen kincsestára is 
mennyire megcsappan, ha 14 megrakot t tár-
szekérre való csökkenti gazdagságát. A terv 
megvalósulása, erkölcsi kárunkat nem is em-
lítve, anyagi tekintetben is f á jda lmas sebet 
okozott volna. Hisz abban a végzetes esztendő-
ben amúgyis, ki tud ja , hány építő évtized si-
keres munkájának fáradságos eredménye ment 
veszendőbe! De ne csak arra a csapásra gon-
doljunk, amely fe jünk felől elmúlott, hanem 
azt a nagy erkölcsi tőkét is mérlegeljük, amely-
lyel bennünket Bandholtz tábornok megaján-
dékozott. Hogy ez mit jelent, hogy mire kell 
értékelni: azt igazán csak mi, m a g y a r nevelők 
tud juk szavakba önteni. Jelenti elsősorban, 
hogy ha a magyar nemzetet a szerencsétlen 
események végeláthatatlan sorozat,-s ájul tan 
földreteperte, még idegen nemzet f ia is segít 
ta lpraál l í tani . S jelent i azt, hogy a magyar 
levegő még mindig régi erejével tud hatni. 
Most is csak az tör tént , hogyha fuval lata a 
hozzánk kerülő idegent megérintette, rövid idő 
múltán megértő bará tunkká lett. Tehát nem-
csak Jókai színes képzelőereje te remt i meg 
Ankerschmidt lovagot, hanem a kérlelhetetlen 
valóság s egyszersmind jó sorsunk is, vigusz-
talásunkra, igazunk védelmére közénk hozza 
Bandholtzot. Ez a kiváló ember s Szent László-
termetű erős egyéniség nemes cselekedetével 
azért is hálára kötelezett bennünket, mert nem-
csak jelenünkbe hozott vigasztalást, hanem jö-
vőnkre is buzdító taní tás t adott. Kemény el-
határozása, ellentmondást nem tűrő fellépése 
bennünket, magyar nevelőket is megerősített 
abban, hogy életcélunkért tovább is az eddigi 
lelkesedéssel, odaadó elhatározással küzdjünk. 
Mert annak a nemzetnek gyermekeit neveljük, 

amely megpróbáltatások titán is mindig talp-
raállott, s ú j r a megizmosodott. S ha tovább el-
mélkedünk, hamar megállapít juk, nem is Band-
holtz az első, aki idegen létére erősíti bennünk 
a nemzeti öntudatot. (A magyar nyelvtudo-
mány épp ebben az évben ünnepli például a 
rokonnyelvek, a nyelvhasonlítás kiváló tudó-
sának, Budenz Józsefnek emlékét, születésének 
századik évfordulóját . Ez a nagy nyelvészünk 
Würthembergben született, Németországban ta-
nult , s göttingeni egyetemi hallgató korában 
egy magyar papnövendék ha tásá ra kezdett a 
magyar nyelv i ránt érdeklődni.) 

Az egymás u tán növekvő magyar nemzedé-
keket nekünk, magyar taní tóknak kell Band-
holtz nevére megtanítani. Ne vár juk, elren-
deli-e a legfelsőbb hatóságunk, hogy i ránta há-
lánkat lerójjuk. Megtalál juk rá mindnyájan az 
alkalmat, hogy taní tás közben, mindjár t az is-
kolai év elején kegyeletes perceket szenteljünk 
emlékének. Egyik tanító a nyár i események 
ismertetése közben tud rá kitérni , másoknak 
az adhat ja meg az indítást, hogy valamelyik 
taní tványunk elbeszéli, hogy a szünetben a fő-
városban jár t , s beszámol tapasztalatairól. Tan-
év közben, a taní tás anyagának feldolgozása-
kor pedig misem könnyebb, minthogy ennek 
a kiváló jótevőnknek nevét is megemlítsük. A 
népművelési előadó is megemlékezhetik róla 
külföldi barátaink mindegyre növekvő sorának 
ismertetése közben. 

H a ezt évről-évre megcselekedjük, nemcsak 
a Szabadság-téri szobor, hanem valamennyiünk 
há lá ja is megőrzi Bandholtz nemes egyénisé-
gének emlékezetét. (Itt emlí t jük meg melléke-
sen, hogy a Nemzeti Múzeumnak művelődé-
sünkre való nagy jelentőségét méltó módon 
hangsúlyozza a róla elnevezett Múzeum-körűt. 
Ezért a Múzeum egyik oldalán elhúzódó Mú-
zeum-utcát nem lehetne-e Bandholtzról elne-
vezni?! 

A tekintély és a szeretet jobban biztosítja a 
fegyelmet, mint akármilyen szigorú eszköz . • • 
Tekintélyt azonban nem szerezhet mindenki, 
ehhez kézzelfogható szellemi felsőbbség, nagy 
tudás, alak és külső megjelenés szükséges ... 

Herbart. 

Nincs abban érdem, hidd el ezt nekem, 
Ha a nő annyi mindent tud, tanul; 
Nevelje gyermekét erkölcsösen, 
Vezesse házát, tartsa rendbe népét 
És költekezzék gazdaságosan: 
Ez a nők legnemesebb bölcsészete. 

Moliére. 
* 

A szellemet arra kell képesíteni, hogy a kü-
lönlegességeiről letegyen, hogy az egyetemest 
megismerhesse és akarhassa... A léleknek ezt 
az átformálását nevezhetjük csak nevelésnek. 

Hegel. 
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f O L A Y F E R E 1 I C 

Alig tud ja a krónikás, hogyan kezdjen hozzá, 
úgy megnehezíti a tolla járását , a szíve érzelme: 
Olaj/ Ferenc halott. 

Gárdonyi Gézának s í r ja fölött az emlékkövön 
az áll : „Csak a teste." Így van a kultuszminisz-
térium mindenki ál tal szeretett, nagyrabecsült 
s tisztelt, kitűnő főtisztviselőjével is: csak a 
teste nyugszik ebben a rab magyar földben, 
amelynek felszabadításáért férf ikorának annyi 
munkában eltöltött esz-
tendején át minden ké-
pességét fordította, a 
lelke a messze felhők 
mögül szüntelen vi 
gyázással, lángolón fog 
ezután is letekinteni 
a t r ianoni bilincshatá-
rokra, amelyeket úgy 
szeretett volna a sa j á t 
két kezével széttépni. 
A szelleme itt él, hat , 
buzdít ' és ihlet tovább 

is mindnyájunkat , 
hogy folytassuk mun-
ká já t és igyekezzünk 
az ő puri tán, őszinte, 
egyenes és lelkes ma-
gyar férf ipéldáját kö-
velni. Százszázalékos 
magyar ember, kiváló 
tudós, talpig férfi, ú r 
volt a szó legnemesebb 
értelmében. 

Korán ment el tő-
lünk: 50 éves volt. Hu-
szonhat éven keresztül 
tel jesí tet t szolgálatot a 
minisztériumban kü-
lönböző osztályokon. 
Első éveit az alapít-
ványi ügyosztályban 
töltötte és itt szerzett 
ismeretei birtokában 
írt később több ki-
tűnő tanulmányt az utódállamoknak a magyar 
alapí tványok ellrn elkövetett hadjára táról . 
Hosszú éveken keresztül dolgozott a népiskolai 
ügyosztályban is, mint Klebelsbeig Kunó gróf-
nak iskolaépítési p rog rammjá t végrehaj tó egyik 
előadó. 1933-ban lett az egyetemi és tudomány-
politikai ügyosztályban helyettes főnök, majd 
a következő esztendőben Hóman Bál in t ugyan-
annak az ügyosztálynak főnökévé nevezte ki, 
ahol nemcsak az egyetemek és főiskolák ügyei-
nek intézése tartozott hatáskörébe, hanem a 
külföldi tudományos kapcsolatok irányítása is, 
ami i ránt mindenkor különös érdeklődéssel vi-
seltetett, számtalan tanulmányban dolgozva fel 
irodalmilag is Magyarországnak főkép Francia-
országgal és Svájccal való kul turá l is kapcso-
latait . 

A világháborúban mint huszárfőhadnagy tel-
jesített szolgálatot. 

Termékeny művelője volt a legújabbkori ma-
gyar kultúrtörténetnek. Ebben a tá rgyban több 
mint 20 könyvet, 400 tanulmányt és cikket írt 
nagyrészt nemcsak magyar , hanem német és 
főleg f rancia nyelven. Műveinek bibliográfiája 
az idén tavasszal hagyta el kis kötetben a saj-
tót, örök emléket ál l í tva munkásságának, amely-

nek egy célja volt: 
ígazságot keresni Ma-
gyarországnak Mun-
kái elé a f ranc ia Tur-
got-nak azt a mondá-
sát ír ta emlékezetül: 
„Megtorpanni a téve-
dés előtt, amelyet le 
lehet küzdeni, bűn az 
emberiség ellen." És 
maga is í rásaiban és 
életében ezt a harcot 
folyta t ta rendületle-
nül — küzdelmet min-
den igazságtalanság el-
len. 

Tudományos mun-
kássága elismeréseül 
számos tudományos 
társaság, így a Ma-
gyar Pedagógiai Tár-
saság, a Magyar Kül-
ügyi Társaság stb. vá-
lasztotta tag jává , a 
szegedi tudományegye-
tem bölcsészeti kara 
pedig 1932-ben „az el-
szakított magyarság 
művelődésügye" című 
tárgykörből magánta-
ná r r á habilitálta, mun-
kái közül különösen 
elismerve „A magyar 
művelődés kálváriája 
az elszakított területe-

ken" c. kitűnő összefoglalást, amelyhez annak 
idején Apponyi Albert gróf í r t előszót. A Kor-
mányzó Úr Ö Főméltósága az egyetemi oktatás 
és a tudományos irodalom művelése terén szer-
zett érdemei elismeréséül legutóbb az egyetemi 
rendkívüli tanári címet adományozta részére. 

Külföldi t anu lmányút ja i során beutazta úgy-
szólván egész Európát : könyvtárakban és levél-
tárakban végezve szaktanulmányokat és forrás-
kutatásokat kultúrtörténeti munkái számára, 
amik közül nemzetközileg is elismerést talált 
különösen a magyar történetírás f rancia meste-
rének, Sayous Edouard egyetemi tanárnak élet-
rajzával . 

Különösen eredményés tevékenységet fe j te t t 
ki a külföldi tankönyvek magyar vonatkozású 
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anyagának nemzetközi revíziója területén, amely 
tevékenységnek egyik magyar kezdeményezője 
volt. E tárgyban több mint hatvan tanulmánya 
és könyve jelent meg. A Magyar Tudományos 
Akadémia kebelében működő Szellemi Együtt-
működés Magyar Nemzeti Bizottsága Külföldi 
Tankönyvügyi Albizottságának választott elő-
adója volt. 

Mint az egyetemi ügyosztálynak főnöke, tevé-
keny részt vett Hóman Bálint közoktatásügyi 
miniszterünknek Ausztriával, Olaszországgal, 
Németországgal és Lengyelországgal kötött 
kul turá l i s egyezményeinek előkészítésében. Az 
itt k i fe j te t t érdemeiért az olasz k i rá ly a korona-
rend parancsnoki keresztjével és az osztrák köz-
tá r saság elnöke pedig az osztrák érdemkereszt 
középkeresztjével tün te t te ki. 

A Névtanítók Lapjának külön is fá jdalmas 
veszteséget jelent Olay Ferenc elhányta, mert 
hiszen lapunknak állandó kiváló tollú munka-
társa volt. Első irodalmi zsengéi 1913-ban a mi 
lapunk hasábjain jelentek meg és legutóbb is 
közöltünk kitűnő tanulmányt tőle a kisebbségi 
iskolaügyről. 

Élete emléke megmarad közöttünk. Csak ami 
por, az fog elmúlni belőle. Olay Ferenc nem 
hiába élt, jól megharcolta a maga harcát : hatal-
mas réseket ütött könyvbuzogányaival a magyar 
jövendő bezárt kapuján és megdöngette velük 
a rabtar tók bástyafalát . Sok száz, lelkéből faka-
dott, vérző, kitűnő írása halhatat lanná nemesí-
tet te emlékét, amelyet a magyar kul túra egyet-
len munkása sem fog soha elfelejteni. 

W É P I S K O L 4 I T A X T E R V V Á Z L A T O K 
í r t a : FRITZ B L Ä T T N E R 1 

L A népiskola újjászervezése érdekében ta-
nítóegyesületek és gyakorlat i tanférfiak a ján-
lotta javaslatok m u t a t j á k a tanterv kérdésének 
fokozott jelentőségét. Az ú j tervezetekben meg-
nyilatkozó szellem, ú j követelmények és tantár-
gyak mellett, elsősorban az átszármaztatott ke-
retnek ú j anyaggal való betöltésére irányul, a 
súlypontnak lij elhelyezésére és a feladatoknak 
ú j pedagógiai elgondolásból származó metodi-
kai megoldására, miközben a módszertani szem-
pont a lecke kialakításának puszta formájá t 
messze túlhaladja és belenyúlik magának az 
a n y a g kiszemelésének és elrendezésének problé-
májába . Ennek során figyelemmel kell lenni a 
következő tényezőkre: 1. A régi szaktárgyakat 
kevésbbé nagy egységekben kell szóhoz jut tatni . 
2. Az iskolai munkát a kiszélesített alkalmi sza-
bad taní tás (Gesamtunterrichtf a lap já ra kell 
fektetni. 3. Azt egyrészt a nagy témái egységek 
szemléltetésére való tekintettel (Kernunterricht)? 
másrészt a szokásszerűen különválasztott és ta-
nulásra szánt t an tá rgyak szerint tagolni (Kurs-
unterricht).2 4. A jelen német nemzetpolitikai 
követelményeknek azzal kell eleget tenni, hogy 
a történelemnek és testgyakorlatoknak ú j kö-
zépponti helyet jelölünk ki és az á t formál t mú-
zsái elemeket ú j a lakban illesztjük be az iskolai 
életnek egészébe, amely ünnepélyek alkalmával 
érvényesül legjobban. 

Az 1934-i szász terv3 az egész iskolai munkát 
négy területre osztja el. 1. Gyakorlati terület 

1 A lipcsei Quelle &• Meyer kiadócég engedélyével némi-
leg rövidítve közöljük ezt a cikket, amelynek eredetije a 
„Die Erziehung" július—augusztusi számában jelent meg 
és összehasonlító alapon öt ú j népiskolai tantervjavaslatot 
ismertet tanulságos át tekintőben. (Rzerk.) 

5 A továbbiakban a rövidség kedvéért a Gesamtuvter-
richtra, az össztanítás, a Kernunterricht számára a törzs-
taní tás , a Kursunterricht helyett a folyamatos tanítás el-
nevezést fogjuk használni. (Ford.) 

3 V. ö. Erziehungs- und Unterrichtsplan für die acht-
klassige Volksschule. Sachsen, 1934. 

(beszéd, olvasás, írás, számolás, technológia, 
alaktan, kézimunkatanítás) . 2. A német népiség-
ről szóló ismeretnek tárgyi területe (nyelytudo-
mány és költészet, szülőföld- és honismeret, em-
bertanulmány, munkatanulmány, ra jz és mű-
vészi szemlélet és zenei nevelés. 3. A szűkebb ér-
telemben vett politikai nevelés területe: törté-
nelem és testnevelés. 4. Hitoktatás. Ez a felosz-
tás nem jelent mesterséges szétbontást, mert a 
tá rgyi területek is közvetítenek politikai mű-
veltséget és viszont a történelem a német népi-
ség ismeretét mozdítja elő. A falusi iskoláknak 
szánt szász tervezet4 a tananyagot ugyanígy 
osztja fel. Nem úgy a westfáliai terv,5 amelyben 
a tar ta lmak sorrendje csak az alapvető módsze-
res állásfoglaláson keresztül érthető meg. Ez a 
terv az össztanítás eszméjét sajátos módon kap-
csolja össze a törzs- és folyamatos tanítással: 
az első és az utolsó iskolai évben tiszta, min-
dent egybefoglaló össztanítást ír elő, a közbeeső 
évekre pedig törzstanítást nemzetpolitikai döntő 
egységekkel, minden szempontból tárgyalandó 
szülőföldi és földrajzi anyagot : a telepítési te-
rület, történelme, kul túrá ja , természetrajza, idő-
szerű kérdések. Különös azonban, hogy a fo-
lyamatos tanításban azután valamennyi tan-
tá rgy ismét szerepel; a törzstanításban nem 
képviselt hittan, számtan, helyesírás heti 1—3 
órával, földrajz, történelem, természetrajz, rajz, 
zene egy-egy órával. A törzstanításra átlag heti 
10, a folyamatos tan í tás ra heti 20 óra áll rendel-
kezésre. 

A Bühnemann-féle terv6 a következő felosz-
tást követi: 1. Gimnasztikai-múzsái nevelés: 
torna, népi tánc, zene, költészet, nemzetpolitikai 

4 V. ö. Erziehungs- und Unterrichteplan für sächsische 
Landschulen. Sachsen, 1936. 

5 V. ö. Die deutsche Jungvolkschule. Gau Westfalen-Süd, 
19352. 

6 V. ö. H. Bühnemann: Entwurf eines Erziehungs- und 
Bildungsplans der völkischen Landschule, 19354. 
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javak. 2. Hittan. 3. Tárgyi ismeretek az össz-
tanítás alapján. 4. Gyakorló taní tás : nyelvtan, 
helyesírás, számtan, mértan. 5. Alakító tanítás: 
rajz, alaktan, kézimunka, művészi szemlélet. — 
Schüssler,7 aki csak az alsófokú népiskolára 
(Grundschule) szorítkozik, az össztanítást t a r t j a 
a helyes módszeres e l járásnak és egyes nagyobb 
tárgyi köröket igyekszik szemléltetés és cselek-
vés ú t ján megvilágítani. 

2. Ezeknek a megoldásoknak összehasonlító 
áttekintése szembetűnővé teszi azokat a nehéz-
ségeket, amelyek a t ananyag szerves elrendezé-
sével és újabb tagolásával kapcsolatban fel-
merülnek. Az utolsó másfél század folyamán a 
népiskola részéről vállalt feladatoknak nem 
azzal adunk ú j keretet, ha pusztán a látszat 
kedvéért teremtünk ú j rendet, hanem azzal, ha 
az iskolának egész munká já t olyan lényeges 
középpontok körül rendezzük el, hogy ez a rend 
a gyermek sajá t gondolkodási rendjének is 
megfeleljen, a népi vi lágfelfogás rendjeként az 
életben hatékony marad jon és beváljon. Ebből 
a szempontból meg kell állapítani, hogy meg-
kísérelték az egész tananyagnak összefoglaló 
átformálását , ami részben sikerült is; továbbá, 
hogy az össztanítás, bár különböző mértékben, 
valamennyi ismertetett tervezetben bennfoglal-
tatik és a gyermeki s népi gondolkodásnak meg-
felel. A tervekkel szemben főleg a következő 
három ellenvetés merült fel: 1. A törzs- és a 
folyamatos tanításra való felosztás nem történt 
termékenyítően. 2. A témák tárgyalásánál az 
össztanítás eszméjét pedagógiailag nem igazol-
ható túlzásba vitték. 3. A témák kiszemelésének 
és kialakításának művészete még nem fejlődött 
ki eléggé. 

Az első ellenvetés csak a wesztfáliai tervet 
illeti, mert ha a törzstanítás a folyamatos taní-
tással párhuzamosan folyik, akkor leromboljuk 
azt az egységet, amelyre az előbbi törekszik. To-
vábbá azzal, hogy a törzstanítást mentesítjük a 
tulajdonképeni „tanulástól", értékét és komoly 
kötelező voltát csökkentjük a tanulók szemében, 
í g y azután sok minden veszendőbe megy abból 
a jóból, amit az össztanítás érlelt, jóllehet húsz-
évi tapasztalat azt is beigazolta, hogy nem min-
den tananyagot lehet ilyen módon elsajátítani, 
hanem szükség van az összefoglalás, tanulás és 
gyakorlás külön módjai ra is. Valamennyi terv-
nek, bár különböző mértékben, hibája, hogy az 
össztanítás nevében egy tananyagot erőszakosan 
végigvezet a szemléltetésnek és gyakorlásnak 
valamennyi módján. Módszerbelileg hibás az, ha 
például az „Egy éj Németország felett" című 
egységben tárgyalni akarnók a német dalt és 
játékot, a kultúrbolsevizmust Németországban, 
vagy a néger zene és a német népdal viszonyát. 
Ugyanígy célt téveszt az, aki a valláshoz való 
kapcsolatot az orosz istentagadó mozgalomra és 
a német karácsony megváltó hivatására való 
utalásokkal igyekeznék mélyíteni. Ezzel szem-
ben meg kell állapítani, hogy az iskola ünneplő 
életében közösen fellépő gimnasztikai-múzsai 

7 V. ö. H. Schüssler: Bildungsplan für die Grundschule 
aui1 gesamtunterrichtlicher Grundlage. 2. kiad. 

elemek és vallásosság a tárgyi ismeretbeli ta-
nításon és tanuláson túlfekvő öncélú területek. 
Ezeknek a népi tar ta lmaknak a tancél alá- vagy 
mellérendelése meghamisításukkal lenne egy-
értelmű. A szász tervek helyes úton mozog-
nak, amikor a testgyakorlatokat a történelem-
mel együtt a „politikai nevelés" céljának ren-
delik alá, de tévednek abban, hogy a rajzot, mű-
vészeti szemléltetést, és zenei nevelést jórészt a 
„művelődési egységek"-hez sorozzák. Szerintem 
Bühnemann is téved, amikor a művészeti szem-
léltetést (és rajzot) a kézimunkával az „Alakító 
tanítás" csoportjába egybefoglalja és külön-
választja a gimnasztikai-múzsai neveléstől. Vi-
szont abban igaza van, hogy számtan, nyelvtan, 
helyesírás, bár az „anyagot" a tárgyi területek-
ről merítik, öncélúságukról nem mondhatnak 
le és a gyakorló tanítás keretébe tartoznak. Ez 
szól nagyjában a szász tervekről is. 

3. A harmadik ellenvetést, amely szerint a té-
mák kiszemelése és kialakítása még nem sike-
rült, a szász falusi iskolák tantervének egy pél-
dá ján szemléltetjük. Ez a felső fokra a követ-
kező „művelődési egységeket" í r j a elő. 1. cso-
por t : A paraszt és a német erdő (írásbeli: Er-
dőnk mint vízgyűjtő). Mijük van a parasztok-
nak földjükön kívül (írásbeli: Honi talajunk 
mit szállít a házépítés számára)? A paraszt a 
német földnek első művelője (írásbeli: Hogyan 
trágyázza a paraszt földjét). A parasztasszony 
mint a német népiség hordozója (írásbeli: A pa-
rasztasszony napi munkája) . 2. csoport: A né-
met paraszt és családjának sajá tossága (ezzel: 
családi szokások, háztartási eszközök, v i s e l e t . . . 
az elvárosodás veszélyei). Hogyan lát ja el a pa-
raszt munká jáva l a német népet stb. Ezeknek 
(szám szerint 16) a tételeknek áttekintése a pa-
raszt életének összképét t á r j a ugyan elénk, de 
nem ez a fontos, hanem magának a sa já tos 
paraszt gondolkodásának mélyítése, tisztázása, 
erkölcsivé válása és kapcsolatainak kiderítése. 
A felsorolt tételek olyan szemléleteket t á rnak 
elénk, aminőket a paraszt önmagától sohasem 
végez amelyek tehát i f júságára sem hathatnak 
termékenyítően. A parasztos és a népi gondol-
kodás ugyanis nem tudományos áttekintésre 
i rányul , hanem a magátólérthetőnek mély tala-
ján épül fel és a szükségesnek i rányában mo-
zog: életfenntartás, birtokának biztosítása és 
kihasználása, egészség, munkateljesítmény, 
előbbrejutás. Íme, ezek az életnek szükségsze-
rűen és jogosan ható ösztönös alapjai . Az isko-
lában való gondolkodásnak együtt kell rezegnie 
a község parasztos gondolkodásával: az iskola 
kert je és földje, az aratás és jövedelmezőség, 
a gyümölcsszüret és trágyázás közül, a paraszt 
érdekeinek az egész követelményeivel (birodalmi 
élelmezési helyzet) való egészen kézzelfogható 
összefüggése körül. 

És ebben nem csak a közvetlenül tapasztalt 
feladatokból és szükségletekből kell kiindulni, 
hanem egyúttal olyan megoldásokra törekedni, 
amelyek az iskola teljesítményeinek hatóerőt 
biztosítanak a faluban. Itt voltaképen Pesta-
lozzi elgondolásának a gyakorlatba való átvite-
léről van szó, ami az előttünk fekvő, bár egyéb-
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ként jeles tervekben, nem sikerült maradék nél-
kül, bár viszont el kell ismerni, hogy ilyen fa-
lusi iskolák számára nem könnyű kötelező té-
telek, témák kijelölése. 

4. Az iskola tanító- és nevelőmunkájának cél-
kitűzése különböző: „a népegészben gyökeredző 
tagságra való érettség'' (wesztfáliai terv), „a tes-
tileg egészséges, fa j tudatos, őseredeti, jellem-
szilárd és önmagáért felelő német ember" (Biih-
nemann), „nevelés munkaképességre, a néphez 
való tartozóságnak és a nemzeti szocialista ál-
lam szolgálatának tuda tá ra való nevelés" (szász 
tervek). Mindezekben a célkitűzésekben a poli-
tikai-népi terület az iskola középpontjába kerül. 
Most pedig vizsgáljuk meg, hogy minő intéz-
kedések történtek a politikai nevelés érdekében. 

Itt elsősorban meg kell állapítani, hogy a tör 
ténelem elfoglalni készül a nevelésben az őt meg-
illető helyet és a közvetítésre alkalmas módot. 
Azok az idők immár elmúltak, amikor a törté-
nelem csak mint a civilizációnak története vált 
érthetővé, mert be kellett érnie azzal, hogy a 
középpontban levő „munkaterületeknek" (fűtés, 
közlekedés, táplálkozás) mindenkori történelmi 
oldalát megvilágítsa az időleges haladás szem-
léltetésével. Ma ezt va l l juk : „A történelem taní-
tása -népünk politikai nevelésének szolgálatában 
áll. Meg kell mutatnia a német i f júságnak , mint 
keresi ez a nép a folyton megújuló világhely-
zetek közepette nagy vezetők közreműködésével 
egységét és államát, mint vezetnek a sorsdöntő 
események . . . történelmünkben a megpróbálta-
tás és a diadal korszakaihoz" (1. szász terv). 
Ennek a találó megállapításnak következménye 
az az önálló és öncélú feladat, amely az iskolá-
b; n a történelemre h á r u l és megvalósításában 
ismét megtalálta az őt megillető fo rmá t : az el-
beszélést. A szász tervek az 5. iskolaévben „a 
germánok korával" kezdik, a 6. iskolaévben 
„a régi császárság" leírását kívánják, a 7. és 8-
évben „a Poroszország és Ausztria között a biro-
dalomért folytatott küzdelmet" és „a Hitler 
Arlolf birodalmába vezető utat" (világháború és 
következményei). A tananyagnak alkalmas té-
mái tagolása ellenére aggályosnak kell tar tani 
a történelemtanításnak ilyen korai megkezdését 
és ajánlatosabbnak látszik a 10—12 éveseket 
előbb a német mondákba és a bővített szülőföld-
éé honismeretbe bevezetni," a történelmi anyagot 
p e l i g a két felső osztály számára fenntartani. 
Az az ellenvetés, hogy ezáltal a történelem taní-
tása rövidséget szenvedne, nem helytálló, mert 
hisz itt a cselekedetek és férfiak jelenének lelkes 
együttéléséről, mélyenható élményekről van szó! 
A wesztfáliai terv a történelem tanítását a törzs-
és a folyamatos taní tás között való felosztással 
nem oldotta meg szerencsésen. 

5. A történelem taní tásának problémája után 
vizsgáljuk a politikai nevelést mint egészet. Az 
ismertetett tervekkel szemben hangsúlyozni kell. 
hogy politikai nevelésen nem azt é r t jük , ha min-
dent és mindenkit, a k á r illik, akár nem. vala-
mely politikai erkölccsel ruházunk fel. Az 
„Elba"-témával kapcsolatban ,.A potsdami nap-
ról" és ..A nemzeti szocializmusnak Berlinért 
folytatott küzdelméről" beszélni éppen nem 

megokolt, mert az át nem hidalható stílusbeli 
ellentétek vagy merő tárgyi tanításhoz, vagy a 
lelkesedés meghamisításához vezetnek. Amit 
sa já t - és sajátosként s központilag óhajtunk 
ápolni, azt az ő öncélúságával az őt megillető 
helyre kell állítani, ha azt akar juk , hogy sa já t 
életet éljen és valódi hatást fejtsen ki. Ez kiilö-
nösképen a múzsái-gimnasztikai területre is vo-
natkozik. A Bühnemann-féle összefoglalás tehát 
helytálló: nagy mértékben politikai terület ez. 
amelyben magatar tás , gondolkodásmód (érzü-
let) és képek, az akaratot , érzést és képzeletet 
megragadva és megmozgatva, közvetlenül vál-
nak szemlélhetőkké. Úgy látszik, még mindig 
akadnak pedagógusok, akik nem tudják, liogy a 
meghatottságnak és állásfoglalásnak ez a köz-
vetlen módja jóval biztosabban és mélyebben 
hat, mint az, amelyet a szó, a taní tás és a tudás 
kivált: már csak azért is, mert itt nem jöhet 
szóba a „szintúgy min t" és az „igen, de". Ez ok-
ból meg kell óvni a múzsai-gimnasztikai ele-
mek sa já tos életét. Egyik területnek sem válik 
j avára , ha például „A szénről" című tárgyi té-
telt a tornában a szénégető munká jának után-
zásával, vagy a „Fel, fel a bányamester jön" 
dal eléneklésével a k a r j u k mélyíteni (1. Schüsa-
ler, 40.). Az „Ännchen von Tharau"-t nem azért 
daloljuk, mert éppen Kelet-Poroszországról esik 
szó és a „Hindenburg"-témát sem azért bigy-
gyeszt jük oda (wesztfáliai terv, 35.). Az egyik 
esetben inkább a szeretetnek és hűségnek vidám, 
hangzóan-lebegő ünnepéről van szó, a másikban 
olyan hős életével szemben tanúsítandó tiszte-
letadásról, akinek nagysága eleve kizárja, hogy 
a földrajz kísérő anyagaként szerepeljen. 

Ezzel be is fejeztük a szóbanforgó kritikai 
tervezetek imertetését, amely szükségképen egy-
oldalú lett, amennyiben az önálló kezdeménye-
zéseket talán nem méltatta eléggé. Viszont el 
kell ismerni, hogy valamennyi szervezet a gya-
korlatból leszűrt, j á rha tó utakra utal, amelye-
ket a tanító a mai helyzetben követhet; ame-
lyek mutatják, hogy a „szakok" néhány nagy 
egységbe foglalhatók össze; módszereket a ján-
lanak a nemzeti-politikai követelmények kielé-
gítésére és arra, hogy az iskola ünnepélyeivel 
és egész magatartásával miként képes egy az 
ú j jáa lakul t népéletből kiinduló és oda ismét 
hatékonyan visszatérő sajá t életet kifejleszteni. 

Scha ne igyekezz bölcsebbnek látszani, mint 
azok, akik között vagy. Tudásodat, mint az órá-
dat, viseld a zsebedben s ne vedd elő és muto-
gasd, csak azért, hogy lássák: van. Ha meg-
kérdik, hány óra, mondd meg, de ne jelentsd be 
óránkint, kéretlenül, mint a bakter. 

G. C. Chesterton. 
# 

Ha valaki nem tud túlságosan sokat, ne ne-
vesd ki, inert minden ember tud valamit, amit 
te nem tudsz. Panait Istrati. 

* 

A szív az, mely megérzi Istent, nem az ész. 
Pascal. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A golyózás 
— Fogalmazás cselekedtetés megfigyelése 

alapján a II. osztályban. 
írta ; D R O Z D Y G Y U L A 

Tantervi Utas í tásunk teljesen a szabad fogal-
mazás á l láspont jára helyezkedik. S ez helyes 
ic, mei t hiszen a fogalmazási készség csak úgy 
fejlődhetik, ha a gondolatok és érzelmek kelet-
kezésének szabad folyást engedünk, a kifeje-
zés ú t jában semmi gát lást nem áll í tunk. A 
gyermeknek meg kell szoknia, bogy gondola-, 
tait és érzelmeit í rásban éppen úgy, mint szó-
ban, szabadon kifejezheti . Éreznie kell, hogy 
mikor í rásban fogalmaz, akkor nem a mások 
gondolatát, érzelmét kell átvennie, rendeznie és 
leírnia, hanem a magáét , a sa já t já t . 

Vannak, akik azt hangoztat ják, hogy ha va-
laki valamit el tud beszélni, azt ugyanúgy le is 
tudja írni. Ezt a felfogást azonban a valóság 
megcáfolja. Az egyszerű ember és a gyermek 
sok mindent szépen tud elmondani, de ugyan-
azt leírni, mert nincs kellő gyakorlata, szinte 
képtelen. Hogy m i é r t ? . . . Azért, mer t beszéd 
közben úgyszólván senuni, míg írás közben igen 
sok a gátlás. I lyenkor gondolatokat alkot, 
érzelmeit figyeli, ezeket rendezi, gondolatait 
választékosabban igyekszik kifejezni, szava-
kat analizál, a hangok jegyeit, a betűket 
a lakí t ja , egymáshoz kapcsolja, tehát szintézist 
is végez. És ez mind, mind olyan gátlás, ami 
nincs meg a beszédben, de megvan az írásban, 
a fogalmazásban. Ezen a gátláson fokról-fokra 
át kell segítenünk a gyermekeket. Ezt szolgálja 
egyrészt az írás, a heyesírás tanítása, az írási 
készség megszereztetése, másrészt fogalmazás 
közben a leírt beszédnek gondolatok szerinti 
tagolására való rávezetés. Igaz, hogy az írás, 
a helyesírás és a fogalmazás tanítása egymás-
sal szoros kapcsolatban van, egymást támo-
gat ja , kiegészíti, de azért Tantervünk és Uta-
sításunk szerint taní tás közben a hangsúly hol 
az egyiken, hol a másikon van. így a fogalma-
zási órákon, habár az í rást és helyesírást is ta-
ní t juk, gyakorol ta t juk , a cél előterében mégis 
a fogalmazási készség fejlesztése áll. 

Utasí tásunk a szabad fogalmazás álláspont-
ján van, mégis azt k ívánja , hogy a I I . osztály-
ban a tanév elején egjT-két hónapig, sőt még a 
felsőbb osztályTokban is néhány fogalmazás kö-
tött legyen. Ezzel azt akar ja elérni, hogy a 
gyermeket vezessük rá a fogalmazás anyagá-
nak gyűj tésére s a gondolatoknak mondatok 
szerinti elrendezésére. Ezért a fogalmazási té-
teleket má r tanmenetünkben is úgy kell össze-
állí tanuk, hogy azok a I I osztályban a tanév 
elején kötött fogalmazásra alkalmasak legye-
nek. 

Az alábbi tervezetben arra kívánok rámu-
tatni, hogy a II . osztályban a tanév legelején 
ljogyan fogalmaztassunk közösen és kötötten s 
hogy miként késztessük a gyermekeket megfi-

gyelésre, a megfigyelt mozzanatoknak szóban 
és í rásban való kifejezésére s hogy miként érez-
tessük meg velük a leírt beszédnek, a fogalmaz-
ványnak kialakulását. Ez kötött és közös 
fogalmazás, amely több egymással összefüggő 
cselekvés megfigyeltetésén s ezek leiratásán 
alapszik. A mondatokat itt is a gyermekek fo-
galmazzák. Én csak irányítok s a lkalmat adok 
nekik a megfigyelésre, a megfigyelt mozzana-
toknak szó-, majd írásbeli kifejezésére. 

Mert a beszéd- és értelemgyakorlatok kere-
tében a tanév elején játszunk, fogalmazási téte-
lem is játék, ebben az esetben a golyózás le-
írása lesz. 

Vázlat. 
Előkészítés, 

a) Az érdeklődés felkeltése, a tapasztalatok 
számonkérésével; a kifejezési vágy felkeltése; 
a szép beszéd ismételése. 

b) Célkitűzés. 

Tárgyalás. 
a) A játék megfigyeltetése. 
b) A játék menetének elbeszéltetése. 
c) A játék mozzanatainak leíratása. 

1. A fogalmazvány címe. 
2. A golyósor felállítása. 
3. Ferkó gurí t . í ra tás , 
4. Az eredmény. tollbamondás 
5. A golyósor felállítása. után. 
6. Gábor gurít . 
7. Az eredmény. 

Begyakorlás. 
a) A leírt mondatok összefüggésének észrevé-

tetése, felolvasás a lapján . 
b) Javí tás . 
c) Tisztázás másolással. 

Tervezet. 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődés felkeltése, a tapasztalatok 
számonkérésével; a kifejezési vágy felkeltése: 
a szép beszéd. Feltételezett előzmény: a gyer-
mekek előzőleg az udvaron már golyóztak. 
Ha az iskola udvarán mást já tszot tak volna, 
valószínű, hogy máskor már golyóztak, tehát a 
golyózással kapcsolatban van m á r élményük. 
Most ezeket mondatom el. 

— Tegnap golyóztatok. Ki t u d j a elbeszélni 
kivel s hogyan golyózott? — kérdezem — mire 
így tanév elején — esak a bát rabbak jelentkez-
nek. Néhány jelentkező gyermek elmondja éí-
ményét, majd a bátor ta lanabbakat , a félénkebbe-
ket, esetleg kérdések segítségével késztetem 
szólásra, tapasztalataik, élményeik elmondá-
sára. (Nagyon fontos, hogy a tanító necsak 
meghallja, hatvm igazi érdeklődéssel hallgassa 
a gyermekek Ibeszélését. Kapcsolódjék bele 
gondolkozásul' i, érzésükbe, maga is örüljön 
az elmondott Sí ernek s fogadja gyermekies ko-
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molysággal az esetleges sikertelenséget. Ha a 
gyermek érzi, 'hogy tanítója vele gondolkozik, 
vele érez, nem lesz félénk, elfogult s elbeszélése 
is közvetlen lesz.) 

Mikor már mindenki el akar ja mondani a 
golyózással kapcsolatos élményét, a gyermekek 
f igyelmét a beszéd alakjának megfigyelésére 
irányítom. 

— Figyeljétek meg Jóskát! Ő ma jd szépen el-
beszéli hogyan golyózott, — mondom s Jóska 
elmondja élményét. Beszédét nem akasztom 
meg, nem zavarom, hanem érdeklődéssel hall-
gatom. — Szépen mondta-e el Jóska? — Mit 
mondott szépen! — Mit kellett volna másként, 
szebben mondania? — bíráltatom Jóska beszé-
dét. Valószínű, hogy annak lesznek szép, elfo-
gadható mozzanatai is. — Bátor volt. — Nem 
akadozott, hanem folyékonyan mondta el. — 
Ahol kellett mosolygott, — lehetnek a gyerme-
kek vagy a tanító észrevételei. S ezek a kis el-
ismerések kellenek, hogy a gyermekek önbizal-
mát velük ébreszgessem, fokozzam, De észre 
kell vennünk s kellő, de nem hibáztató, bántó 
alakban, az esetleges hibákra is r á kell mutat-
nunk. Pl. — Kissé ha lkan mondta el. — Akado-
zott. — Sokat mondta, hogy „osztán". Stb. — 
Máskor majd szebben mondod el. Ügv-e, Jóska? 

A gyermekek nyelvérzékének fejlesztése szem-
pontjából azonban az kell, hogy tartalmilag- és 
a laki lag teljesen helyes elbeszélést hall janak, 
szemléljenek, azért inagam is elbeszélem azt, 
amit Jóska elmondott. Beszédem világos, kel-
lően tagolt és természetesen hangsúlyozott lesz. 

—- Mit szóltok az én beszédemhez? •— Tanító 
bácsi szépen beszélte el. — így beszéld el, te is, 
Jóska! — Lám ez már jobb volt, szebb volt. — 
Beszéld el haragosan, Sanyi! — Most meg ked-
vesen, derülten, mosolyogva! — Beszéld el 
szépen, kedvesen azt, hogy te hogyan golyóztál, 
Imre! — mondom s most már I m r e a helyes 
tagolásra s a természetes hangsúlyozásra tö-
rekszik. 

Ezzel a gyermekek érdeklődését a beszéd 
a l a k j á r a s annak megfigyelésére i rányítot tam. 

b) Célkitűzés. — Golyózzunk! — Ferkó és Gá-
bor jöjjetek ki! — Golyózni fogtok! Ti pedig 
f igyel jétek meg, hogy mit csinálnak, hogyan 
golyóznak. Amit lát tok, azt mondjá tok meg, 
aztán leírjuk. 

Tárgyalás. 
a) A játék megfigyeltetése. A já ték a követ-

kező: Az egyik gyermek 5—(> golyót egysorba 
állít. Jó, ha a golyó helyét krétával is megraj-
zoljuk s a golyókat a gyermek er re helyezi. 
A golyósortól 3—4 lépésnyire vona la t húzunk. 
A másik gyermek e r re a vonalra guggol, mi-
kor gurí t . Ha a golyósort eltalálta, valamennyi 
golyót megnyerte. Aztán az állít, aki először 
gur í to t t s az gurít, aki először áll í tott . De lehet 
más egyszerű játék is. Olyan, amelynek mozza-
nata i könnyen megfigyelhetők. 

Hogy a gyermekek a játék mozzanatait össze-
függően lássák s azt elbeszélhessék, elját-
szatom a játékot. Először Ferkó ál l í t s Gábor 
gurí t , aztán megfordítva. A játék menetét ke-

vés szóval esetleg irányítom. — Ne állítsd egy-
máshoz oly közel a golyókat! Most te gurí ts , 
Gábor! Stb. 

b) A játék menetének elbeszéltetése. — Be-
széld el, amit láttál , Marci! — mondom s Marci 
elbeszéli. Valószínű, hogy elbeszélése nem ter-
jed ki a já ték valamennyi mozzanatára s 
alakilag, t a r ta lmi lag sem lesz tökéletes. Ha va-
lamit kihagyott volna vagy elbeszélése nem 
fedné a nyú j to t t szemléletet, szemléletismétlé-
sül újból eljátszatom s a já ték menetét több 
gyermekkel elbeszéltetem, miközben azt kívá-
nom, hogy a gyermekek helyesen tagolt s ter-
mészetesen hangsúlyozott elbeszélésre töreked-
jenek. Ha kívánatos, szemléltetésül magam is 
elbeszélem.. 

c) A játék menetének leíratása. 1. A fogal-
mazvány címe. — I t t az az olvasmány, amit 
tegnap olvastunk. Ez ennek az olvasmánynak 
a címe, — muta tom az olvasókönyvben. — Ol-
vassátok el! — „Az iskola" — olvassák a 
gyermekek. — Miről szól akkor ez az olvas-
mány? — Az iskoláról. — Lám, a címből 
azt tudjuk meg, hogy miről szól az olvas-
mány. Nézzük meg, van-e minden olvas-
mánynak címe, — mondom s több olvasmány 
címét szemléltetem. Ebből a gyermekek meg-
állapít ják, hogy minden olvasmánynak van 
címe. — Ha azt, amit Ferkó és Gábor játszott s 
amit megfigyeltetek, le aka r juk írni, mi lehet 
annak a címe? -— kérdezem s a gyermekek több 
címet mondanak. Pl. Ferkó és Gábor játéka. 
Játszot tak a gyermekek. Golyóztak a gyerme-
kek. A golyózás. Ezekből a legtalálóbbat „A go-
lyózás"-t fogadom el. — Nézzétek meg hová 
vannak az olvasmányok címei írva, — mondom 
s a gyermekek megállapít ják, hogy az olvas-
mány közepére. — Akkor mi is az első sor kö-
zepére í r juk a címet! — Tegyétek oda ironotok 
hegyét, — mondom s az osztályon végigmenve 
megállapítom, hogy jó helyen kezdik-e. 

— Kimondom a címet. Figyeljétek meg, ho-
gyan mondom ki! — A golyózás, — mondom ki 
gojózás a szót úgy, amint azt beszéd közben 
e j t j ü k ki. — Mondjátok ki ti is, előbb hango-
san, aztán magatokban! — Hogyan í r juk le a 
golyózás szót? — késztetem a gyermekeket 
ar ra , hogy a szavak helyes leírására már leírás 
előtt gondoljanak. — Gojózás, — mondják a 
gyermekek bizonyára j-vel lígy, ahogy kiejt ik. 
— Ezt így mondjuk, így hallatszik, de így ír-
juk, — mondom a szót, a táb lára írom, aztán a 
ly-t kissé erősebben hangoztatva elolvasom s 
ezzel helyes szóképet nyújtok. — Hogyan mond-
juk ki s hogyan í r juk le a golyózás szót? 
— Gojózásnak mondjuk, de úgy í r juk, hogy : 
golyózás. 

— Milyen betűvel kezdtek írni? — í r j u k le 
a címet! A golyózás, — mondom ki egészen, az-
tán tagolom: A, — a. — Golyózás, — golyózás, 
— mondom vontatva, a gyermekek írási kész-
ségének megfelelő gyorsasággal. A golyózás, — 
mondom ki a leírás után. — Mit tesztek a vé-
gére? — Pontot . — í r j á tok oda! — Olvassá-
tok el! — késztetem a gyermekeket a leírt 
cím átolvasására. 
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2. A golyósor felállítása. — Figyeljétek meg 
azt, ami most fog történni! — mondom s Gá-
bornak megsúgom, hogy állítsa fel a golyókat. 
(Azért mondom súgva, nehogy felszóllításom 
alapján, abból következtetve, fogalmazzanak a 
gyermekek.) Gábor rak ja a golyókat, ezt a 
gyermekek figyelik s közben már jelentkeznek 
is. Mikor Gábor felállította a golyósort, egy 
gyermeket felszólítok s az pl. ezt mondja : Gá-
bor sorba rakta a golyókat. A másik t;ilán így 
mondja : Gábor sorba állította a golyókat. Lesz 
aki így mondja : Gábor felállította a golyókat. 
— Lám, meg tudtátok mondani azt, amit lát-
ta tok! Pali így mondta: Gábor sorba rakta a 
golyókat. — Mondd így te is, Jóska! — Mondjá-
tok mindnyá jan előbb hangosan, aztán magatok-
ban! — Számlál juk meg, hány szóval mondtuk 
ezt meg, — szólok, aztán az u j ja inkon mutatva 
közösen megszámláljuk. (Ezzel a közös munká-
val rávezettem a gyermekeket a mondat szavai-
nak megszámlálására.) — Milyen betűvel 
í r j uk Gábor nevét"? — Melyik szót í r juk le Gá-
bor neve után? — Mely betűkkel fogjuk leírni 
a sorba szót? — késztetem a gyermekeket a he-
lyesíráshoz annyira szükséges szóbontásra. •— 
Vigyázzatok, hogy a rakta szóból ne ragta 
legyen! — Hogyan ír játok le azt a szót, hogy: 
golyókat? — kérdezem s a gyermekek az elő-
zők alapján megmondják, hogy ly-ve 1 í r j ák . 

— Ezt a következő sorba í r já tok, de ne egé-
szen a sor szélén kezdjétek, hanem egy u j jny i -
val beljebb. Tegyétek oda az ironotok hegyét, 
ahol kezdeni akar já tok! — mondom, aztán el-
lenőrzöm, hogy jó helyen akar ják-e kezdeni. — 
Ezt í r j uk : Gábor sorba rakta a golyókat, — 
mondom ki az egész mondatot, aztán, szavan-
kint kimondva tollbamondom így: Gábor-Gá-
bor. Sorba-sorba. Gábor sorba rakta-rakta. Gá-
bor sorba rakta a-a. Gábor sorba rakta a go-
lyókat-golyókat. Gábor sorba rakta a golyókat, 
— mondom az egész mondatot. — Mit tesztek a 
végére? — Óvassátok el, amit leírtatok! 

3. Ferkó gurít. — Figyeljétek meg, mit fog 
csinálni Ferkó, — mondom s Ferkónak meg-
súgom vagy intek, hogy gurítson. — Ferkó gu-
rított, — mondják a gyermekek. — Ezt is le-
í r juk, de előbb azt mondjátok meg, hogy hány 
szóval í r já tok le. — Milyen betűvel í r já tok 
Ferkó nevét? — Mondjátok ki előbb hangosan, 
aztán magatokban a gurított szót! — Hogyan 
í r juk le? (Lehet, hogy lesz olyan gyermek, aki 
észreveszi a végén a hosszú t-t. de az is való-
színű, hogy ezen a fokon, még nem olyan fej-
lett a gyermekek nyelvérzéke, hogy azt észre-
vegyék. Ez sem baj. Kimondom a gurított szót 
úgy, hogy a végén a t-t hosszabban, erősebben 
hangoztatom s így vétetem észre, aztán — hogy 
látási képzetet is nyúj tsak — a táb lára írom.) -
A Ferkó szót nagybetűvel, a gurított szót két t-
vel í r já tok! — Kezdjétek! — szólok, előbb az 
egész mondatot kimondom, aztán a fenti mó-
don tollbamondom. — Ennek is pontot tegyetek 
a végére! 

4. Az eredmény. — Hogy Ferkó gurított , azt 
megmondtátok s le is írtátok, de nem mond-
tátok meg, s nem is írtuk le, hogy talált-e. í gy 

ha valaki fogalmazványotokat elolvassa, nem 
tudja meg az eredményt. Ezt is meg kellene 
mondanotok, le kellene írnotok. — Nem találta 
el a golyókat, — mondja valamelyik. (De az is 
lehet, hogy így mondják : Nem talált. Nem 
ütött vagy ha talált azt mondják meg. Ugy fo-
gadjuk el, ahogy mondják s amint az a szemlé-
letnek megfelel.) — í r j u k le, hogy: Nem ta-
lálta el a golyókat, — mondom ki az egész mon-
datot, helyesírási szempontból megbeszélem, 
aztán a fent ismertetett módon, tollbamondás 
után leiratom. 

5. A golyósor felállítása. — Most meg azt fi-
gyeljétek meg, hogy mit csinál Ferkó, •— mon-
dom s Ferkónak súgom meg vagy neki intek, 
hogy ő állítsa fel a golyókat. A gyermekek 
Ferkó cselekvését megfigyelik s az egyik 
mondja: Most Ferkó állított. — Mondd ki te is, 
Anti! — Te is, Géza! — Mondjátok ki mindnyá-
ján maglktokban! — Hány szóval fogjátok le-
írni? — Melyik szó le í rására kell különösebben 
vigyáznotok? — Pis ta nevét nagybetűvel kell 
írni, — mondják a gyermekek s lehet, hogy az 
állított szó nehezebb helyesírását nem veszik 
észre. Ebben az esetben kimondom, hangosan, 
majd magukban kimondatom, l és t hang hosz-
szúságát, erősségét észrevétetem s a szót, ön-
magamnak hangosan tollbamondva, a táblára 
írom, aztán elolvastatom. — Vigyázzatok arra, 
hogy a pont után a Most szót és Ferkó nevét 
nagybetűvel, az állított szót pedig két i-vel és 
két í-vel í r já tok úgy, amint én a táblára í r tam. 
— Kezdjétek! — szólok, kimondom az egész 
mondatot, aztán szavankint tollbamondom. — 
Olvassátok el azt, amit leírtatok! — Utána ne 
pontot, hanem vesszőt tegyetek. 

6. Gábor gurít. — Figyeljétek meg mi fog 
most történni, — mondom s Gáborral gur í t ta-
tok. — Gábor gurított, — mondják a gyerme-
kek. — Ezt is leír juk, hanem előbb olvassátok 
el azt, amit már leír tunk s ami u tán vesszőt 
tettünk, — szólok. A gyermekek elolvassák, 
hogy: Most Ferkó állított, aztán u tána mond-
ják hogy: Gábor gurított. Ha a pedig szót nem 
mondanák oda, velük helyeztetem el az összetett 
mondatba. Így : — Jó volna, szebb, értelmesebb 
volna, ha a pedig szót is használnátok, — szó-
lok, mire a gyermekek kísérleteznek s megta-
lálják a helyét. Er re az összetett mondat ez 
lesz: Most Ferkó állított, Gábor pedig gurított. 
— Azt m á r leírtuk, hogy: Most Ferkó állított. 
í r juk most u tána azt, hogy: Gábor pedig gurí-
tott. — Mely szavak leírására fogtok különö-
sebben vigyázni? — kérdezem s mert a gyerme-
kek Gábor nevét és a gurított szót má r ebben 
a fogalmazványban is megbeszéléssel, szemlél-
tetéssel kapcsolatban leírták, ezeknek helyes 
leírása nehézséget már nem okoz. — A vessző 
után í r já tok ezt: Gábor pedig gurított, — mon 
doni ki a mondatot, aztán szavanként tollba-
mondás u tán leiratom. — Utána pontot tegye-
tek! — Olvassátok el onnan, hogy: Most, — kész-
tetem a gyermekeket az egész összetett mon-
dat elolvasására. Ha a vesszőnél nem hangsú-
lyoznának helyesen, a kellő hangsúlyozást a 
magam felolvasásával szemléltetem s a gyer-
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mekeket ennek utánzására késztetem. (Kérdez-
hetnénk azt is, hogy: nem sok-e a II . osztály-
ban az összetett mondat? — Nem, mert hiszen 
a gyermek beszédében ezeket lépten-nyomon 
használja s ha a beszédben használja, miért ne 
használhatná a fogalmazásban1? S itt nem az 
összetett mondat megismertetéséről van szó, 
hanem csupán annak a megéreztetéséről, hogy 
a beszéd és írás tagolása közben két mozzana-
tot, két gondolatot egy tagban is kimondha-
tunk, leírhatunk. Ennek megéreztetése pedig 
már a fogalmazás taní tásának legelején is fon-
tos.) 

7. Az eredmény. — Az előbb azt lát tátok s azt 
í r tátok le, hogy: Perkó nem találta el a golyó-
kat. — Váj jon Gábor eltalálta-e? — El. — Mit 
kellene most leírnuk? — Azt, hogy: Gábor ta-
lált. — Gábor pedig gurított. Gábor talált, — 
mondom az előző mondattal kapcsolatban az ú j 
mondatot s miközben a két Gábor szót kissé 
erősebben hangsúlyozom. — így talán sok lenne 
a Gábor. Talán most Gábor nevét le sem kel-
lene írni, — késztetem a gyermekeket a felesle-
ges szó kihagyására, amire már itt a fogalma-
zás taní tásának legelején kell gondolnunk 
azért, mert a szabatos kifejezésre való szokta-
tást már itt meg kell kezdenünk. — Talán azt 
mondhatnánk és í rha tnánk most Gábor neve 
helyett, hogy: Ő, — mondom, mire a gyermekek 
így fejezik ki a játéknak ezt a mozzanatát: 
Ö talált. — Ez jó lesz! — Hány szóval mondtá-
tok meg? Pont u tán nagybetűt í r ja tok! — 
Kezdjétek! — szólok és tollbamondás után le-
iratom, elolvastatom, de pontot, vesszőt nem 
tétetek utána. — Ha Gábor talált akkor nyert" 
is. Azt is meg kellene mondanunk, le kellene 
írnunk, — mondom mire a gyermekek keresik 
a helyes kifejezést, többet javasolnak s ezt 
fogadom el: és nyert. — í r j u k le ezt is! — szó-
lok s tollbamondás után leiratom, aztán el-
olvastatom. 

A közös fogalmazás szövege ez lesz: 
A golyózás. 

Gábor sorba rakta a golyókat. Ferkó gurított. 
Nem találta el a golyókat. Most Ferlcó állított, 
Gábor pedig gurított. Ö talált és nyert. 
Begyakorlás. 

a) A leírt mondatok összefüggésének észrevé-
tetése, felolvasás alapján. — Olvasd el, amit le-
írtál, Béla! — mondom, s a gyermek felolvassa. 
Valószínű, hogy akadozva s nem kellő, termé-
szetes hanghordozással olvassa, ezért szemlél-
tetésül magam olvasom el. — Olvasd el így, 
Imre! — szólok, mire ő már folyékonyabban 
olvas s természetesebb hangsúlyozásra törek-
szik. A helyes felolvasást addig szemléltetem, 
addig gyakoroltatom, míg elfogadhatóan nem 
olvassák. 

— Ha valaki csak ezt olvasná: Gábor sorba 
rakta a golyókat, megtudná-e belőle, hogy mit 
csinált Perkó. — A fogalmazványnak melyik 
részét kellene elolvasnia, hogy megtudja? — 
Azt, hogy Ferkó gurított. — Megtudná-e ebből 
azt, hogy talált-e Ferkó? — Mit kellene elolvas-
nia? — Azt, hogy: Nem találta — el a golyókat. 
— De itt még nem maradt abban a játék. Miből 

tudná meg azt, hogy mi tör tént ez után? — Ab-
ból, hogy: Most Ferkó állított, Gábor pedig gu-
rított, — olvassák a gyermekek. — S mit tudna 
meg, ha tovább olvasná? — Azt, hogy: Ő talált 
és nyert. 

—• Nézzük csak, úgy folyt-e le a játék, aho-
gyan leír tuk! Gábor sorba rakta a golyókat. — 
Így volt? Ez történt először? — Ferkó gurított. 
— Ezt láttátok azután, mikor felállította a go-
lyókat? — kérdezem, aztán így haladok végig 
a fogalmazvány valamennyi mondatán. — Lám, 
semmit sem hagytunk ki s mindent abban a 
sorrendben í r tunk le, ahogy történt. Aki fogal-
mazványunkat elolvassa, megtudja, hogy mi 
történt és hogyan történt. 

— Figyeljétek meg, kihagyok-e valamit, — 
mondom, s elolvasom a fogalmazmányt úgy, 
hogy a sorozatos cselekvés egy mozzanatát, a 
fogalmazvány egy mondatát kihagyom. Ezt a 
gyermekek észreveszik s megmondják, hogy 
mit hagytam ki. — Megtudná-e így, aki nem 
látta, hanem csak olvasta, hogy hogyan folyt a 
játék? — Lám, mikor fogalmazunk, semmit sem 
szabad kihagynunk, — mondom, azután össze-
vissza keverve olvasom el a mondatokat. — Jó 
lenne-e így? — Nem, mer t nem úgy tetszett ol-
vasni, amint Ferkó és Gábor golyózott. — Ez 
bizony nem lenne jó fogalmazás, mert mindent 
szép sor jában kell leírni úgy, amint történt . 

b) Javítás. Mert ez a fogalmazás közös s mert 
leírása tollbamondás u tán történt, itt sem tar-
talmi, sem stiláris megbeszélésről, javí tásról 
nem lehet szó, csupán helyesírási szempontból 
kell a fogalmazványt javí t ta tnunk. Ez pedig a 
tanév elején, ebben az osztályban így történ-
hetik: 

— Most én is leírom, ami t ti írtatok, — mon-
dom s leírom a címet a táblára. — Nézzétek 
meg, így ír tátok-e ti is, — késztetem a gyerme-
keket a szóképek megfigyelésére és összehason-
lítására. — Ki hibázta el? — Mit írt hibásan? 
— A hibás szót húzzátok át s írjátok le helye-
sen a fogalmazvány alá! (Ezen a fokon még 
nem kívánhat juk a gyermekektől, hogy a hibás 
szót áthúzással, kiegészítéssel javítsák, azért 
leghelyesebb el járás az, ha azt a szót, ami t hi-
básan ír tak, egészen és külön leíratjuk velük.) 
— Olvasd el, Jóska, hogy mit kell most í rnom! 
— mondom, a gyermek elolvassa s én önma-
gamnak hangosan tollbamondva, az első mon-
datot a táb lára írom. — Nézzétek meg szavan-
ként, így í i tátok-e le, — mondom, a gyermekek 
az én írásomat az övékével összehasonlítják, s 
a hibásan í r t szavakat külön leírják. Közben 
közöttük járok, egyénenként útbaigazítok, se-
gítek, aztán így haladok végig a fogalmazvány 
valamennyi mondatán. 

c) Tisztázás másolással, A gyermekeknek tisz-
tázati füzetük is van, amelybe t intával írnak. 
A saját, javí tot t füzetükből itt még nehezen 
menne a tisztázás, azért a fogalmazványt nagy-
tábláról másoltatom le. A lemásolt szövegben 
ejtett hibákat a II. osztályban tanév elején pi-
ros tintával még magam javítom. Osztályzatot 
is írok alá, mégpedig ilyenekét: Jól van. Ferkó! 
— Szépen írtál, Marci! Máskor szebben írj , 
Gyurka! Stb. 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGY! LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Paedagógia. Az ez évi ápr.—ján. 
<4—6.) lüzet első helyen Gyulai Ágostnak, a Ma-
gyar Paed. Társaság t i tkárának Fináczy Ernő 
elhányt tiszteleti elnök felett tar tot t enilékbeszé-
clét közli egész terjedelmében, melyből lapunk 
hasábjain is közöltünk egy részletet (1936 :12.). 
Az emlékbeszéd az elhunyt nagy magyar peda-
gógus egész pályájának részletes rajzát nyúj t ja , 
majd mint miniszteri tisztviselőt, tanárt , tudóst, 
írót és embert jellemzi éles vonásokkal. — A fü-
zet második focikke Loczka Alajosnak tanul-
mányát muta t ja be, mely középfokú gazdasági 
szakoktatásunkról szól. Ez oktatási ágnak rend-
kívüli fontosságát analógiába állítva a többi 
szakoktatási ág jelentőségével nemzeti életünk-
ben, ismerteti a mezőgazdasági oktatás terén 
történt eddigi kezdeményt és fejlődést, részlete-
sen megrajzolja ez iskolatípusnak jövő pro-
grammját , vázolja tantervét s egyedüli szelle-
méül a teljes szakszerűségre való törekvést fo-
gadja el, abban a reményben, hogy ez iskola-
típus életében most már az eddigi 15 év bőséges 
idő volt a kísérletezésre s elérkezett az ideje 
annak, hogy iskolapolitikánk a középfokú gaz-
dasági szakoktatást is fölkarolja. — A folyó-
irat többi rovataiban Kemény Ferenc ú j peda-
gógiai mozgalmak régibb elő futár ja i ról címen 
egy század előtti, pontosabban 1815-iki francia 
kísérletekről számol be, melyek egy-két modern 
pedagógiai törekvéssel azonosak, például a nem-
zetközi oktatásügyre, a kísérleti iskolára, a nők 
nevelésének problémájára, a testnevelés fontos-
ságára, a tesztek módszerének alkalmazására, az 
Intuició szerepére vonatkoznak. — Az irodalmi 
rovat során Kemény Ferenc E. Spranger kul-
túrmorfológiájáról , Gyulai Ágost Greguss Pál 
örökléstanáról. Faragó László Somogyi József 
eugénikai nagy művéről, Éltes Mátyás Sulyomi-
Schulmannak a beszédhibák elhárításáról és 
Lósy-Schmidtnek Kempelen Farkasról szóló 
művéről közölnek beható és részletes ismerteté-
seket. Számos kisebb ismertetés és több apróbb 
vegyes cikk egészíti ki a füzet gazdag tartalmát. 

A Magyar Asszony. Berta Ilona alapította és 
Ambrózy Migazzi Lajosné grófné szerkeszti 
ezt a pompás szépirodalmi folyóiratot, melyet 
az élet naplójának és hű tükrének is mondha-
tunk. Most megjelent szeptember 1-i 17. száma is 
változatos és érdekes tar talmával egyszerre 
megragadja figyelmünket. „Jönnek-e utánunk" 
címen a vezércikket Sugár Béla, a tehetséges 
író és a MANSz agilis fő t i tkára írta, még-
pedig lelkes stílusban, mely bizonyára nagy 
hatással lesz a magyar hölgyek táborára. Nem 
kevésbbé érdekes és szép Nagy Méda „A me-
nyegző", valamint Szentmihályiné Szabó Mária 
Életem legnagyobb ' szerelme" című novellája 

és l~)énes Gizella „Ifjúság" című érdekfeszítő 
regényének folytatása is. Hangulatos, formás 

verset írt a lapba Balázs Győző, Számadó 
Ernő és Csokonyay Erzsébet. A Délvidék ma-
gyarságát élénk színekkel festő cikken kívül 
okos cikket olvasunk az angolkór leküzdéséről 
s a Művészet rovatban a művészélet esemé-
nyeiről nyerünk tájékoztatást, míg a Szövetségi 
Élet című rovat a MANSz központi gyermek-
védő osztályának tevékenységét ismerteti. Sok 
hasznos tanácsot nyúj t az érdekes folyóirat 
olvasóinak a konyha, a kozmetika és az élet 
egyéb területéről is. 

Dunántúli Népművelő. Most megjelent szep-
temberi füzetébe A fa lukutatás jelentőségéről 
Kuntár Lajos ír t vezető cikket. Azt fejtegeti , 
bogy az igazi nemzeti politika tulajdonképen 
a falu szeretete s a nemzet jövendője ezen for-
dul meg. Kimerítő leírást és méltatást olva-
sunk a folyóiratban a szentgotthárdi népmű-
velési előadóképző tanfolyamról, melyről az 
előadók és hallgatók összliangzóan kedvező vé-
leményben számolnak be. Az Írói Arcképek ro-
vatban Bárdosi Németh János megható nekro-
lógban búcsúzik az imént elköltözött Tóth Ár-
pádtól, méltatva a korán eltávozott költő érde-
meit. A cikk egyszersmind szép jel lemrajz is. 
Tartalmas Bognár Gyula cikke is a Népműve-
lés és a nemzeti öntudat összefüggéséről. 
Móricz Zsigmond és írói alkotásait Bárdosi 
Németh János meleg cikkben méltatja. Nép-
művelési előadás formájában Rózsa I s tván a 
szülői értekezletről, Dvorák Károly pedig 
az őszi szántásról ír cikket. A Nőnevelés rova-
tában Udvarlakyné A. Klára szellemesen elmél-
kedik a gondozott lakásról. 

Katholikus Iskola. Szeptember 1-én megje-
lent számában Veni Sancte című vezércikké-
ben, melyet Makk József írt, melegen köszönti 
az lij iskolai esztendőt. Dévényi József a szülői 
értekezletekről, Barabás András a földrajz taní-
tásáról és Tabelly M. Skolasztika a gyermekek 
szellemi rendellenességeiről írt cikket. A lap 
még az egyesületi élet eseményeit és a pécs-
egyházmegyei igazgatás tanügyi vonatkozásá 
rendelkezéseit is közli. 

Magyar Gyermeknevelés. A havi folyóirat 
szeptemberi füzete ezúttal is a gondos szerkesz-
tés tanúbizonysága, „óvónő reggeli imája" cí-
men imaszerű költeményével Balogh Irén 
nyit ja meg ezt a számot, mely azonban minden 
közleményében ugyanazt a tiszta pedagógiai 
szellemet hirdeti, amelyet a vezető vers into-
nált. Bilkei Ferenc Első harangszó a Mautz-
óvoda jubileumához című cikke és Pehm Jó-
zsef apátplébános A göcseji gyermekhéten 
mondott szép beszéde, majd Montessori Mária 
egyik cikke, dr. Völgyessy Ferenc Alkalmazott 
lélektan és Kajárikné M. Margit című tanul-
mánya teszik még tartalmassá a lapot. A Gyer-
mekfoglalkoztatás rovatában változatos köz-
leményeket olvasunk, amiket a pedagógiai élet 
érdekes hírei egészítenek ki. 

Nemzetnevelés (Népnevelő). Szeptember else-
jén megjelent 17. száma lelkes cikkében Kisházi 
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Mihály A falvak vendége címen köszönti az 
ú j iskolai esztendő küszöbén, a katolikus nagy-
gyűlés alkalmából, Krisztus vezérlő szellemét, 
mint a magyar iskolák szellemét és egyút ta l 
felelősségre v o n j a azt a saj tót , mely ezzel a 
szellemmel ellenkezik. Böröcz La jos az oliin-
piász feladatairól, Vass I s tván az osztatlan is-
koláról és a tantervről , Sebes Gyula a kor-
Szerű oktatásról í r élénk t a r t a lmú cikket. 
A ta r ta lmas pedagógiai közlöny mindezeken 
kívül hivatalos rovatában és a Hírek, Könyv-
tár, Pá lyázat rova tában kimerí tő tudósítások-
ban tá jékozta t ja az iskola hivatásos tényezőit 
a pedagógiai és iskolai élet fontosabb esemé-
nyeiről is. 

Evangél ikus Népiskola. Szeptember havi fü-
zetének vezető cikkében a folyóirat alapí tója , 
Krúg Lajos, kegyeletes hangon búcsúzik az 
imént elhúnyt igazgató-tanítótól, Sass I s tván-
tól. Miszel Ferenc a val lástaní tásról ír cikket, 
majd Neubauer J ános ismerteti a Sopronban 
tar tot t tanítókörzeti konferencia lefolyását . 
Gadányi János az ev. iskolákról és azok fel-
ügyeletéről ír, Benedek Vince pedig ünnepli 
Demetrovics Mária negyvenéves tanítói pá-
lyá ja érdemeit. Megrázó ha tás t tesz Parragi 
György cikke, melyben megír ja , hogy egy ta-
nító házaspárnak jubileumán az ünneplők tö-
viskoszorút nyú j to t t ak át jubi leumi emlékül. 

Nógrád-Honti Ku l tú ra . Vezetőhelyen az egye-
sített vármegyék általános tanítóegyesületé-
nek Széehenyi-kisgyűléséről felvett jegyző-
könyvét s a nyár i választmányi ülésnek, melyet 
Balassagyarmaton tar tot tak, jegyzőkönyvét 
közli. Fo ly ta t j a és bevégzi „Ugyan hallgass, 
Vibrányi" című pá lyamunká já t . A tanító ön-
nevelése címen Ambrus Béla í r cikket. Végül 
pedig közli a lap a tanügyi hatóságok intézke-
déseit és a pedagógiai élet hírei t is. 

Dunántúli Tanítók Lapja. Hang já r a és szel-
lemére nézve egyaránt nemes vezércikkel 
ny i t j a meg Wiedemann Erzsébet a Dunántúl i 
Tanítók L a p j a most megjelent kettős (17-—18.) 
számát. A szép cikk a magyar asszony és ma-
gyar anya eszményképéről ad magasztos képet. 
Tóth Nándor szép cikket í r t A kereszt és kard 
hőse címen, Huszár Győző pedig a gazdaság-
tan tanításáról, m a j d Polányi I s tván tanulmá-
nyának (Nyugat-Magyarország közoktatás-
ügyének története) tizennegyedik fo ly ta tásá t 
közli a lap. Érdekesek dr. Bendefy László Vi-
harzó puszták című történeti képei is. A lap 
szerény, mégis méltóságos szellemben és han-
gon ünnepli Szombathely nagyszerű főpászto-
rá t negyedszázados jubi leuma alkalmából és el-
parentá l ja Tóth József nagyprépostot. Kime-
rítő tudósítást közöl még a lap a Kőszegen tar -
tott kántorkurzusról is. Meleg nekrológban em-
lékezik meg Hont i Béla őrkanonok elhúny-
táról, majd ismertet i az ú j iskolai vezér-
könyveket és még egyéb közérdekű kérdésekkel 
is foglalkozik. 

Népszerű Zenei Füzetek. Molnár Antal, a 
Zeneművészeti Főiskola nagyérdemű t aná ra 

szerkeszti ezeket a ki tűnő füzeteket, mégpedig 
odaadó lelkesedéssel az igazi nemzeti és mű-
vészi m a g y a r zene fönséges rendeltetése i ránt . 
A most megjelent három füzet közül a 4. szá-
mot a szerkesztő í r ta Kodály Zoltánról, a világ-
hírű zene- és dalszerzőről, akinek egész dicső-
séges p á l y á j á t jellemző é le t ra jzá t í r ta meg, a 
tárgyhoz méltó ihlettel, szeretettel és művészi 
megbecsüléssel. Az 5. számban Bartók Béla ír t 
Miért és hogyan gyűjtsünk népzenétf című 
gyönyörű tanulmányt . A 6. szám szerzője Ke-
rényi György, aki mély elmerüléssel í r t a meg 
az énekkari műveltség kérdéseinek történetét 
és jellemző jelentőségét. Mindhárom füzet na-
gyon értékes, becses és jelentős alkotás, mely 
zeneművészeti i roda lmunkat nemcsak gazda-
gít ja, de előre is viszi. Sok vitás kérdést dönte-
nek el ezek a füzetek, már irodalmi megbíz-
hatóságuknál fogva is, de mint tanulságos, 
szép és előkelő alkotások, sok tanulságot nyú j -
tanak és érdeklődést biztosítanak azok lelké-
ben, akik a zene varázsát az emberi szellem 
nagy jótéteményeként ünneplik. 

F r anc i a tanügyi lapokból. 

A gyermek félénksége. 
Pedagógiai erőfeszítéseinknek legkonokabb ke-

rékkötője a gyermek félénksége, ijedtsége. 
Ámde ez a r iadtság nem egészen természetes 
érzelem-e vá j jon s nem foglal-e joggal ural-
kodó helyet a gyermeknek még gyönge, védte-
len lelkében! Ez a vélekedés sokáig szélté-
ben el volt ter jedve s még ma is számosan 
osztják. Kiváló h a j d a n i lélekbúvárok a gyer-
mek veleszületett sa já tosságának tekintették,, 
azt hitték, hogy már születésétől — tehát sze-
mélyes tapasztalatszerzése előtt is — ismeri a 
félelmet, hogy megrémít ik a természet tünemé-
nyei: a vihar , a víz, a tűz, a különféle állatok, 
amelyek már őseinket is marcangolták, mer t 
nem tudtak ellenük védekezni. A régi tudósok 
úgy képzelték, hogy még az ál latf iókákban is 
megvan az ösztönszerű, öröklött rettegés az 
ellenséges fa jokkal szemben: a kis egérben a 
macska, a galambfiókban a keselyű ellené-
ben stb. 

Az újabb kutatások azonban mind a gyer-
mekekre, mind pedig az ál lat ivadékokra nézve 
határozottan megcáfol ják ezeket a föltevéseket. 
Az állatokat illetőleg elegendő a cirkuszra 
vagy állatseregletre u ta lnunk, ahol az ellensé-
ges fa jok, az együttélés, a megszokás következ-
tében gyakor ta teljes egyetértésben élnek s 
már ez a tapasztalat is megdönti a veleszüle-
tett félelem elméletét. El fogula t lan vizsgála-
tok ugyaner re az eredményre vezettek a gyer-
meknél is: annak megállapí tására, hogy az 
ijedtség az élet során szerzett keserű tapaszta-
latokból keletkezett s nem csekély mértékben 
a nevelésnek a következménye. 

De ügye l jünk s ér tsük meg egymást. Van a 
félelemnek egy f a j t á j a , amelyet inkább tán 
aggodalomnak, őrizkodésnek nevezhetnénk s 
mely gyermeknek, felnőt tnek egyaránt nélkü-
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lözhetetlen az élet küzdelmei közepette. Ez vész-
jel a minket környező igazi veszélyekkel szem-
ben, önkénytelen védekező visszahatás, amely 
figyelmeztet bennünket ar ra , hogy kerü l jük 
idejekorán a veszedelmet, vagy pedig szálljunk 
vele szembe. Jelen cikkünkben a gyermek fé-
lelméről, i jedtségéről szólván, a r r a a gyötrő 
szorongásra gondolunk, amely megbénít ja a 
figyelmet és a gondolkozást, s amely — jól 
t u d j a mindenik nevelő — teljesen vagy részben 
képtelenné teszi a gyermeket a tanulásra. 

Hogy a rettegés kifejlesztésében jókora része 
van a nevelésnek, azt nem. kell hosszasan bizo-
nyí tani . A világ mindenik népének megvannak 
a maga rémei, madárijesztői (ördög, manó, 
mumus, kéményseprő, kóborcigány, zsandár 
stb.), amelyeket borúra-derűre kimondottan 
nevelőcélzattal használ. Hát az a bohó jó em-
ber, aki ingerkedő tréfáival halá l ra rémíti az 
elébe kerülő kisdedeket? P e d i g bármennyire 
ár ta t lanoknak látszanak is ezek a mókák, a 
gyermekben — aki a felnőttek minden szavát 
evangéliumi kinyi la tkoztatásnak veszi és aki 
a célzatok, á rnyala tok megkülönböztetése i rán t 
még nem rendelkezik kellő fogékonysággal — 
meglehetős félelmet keltenek. 

Mindezek az okok és körülmények odavezet-
nek, hogy sokkal több a félénk gyermek, mint 
a bátor. S ha a bölcs tanító a maga nyugodal-
mas tekintélyével és éleslátásával igazi men-
hellyé is avat ja osztályát az i jedős gyermekek 
számára, egész sora van a gyermeki rettegé-
seknek, amelyekkel szemben minden fáradozás, 
minden gondos megnyugta tás hatástalan ma-
rad. S ezek az ijedelmek mégsem öröklöttek, 
hanem bizonyos élmények folytán szerzettek, 
néha oly mélyen behorgonyzottak a gyermek 
lelkébe, hogy még ő maga sem képes állapotá-
ról számot adni. Rendszerint csak az avatot t 
gyermekpszichológusnak sikerül az i lyenfa j ta 
ijedtségnek sűrű bozótjába behatolnia: aprán-
kint fölfedi, hogy a gyermeket olyan erősza-
kos, heves behatások érték, amelyekhez sehogy 
sem tudott alkalmazkodni (hiszen éppen azért 
és addig gyermek, mert és amíg még nem 
érett az alkalmazkodásra). Annakidején teljesen 
elfoj tot ta a gyermek ezt a benyomást: elfelej-
tette. Igen ám, de a félelem megmaradt lelké-
nek redőiben. S álmából gyakran felriad, rém-
képektől kínzottan. 

Számtalan és sokféle ijedelem szokta a gyer-
meket megszállni, minden különösebb ok nél-
kül, akár valami titokzatos betegség. A kis-
dedek túlnyomó része elsőbben is a sötétségtől 
re t teg: csak akkor képes elaludni, ha legalább 
a szomszéd szobából fény árad s ha gondozóját 
maga körül tud ja . A sötétség és a csend az 
elhagyatot tság érzetét kelti benne. Az sincs 
kizárva, hogy a sötétségtől való félelem mögött 
a gyermeknek az a szorongó érzése húzódik 
meg, hogy el t a l á l j a veszíteni övéinek a szere-
tetét. Egyébként nincs különbség ebben, akár 
kényeztetett, aká r edzett nevelést nyú j t a kör-
nyezet. 

Az állatoktól való félelem egyáltalán nem 
természetes a gyermekben, hiszen ezek az egy-

szerű lények nagyon közel állanak lelkéhez. 
Sem a béka, sem a pók nem ijeszti meg. Egye-
bekben követi a felnőttek példájá t ; ha így 
kiáltunk fel : „Micsoda bájos kis ál lat!" — a 
gyermek csakhamar bizalomra fordí t ja ijedel-
mét. Ha ez a szoktatás nem sikerül és fenn-
marad a félelem, ennek valami sa já tos okának 
kell lennie, amelyet érdemes kikutatni . Az állat 
olybá tűnik a gyermek előtt, mint bizonyos 
embernek a jelképe, akitől t i tokban fél anél-
kül, hogy okát tudná adni. Ennek számos bi-
zonyságát ismerjük a mitológiából, tündér-
mesékből és a pr imit ív népek vallási szoká-
saiból. 

A gyermeki lélekbe erősen begyökerezett fé-
lelmet külső eszközökkel vagy éppen erőszak-
kal nem lehet elnyomni. Büntetések, dorgálá-
sok, megszégyenítések egyáltalán nem vezet-
nek eredményre. A nevelőnek, de meg az or-
vosnak is végtelen türelmet kell gyakorolnia 
és ily esetekben is derült nyugalommal kell 
feladatát betöltenie. 

II. Kalischer. 
L'Éducation fainilialc (Brüsszel), 
1936 júliusi szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

ü r . Eőry László: Az egészségügyi értesítő. 
A kiváló gyermek- és iskolaorvosnak fenti 

címmel megjelent tanulmánya pedagógiai, nép-
nevelési és népegészségügyi szempontból nem-
csak a szakköröket, hanem általános jelentő-
ségénél fogva a szülőket is közelről érdekli. Azt 
kívánja a jeles szakorvos, hogy addig is, amíg 
az annyira szükséges iskolaorvosi intézmény 
mindenütt meg nem valósulhat, vagy egy kü-
lön egészségügyi értesítőt kapjon minden ta-
nuló, vagy az iskolai értesítőbe, középiskolák-
ban az indexbe minden tanév lapjához egy 
egészségügyi betétlap volna helyezendő. Er re 
jegyezné be a tiszti-, egyleti- vagy magánorvos 
vizsgálatainak eredményét, megállapításait . A 
vizsgálat szempontjaira a szerző szakszerű 
táblázatot is közöl. Ennek évről-évre való gon-
dos kitöltése a lapján lehetne figyelemmel kí-
sérni és i rányí tan i a gyermek testi-lelki fejlő-
dését, ellenőrizni az esetleg fennálló bajok 
gyógyulását. Igaz, osztály könyveinkben már 
most is vezetünk hasonló jegyzeteket. De még-
is csak más lenne az orvos szakszerű megálla-
pítása, mint a mi bejegyzésünk. 

Hogy mit jelentene az évenkénti orvosi vizs-
gálat nemzeti szempontból, különösen a sze-
gény néposztály gyermekeinél, hogy mennyi 
bajnak lehetne ezzel elejét venni, azt csak el-
gondolni lehet, de kifejezni alig. De nagy je-
lentőségű volna ez az iskola szempontjából is. 
Rengeteg kérdésre adna feleletet a tanító, ta-
nár számára is. Az egészségügyi személylap 
hű tükre lenne a tanuló biológiai ál lapotának, 
fejlődésének, ami a gyermek lelki vi lágába is 
röntgensugárral világítana. Sok rej tet t , örök-
lött jelenségre kapna a pedagógus orvosi fele-
letet, ami a gyermekkel való egész bánásmód-
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já t kedvezően befolyásolná, helyes i rányba te-
relné. Megokolt alapon, szükség szerint és a 
lehetőség határán belül egyénileg bánhatna az 
i í júsággal . 

A javas la t megoldása nem a legkönnyebb, 
mert hiszen éppen a szegény néposztálynak 
nincs módja az orvosi vizsgálat megejtésére. 
A közületek, községek és városok azonban na-
gyobb akadály és megterhelés nélkül is meg-
oldhatnák. 

Ur. Eőry László javasla tának teljesedése pe-
dagógiai és népegészségügyi szempontból a 
nemzetnevelés terén óriási lépést jelentene. 
Melegen a jánl juk a tervet a lelkes belügy- és 
tudós kultuszminiszterünk figyelmébe. 

(Molnár János.) 
Az észszerű táplálkozás szakácskönyve. Sasi 

Szabó Józsefné, alsókáldi Káldy E m m a elő-
írásainak feldolgozása. Kiadta; ,,Az Erzsébet 
Nőiskola Volt Növendékeinek Egyesülete." Bu-
dapest, VII, Ajtósi Dürer-sor 37. sz. 1936. 
Franklin-T. (Ára egészvászonkötésben 3 pengő.) 

örömmel üdvözöljük a frissen megjelent 
könyvet, mint a racionális táplálkozásnak 
minél szélesebb rétegben való terjesztésére irá-
nyuló törekvés képviselőjét. E könyv ismerte-
tésével kapcsolatban két szempontból kívánunk 
elsősorban e könyvvel foglalkozni. Az egyik 
szempont az, hogy a nyugat i államokban, fő-
leg Németországban, már hosszú évek óta ta-
lálkozunk a tágabb értelemben vett táplálko-
zási irodalomban is olyan művekkel, amelyek 
a tudományos megállapításokat a gyakorlat i 
táplálkozási hygiene szolgálatába ál l í t ják. 
Egész tömege van a gazdaságos táplálkozás 
keresztülvitelére i rányuló írásoknak is. Sajnos, 
nálunk az ilyen célú írások még csak kis szám-
ban találhatók, összefoglaló és gyakorlat i út-
mutatásul is szolgáló ilyen alapon megírt és 
általános használatra szánt szakácskönyv pe-
dig — tudomásunk szerint — egyáltalában nin-
csen. I lyen módon idegennyelvű munkákra 
voltak utalva mindazok, akik tudományos ala-
pon, az élelmiszerek tápanyagainak és tápér-
tékeinek figyelembevételével óhajtot tak főzni. 
Ezzel magyarázható, hogy a magyar háziasz-
szonyok között ma még csak elvétve lehetne 
találni olyat, akinek kellő ismerete volna az 
élelmiszerek tápértékéről és ezen az alapon 
készítené el családja részére a menüt. Pedig az 
észszerűség és gazdaságosság a táplálkozás te-
kintetében nemcsak a felesleges kiadások el-
kerülését teszi lehetővé, hanem egyúttal az 
egészség fenntartását is előmozdítja. Ebből a 
szempontból is dicsérendő az a nagy munka, 
mellyel dr. Radák Olga, a könyvet kiadó Egye-
sület elnöke, Sasi Szabó Józsefné nagyszerű 
gyűj teménye a lapján összeállította e művet. 

A másik szempontból pedig örvendetesen 
állapítható meg, hogy e könyv, szakítva az 
eddigi konyhatechnika tradíciójával, a bizony-
talan (kanálnyi, borospohárnyi, stb.) és számo-
lási készséget igénylő (lat, font) mennyiségek 
helyett a külföldi, modern mintákat követve — 
ahol csak lehetséges —, grammokban adja a 
felhasználandó anyagok mennyiségét. 

A világos, érthető szövegben a könnyen á t -
tekinthető tápanyag- és tápérték-táblázatok 
nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
könyv nagy népszerűségre tegyen szert. — A 
táplálkozásról szóló ál talános tudnivalókat dr. 
Vitéz István, egyetemi tanársegéd, nagy hozzá-
értéssel és felkészültséggel í r t a meg. A könyv 
eladásából származó jövedelmet az 1919-ben 
megszűnt Nemzeti Nőnevelés című pedagógiai 
folyóirat fel támasztására fordí t ják. 

A Collegium Hungaricum-Szövetség Zseb-
könyve. A Szövetség Intézőbizottságának meg-
bízásából szerkesztette: Dr. Martonyi János . 
(Kir. Magyar Egyetemi Nyomda.) 

A Trianonban megpecsételt nemzeti ka-
tasztrófát követő évek magyar kultúrpoli t iká-
jának nagynevű irányítója, gróf Klebelsberg 
Kuno idejében felismerte annak igazságát, 
hogyha helyet akarunk biztosítani magunknak 
az európai nap alatt, gondoskodnunk kell év-
ezredes kul túránknak a külfölddel való meg-
ismertetéséről, de gondoskodnunk kell olyan 
európai műveltségű tudósgeneráció nevelésé-
ről i;s, amely ezt a ku l tú rá t nemcsak tovább-
fejleszti, hanem külföldi összeköttetései és 
nyelvismeretei révén a nagyvilág előtt is is-
mertté tud ja tenni. Ebben az elgondolásban 
született meg a külföldi Collegium Hungar icu-
inok sorozata s a külföldi ösztöndíjak intéz-
ménye. 

Mini minden olyan elgondolást, amelyet nem 
követnek azonnal kézzelfogható gyakorla t i 
eredmények, ezt is a támadások pergőtűze érte. 
A Collegium Hungar icumokat céljáttévesztett , 
felesleges intézményeknek minősítették, ame-
lyekért ká r áldozatot hozni, mert azok nem a 
nagy tömegek ku l tú rá jának emelését, hanem 
csak egyes kiváltságosok esetleges továbbkép-
zését szolgálják. 

Az ösztöndíjakció immár több mint tízéves 
n ultra tekinthet vissza s így már lemérhetők 
azok az eredmények, amelyek ennek az akció-
nak köszönhetők. Ezekről az eredményekről ad 
számot a volt külföldi ösztöndíjasok által két 
év előtt alapított Collegium Hungaricum-Sző-
vetségnek most kiadott első Zsebkönyve, ame-
lyet a Szövetség megbízásából dr. Martonyi 
János tanügyi fogalmazó szerkesztett. 

A Zsebkönyv első- része nagyértékű cikke-
ket és tanulmányokat tar ta lmaz dr. gróf Teleki 
Pál, dr. Bakay Lajos, dr. Domanovszky Sán-
dor, dr. vitéz Nagy Iván, dr. báró Branden 
stein Béla és dr. Tichy Kálmán tollából. Gróf 
Teleki Pá l cikkében külföldi propagandánk 
felszínességét kifogásolja és reámutat a kul-
turál is téren való elszigetelődés veszélyeire. 
Dr. Bakay Lajos, az Országos Ösztöndíjtanács 
elnöke megállapít ja , hogy a kint já r t közel 1200 
ösztöndíjas munkája meghozta a nyugat ta l 
való tudományos kapcsolatunk széles alapokon 
nyugvó kiépítését. Dr. Domanovszky Sándor, 
az Ösztöndíjtanács ügyvezető igazgatója az 
ösztöndíjasok kiválasztására irányuló el járást 
ismerteti, amelynek során az Országos Ösztön-
díj tanács minden más befolyás kizárásával, 
egyedül az illetékes szaktanárok és főiskolai 
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karok a jánlásai t s az egyes szakokban meg-
nyilvánuló szükségletet t a r t j a szem előtt. Dr. 
vitéz Nagy Iván eikke az ösztöndíj-intézmény 
és a Collegum Hungaricumok történetéről 
nyúj t áttekintést. A cikkben közölt statisztikai 
adatok összegezéséből kitűnik, liogy a volt kül-
földi ösztöndíjasok sorából eddig 24 egyetemi 
tanár, 70 magántanár , valamint számos kul-
túrintézmény vezetője és több minisztériumi 
főtisztviselő került ki, sőt vannak, akik kül-
földi tudományos pozíciókat nyertek el. Dr. 
báró Brandenstein Béla, a Collegium Hunga-
ricum-Szövetség elnöke mélyenjáró tanulmány-
ban fej t i ki a magyarság alapvető kulturális 
problémáját : nemzeti-népi életünknek és a nyu-
gati ku l tú ra értékeinek harmonikus egyesíté-
sét. Hangsúlyozza, hogy a külföldi tanulmá-
nyok intézményes biztosítására a magyar nem-
zeti életnek feltétlenül szüksége van. Dr. Tichy 
Kálmán, a Collegium Hungarieum Szövetség 
volt elnöke, a Szövetség első kétévi munkájá-
nak eredményeit m u t a t j a be. 

A Zsebkönyv második része a külföldi ösz-
töndíjakra és a Collegium Hungar icumokra 
vonatkozó jogszabályok szövegét, továbbá az 
Országos Ösztöndíjtanács tagjainak névsorát és 
a Collegium Hungar ieum Szövetség alapsza-
bályait közli. 

Végül a Zsebkönyv harmadik része a volt 
ösztöndíjasok teljes névjegyzékét foglalja ma-
gában, megjelölve mindegyiknél külföldi ta-
nulmányainak helyét, idejét és tárgyát , vala-
mint jelenlegi állását. Nagyon tanulságosak a 
névsort követő statisztikák, amelyek a volt 
ösztöndíjasokn;:k a kiküldetési ország és az 
ösztöndíj adományozója szerinti megoszlását 
tüntetik fel. így megtudjuk belőlük, hogy az 
ösztöndíj-akció kezdetétől mostanáig Ausztriá-
ban 313-nn. Németországban 267-en. Olaszor-
szágban 205-en. Franciaországban 215-en foly-
tatták tanulmányokat , de j á r t ak ösztöndíja-
sok Svájcban, Görögországban, Svédországban, 
Finnországban. Észtországban, Lengyelország-
ban stb. Magyar ál lami ösztöndíjat 848-an, a 
törvényhatóságoktól nyert ösztöndíjat 65-en, 
külföldi államok ösztöndíját 139-en, amerikai 
intézmények ösztöndíját 115-en élvezték. Végül 
a Zsebkönyvet lezáró mutató igen hasznos át-
tekintést nyú j t arról, hogy az egyes hivatalok-
ban, tudományos intézményeknél és egyéb 
munkakörökben mely veit ösztöndíjasok mű-
ködnek. 

Történelem a munkafüzetben. 1. kötet. 96 tör-
ténelmi óraterv a pol odri iskola III. osztályá-
ban. A legújabb történelmi művek alapján 
írta és rajzolta: Palló Imre főv. polg. isk. ta-
nár. (A Budapest, I X . ker. gyál iút i községi 
polgári f iúiskola t aná r i testületének kiadása. 
Kapható a szerzőnél. Ára 3.80 P.) 

Az az örvendetes pedagógiai fellendülés, 
amely a fővárosi községi és a szegedi gyakorló 
polgári iskolákban az utóbbi években megin-
dult, máris szélesebb körben érezteti kedvező 
hatását. Az úttörők erős lendülettel megindult 
munkásságának ha tása alatt polgári iskoláink 
belső élete eddig még nem tapasztalt fejlődés-

nek indult. Az az ú j irányzat, mely a polgár i 
iskolakban a nevelés és taní tás módszerének 
tökéletesítése érdekében megindult , valóban az 
„élet iskolájává" varázsolja ezt az iskolatípust. 
A budapesti kísérleti polgári iskola és a sze-
gedi tanárképző főiskola gyakorlóiskolájának 
módszer javí tást célzó k iadványai mind, mind 
a polgári iskolai tanáiság szakműveltségéről, 
munka- és hivatásszeretetéről tanúskodnak. És 
ezek az eddig megje le l t értékek most Palló 
I m r e könyvével nagyban gyarapodtak. 

Ez a könyv 96 tanítási egységben öleli fel 
mindazt az anyagot , amelyet a polgári iskolák 
tanterve a I I I . osztály számára előír. Minden 
óra vázlatát, közli úgy, amint az tanítás köz-
ben, a tanulók bevonásával a nagytáblán fel-
épül s amint az a tanulók munkafüzetébe be-
kerül. Ezek a vázlatok nemcsak nagy pedagó-
giai hozzáértéssel vannak felépítve, hanem az 
anyag kiválasztása is olyan szempontok sze-
r in t történik, amelyeket a modern történelem-
taní tás megkíván. A szerző Hóman—Szekfű: 
Magyar Történetének á l láspont jára helyezke-
dik, ezt veszi a lapul s belőle azokat az értéke-
ket választja ki, amelyek nemzetünk történe-
tét líj színben s magyar szellemtörténeti ala-
pon tár ja elénk. Már az első pi l lanatra lá that-
juk, liogy a szerző a nemzet történetének meg-
ismertetésével szoros kapcsolatba kívánja hozni 
a nemzeti, a hazafias nevelést. A nemzet múlt-
jából olyan képeket kíván rajzolni a tanulók 
lelkébe, amelyekkel felkelti, fejleszti. °rősíti és 
mélyíti a nemzeti önérzetet és öntudatot. 

A közölt vázlatokból s a velük kapcsolatos 
rajzokból, történelmi grafikonokból világosan 
kibontakozik a polgári iskolában folyó törté-
nelemtanítá-nak modern módszere, amely sza-
kí t a tisztán monologizáló, leckét betaní t ta tó 
és felmondató alakkal s a taní tás t a tanár és 
tanuló közös munká jának tekinti . Látszik, hogy 
szemléltet, okoskodtat, következtettet, ítéltet, 
tehát a tanuló aktivitásának bőséges teret ad. 
Nála nemcsak az elbeszélést egyszerűen befo-
gadó alany a gyermek, hanem dolgozó, gon-
dolkozó és következtető munkás is, aki a maga 
erejét is hozzáadja a tanításhoz, az ismeret-
szerzéshez. 

És nem kell azt gondolnunk, hogy a szerző 
nem törődik az anyagnak megtartásával , az 
emlékezetben való megrögzítéssel. Igen, erre is 
gondol, csakhogy a régi lecketanultatás helyett 
a tanítási egységnek olyan képét rögzíti meg 
a tanuló lelkében, amelynek alapján egyszerű 
rátekintés u tán is megjelennek előtte az ese-
mények, a szereplők, a hatások, a következ-
mények. A tanuló a munkafüzetbe leírt, le ra j -
zolt vázlat a lapján felel, miközben nemcsak 
emlékezetére támaszkodik, hanem újból erőt 
f e j t ki, mert a vázlatot úgy kell felöltöztetnie, 
színeznie, hogy abból az óra anyagának tiszta 
képe tárul jon a tanár s az osztály elé. 

Palló Imre és a budapesti gyáliúti polgári 
fiúiskola t anár i testülete igazán jó szolgálatot 
tett ezzel a könyvvel, melyet a népiskolai tör-
ténelem taní tása közben is sikerrel forga tha-
tunk. D. Gy. 
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Az elemi népiskolai testnevelés gyakorlat i 
kézikönyve. I. rész, I—II. osztály. (Részletes út-
mutatások a módszeres testnevelésre, különös 
tekintettel a tantervi foglalkoztatásra. Tanítók 
és tanítójelöltek számára összeállította: Cserez-
nyák Ignác áll. tanító, oki. testnevelő t aná r és 
Kántor Imre áll. tanító. Ára 2 P.) Megrendel-
hető a szerzőknél, Magyaróvár. A legújabb 
időkben a tanító-nevelők figyelmét, érdeklődését 
mindinkább leköti a népiskolás gyermek test-
nevelési kérdése. Tagadhatat lan, hogy a városi 
iskolák jól felszerelt tornatermeikkel ezen a 
területen szép eredményeket ér tek el. Nem így 
a falun. Aki a falusi iskolák egyébként szép 
munká j á t figyeli, kénytelen megállapítani, hogy 
a testnevelés az iskola mostoha gyermeke. Külö-
nösen az a téli hónapokban. A szerzők éppen a 
falusi iskolák tanítóinak nehéz munká já t akar-
j ák megkönnyíteni most megjelent munkájuk-
kal. Figyelemmel voltak főleg az osztatlan és 
a részben osztott, nagy létszámú iskolákra. 
Tervszerűen a lakí t ják meg a közvetlenül s a 
közvetve foglalkozó, pihenő, figyelő csoportokat. 
Ezeknek áttekinthető, táblázatos munkabeosztá-
sát is nyúj t ják . Bőséges ú tmuta tás t adnak a 
szabadtéri s a tantermi tornatanításhoz. A hó-
napokra kidolgozott tervek hetenként kibővülő 
foglalkozási anyaga frissen, elevenen ható. 
Megkönnyítik a tanító munká já t a minden hó 
e le jére elkészített táblázatos het i beosztással is, 
amely az óra tervszerű, célszerű lebonyolításá-
hoz ad útmutatást . — Nagy értéke a könyvnek, 
hogy a szerzők sok játékot vesznek fel, azt fel 
is dolgozzák s ezekből a tanító sa já tos viszonyai 
szerint válogathat. A könyvet nagy szak-
tudás, mély pedagógiai érzék s a testnevelés 
ügyének végtelen szeretete jellemzik. — Az elő-
szót Angyal Béla, győri vezető tanfelügyelő 
í r ta . „Ajánlás"-t í r t a könyvhöz Neidenbach 
Emil , a KISOK miniszteri biztosa. Ezt a hézag-
pótló könyvet azzal a meleg szeretettel a ján l -
juk kar társaink figyelmébe, amilyen szeretet 
vezérelte a szerzőket annak megírásánál. A tan-
év végéig elkészült a II. rész a III—IV. osztály 
anyagával . 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Internationale Zeitschrift f ü r Erziehung. Ki-
ad ja A. Bäumler és P. Monroe. Szerk. Th. Wil-
helm. 1936, 4. füzet. 

Vezető helyen Koch Ferenc berlini egyetemi 
t a n á r ír érdekes tanulmányt „Goethe mint ne-
velő" címmel. Kife j t i , hogy a kimagasló író az 
emberiségnek egyik nagy nevelője, még pedig 
nem annyira pedagógiai elgondolásai, mint in-
kább költői alkotásai révén, amelyek a német 
léleknek hű tükre. Goethe szerint az emberiség 
nevelése a sors és a véletlen között folyik le; 
cél ja elsősorban összhang és az egyén egyete-
mes kul túrá ja . Ám ettől az eszménytől utóbb, a 
Wilhelm Meister-ban és a Pedagógiai provin-
ciában, a korlátozás j avára elfordul: az egyéni 
boldogulás és a családi nevelés helyét a közös-

ségek érdeke és határozata foglalja el. — Taylor 
(New-York) „A mai német nevelés- és oktatás-
ügy" c ímű cikkében angol nyelven ismerteti a 
tudomány és nevelés érdekében 1933 óta végre-
haj to t t intézkedéseket (folyt, következik). — 
Constantopulos (Athén) „A tanítóképzés Görög-
országban": ez két év óta már nem történik kép-
zőkben (diduskaleia), hanem két évfolyamú pe-
dagógiai akadémiákban. A szerző felvet i azt a 
kérdést, vá j jon nem lenne-e célszerűbb a kikép-
zést két nagy akadémiában, Athénben és Sza-
lonikiben összpontosítani. Napirenden van to-
vábbá ez akadémiák tanerőinek a mainá l egy-
ségesebb kiképzése a nemzeti t á rgyak erősebb 
hangsúlyozásával. — Rainey, az amer ika i bizott-
ság elnöke (New-York) „Az amerikai ifjúság 
ínsége": rámutat a r ra a súlyos problémára, 
amely az Egyesült Államokra hárul azzal, hogy 
hatod fél millió 16—24 éves korú i f j ú t kell meg-
védelmeznie a munkanélküliség káros befolyá-
sai ellen. Szerinte pusztán gazdasági rendszabá-
lyok nem elégségesek, mert a baj gyökerei mé-
lyebbre nyúlnak: az amerikai i f j ú ság egészség-
ügyi helyzete és a fiatalkorú bűnözők számá-
nak növekedése a tá rsadalmi viszonyoknak ala-
pos megjaví tását és a jellemnevelésre irányuló 
módszerek átalakí tását követelik. — Dautert 
(Berlin) „Az oktatófilm a német iskolákban': 
a birodalmi közoktatásügyi miniszter erre a 
célra 1934 nyarán egy az egész országra kiter-
jedő központi hivatal t létesített, amely 1936 
január l - ig 6644 vetítő mozgókép-készüléket és 
25.335 filmet osztott szét és 50 ú j filmet készít-
tetett. A költségeket a tanulók hozzájárulása 
fedezi, amely egyenként és negyedévenként 20 
Pfennig. A szerző ezután az oktatófilm jelentő-
ségét fej teget i és két főtípusát ismerteti . — 
Rövid cikkek: Tájékoztató a német munkaszol-
gálat (Arbeitsdienst) irodalmában. Mazzetti cik-
kének német fordítása az olasz iskola körül 
folyó küzdelemről. Közoktatásügyi mozgalmak 
Franciaországban 1934—35-ben (a genfi nemzet-
közi értekezleten előterjesztett jelentés). Az iro-
dalmi rovatban Szentpétery Imrének a buda-
pesti egyetem bölcsészeti kara történetéről írott 
munká jának ismertetésével találkozunk, a kisebb 
közlemények keretében kiemelik Hóman Bálint 
miniszternek az Országos Közoktatási Tanács 
újjászervezése alkalmából mondott beszéde elvi 
jelentőségű részeit. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Adatgyűj tés a mezőgazdasági oktatás érdekében. 
A genfi nemzetközi oktatásügyi h iva ta l külön 
munkát készül kiadni a mezőgazdasági oktatás-
ügynek mai nemzetközi állapotáról. Evégből 
részletes kérdőívekkel fordult a különböző or-
szágok közoktatásügyi minisztériumaihoz. A 
12 összesített kérdés felöleli az iskolák szerve-
zetét, tantervei t és módszereit, a tanszemélyze-
tet és a mezőgazdasági oktatás fokozása érde-
kében tervezett rendszabályokat. 
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V. nemzetközi közoktatásügyi kongresszus. 
A svájci szövetségi kormány szétküldte a 

meghívókat, amelyekkel a különböző országok 
kormányai t felkéri, hogy a genfi nemzetközi 
oktatásügyi hivatal (Bureau) szervezésében 
ugyanott július 13-án megnyíló kongresszuson 
képviseltessék magukat . A napirenden a követ-
kező négy fontos tá rgy szerepel: 1. A közokta-
tásügyi minisztériumok jelentései az oktatás-
ügynek 1934—35-i állapotáról. 2. A szakoktatás 
szervezése. 3. A mezőgazdasági oktatás szerve 
zése. 4. Az iskolai építkezésre vonatkozó törvé-
nyes intézkedések. Mindezekről eleve tá jékoztat 
a Bureau hivatalos Értesítőjének (Bulletin) 
folyó évi 2. száma. 

Iskolai humor. 
Állítólag egy külföldi képzőben folyt le a 

következő derűs eset, amely azonban nincs 
hí ján a komoly tanulságnak sem. A tanár be-
jelenti, hogy előadást fog t a r tan i „A modern 
nevelésnek viszonyáról a hazugsághoz". Mielőtt 
azonban hozzáfognék — úgymond — szeretném 
tudni, hogy önök közül hányban olvasták el 
„Hogyan ju t a gyermek a hazugsághoz" című 
munkámnak két első fejezetét1? E r r e valamennyi 
hallgató felemeli kezét. —• Rendben van — foly-
t a t j a a tanár — e n n é l alkalmasabb kiinduló-
pontot nem is találhatnék, mert — könyvem 
még meg sem jelent. — Ez a csattanó valóban 
érdekesen bevilágít az i f júságtanulmányba . 

Nagybri tannia. 
Angol pedagógiai folyóiratok éppoly érdekes, 

mint eredeti kezdeményezésről adnak h í r t a 
földrajzi tanítás ügyében. E szerint egyelőre 
két-két londoni elemi és középiskola barátságos 
megállapodásra lépett négy tenger járó teher-
szállító gőzös kapi tányával és tisztjeivel, akik 
időnként levelezés ú t j án közlik a kapcsolatos 
iskolák növendékeivel a követett út i rányt , az 
érintett országokat és kikötőket, úgyszintén 
a kivitelre és behozatalra vonatkozó adatokat. 
A földrajz tanárának vezetése mellett azután a 
növendékek mindezt élményszerűen és közvet-
lenül végigélik. A kísérlet olyan fényesen be-
vált, hogy legközelebb száz ú j különböző fokú 
iskolában fogják meghonosítani, amely célra 
800 hajó készséggel jelentkezett. 

H Í R E K 

Az új nevelők Cheltenhámban 
írta: SZ. C S O R B A T I B O R 

Az Üj Nevelés Vi lágl igája ez év nyarán tar-
totta meg hetedik konferenciáját az angol fürdő-
városban: Cheltenhámban. Ebbe a gyönyörű 
városba sereglett a világ minden tájáról a mo-
dern nevelési eszmék iránt érdeklődő pedagógus 
társadalom. Több mint félszáz nemzete a világ-
nak, közel kettőezer emberrel képviseltette ma-
gát e nagyjelentőségű kongresszuson, amelynek 
témája „Education and a Free Society" volt. 

A résztvevők színes tömegében ott voltak a 
feketék, az afrikaiak, a japánok, az indiaiak, az 
egyiptomiak. Európaiak éppúgy, mint a tenge-
rentúliak. E sokféleséget két dolog hozta közös 
nevezőre: az angol nyelv és a modern nevelés 
eszméje. í gy magyarázható, hogy feszült politi-
kai légkörében a v i lágnak politikamentes tu-
dott maradn i ez a „New Education Fellowship" 
és megszűntek a nemzeti és fa j i ellentétek, el-
tűntek az országhatárok, hogy testvéri közös-
ségben éljenek együtt a világ modern pedagó-
gusai egy vendégszerető város területén ú j ne-
velési ideálok megvalósításának munkálatában. 
Azt hiszem, soha. sehol a világon annyi türe-
lem, egymás iránt érzett tisztelet és megértés 
ilyen magas foka még nem volt együtt . Sokszor 
ós sokaknak az volt az érzésük, hogy talán a 
világ minden baját ezen a konferencián lehetne 
simán elintézni. A szovjet aknamunká já t éppoly 
nyugodtan hallgatták és tárgyal ták meg, mint 
a vallási témakör sokszor nem minden vallás-
felekezet szemszögéből helyeselhető vitáit . Tisz-
telet és jóindulatú megértés vezetett mindenkit 
s ezen keresztül minden jelenlévő a legtöbbet 
tett nemzetéért, nemzete kul túrá jáér t . Egyéni 
kapcsolatok, baráti viszonyok kiszélesedtek a 
nemzet fogalmának pereméig. Az az indiai 
egyetemi tanár, aki megszerette a magya r nép-
viselet képeit, a magyar t á j aka t ábrázoló fest-
ményeket, nemcsak magya r ba rá t j ának lett igaz 
barát ja , hanem a magya r nemzetnek igaz tisz-
telője, magyar földet járó, csodáló indiai lett. 

És a pedagógiai előadások eredményeinél ezek 
az egymás földjére, ku l tú rá já ra , nemzetére, ér-
tékeire való utalások nemzeti szempontból nagy 
jelentőséggel bírnak. Főleg a kis nemzetek lát-
ták meg ennek fontosságát s igyekeztek jól meg-
szervezetten, jól felkészülten megjelenni. Okos 
és céltudatos propagandával magukra terelték 
a nagy nemzetek fiainak figyelmét még akkor 
is, ha azok kissé idegenkedve, hatalmi erejüket 
féltve, — húzódoztak az elismerés nyi lvání tásá-
tól — legalább a kezdet kezdetén. 

A magyar pedagógusok közül öten vettek 
részt a konferencián. Szép szám egy csonka 
nemzet területéről, de nem elég akkor, amikor 
például a bolgárok Ka tza rov egyetemi tanár 
vezetésével képviselték az államot, amikor a 
lengyel minisztérium emberei ha ta lmas angol-
nyelvű propagíindaköteteket osztogattak, hogy 
megismertessék a lengyel közoktatásügyet s 
szöveget adjanak ahhoz a gazdag kiállítási 
anyaghoz, amely egyedülálló volt a maga rend-
szerével, didaktikai felépítettségével, módszer-
tani változatosságával, amikor minden állam 
több neves pedagógussal képviseltette magát, 
hogy méltó helyet biztosítson magának a nagy 
nemzetek pedagógus-találkozóján. 

A kis magyar csoport mégis egyéni lelkese-
désből és hazafias érzésének kifejezéséből is 
mindent megtett, amivel nemzetének, hazá jának 
és ku l tú rá j ának hasznára válhat. Nemesné, 
Müller Márta , a Családi Iskola vezetője tan-
folyamot tartott , amelyen ismertette iskoláját , 
nevelési módszerét és figyelmet keltő kiáll í tásá-
val i l lusztrál ta taní tványainak munkái t . Tan-
folyamának oly visszhangja támadt, hogy utána 
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felkér ték iskolájának tanfolyamon kívüli ismer-
tetésére is. Baloghy Mária dr. szociális előadá-
sokat tartott , valamint értékes megbeszélést a 
gyermekirodalomról. Dr. Várkonyi Hildebrand 
szegedi egyetemi t a n á r egyéni kapcsolatokat 
szerzett, amelyek a magyar pedagógia és pszi-
chológiának hasznára lesznek. Csorba Tibor ta-
nár költeményeivel a magyar nyelv szépségének 
szerzett barátokat. Képei és ra jz tanmenete kü-
lönösen az amerikaiaknak tetszett. Egyéni rajz-
taní tásáról Amerikába kértek tőle írást, vala-
mint taní tványainak rajzait. E g y Magyar-
országról szóló könyv il lusztrálására is fel-
kérték. 

Mindezek eredmények, de nemzeti jelentősége 
mégsem ezeknek van, hanem annak a magyar 
filmnek, amely Budapes t fürdővárosát mutat ta 
be a világ minden tá járól összesereglett neve-
lőknek. Baloghy M á r i a dr. nagy u tánjárás és 
sok akadály leküzdése után tudta csak a filmet 
megkapni és kivinni, de munká jának és fárad-
ságának gyümölcse vigaszt jelentett számára is. 

Hogy a magyar szemek könnyben úsztak a 
szép magyar főváros, a magyar ipar , a magyar 
népművészet láttán, az az idegenbeszakadtság-
nak és a hazaszeretetnek megnyilvánulása. De 
hogy Indiába kérik a filmet, hogy angol és 
egyéb egyetemeken akar ják bemutatni , hogy 
Oxfordba viszik, az olyan eredmény, amelyet 
egyelőre felértékelni nem is tudunk. Az előadás 
után leszögezhető volt, hogy a v i l ág minden 
t á j á ró l megjelent pedagógusok elismerték és 
csodálkozással szemlélték a magyar föld kultú-
rá já t , iparát, kereskedelmét, spo r t j á t és termé-
szeti szépségeit. Lá t t ák a magyar népművészet 
és népviselet ezernyi változatát és hallották a 
magyar zene vérperzselő ütemét. Sokan ígér-
tek (néhányan már be is váltották ígéretüket) — 
látogatást szép hazánkba. Ha nem is jön el 
mindenki, Baloghy Máriának akkor is érdeme, 
hogy a film kihozatalával s ikerül t érdeklődést 
kelteni csonka országunk iránt azokban, akik 
ta lán semmit, vagy mérsékelt és esetleg ferde 
adatokat tudtak életünkről. 

Cheltenham kultúrközpont. Iskolaváros. Napi-
renden vannak zenei előadások és az operában 
is tel t ház előtt játszanak a fiatal, tehetséges 
színészek. A tanfolyam ideje a la t t szerepeltek 
a Erensham Heidht-i iskola növendékei. Ennek 
az iskolának egykor Mrs. Ensor volt az elnöke 
s az iskola arról nevezetes, hogy maga készíti 
el az operai előadásokat, díszletekkel, zenével, 
mindennel. Tanítók és taní tványok együttese 
hozza ki a darabot. Amikor ez az iskola búcsú-
előadást rendezett, az európaiak nevében Ne-
niesné Müller Már ta mondott köszönetet a sze-
replőknek. Az iskola növendékeinek szereplése 
különben nemrégen spanyol földön könyvelt el 
nagyobb sikert. 

A New Education Fellowship konferenciájá-
nak előadásai vaskos könyvalakban fognak 
megjelenni. Annak ismertetésére még rátérünk, 
valamint külön ismertetni fogjuk a kiállítás 
anyagát . 

Cheltenham, 1936 augusztus hó. 

Kitüntetés. Dr. Breyer Is tván győri megyéspüspök 
Szalay L a j o s fer tőszentmiklósi rk . tanítót k iválóan 
értékes és e redményes munkásságáér t , melyet iskolai , 
iskolánkívüli , t á rsada lmi és egyesületi téren kifej tet t , 
elemi iskolai igazgatói címmel tünte t te ki. A kitünte-
tett tanító az 1935—36. iskolai évben miniszter i el-
ismerésben részesült , elnyerte az Akadémia Wodianer -
dí ját , a kul tuszminisz ter pedig körzet i iskolafelügye-
lővé nevezte ki. 

A műkedvelői előadások cél jára engedélye-
zett színművek II. számú címjegyzéke. Mint 
ismeretes, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a belügyminiszterrel egyetértőleg 
1934-ben szabályozta a műkedvelői előadások 
rendezésének kérdését. (A vonatkozó min. ren-
delet megjelent az 1934. évi Belügyi Közlöny 
707. oldalán.) A rendelet szerint 1934 december 
I. óta az elsőfokú rendőrhatóságok csakis a 
kultuszminisztérium által megbírál tatot t és en-
gedélyezett, illetőleg a törvényhatósági iskolán-
kívüli népművelési bizottságok által kedvezően 
véleményezett színművek műkedvelői előadá-
sát engedélyezik. A rendelet természetesen nem 
vonatkozik az iskolákban, tanulók ál tal elő-
adandó színművekre, minthogy ezek amúgy is 
kellő pedagógiai ellenőrzésben részesülnek. Az 
engedélyezett színművek I. számú jegyzéke, 
amely mintegy 450 színdarab-címet tar t almaz, 
annakidején lapunk 1934. évi december 15-i (24.) 
számában je lent meg s különlenyomatként is 
kiadatott . 

Az azóta engedélyezett ú jabb színművek 
jegyzékét lapunk 1935 j a n u á r 15-től 1936 aug. 
15-ig ter jedő számaiban folytatólagosan, pót-
jegyzékekben közöltük. Számuk 750, úgy hogy 
ezidőszerint kereken 1200 engedélyezett színmű 
áll a műkedvelők rendelkezésére. Ezeknek a 
színműveknek egyasített jegyzéke a napokban 
szintén megjelent önálló kiadványként. A fü-
zet a szerzők szoros betűrendjébe foglalva tar-
talmazza a színművek címleírását , megjelölve 
egyben a legtöbb színdarabnál a m ű f a j t is. 
Vallásos tá rgyú , ünnepi a lkalmakra í r t szín-
művek, passiók, betlehemi, karácsonyi, húsvéti 
játékok, hazaf ias színdarabok, népszínművek, 
drámák és vígjátékok, t réfás jelenetek, i f jú ság i 
és gyermekszínművek sorakoznak fel nagy 
számban az igen nagy gondossággal összeállí-
tott jegyzékben. Minden műkedvelő társaság 
bőven válogathat benne s mindenik megtalál-
ha t j a a neki leginkább megfelelő színművet-
A kiválogatásnál érvényesített népművelési és 
nemzetnevelési szempontok biztosítékot nyúj -
tanak a r r a nézve, hogy az előadások ne csak 
sikert hozzanak, hanem a hallgatóság szóra-
koztatását a szó nemesebb értelmében is biz-
tosítsák. (Mindkét jegyzék kapható a Kir . 
Magyar Egyetemi Nyomdánál, Budapest, IV., 
Múzeum-körút 6. Az I. füzet á ra 6 fillér, a 
II . füzet á ra 10 fillér.) 

Tanfo lyam. Gyümölcstermelési , szőlészeti, zöldség-
és virágtermesztési , növényvédelmi, méhészet i és 
baromfi tenyész tés i t an fo lyamoka t rendez az Eszak-
pestvármegyei Gyümölcs- és Szőlőtermelők Egyesülete 
kezdők és h a l a d ó k részére egyaránt . A t an fo lyamoka t 
a tavalyi népsze rű e lőadássorozatok a lapján kibővítve 
állította össze az Egyesület. Jelentkezés és minden-
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nemű felvilágosítás az Egyesület hivatalos helyiségei-
ben, Budapest , IV, Gerlóczy-utca 11, III. 2. (d í jmentes 
l i f thasználat) és te lefonon: 1 -800-14 szám alatt délelőt t 
9—2 óráig. 

Vakitk és az éneklő madarak . Érdekesen számol be 
Ignaz Krieger világtalan bécsi orgonista az E s p e r a n t a 
Ligilo júniusi számában arról , hogyan i smerkedet t 
meg dr. Hans Franke kiváló ornitológussal , ak i meg-
engedte, hogy erdei sé tá jában e lk ísér je s ott megismer-
tette kü lönböző énekes m a d a r a k hangjával . Kr ieger 
kérésére vállalkozott arra is, hogy érdeklődő v a k o k 
csopor t já t is szívesen részesíti ezekben az i smeretek-
ben. Mult év őszén 20 világtalan társaságában keres-
ték fel az erdőt , de az e lőrehaladot t őszben m á r csak 
kevés m a d a r a t figyelhettek meg. Ez év ápri l is 7-én 
— bár igen rossz időjárás volt — 80 résztvevő je lent 
meg a k i ránduláson . Április 22-én már 110 és m á j u s 
6-án 200 világtalan érdeklődő fogta körül a melegszívű 
tudóst, aki nagy szeretettel és vonzó, megnyerő elő-
adásával tel jesen magával r agad t a hallgatóit. A há lás 
levelek özönével árasz t ják el Franke dr.-t, úgyhogy 
bőven volt dolga Kriegemek azoka t a tudósnak el-
olvasni. Krieger közben já rásá ra hasonló k i rándu lás ra 
vezette dr. F r a n k e a vakok á l lami tanintézetének nö-
vendékeit is. Az április 7-i k i rándulásSn ú j ság í rók , 
fo lor ipor terek és f i lmopera tőrök is résztvettek s a 
bécsi ú jságok másnap rokonszenves és meleghangú 
c ikkekben és képekben számoltak be erről a k i r á n d u -
lásról. Érdekes bizonysága ez a kis beszámoló a n n a k , 
mennyire é rdeklődnek a vakok a természet szépségei 
iránt, különösen pedig, ha — m i n t a madárda l t -— 
annak részleteit maguk is te l jes ér tékben élvezhetik. 

SZERKESZTŐI Ü Z E N E T E K 
Kartársaink közös óhajának megfelelően lapunkban meg-
nyitjuk a „Szerkesztői üzenetek'- rovatát . Ebben a rovat-
ban röviden válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket 
Kartársaink hozzánk intéznek s amelyek a taní íóság 
egyetemességét is érintik. Annak, aki leveléhez megcím-
zett és kellően bélyegeit borítékot csatol, úgy, mint eddig, 

ezentúl is levélben válaszolunk. 

I?. K. Kérvényének száma 39.226/1936. — Veres Jó-
zsef. Fizetéshelyesbítésre vonatkozó kérvényét a kir. tan-
felügyelőség ú t j á n kell a V. K. M.-hez felterjeszteni. — 
S. M. Nyugdíjába csak 37 szolgálati évet számítanak be, 
mert annak az iskolának, ahol két évig működött nem 
volt nyilvánossági joga. — A. L. Tartsák szem előtt, 
hogy: „Békesség egy fedél a l a t t ! " Legyenek egymással 
szemben elnézők, udvariasak s fékezzék indulataikat. Ha 
az iskolafenntartónak van megfelelő természetbeni taní-
tói lakása, nem tartozik a taní tónak lakbért adni. — 
Károlyi Ferenc. A tanításra való előkészülésről és a váz-
latkészítés módjával már régebben foglalkoztunk. Később 
még visszatérünk erre a kérdésre. — B. S. Kérvénye be-
érkezett. Ik ta tószáma: 38.283/1936. A napokban elin-
tézik. — M. J. Ha a Népiskolai Egységes Vezérkönyvek 
alapján készül elő, akkor vázlatait is azok vázlatpontjai 
szerint építheti fel. — H. A. Igen, a minisztérium azt 
figyelembe veszi, de ne tessék feledni, hogy ezren és 
ezren vannak még szomorúbb helyzetben. — G. S. 
A V I I — V I I I . osztály tanterve még ebben az évben el-
készül. — R. D. Az igazgatónak nemcsak joga, hanem 
kötelessége is a rendtartási naplókat átnézni. Ha azok-
ban hiányokat talál, kötelessége utasítani a tanítót azok 
javítására, pótlására. Az utasításnak hivatalos, komoly 
alakja lehet „ideges gorombaság" nélkül is. Ennél sokkal 
többet ér a barát i , kartársi jóakara tú figyelmeztetés. — 

B. A. Szíveskedjék lapunk február 15-i számát elolvasni. 
Abban ta lá lha t erre vonatkozó gondolatokat. — Sch. V. 
A Népiskolai Egységes Vezérkönyveket a Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomdánál kétpengős havi részletre is meg-
rendelheti. A fogalmazás tanításának vezérkönyve, azt 
hisszük karácsonyra megjelenik. — 0 . A. Igen. V. K. M. 
úgy is intézkedhetik, hogy klinikai felülvizsgálatra küld-
jék. — D. B. I . Az 1933. évi 3841 ein. sz. rendelet sze-
rint az igazgatónak be kell jelentenie, hogy kik foglal-
koznak iskolájában magántanítással . A Néptanítók Lapja 
1933. évi 24. számának 937. oldalán közöltük az egész 
rendeletet. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Segédtaneszköz engedélyezése. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
5338—1936. ein. sz. rendeletében Schivaller Ká-
roly (Budapest, XI., Fadrusz-utca 2., fszt. 9.) 
budapesti lakos kérelmére, az általa engedélye-
zésre bemutatot t Kardos Brúnó és Pásztor Sán-
dor budapesti lakosok ál ta l szerkesztett „ABC-
játék" című, az olvasástanítás megkönnyítését 
célzó szerkezetet a népiskolák részére sedédtan-
eszközül engedélyezte. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Kereskényi Mihály: Mentsük meg a gyermeke-
ket. — Dr. Ősz Béla: A nemzeti kisebbségek 
népiskolái Európában. — Halmos Péter: A vi-
dámság háza. — Ruth Thomas: Az iij lélektan 
szerepe az iskolában. — Dénes Szilárd: Band-
holtz. — f Olay Ferenc. — Fritz Blüttner: Nép-
iskolai tantervvázlatok. — Gyakorlati pedagó-
gia: Drozdy Gyula: A gclyózás. — Hazai tan-
ügyi lapokból. — Külföldi tanügyi lapokból. — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi iro-
dalom. — Külföldi szemle. — Hírek. — Hivata-

los rész. — Pályázatok.— Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
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 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

FEDÉMES (Heves vm.) róm. kat. egyházközsége a le-
mondás folytán megüresedő tanítónői állásra folyó tanév 
végéig helyettes minőségben, pályázatot hirdet. A betöl-
tés hármas jelölés alapján történik. Fizetése törvényes. 
•Pályázati határidő e lap megjelenésétől három hét. Kér-
vények — válaszbélyeggel —• róm. k a t plébánia Tarna-
lelesz, küldendők. (620) 
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JÁSZJÁKóHALMA róm. kat. iskolaszéke a nyugdíja-
zás folytán megüresedett belterületi V. férfitanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése törvényszerű, államsegélyes. 
—- Egyúttal pályázatot hirdetünk az ezen tanítói állás 
betöltése alkalmával esetleg megüresedő jászjákóhalmai 
varjastanyai iskola helyettes férfitanítói állásra is. Pá-
lyázati határidő 3 hét. Kérvények az iskolaszéki elnökség 
címére küldendők. (610.) 

TÉS ev. egyházközségének lapunk legutóbbi számában 
megjelent pályázatát a következőkben helyesbítjük. Java-
dalom: lakás, 40 értékegység, államsegély. Kiadóhivatal. 
(546.) 

HOMOKMÉGY róm. kat . egyházközsége pályázatot hir-
det a megüresedendő belközségi tanítói és homokmégy-
hillyei tanítói állásokra. A választás a VKM. engedélyé-
től függ. Engedély hiányában az állások helyettessel töl-
tetnek be jelen pályázatunk alapján. Javadalmuk tör-
vényszerű és természetbeni lakás. Kötelességük díjlevél 
szerint. Miniszteri rendeletben megjelöltek előnyben. Az 
a pályázó, akinek érdekében bárki részéről is, akár élő-
szóval, akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből ki-
záratik. Kérvények Csiszár Géza plébános, Homokmégy, 
címére küldendők. Válaszbélyeget kérünk. (594.) 

MANDOK róm. kat. egyházközségének egyháztanácsa 
a nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet 21 napos határidővel; helyi javadalom 
34 értékegységgel, 14 kat. hold szántóból, 586 D-öl sző-
lőből, 28 köbméter tűzifából, 408 P állandó összegű kész-
pénzjárandóságból áll, melyből 136 P a politikai község 
által fizettetik, a többit a központi illetményhivatal havi 
részletekben utalja ki. Kötelességek díjlevél szerint. Vá-
lasztás az érvényben lévő kormány- és egyházhatósági 
rendeletek szerint. Időelőtti megjelenés kizáró ok. Kérvé-
nyek Róm-. kat. Egvháztanáos címére, Mándok, külden-
dők. (578.) 

KENDERES róm. kat. egyházközségének képviselő-
testülete a megüresedett I I I . sz. tanítói állás egy évi he-
lyettessel való betöltésére pályázatot hirdet. Illetménye 
Iörvényes, államsegéllyel. Pályázati határidő a hirdet-
mény megjelenésétől három hét. Előnyben részesülnek 

megfelelő nyugdíjas tanerők, valamint a legalább egy 
éves eredményes szolgálatot igazoló helyettes tanerők s 
akiknek kántori képesítésük van. Az a pályázó akinek 
érdekében bárki részéről is akár élőszóval, akár í rásban 
közbenjárás történik a jelölésből kizáratik. A kérvények 
a kenderesi róm. kat. plébániai hivatalhoz küldendők. 
(588) 

ANDOCS róm. kat. Egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett kántortanítói ál lásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalom rendezés alatt, körülbelül 50 értékegység. Lakás 
természetben. Kötelességei díjlevél szerint. Pályázati idő 
21 nap. Korteskedés kizáró ok. Állás azonnal elfoglalandó 
választás után. Kérvények Plébániahivatal, Andocs, címre 
(Somogy megye) küldendők. (576.) 

MEZÖCSAT református egyháza pályázatot hirdet egy 
férfi helyettes tanítói állásra, egy évre. Kötelessége az 
iskolaszék által kijelölt osztály vezetése. Fizetése meg-
egyezés szerint. Pályázati határ idő 8 nap. Ének- és or-
gonapróba szeptember 27-én. Sajátköltségen való meg-
jelenés szükséges. Katonai szolgálat kitöltése s tenorhang 
előny. Állását 1936 október 1-én foglalja el. Pályázatok 
Református Iskolaszék, Mezőcsát, küldendők. Válasz-
bélyeg melléklendő. (582.) 

NAK róm. kat . egyházközségi gondnoksága jelen tan-
évre helyettes kántortanítót keres. Javadalmazása: havi 
100 pengő, a kántori lakás és stóla. Ha a gondnokság 
nőtlen egyént választ, lakás helyett egy bútorozott szoba 
és( 8 méter fa. Kötelmei: az állás díjlevele szerint és 
az Akció Katholikában való buzgólkodás. Választás a 
VKM. és egyházhatósági rendeletek alapján, hármas jelö-
léssel. Kat. képzőben nyert kántori oklevél szükséges. 
Határidő három hét. Válaszbélyeges pályázatok a naki 
Plébániahivatalhoz, Tolna vm. küldendők. (595.) 

IZSÁK község községi óvodájánál nyugdíjazás folytán 
megüresedett községi óvónői állásra pályázatot hirdetünk. 
Javadalom a mindenkori kormányrendeleteknek meg-
felelő fizetés, természetbeni lakás és kert. Pályázati kér-
vények a hirdetés megjelenésétől számított két hé t a lat t 
küldendők Községi Óvodafelügvelő Bizottság, Izsák 
címre. (593) 

'f-toha a yrtúufoyts kíafatf;, 

OJULCÓ f 

W ** J ( / , v . P E T Ő F I S Á N D O R - U . Ö 5 . 
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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 
n e m v á s á r o l h a t , amíg n e m lá t ta a ján la tomat . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L 
A Zeneművésze t i Fő iskola száll í 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 . 

NYÍREGYHÁZA evangélikus iskolaszéke egy tanyai 
segédtanítói állásra pályzatot hirdet. Javadalom szabály-
szerű készpénzfizetés lakbérrel, vagy természetbeni lakás-
sal. 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 is-
kola igazgatójához küldendők. Pályázati határidő 21 nap. 
(580.) 

VÉKÉNY róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Helyi javadalom 50 értékegység és a megfelelő fizetés-
kiegészítő államsegély. Pályázati határidő a lap megje-
lenésétől számított 21 nap. Választás az érvényben lévő 
miniszteri és pécsegyházmegyei rendeletek, valamint az 
egyházmegyei hatóság hármas jelölése alapján történik. 
A szabályszerűen felszerelt és okmányok visszaküldésére 
felbélyegzett borítékkal ellátott kérvények Rém. kat. 
Flébániahivatal, Kárász, Baranya m. küldendők. (602) 

SZILASBALHÄS rk. egyházközsége helyettes kántor-
tanítói állásra folyó tanévre 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Javadalom helyből 90 pengő és 30% állam-
segély. Kötelesség díjlevélben. Választás hármas jelölés 
alapján, a vonatkozó rendeletek szigorú betar tása mellett, 
A három jelölt a próbaéneklésről értesíttetik. Protezsál-
tak és megjelenők a pályázatból kizáratnak. Válaszbélye-
ges pálvázatok lik. Plébánia, fzilasbalhás, címre külden-
dők. (611.) 

H á l ó k 
e b é d l ő k 

ú r i s z o b á k 
k o m b i n á l t b e r e n d e z é s e k 

B U D A P E S T I 
B Ú T O R S Z A L O N B A N 
B U D A P E S T VIII, B A R O S S - U T C A 21. 
Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre. 
Képviselőnk rajzainkat meghívásra d í jmentesen 
b e m u t a t j a ! 

HERNÄDKAK (Zemplén m.) róm. kat, egyházközsé-
gének osztatlan iskolájához férfitanítói állásra e lap meg-
jelenésétől számított 21 napi határidővel pályázatot hir-
det, a törvényes rendeletek betartásával. A községben való 
megjelenés és korteskedés kizáró ok. Válaszbélyeges kér-
vények a hernádnémeti plébániára küldendők. (600.) 

M O H Á C S rk. egyházközsége pályázatot hirdet a Mo-
hács-sziget—sárháti kántortanítói állásra. Javadalom: 
természetbeni lakás és törvényes fizetés. Kötelességek díj-
levél szerint. Határidő a hirdetmény megjelenésétől 21 
nap. Az állás betöltése a VKM. és egyházmegyei ható-
sági rendeletek szerint történik. Válaszbélyeg csatolandó. 
Egyházközségi elnök, Mohács-belváros. (590.) 

S I K L Ó S izr. hitközségének iskolaszéke az elhalálozás 
folytán megüresedett segédtanítói állást kántortanítóval 
kívánja betölteni. Pályázhatnak oly okleveles tanítók, 
akiknek a kántori teendők ellátására kellő képesítésük van! 
Fizetés havi 100 P, továbbá természetbeni lakás, 2 öl 
tűzifa és a kántori stóla. Kötelessége: a reábízott osz-
tályok vezetése s a kántori teendők ellátása. Pályázati 
határidő ezen hirdetmény megjelenését követő 3 hét. 
A pályázók a kommün alatti magatar tásukat s azt, hogy 
nem állanak állásvesztést kimondó bírói vagy fegyelmi 
ítélet hatálya alatt , az illetékes kir. tanfelügyelő bizonyít-
ványával tartoznak igazolni. A pályázók képesítésüket, 
állampolgárságukat s feddhetetlen erkölcsi előéletüket 
igazoló okmányokkal, működési s egyéb bizonyítványaik-
kal szabályszerűen felszerelt kérvényüket küldjék dr. Nagy 
Ernő iskolaszéki elnök címére, Siklósra. (601.) 
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„NEPTUN" 
S Z I V A T T Y Ü K , K U T A K 
B m i t a . 1 • — m r u j •.•>••. . . » t i r g j i j j F g 

v iflBHpS 

fe'«" i j -
r i l s ^ i 
FKXS:: " i S a 
W W O l a W V H i í 1 '••"-ív;.»-' - J j t m ^ ^ J K 

E G Y E D Á R U S Í T Ó : R U D A S S Á N D O R 
BUDAPEST, VI. KERÜLET, JÓKAI=TÉR 9. 

H A R M O N I U M 
Tárogató, Szakszofon, 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
leg jobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kapha tók 
Részletre is 

Kitüntetve a világ összes államaiban! 
Legjobb húrokat készít! 
Művésziesen javít! 

MOGYORÓSSY GYULA HANGSZERMESTER 
B U D A P E S T V I I I , R Á K Ó C Z I - Ü T 71, 

Árjegyzék ingyen. Tane rőknek 1 0 % engedmény v . j u t . 
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ISKOLAI ±í==ía gr x. r 

J E L Z Ő ORATelőírás szerint 
J A V Í T , - A L A K Í T , - K É S Z Í T és 

K A R B A N T A R T 

Ó R A ÉS F I N O M I D Á D 
M E C H A N I K A I • r M 

S C H V A R C Z T E S T V É R E K 
S Z A K Ó R Á S O K BUDAPEST VI, 
PODMANICKYsU. 59. Tel.: 1-296-24. 

FÜZESGYARMAT ref. egyháza pályázatot hirdet ta-
nítói állásra. Javadalom: 34 értékegység, államsegély, 
lakbér. Kötelesség: díjlevél és egyházi törvények szerint. 
Orgonálni, énekkart vezetni tudó énekvezéri képesítésíiek, 
ha próbára saját költségükön megjelennek, előnyben ré-
szesülnek. Pályázati határidő a lap megjelenésétől szá-
mított 15 nap. Az állás jóváhagyás után elfoglalandó. 
Kérvények lelkészi hivatalhoz küldendők, szabályszerűen 
felszerelve, válaszbélyeggel. (587) 

TIMAR gör. kat. egyházközségének képviselőtestülete 
a nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma 52 értékegységben: termé-
szetbeni lakás, 28 kat. hold 1508 D-öl szántóföld, 14 kö-
böl párbér, stóla; politikai községtől: 160 ar. kor., is-
métlő iskolai tanításért 52 ar. kor. és államsegély. Kö-
telessége: a reábízott osztályok vezetése, iskolánkívüli 
népoktatás, mindennap istentisztelet végzése, énekkar 
vezetése. Mindenféle adókat javadalmas tartozik fizetni. 
Pályázati határidő október 6. Választás okt. 14. Állás 
nov. 1-én elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek isksz. elnökéhez küldendők. Korteskedés kizáró ok. 
(591) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetisutca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: %—3—45. 

Új o r g o n á k a t , 
homlokzatsípok készítését, min. 
dennemű orgonajavításoka mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

MAGYARKESZI róm. kat. egyházközsége a nyugdíja-
zás folytán megüresedett "kántortanítói állásnak helyet-
tessel leendő betöltésére pályázatot hirdet az 1936/37. 
tanévre e lap megjelenésétől számított 21 napi határidő-
vel. Az állás betöltése a V. K. M. 69.030. VI. 1934. számú 
rendelete és az egyházhatóság hármas jelölése alapján 
történik. Kötelességek a díjlevél szerint. Javadalom tör-
vényes. Korteskedés, közbenjárás kizáró ok. A próbára 
hívottak saját költségükön tartoznak megjelenni. Az ál-
lás elfoglalandó a választás jóváhagyása után azonnal. 
Kérvények róm. kat. Plébániahivatal, Magyarkeszi kül-
dendők. (612) 

TÖRTÉL községi iskolaszéke a Néptanítók Lapja aug. 
15-én 16. számában megjelent Befetváskörzeti tanyai 
férfitanítói állásra hirdetett pályázat határidejét ezen 
hirdetmény megjelenésétől számított 8 nappal meghosz-
szabbítja. (607) 

TOKOD Róm. kat. Egyháztanácsa az üresedésben 
lévő tanítónői állás jelen tanév végéig történő helyette-
sítésére pályázatot hirdet. Pályázati határidő szeptem-
ber 20. (608) 

JÁSZSZENTANDRÁS iskolaszéke által a legutóbbi 
17. számú Néptanítók Lapjában hirdetett kántortanítói 
állás pályázati határideje téves elírás folytán nem 14 
nap, hanem 21 nap, azaz szeptember 21-ike. (592) 

TÖK ref. egyháza (Pest m.) pályázatot hirdet II. ta-
nítói állásra. Fizetés az egyház pénztárából 928 pengő, 
illetve a vonatkozó rendelet szerint 80%, ami 1152 pen-
gőnek felel meg; 34 P. 38 fill, kert váltság és három 
szobás lakás. Segédtanító választás esetén ennek járó 
fizetés. Kötelessége az iskolaszék által kijelölt osztályok 
tanítása, az egyháztársadalmi, ifjúsági és népművelési 
munkában való részvétel, s akadályoztatása esetén, 
illetve lelkész rendelkezésére az orgonista kántor helyet-
tesítése. Ezért orgonista kántori oklevél is kívánatos. 
Pályázati határidő három hét. •— Állás azonnal elfogla-
landó. (Budapest, Szénatérről autóbusz közlekedés dél-
után 4 óra, ünnepen reggel 8 órakor. Iskolaszék. (583) 

EGER város róm. kat. egyházközsége két férfitanítói 
állásra pályázatot hirdet. Pályázati határidő három hét. 
Fizetés és lakáspénz törvényes. Költözködési költség nin-
csen. Válaszbélyeg! Az a pályázó, kinek érdekében bárki 
részéről akár élőszóval, akár írásban közbenjárás törté-
nik, a jelölésből kizáratik. Pályázat: róm. kat. plébánia-
hivatal, Eger. (624.) 

PÜSPÖKLADÁNY ref. egyháza pályázatot hirdet 2 
tanítói, illetve tanítónői és 1 kántor-t.anítói állásra. Fize-
tés törvényszerű. Lakás természetben vagy lakáspénz. 
Kötelesség: a presbitérium által kijelölt osztály vagy osz-
tályok vezetése, belmissziói munkában részvétel. Pályá-
zati kérvények a Vkm. 69.870/1933. sz. rendeletnek meg-
felelően felszerelve s válaszbélyeggel ellátva folyó évi 
október 6-án délig ref. iskolaszék címére adandók be. 
Korteskedés kizárási ok. Próbaéneklés saját költségen 
október 7-én d. e. Mindegyik állás választás után azon-
nal elfoglalandó. Kántori működés a presbitérium által 
megjelölendő időben kezdendő meg. (621) 

ABOD gör. kat. Iskolaszék férfi helyettes tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Határidő a 
lap megjelenésétől 10 nap. (622) 

GYÖD r. k. filiális egyházközsége a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett s helyettessel betöltendő kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Az állás betölthetősége a V. K. 
M. Űr engedélyétől van függővé téve. Német nyelv tu-
dása szükséges. Határidő a lap megjelenésétől számított 
21 nap. Pályázatok válaszbélyeggel keszui róm. kat. plé-
bániahivatalhoz küldendők. (617) 

D E M E N Y I M R E ORGONA- ÉS HARMÓNIUMÉPÍTŐ 

BUDAPEST VI, LÁZÁRsUTCA 13. SZ. (AZ OPERÁNÁL) 

ÚJ ORGONÁK HARMÓNIUMOK 
építését, javítást, hangolást elsőrangú kivitelben, 
m é l t á n y o s á r o n vál la l . állandóan raktáron. 
Kö l t ségve tés d í j t a l a n ! Kér j en árjegyzéket 
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J U J ^ y ^ J ^ I I ^ JyĴ TYÁ $ o r s z ® S o s a n i s m e r t speciális ha rmón ium ké= 
szítő üzeme csakis e lsőrangú szolid kivitelű 

H A R M Ó N 1 U M O K A T 
gyárt KECSKEMÉTEN. Az 1934. évi Országos Ipari Kiállításon a Kereskedelmi 
Miniszter Úr által kitüntetve. 1936. évben az Iparügyi Minisztérum Szakértője 
által felülvizsgálva, el ismerve és a jánlva 12.732/1936—V. i. Iparügyi Minisz-
tériumi szám alatt. 

Budapest i képviselet és mintaraktár : 

DURNY JÓZSEF z o n g o r a s z a l o n j a , Budapest VIII, 
Üllői -Út 70 . , az Örökimádás tempIommaLszeniben. Telefon': 1-369-58 . 

CIGÁND református egyháza pályázatot hirdet nyug-
díjazás folytán megüresedett nőtanítói állására. Javada-
lom: helyi hozzájárulás egyháztól kezdőfizetés 25%-a, 6 
egység (3 öl tűzifa beszállítva), természetbeni lakás, 
esetleg november l-ig törvényes lakpénz és államsegély. 
Kezdő tanítónő segédtanítói minőségben alkalmaztatik. 
Kötelessége: az iskolaszék által reábízott osztály vagy 
osztályok vezetése, belmissziói munkákban való segéd-
kezés, kézimunka tanítás. Pályázati határidő e hirdet-
mény megjelenésétől számított 21 nap. Választás állam-
segély kiutalása után válik érvényessé. Állás vá'asztás 
után azonnal elfoglalandó. Válaszbélyeggel ellátott kér-
vények Ref. Lelkészi hivatal, Cigánd címre küldendők. 
(614) 

NAGYÁRPÁD (Baranya m.) róm. kat. egyházközsége 
a nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Az iskolafenntartó az állást a vonat-
kozó miniszteri rendelet értelmében az 1936—1937. tanév 
végéig szóló hatállyal hármas jelölés alapján helyettes 
tanítóval tölti be. Fizetés a helyettes tanítói fizetés. Kö-
telességei a díjlevél szerint, Istentisztelet nyelve német-
magyar. Amennyiben az egyházközség a jelenlegi osztály-
tanítót bízná meg a kántoriak végzésével a megválasz-
tot t helyettes ezért semmiféle igénnyel fel nem léphet. 
Határidő szeptember 15-től számított 21 nap (okt. 15.). 
A felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények P. Ja-
gicza Juvenál ferencrendi házfőnök-plébános, Pécs szigeti 
külvárosi plébánia küldendők. (616) 

ÁCS nagyközség óvodájánál nyugdíjazás folytán meg-
üresedett államsegélyes óvónői állásnak helyettessel le-
endő betöltésére pályázatot hirdet a községi iskolaszék 
e hirdetés megjelenésétől számított 21 nap határidővel. 
Javadalom törvényes. Az állás azonnal elfoglalandó s a 
helyettes megbízatása 1937 szeptember l- ig tart . Válasz-
bélyeges, megcímzett borítékkal ellátott pályázati kérvé-
nyek a V. K. M. vonatkozó rendeleteinek megfelelően 
felszerelve Községi Iskolaszék Elnöksége, Ács. (Komá-
rom m.) címre küldendők. (619) 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézi téiképek a leg-
előnyösebben és legolcsóbban szerez» 
he tők be a 

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

ITÉRKÉP ATLASZ 
S Z E M L É L T E T Ő F A L I K É P 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE, 
Budapest IV., Kammermayer Károly-utca 3. 

Kérjen új képes árjegyzéket 

Hirde tésekér t a szerkesztőség nem vállal felelősséget . 

Je l igés leveleket csak m e g f e l e l ő po r tó mel léklése ese tén tovább í tha t 
a k i adóh iva t a l . 

Tanító urak figyelmébeI Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-körűt huszonhat. 

CSERÉLNE nagyközségből (kultúr hely) róm. kat. fe-
lekezeli iskolától községi vagy állami iskolához sürgősen. 
Leveleket kiadóhivatal továbbít. (615) 

B I B L I A I TÖRTÉNETEK. A ref. népiskola I I . osz-
tálya részére a vallástanból az új tanterv által előírt 
anyagot imákkal és énekversekkel kiegészítve összeállí-
tot ta Mocsári László református igazgató-tanító, Debre-
cen. Ára 50 fillér, tanítóknak 5% engedmény, megrendel-
hető: Hannathy Ferenc könyvkereskedésében, Debrecen, 
Fiac-utca 7. szám. 

REFORMÁTUS tanítónő teljes ellátás ellenében vál-
lal helyettesítést, kisegítést. Naményi Gizella, Nyíregy-
háza, Kótaji-u. 21. (584) 

Olvasóink f i eve lmébe a ján l juk az 

OPERA ZONGORATERMET, 
h o l taní tók E L Ő L E G N É L K C L a legcseké lyebb részletre is 
vásáro lha tnak 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 , R á k ó c z i , ú t ö t v e n E r z s é b e t ' k ö r ú t s a r o k . 

SEGÉDKÖNYV. A népiskola IV. osztályában a beszéd-
értelemgyakorlat keretében felvett történelmi részhez, 
i-'zerkesztette Mocsári László igazgató-tanító. Ára 60 fil-
lér, tanítóknak 5% engedmény. Megrendelhető: Har-
mathy Ferenc könyvkereskedőnél, Debrecen, Piac-utca. 
7. sz. (585) 

ÁLLAMI tanítónő cserélne nagyközségből. Vonat.,, 
autóbusz járat, villany helyben. „Államival" jeligére. 
(613) 

SZERÉNY igényű tanítónő elmenne idősebb tanerők 
mellé, gyakorlat céljából kisegítő tanítónak. „Árva va-
gyok" jeligére. (603) 
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A M a g y a r T a n í t ó i K a r á l t a l régen n é l k ü l ö z ö t t min« 
d e n a l k a l o m r a m e g f e l e l ő gazdag t a r t a l m ú 

D A L O b < ÉS V E R S E S K Ö N Y V 
j e l en t m e g k i a d á s u n k b a n 
S Z E G I L O N G I E T T A 

kiváló pedagógus, a miskolci Kert-iskola igazgatójának tollából. 
A könyv 120 különféle a lka lomra szóló hazafias verse t , dalt, sza-
valókórusokat, táncokat, köszöntőket , költeményeket, színdarabo-
kat t a r t a lmaz . Ünnepi , karácsonyi . Mikulás versek, to rnamon-

dókák, indulók, szöveggel és hangjegyekkel. 
S Z E G I L O N G I E T T A D A L O S - ÉS V E R S E S K Ö N Y V É T 

K o l u m b a n Lajos tanügyi fő tanácsos úr, tankerület i főigazgató 
helyettes, lelkes szavakka a tanítóságnak. A könyv ára 3 P 
60 f i l lér , mely összeg beküldése esetén a könyvet a rendelőknek 
bérmentesen küldöm meg. Hazafias tisztelettel 

F E R E N C Z I B. K Ö N Y V K I A D Ó H I V A T A L A 
M I S K O L C . 

Pos ta taka i ákpénztári csekkszámla: 41198, 

SZAMOLÁSTANÍTÁS A Z ELEMI I S K O L A B A N . I r t a : 
Bene La jos . Gyakorlat i t apasz ta l a tok a l a p j á n nyú j to t t tá-
j ékoz ta t á sok , taní tások és t an í t á s i vázlatok a t ananyag 
módszeres feldolgozására, hogy erős számképeket , t iszta 
foga lmaka t nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkoz-
zanak , gyorsan és b iz tosan tud janak számolni . Számolás-
t a n í t á s az I . osztály részére 1 P 20 fill., a I I . , I I I . , 
IV., V — V I . osztályokban egyenkint 80—80 fillér. Aki az 
egyes füzetek á rá t B e n e Lajos , Budapes t , 39.365. sz. 
pos ta takarékpénz tá r i c sekkszámlára beküldi , annak a 
szerző a kívánt könyvet bérmentesen megküldi . (531) 

C S E R É L Balaton közeléből róm. kat . t a n í t ó n ő bárhol 
működő X. 1. fiz. osz tá lyú állami kol légával . '2 tanerő. 
Vasút , pos ta , orvos he lyben . Bencze Ernőné , Szabadhid-
vég. (604 ) 

S Z E R É N Y igényű ev. tanítónő he lye t t e s í t é s t vagy 
nevelőnői ál lást vállal . C í m : Kiadóhiva ta lban . (605) 

L E S Z Á L L Í T O T T á r b a n , egy pengő t íz „ N e m veszhet 
el Magyarország s o h a s e m " egy fe lvonásos színdarab. 
P a t k ó Olivér, Okány. ( 6 0 6 ) 

M A G Y A R T A N Í T Ó K ÉVKÖNYVEI KEDVEZMÉ-
N Y E S ÁRON. A k iadóva l t ö r t én t megá l l apodás folytán, 
amíg a készlet t a r t (kevés v a n ) , előjegyzési á ron 3 pen-
gőér t küldi meg a szerkesz tő bármelyik évfolyamot . Aki 
3 pengő 61 fillért beküld Bene Lajos Budapes t 39.365. sz. 
pos ta takarékpénz tá r i csekkszámlára bé rmen tesen kapja 
meg a k íván t évkönyvet . (609) 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 

LUKÁCS BÚTOR ÜZLETE 
S z o l i d á rak . Jó m i n ő s é g . K é n y e l m e s f ize tés i fe l té te lek 
Budapes t VII, D o h á n y - u t c a 30 . Te l e fon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

K A R T A R S A K Z O N G O R Á T , P I A N I N Ó T , HARMó-
N I l J M O T legolcsóbban, ga r an t á l t an , Budapes t V I I I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vá sá ro lha tnak . Mendöl Ernőné. 

M O D E R N jókarban lévő iskolapadok, tornaszerek, 
óvodabútorok eladók. Nádor -u t ca 23. I I . 2. (599) 

R E F O R M Á T U S é re t t ség ize t t taní tónő helyet tes í tés t , 
m a g á n t a n í t á s t vállal. A j á n l a t o k a t „Modern pedagógus" 
jel igével kiadó további t . ( 579 ) 

C S E R É L N É K Biharból , polgári iskolás helyről , közsé-
gitől , ref . tanítóval, t an í tónőve l , községihez, egyházihoz 
Pes t közelébe. Ál lamsegélyem 100%. Széllné, Bpest V I I . 
Alsóerdősor-u. 32. fsz. 1. (597) 

BARAKOVIYS JÁNOS 
mUorgonaépftö 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
átépítést , homlokzati s ípokat , 
mindennemű javítást a leg-
mérséke l t ebb áron vállal. 

C S E R É L N É K Bpest közvetlen közeléből nagyközség-
ből, vidéki városba, ál lamival . „Sürgősen" . (577) 

P E S T K Ö R N Y É K I ref. kán to r t an í tó ál lamival vagy fő-
vá ros iva l cserélne. J e l i g e : Pes tkörnyéki . (598) 

G Y A K O R L A T T A L bíró ev. t an í tó helyet tes í tés t vagy 
nevelői á l lást vál la l . (C ím: Kiadóban. (596.) 

C S E R É L N E á l lami taní tó (ka to l ikus ) , Budapest 
h ú s z ki lométernyire. Hegyvidék. Osztot t , félnapos taní-
t á s . Vonat, autóbusz. „Hasonló he ly re" . Cím: Kiadó-
h iva ta lban . (589) 

SÜRGŐSEN cserélne Szeged környékrő l áll. iskolától 
100 P. havi kán to r i mellékessel, középiskolával bíró vá-
rosba , vagy a t tó l va sú t mentén pá r ki lométerre, hasonló-
val . Gyömrey Pá l , Szeged—Kirá lyha lom. (586) 

ÖTOKTAVOS, 9 regiszteres tö lgyfa harmónium oktáv-
vá l tóva l 320 pengőér t eladó. Kevese t használ t . V I I I . ker . 
Már i a Terézia-tér 14. földsz. 1. (623) 

C S E R É L N E ka t . t an í tónő sürgősen bárhová , 2 t ane rős 
iskolától . Szép l akás , autóbusz j á r a t . Vasút 4 km. C ím: 
Pos tah iva ta l , Erdőte lek . (618) 

i < i v i : i . , i i : \ a I i F. K i : s Z T > í v k f . 
Magyarország aranykoszorús ha rangön tő mestere 

§ Z L E Z Á K L Á S Z L Ó 
H A R A N G - ÉS É R C Ö N T Ö D E , H A R A N G F E L S Z E R E L É S I É S 

H A R A N G L Á B G Y Á R A 

B U D A P E S T V I , P E T U f E H Á Z Y - U T C A 7 8 . 
(VI, F R A N G E P Á N - U T C A M E L L E T T ) 

Budapest-belvárosi főplébánia t emplom részére készített 
2400 kg-os „ P O L G Á R M E S T E R - H A R A N G " 

Ki tünte tve : Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel , több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének fordul janak bizalommal a régi és megbízható 
céghez 1 — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z I E L I S M E R Ö L E V É L . — 
Előnyös fizetési fel té telek! — Költségvetés és kiszáltás díjmentesl 



15. SZÁM. N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 569 

MINDEN ISKOLA TANTERMENEK 
hasznos szemléltető táblája 

AZ EGÉSZSÉGVÉDELMEM 
hatásos eszköze 

E G Y B E N T A N T E R M E K D Í S Z E 
az alábbi két szemléltető kép. Kiadta az Országos Közegészségügyi Egyesület elsőrendű 
tudósok munkájában. Egy kép ára 3.— P, lécekkel 4-— P. 
Megrendelhetők a KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 

BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. (GÓLYAVÁR.) 

L I M I T A K I T Y Á R Ó L T I D M K E L I , r 
^ ; y a m KlfÖXMtó V E S Z E t T S E C ( I j s s a ) 

Ä I8TYA 8ÄKÄT0P. SE »A 8ETEC. VESZEDELMED IS LEHET. 
* t* 1 5S688i3tT £8. SSiäs2S£CSS X&m $m ÍÍ!ÍIÍWtt.?m U Í«8Í«' tUÚt'Utt 

Pusztítsátok a legyet! 
Hogyan védekezzünk a légy ellen? V Hámunkban it kör»»« én 

A LE O Y A Z E G E S Z S E G V E S Z E D E L M E 
I R T S Á T O K A L E G Y E T ! 

A LÉGYRŐL 
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AZ 1936-37. 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 JEGYZÉKE 
Fűzve 

Angyal—Kún—Ölveczky: Betűvár — 
Mesevár. (Luttor-féle zsinór-írásos 
ABC a Budapest székesfővárosi 
elemi iskolák I. osztálya számára.) —.— 

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, I I . 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 
Németh L: Görögkeleti magyar 

Katekismus 1-40 
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, I I I . oszt. 
kötve 1-— —70 

— Ugyanaz, IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi I I I . oszt. —-9(i 

Fűzve 

Stelly—Tanfi: székesfőv. IV. oszt. —.96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt. 1*30 
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 Virágos-
kert jei , I. ABC az I . osztály szá-
mára, színes képekkel 1-30 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tar ta lommal —-76 

— Ugyanaz, II . Olvasókönyv, a II . 
oszt. sz., színes képekkel 1.60 
Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tar ta lommal 1-— 

— Ugyanaz, I I I . Olvasókönyv, a I I I . 
oszt. sz., kötve 2.— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tar ta lommal 1.30 

— Ugyanaz, IV. Olvasókönyv, IV. 
oszt 3.— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tar ta lommal 1.80 

— Ugyanaz, V. Olvasókönyv, V—VI. 
oszt 3.C0 

— Ugyanaz, székesfővárosi II. o. . . . 2.— 
— Ugyanaz, székesfőv. I I I . o 2.40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. o 3.60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt 4.80 

Minden tankönyvhöz óráról=órára kidolgozott 
részletes íanmerieí készült, amit teljesen díj= 
mentesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA,; BUDAPEST 
VIII , Múzeum*körút 6. (Gólyavár.) 
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A B Ú V Á R beszerzését a m. k i r . vallás- és közokta tásügy i m in i sz te r úr 
minden népiskola és önálló gazdasági népiskola tanítói 
könyvtára és m i n d e n ke reskedő tanonc - i sko la tanár i és i f júsági könyv tá ra 
részére 4 5 , 7 6 2 / 1 9 3 5 . V. 2. SZ., va lam in t m i n d e n ipa ros tanonc-
iskola tanár i és i f júság i könyv tá ra részére 50,242/1935. V. 2. számú 
rendeletével ajánlotta. 

M I N D E N H O 1 5 - E N 

=rv T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I É S T E C H N I K A I 
F O L Y Ó I R A T 

A L A P Í T O T T A : L A M B R E C H T K Á L M Á N 

S Z E R K E S Z T I : C A V A L L I E R J Ó Z S E F 

A l i g egy esz tendő alatt az o lvasók t ízezre i t hódí-
to t ta meg. A t u d o m á n y o s és a gyakor la t i élet határ-
te rü le tén m ű k ö d ő o r v o s o k , m é r n ö k ö k , t aná rok , 
taní tók, közkönyv tá rak , társas- és o l v a s ó k ö r ö k s a 
se rdü l t ebb i f j úság né lkü lözhete t len segí tőtársukat 
i smer ték fel benne. 

N é h á n y t é m a k ö r a B Ú V Á R v á l t o z a t o s t a r t a l m á b ó l : 

állattan 
ásványtan 
bányászat 
csillagászat 
embertan 
erdőgazdaság 
expedíciók 
életrajzok 
élettan 
fajkutatás 

fényképezés 
film 
fizika 
folyóiratszemle 
földrajz 
földtan 
geopolitika 
könyvszemle 
laboratóriumi munka 
meteorológia 

mezőgazdaság 
múzeumi hírek 
néprajz 
növénytan 
orvostudomány 
őslénytan 
pályázatok 
rádió 
repülés 
statisztika 

származástan 
szerkesztői üzenetek 
találmányok 
technika 
tengertan 
tudományos hírek 
tudományos rejtvények 
tudománytörténelem 
tudós-anekdóták 
vegytan 

A B Ú V Á R évfolyama: ezeroldalas, albumalakú két kötet. 
Állandó pályázatain évente többszáz díj. Évi előfizetés P 9 ' 6 0 . 
Szerkesztőség és^kiadóhívatal: Budapest, IV., Egyetem-utca 4. 

Előf izetéseket e l f o g a d a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
Kiadóhivatala, Budapest VI I I , Múzeum-körút 6. (Gólyavár.) 
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I 
O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K E g s J 
h á z - , d a l á r d á k . , I s k o l á k - é s k ü l ö n ö s e n t e m p l o m o k n a k . 1 

M a g y a r o r s z á g b a n v e z e t ő h a r m ó n i u m c é g é s l e g n a g y o b b h a r m ó n i u m = r a k t á r ^ g ^ f e - g i ^ T a H ( 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. CTrfil 
A b u d a i M a r g i t í h í d f ó t ő l a m á s o d i k u t c a j o b b r a . « H f a S a j i j n | 

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 . ^ ^ c i ^ c y j S 

VEZÉRKÖNYV ÉS TANMENET 

Á ZSINÓRÍRÁS 
néven ismeretes LUTTOR-féle 

ÚJ ÍRÁSMÓD 
elsajátításéhoz. 

Az ANGYAL—KUN—ÖLVECZKY-féle 
új zsinórírásos ABC-könyv 

írástanítási V E Z É R K Ö N Y V E . 
ÁRA 1*40 PENGŐ. Megrendelhető a 
KIRÁLYI M A G Y A R EGYETEMI N Y O M D A K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 

BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. 
— M M M I I l l l l l l i I II I Hill I lllllllllllll I — 

Karmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
CTniA /ACCCD B U D A P E S T II. KERÜLET 
O I U Y V H O O L n LÁNCHLD-UTCA5.SZÁM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

S 2 I F B E R F E R E N C 
SZAKKÉPZETT ZONGORA-, HARMÓNIUMKÉSZLTÖ 

ÉS HANGOLÓ 

BUDAPEST 
II, MECSET-UTCA 19. SZ. IV. 23. 

TELEFONHÍVÓ: 
5 5 - 2 - 9 8 . 

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
i s k o l a b ú t o o g y á r a , B u d a p e s t V I , D é v é n y í - ú t 2 0 : 2 2 

Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból, 

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

Hirdetéseket felvesz 
a Kiadóhivatal 

_ h a r m ó n i u m o k , z o n g o r á k 
minden célra, minden árban, 

k e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . 

E H A L L 
T e l e f o n : 1 - 2 9 9 - 7 9 . B P E S T , A N D R Á S S Y . Ú T 1 5 . 

2 4 . 5 7 9 . — 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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50057 
19. SZÁM. 1936. OKTÓBER 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 
S Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapest, V., Hold-u tca 16. (Magyar 

királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Te le fon : 1.268.18. 
I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest , 

^ V I I I . ker., Múzeum-körú t 6. szám. Gólyavár. Te le fon : 1-461-45. 

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

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, m i n d e n 
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. V I I I . d . sz. alatt e l rendel te , 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 N y o m d a 37.473. számú csekkszámlájára. 

L J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P ,» / , oldal 85 P. '/4 oldal 50 P, 
Vi oldal 30 P . A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal cimére előre fizetendők. 

A G Y E R H E K E R K Ö L d ü I É L E T É N E K 

V I Z S G Á L A T A 
írta: 1VÁNYI DÉNES 

Az a mindig jobban előtérbe nyomuló neve-
lési irányzat, mely az egyénnek mindenoldalú 
teljes és összhangzatos kifejlesztését tűzte zász-
lajára, nem elégedhetik meg a gyermek elbírá-
lásánál, intelligenciájának vizsgálatánál, egyéni-
ségének megítélésénél az ismereteknek, az érte-
lemnek és a képességeknek tesztjeivel, hanem a 
jellem tesztjeire is szüksége van, mert a jellem 
az összhangzatos léleknek éppen olyan kelléke, 
akárcsak az ismeretek, a képességek, sőt érték-
ben ezeket felül is múlja. H a tehát a gyermekek 
vizsgálatával foglalkozunk, a jellem tesztjeire 
is kell gondolnunk, mert ezek világosíthatnak 
fel, illetve nyúj thatnak kepei arról, hogy meny-
nyiben használja fel a gyermek ismereteit, ké-
pességeit olyan esetekben, mikor gondolkozását, 
ítéletét, cselekedetét a jellem szemszögéből 
nézve kell megalkotnia. De meg ezek a jellem-
tesztek útmutatást nyúj tanak a nevelőnek arra-
vonatkozóan is, hogy hol kell a jellembeli hibá-
kat javítanunk, a kedvezőtlen haj lamokat ellen-
súlyoznunk, háttérbe szorítanunk s hol kell a 
kedvező hajlamokat, a gyermek lelkének érté-
keit továbbfejlesztenünk, mélyítenünk. Azon-
kívül feltétlenül szükségesek a jellemtesztek a 
teljes lélektani arculat ábrázolásához is. 

A gyermekek lelkivizsgálatánál a tesztrend-
szer eddig főleg az értelmi élet területére szo-
rítkozott. Most Margueri te Reynier, ez a neves 
francia pedagógus, a tesztekkel való vizsgáló-
dást az erkölcsi élet egész területére ki akarja 
terjeszteni. Azt mondja, hogy az értelem és a 
készségek tesztjeivel szemben már úgyis sok 
lélekbúvár és pedagógus emelt kifogást, azt ál-
lítva, hogy azokat csak a felnőttek találták ki, 
a felnőttek által összeállított s a felnőttek nyel-
vén kifejezett szövegekkel, gyakorlatokkal és 
egyéb eszközökkel. Ezek azt hangoztatják, 
hogy e vizsgálatoknál a gyermek szerepe csak 
annyi, hogy válogatnia lehet vagy kell a fel-
nőttek gondolata, tetszése, kigondolása között s 
így a vizsgálók azt kívánják, hogy a gyerme-

kek az ő elgondolásukat egészítsék ki, fejtsék 
meg vagy illesszék úgy össze, amint azt a fel-
nőttek képzelik. Azt mondják, hogy ez nem is 
egyedül a gyermeki szellemnek, hanem a gyer-
meknek és a felnőttnek közös meglátása, gondo-
lata, gondolkozásmódja s az így elért teszt csak 
azt mutatja, mennyiben hasonlít s mennyiben 
különbözik a gyermek logikája, gondolkozás -
módja, értelmi fejlettsége a felnőttétől. Ezek azt 
vallják, hogy ez kevésértékű megértés, mert 
nem mutathat igazi eredményt. 

Mi ezt, ismerve a tesztekkel való intelligencia-
mérést, különösen Éltes Mátyásnak a magyar 
viszonyokhoz alkalmazott rendszerét, valamint 
az eddig elért kísérleti eredményeket kissé túl-
zott kritikai megállapításnak tar t juk , de Mar-
guerite Reynier gondolatát sem ta r t juk meg-
vetendőnek. Bizonyára az volna az eszményi 
helyzet, ha a tesztekkel való vizsgálódás alkal-
mával a felnőttek beavatkozását a minimumra 
lehetne redukálni. Sokat tökéletesítene a vizs-
gálódáson, ha olyan válaszokra, kiegészítésekre, 
cselekedetekre kényszeríthetnénk a gyermeke-
ket. amelyek egész valóságában és alapjában 
tá rnák fel a gyermek természetét úgy, hogy ő 
minél többet adjon a saját lelkéből, egyéniségé-
ből. Talán valakinek majd sikerülni fog olyan 
rendszert felállítani, ahol a felnőttek beavat-
kozása valóban a minimumra szorítkozik. Az 
értelmi élet, a készség és képesség vizsgálódá-
sainak eddigi eredményeit nem semmisíthetjük 
meg, de még csak félre sem tehetjük, mert hi-
szen éppen az összhangzatos nevelésnél a lélek-
nek ezeket az értékeit is figyelembe kell ven-
nünk s ezekkel együtt kaphat juk csak meg a 
lélek egész arculatát. Ezt úgy kellene megolda-
nunk, hogy az értelmi élet területéről való vizs-
gálódásokat össze kellene kapcsolnunk a jellem-
nevelésre vonatkozó vizsgálatokkal, mert hiszen 
az értelem és jellem az összhangzatos lélek tar-
talmában úgyis együtt van. Az értelem mun-
ká ja ugyan lehet különálló, de igen sokszor ott 

»'•'I tfirm 
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kell bennük lennie a jellem tar ta lmának ifi, 
amely az ítéletek megalkotásának, valamint a 
cselekedeteknek indí tója és irányítója.1 

A magam vizsgálódásai köréből mondok el 
néhány esetet, amelyekből a jellem tesztjei 
némiképen kibontakoznak. Tudom, hogy ezek 
nem tökéletes s rendszerbe illő kísérletezések, 
hanem csak gyenge próbálgatások, amelyek 
talán messzefekvő a lapja i lehetnek egy jobb kí-
sérleti sorozat vagy rendszer kialakulásának. 

A kísérleteket a IV. osztályban végeztem. 
Papirost , irónt ad tam a gyermekek kezébe s azt 
mondottam nekik, hogy mindenki í r j a le, me-
lyik játékot szereti legjobban otthon játszani, 
de azt is mondja meg, hogy miért . 

A beérkezett válaszoknak legnagyobb része 
v a j m i kevés következtetésre adott alkalmat. 
Ezek például ilyenek voltak: Ez t és ezt a játé-
kot szeretem, mert érdekes. Azért szeretem, 
mer t van ilyen játékom. Mert azt jól tudom ját-
szani stb. Mert ezekből a jellem jegyeire va jmi 
keveset lehet következtetni, tájékozódni, azért 
ezeket számítás a lap jául sem vehettem. 

A feleletek másik csoport jában már több volt 
a megokolás. Ezekből némileg már tájékozód-
ha t t am a gyermek jelleme felől is s a tesztek 
vagy megerősítették róla való eddigi felfogáso-
mat, vagy pedig űtbaigazí tot tak azokban a kö-
vetendő nevelői el járásokban, amelyeket követ-
nem kell s amelyekről eddig bizonyos nem tud-
tam, csak sejtettem. 

Az egyik gyermek a malmozást szereti, amit 
így indokol: Azért szeretek malmozni, mert ott 
a fejemet kell törni, hogy ne a testvérem, ha-
nem én győzzek. E n n e k a gyermeknek tehát a 
lelkében él a győzelemért való erőkifejtés, har-
colás, akarat, ami a jellemnek feltétlenül egyik 
értékes alkotóeleme. És ez a gyermeknek az 
órákon való viselkedésében, az együttdolgozá-
sában is meglátszik. Eddig is tudtam ezt róla, 
de ez a felelet eddigi feltevésemben csak meg-
erősített. Tehát csak hadd fej tsen ki erőt, har-
coljon az elsőségért, a győzelemért ezután is. 
Csupán csak a harcieezközeire kell vigyáznom, 
nehogy azok megválogatásába valami erkölcsi-
leg nem kívánt elem vegyüljön. 

A másik gyermek így nyilatkozott: A sárga 
törpe játékot szeretem legjobban azért, mert 
abban mindenki játszhatik. Én is, a testvéreim 
is, az édesanyám is, az édesapám is és mindenki, 
aki otthon van. S ez annál midatságosabb, mi-
nél többen vagyunk. Ebből a feleletből a társas-
élet szeretete bontakozik ki, mégpedig nagy erő-
vel, ami az igazi erkölcsi jellem kialakulásának 
igen fontos követelménye. Ez a gyermek tud és 
szeret a társakkal együttdolgozni, mégpedig 
megértéssel s mindig derülten. Valahogyan ezt 
eddig is sejtettem, hogy bele tud illeszkedni az 
iskolai közös munkába s mindig figyelembe 
veszi társait is, akikkel együtt dolgozik, de ez a 
felelete egész világosan s minden kétséget ki-

* Nálunk Nagy László kísérletezett olyan sorozat 
összeállításával, amelynek segítségével a szorosan vett 
intelligencián kívül, főkép a jellem megismeréséhez ju-
tunk el. (Szerk.) 

záróan állította elém jellemének ezt az értékét. 
Az iskolában is víg, kedélyes gyermek, ami 
egész környezetére r á ragad s ezért társa i ragasz-
kodnak is hozzá s szeretik őt. 

Ugyancsak a társasélet szeretetére vall egy 
kisleánynak ez a felelete: Én a repül, repül a 
fecske játékot szeretem, mert azt sokan játsz-
hatjuk. Ha eljönnek hozzánk Magdusék, akkor 
tizen is játsszuk. Ennek a lelkét is az ragadja 
meg, hogy sokan vannak együtt, akik játszanak 
s ez a társas együttlét nagyon tetszik neki. És 
valóban, az iskolában is bele lud illeszkedni a 
kis társadalomba. Csak egy a baj. Nagyon sze-
ret elől lenni, vezetni, parancsolgatni. Igaz, 
hogy ezt kedvesen teszi s természetének ezt a 
vonását sokszor nagy ügyességgel palástolja. 
Társa i sokszor észre sem veszik, mikor ő mái 
felettük van és vezeti őket. Ha más is olyan 
mértékben akar szerepelni mint ő, akkor inkább 
robban t ja a társalgást, de nem tűri , hogy ő alul 
legyen. Ennél a gyermeknél meg kell ugyan 
becsülnöm jellembeli értékét, de uralomvágyát 
is kissé vissza kell fejlesztenem, meg kell nyir-
bálnom s helyes ú t r a terelnem anélkül, hogy a 
jellembeli értéke csökkenjen, esetleg egészen 
elvesszen. 

Az egyik komolykodó gyermek ezt í r j a : Én 
odahaza a „merklint" szeretem., mert ezzel sok 
mindenfélét ki lehet találni. Tegnap szélmalmot 
csináltam, de bejött a Bandi és megzavart. Csak 
akkor csinálhattam meg, mikor már elment. 
Ebből a feleletből és indokolásból azt látom, 
hogy elmerülve szeret alkotni és szívesen szóra-
kozik egyedül. Ki tűn ik feleletéből az is, hogy 
bán t j a őt, ha valaki zavarja . Lelke nem óhaj t ja 
a társaságot. Ez abból is magyarázható, hogy 
egyetlen gyermek. Megszokta az egyedüllétet. 
Bandi megjelenése bántotta őt s bizonyára vár-
ha t ta is, hogy elmenjen s folytathassa játékát. 
Feltehető, hogy kedvetlenül, esetleg ridegen 
bánhatot t barát jával . Ennek a nevelése körül 
tehát van elég tennivaló. Valahogyan az isko-
lának kell pótolnia azt, amit a szülői ház nem 
adhatott meg. Azt tudtam, róla, hogy nem valami 
barátkozó természet s ebben a felelete meg is 
erősített, de hogy őt bán t j a ba rá t j ának megjele-
nése akkor, mikor játszik, erre nem gondoltam. 
A barátkozást rá nem parancsolhatom, azért 
keresnem kell azokat az eszközöket, amelyekkel 
a társasélet érzékét, annak melegét lelkében ki-
fejleszthetem. Tudom, hogy értéket jelent az 
alkotási vágy, a munkába való elmerülni tudás, 
de a szilárd jellemből, az összliangzatosan ne-
velt lélekből nem hiányozhatik a társasélet 
szeretete sem. 

A feleletek és indokolások között ez sem 
utolsó: Én a lóversenyt szeretem, mert mikor a 
lovat előre viszem, clyan, mintha én ülnék rajta 
s én ugratnék. Majd ha megnövök huszár leszek 
és én is vágtatni fogok. Bevágtatok a csehek 
közé és harcolok. Ha azok futnak, én meg utá-
nuk futok és elfogom. Ennek a gyermeknek 
nagy a képzelőereje s a beleélőképessége. S most 
bontakozik ki lelkében a vitézség, a bátorság 
érzelme, ami a hazaszeretet érzelmének kibonta-
kozásával párosul. Ö azért szereti ezt a játékot, 
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mert ez alkalmat ad neki arra , hogy képzelet-
ben átélje azt, ami vágya, amit valóságban sze-
retne. A kibontakozó nemesebb érzelmek, csele-
kedetek s tettek utáni vágy felé ha j t j ák . Az 
iskolában is tud lelkesedni. Nagyon szereti a 
hazafias költeményeket. A t; ní tás közös mun-
ká jába mindig erőteljesebben kapcsolódik bele 
ott, ahol hazafias érzelmek felkeltéséről s mé-
lyítéséről van szó. Ez a felelete csak megerősíti 
azt a véleményemet, amit eddig róla alkottam. 

Az egyik kislány lelkét az a színdarab ragadta 
meg, amit az iskolában játszottak. Erről ezt 
í r j a : Én nagyon szeretem játszani „Az öreg kol-
dus" színdarabot, azt, amit az iskolában játszot-
tunk. Csak az a baj, hogy otthon r i tkán játsz-
hatjuk, mert ehhez sok gyermek kell. Néha 
mégis já tszhat juk. Akkor az egyik szoba a szín-
pad, a másikból pedig nézni lehet. Én nagyon 
szeretem hallani azt, mikor az öreg koldus el-
mondja, hogyan küldte el Kerekeseié. Azért sze-
retem, mert ez nagyon szép és sajnálom az öreg 
koldust. Én Ágnes szeretek lenni, mert az jó-
szívű lány. Odaadja a leveset annak az éhes 
koldusnak. Ez a gyermek szereti hallani a 
koldus panaszát. S ezt azért szereti, mert „szép". 
Ő a megható jelenetre azt mondja, hogy „szép", 
pedig tudom, hogy sírt, mikor ezt látta, hallotta. 
Ő szánta a koldust s ez volt neki „szép". Ágnes 
szeretne lenni, aki odaadja levesét a koldusnak, 
pedig maga is éhes. S azért vál la l ja szívesen ezt 
a szerepet, mert Ágnes „jó leány" volt. Ez a 
gyermek észrevette, megérezte a színdarab e je-
leneteinek értékét. Erkölcsi ítéletével kiválasz-
totta belőle a jót, a helyeset s azt minél több 
ször át a k a r j a élni. Az ő lelkében tehát már 
megvan a szánalom érzelme, de ott a segíteni-
akarás is, s mindezek a jellemnek szintén lénye-
ges kellékei. Hogy jószívű kislány, azt abból is 
tudom, hogy szereti az olyan beszélgetéseket és 
olvasmányokat, amelyekben a szánalom, a segít-
ség szerepel. Arról az oldaláról azonban még 
nem ismerem, hogy mennyiben tud lemondani 
a valóságban a sa já t javairól azért, hogy máso-
kon segítsen. Azt sem tudom, volt-e már al-
kalma erre. Az ő nevelése közben arra kell töre-
kednünk, hogy jellemének ezek a jegyei necsak 
holt érzelmekben merüljenek ki, hanem tettei-
ben is megnyilatkozzanak. Érdekes, hogy eddig 
még azt sem vettem észre, hogy valami külö-
nösebben előzékeny volna azokhoz a társaihoz, 
akiknek valamijük hiányzik s az osztálynak 
segíteni kellene ra j tuk . Ezt figyelnem s a gyer-
mek jellembeli jótulajdonságai t gyakorlat ivá 
kell tennem. 

Amint mondottam, az ilyen erkölcsi vizsgála-
tok még nem kiforrottak. Ezek is csak kezdet-
leges kísérletek, de feltétlenül kívánatos az, 
hogy az intelligenciavizsgálatok mellett az er-
kölcsi tesztekkel való vizsgálatot is figyelembe 
vegyük. Nem feltétlenül szükségesek, hogy fel-
adott kérdésekre feleltessünk. Ebben az irány-
ban is végeztem kísérleteket, mégpedig képek-
kel. A Benedek—Körösi—Tomcsányi szemléltető-
képsorozatban van egy kép, amelynek ta r ta lma 
ugyanaz, mint az előbb említett színdarabnak 
egyik jelenete. Az látható ra j ta , hogy egy kis-

leány ételt arl az öreg koldusnak. Ezzel a kép-
pel is kísérleteztem, de nem a IV., hanem a II . 
osztályban. A feladatom ez volt: Mit látsz ezen 
a képen s mi tetszik neked, mikor nézed? Erre 
a kérdésre olyan feleleteket kaptam, amelyekből 
az erkölcsi értékek szintén szépen bontakoznak 
ki: ,,Egy kislányt, egy koldust és egy ku tyá t lá-
tok a képen. A kislány tányérban ételt ad a kol-
dusnak. Nekem a kislány tetszik azért, mert jó-
szívű" — volt az egyik felelet. 

Ez a gyermek észrevette a cselekedet erkölcsi 
értékét, amit abban lát, hogy a leány ételt ad az 
éhezőnek. Ez tetszik neki a jelenetből, ami azt 
mutat ja , hogy erkölcsi ítéletei már bontakoz-
nak. Ezzel szemben egy másiknak azért tetszett 
a kép, mert e kislányon szép ruha van és az 
tiszta. Ő még vezetés nélkül nem lát ja meg és 
nem is keresi az erkölcsi i rányú vonatkozást. 
Természetesnek ta r t j a azt, hogy a kislány ételt 
ad a koldusnak. Egy másik gyermeknek a kutya 
tetszett, azért, mert szép szőre van, de m á r van 
benne valami érzelmi vonatkozás, mikor ezt 
mondja: „Még azért is tetszik a kutya, mert 
nem bán t j a azt a szegény koldust." 

Az egészséges életmód szemléltetésére vonat-
kozó szemléltetőképek között van egy, amelyen 
egy magyar ruhás kislány és fiú megfogják egy-
más kezét s ezt mondják: „Szeressük egymást!" 
Ez a jelenet az egyik kislánynak azért tetszett, 
mert az a két gyermek szépen játszik. A másik-
nak azért, mert jó testvérek és szeretik egymást. 
A harmadiknak azonban azért tetszik, mert a 
gyermekeknek szép, magyaros ruhá juk van. 
Volt olyan, aki a gyermek árvalányhajas kalap-
já t vette észre s az tetszett meg neki. A másik-
nak meg éppen azért tetszettek a gyermekek, 
mert vasárnap tiszta r u h á t adott r á juk az édes-
anyjuk, játszottak és mégsem piszkították be. 
Ez önmagára vonatkoztatva lá t ja és vizsgál ja a 
képet. Feleletéből szinte hal l juk az édesanyja 
figyelmeztetését: Vigyázz a ruhádra és ne pisz-
kítsd be! S ha neki mondotta az édesanyja, bizo-
nyára a képen látható két gyermeknek is mond-
hatta. Az egyik elsőosztályos gyermek ezt mon-
dotta: ,,Annak a kislánynak és k isf iúnak jó 
kedve van. A kislány azt mondotta a kisf iúnak, 
hogy jöj jön táncolni és dalolni és most táncolni 
akarnak." 

Amint ezekből a feleletekből lá that juk, az 
egyik gyermeknél már ebben a korban is jelent-
kezik az erkölcsi érzék, az erkölcsi ítélet. Néme-
lyiknél m á r kissé erőteljesebb képet is mutat . 
Vannak azonban olyan gyermekek is, akiknél, 
a fejlett értelem mellett, alig-alig l á tha t juk 
nyomát az erkölcsi élet értékeinek. 

Ma, mikor az értelem fejlesztése mellett a ne-
velésben az erkölcsi vonatkozásoknak tekinté-
lyes helyet kell biztosítanunk, alig mulliatik el 
óra, hogy taní tásunkban nevelői mozzanat ne 
legyen. Ekko r szemléltetjük, észrevétetjük az 
erkölcsileg jót, szépet, nemeset, boncolgattatjuk, 
értékeltetjük a cselekedeteket s közben lépten-
nyomon megnyilatkozik gyermekeink erkölcsi 
érzéke. Állandóan f igyel jük és számontart juk, 
hogy azok a hatások, amelyeket áz erkölcsi élet 
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tökéletesítése érdekében rögzítünk a gyermek 
lelkébe, megmaradnak-e? Figyel jük, hogy mi-
ként fejlődik erkölcsi felfogásuk, ítéletük. Nem 
elégedhetünk azonban meg mindennek az észre-
vevésével, tudomásulvételével, mert gyakran 
lá t juk azt, hogy szóban nagyon szépen ítél er-
kölcsi szempontból a gyermek, de cselekedetei 
sokszor ellenkeznek ezekkel az ítéletekkel. Az 
erkölcsi életre való nevelés gyakorlat iassága 

azt kívánja, hogy ne csak az ajakon s ne csak a 
gondolkozásban, a szívben legyenek meg az er-
kölcsi értékek, hanem a cselekedetben is. Hogy 
ezt megtehessük, keressünk minden módot arra, 
hogy miként ismerhet jük meg legtökéletesebben 
gyermekeink erkölcsi felfogását , lelkűknek erre 
vonatkozó arculatá t s vizsgálódásainkban jus-
sunk el odáig, hogy az erkölcsi teszteket a gyer-
mekek cselekedetéből vonhassuk el. 

H E 9 I Z E T 9 I E Ü I Í T É Í I É S A K I U D E D Ó T Ó . 
írta : LOCZKA ALAJOS 

Hogyan lehetne és kellene a családi életnek 
megtépázott régi fényét és bensőséges ta r ta lmát 
visszaadni, hogyan kellene biztosítani a meg 
nem. született gyrermekek millióinak az élethez 
való jogát és hogyan kellene biztosítani a meg-
született gyermekek millióinak a szülői szere-
tethez és a szeretetteljes neveléshez való jogát? 
Alig van nemzet a világon, amelynek nem volna 
égetően sürgős ez a kérdés és ezzel kapcsolat-
ban a feladat: visszaadni a családnak a gyer-
meket és a gyermeknek a családot. 

Visszaadni a családnak a gyermeket! Hogy 
a család életfakasztó erejét visszanyerje, ez 
mindenekelőtt az i f júság, a jövő családalapítók 
erkölcsi nevelésén múlik. Ezért szükséges, hogy 
minden társadalmi és hivatalos tényező, csa-
lád, iskola, szociális intézmény elsősorban a r r a 
törekedjék, hogy az i f júság rtrkölcsi nevelését 
elmélyítse, hogy a következő nemzedéket erköl-
csi fegyelemre szoktassa, hogy türelmes jóságra 
nevelje, hogy az áldozatkészség és önfeláldozás 
erényeiben gyakorolja, egyszóval oly szellemi 
légkörrel vegye körül az i f júságot , amely a csa-
lád és az anyaság magasztos eszményének elő-
feltétele és megteremtője. Szükséges, hogy ma-
guk a szülők is házastársi erényekben élve, kö-
vetendő példát ad janak gyermekeiknek és így 
nemcsak szóval, hanem, tettel is neveljék gyer-
mekeiket a boldog családi élet szeretetére. E 
szent cél érdekében a szülők többsége maga is 
nevelésre szorul. 

Visszaadni a gyermeknek a családot! Nap-
jaink romboló i rányzatai nemcsak az anyáktól 
rabolták el a gyermekeket, hanem a gyermekek-
től is elvették édesanyjukat. Az előkelőbb nép-
osztályokban a szórakozás sokféle lehetősége el-
vonja az anyát gyermekeinek nevelésétől. Eh-
hez még hozzájárul az a fonák felfogás, hogy 
sokan ósdinak, maradinak t a r t j á k azt a család-
anyát, aki idejét és szíve gondjá t gyermekeinek 
szenteli és nem. nörszökre, nevelőnőkre, cselé-
dekre hagyja a gyermekszoba ellátását. A kö-
zéposztálynak világszerte tapasztalható elsze-
gényedése a családanyát is odaál l í t ja sorom-
póba a f é r j mellé, hogy együttesen verekedjék 
ki az élettől a mindennapi kenyeret és így ke-
vés ideje és ereje marad gyermekei számára. 
Az alsóbb néposztályokban viszont a tájékozat-
lanság, sokszor a nemtörődömség és hanyagság, 
nem egy esetben pedig az anya i érzés h iánya 

fosztja meg a gyermekeket az anyai szeretet 
melegétől, a családi nevelés áldásos hatásától. 

A családanyákat minden esetben vissza kell 
téríteni elsőrendű feladatukhoz, a gyermekneve-
léshez és minden rendelkezésre álló eszközzel le 
kell küzdeni azokat a nehézségeket, amelyek 
őket ennek teljesítésében megakadályozzák. Az 
anyai kötelességek tel jesí tőjét fel kell szabadí-
tani a romboló társadalmi felfogások kényszere 
alól és körül kell venni azzal a dicsfénnyel, 
amely őt eme legszentebb munkásságáért meg-
illeti. De egyút tal mentesíteni kell őt a kenyér-
kereset gondja i alól is. Hogy mindez elérhető 
legyen, erős felvilágosító munkának kell meg-
indulnia. Mindenekelőtt magá t a társadalmat és 
ennek különböző rétegeit kell átalakítani, hogy 
végre mindenki kellőképen tudatára ébredjen, 
mit jelent éppen a társadalom, a nemzet fenn-
maradása érdekében a családi nevelés. Az ilyen 
módon felvilágosított társadalom majd maga fog 
gondoskodni arról, hogy a gyermekek az édes-
anya szájából ismerjék meg és tanul ják meg-
szeretni azokat a vallási, erkölcsi, nemzeti ér-
zelmeket és elveket, amelyekre jövő családi éle-
tüket építeni fogják. De fel kell világosítani 
azokat is, akiknek a nevelés foglalkozásbeli kö-
telességük. Az iskolára, bármily fokú, vagy 
rendű legyen is, nagy feladatok várnak, hogy 
az i f júságot a családi életben ráváró kötelessé-
gekre előkészítse. 

Ennek a nagy horderejű nemzeti jelentőségű 
átfogó családvédelmi programmnak első lépése 
történt meg akkor, amikor a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a Házban előterjesztette a 
kisdedóvóra vonatkozó törvényjavaslatát . A tör-
vény rövid négy szakasza látszólag egyszerű 
adminisztratív eltolódáshoz adja meg a nemzet 
hozzájárulását , amikor a kisdedóvást a vallás-
és közoktatásügyi miniszter hatásköréből a bel-
ügyminiszter fennhatósága alá helyezi. Pedig a 
hatáskör átruházása mögött mélyreható, a nem-
zet jövőjének biztosítását célzó nemesszándékú 
újítások tervei tornyosulnak. A miniszter a tör-
vényjavaslathoz fűzött indokolásában kifejezet-
ten körvonalazza ál láspontját , mely szerint ,,a 
kisdedóvóintézet nem öncélú nevelő intézmény, 
hanem a szociális gyermekvédelmi szervezetbe 
tartozó népegészségügyi intézmény, amely cél-
kitűzéseit csak úgy tud ja megvalósítani, ha ki-
egészítő részévé lesz a nép- és gyermekvédelem 
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országos szervezetének". Azért kell tehát a kis-
dedóvásnak a belügyminiszter hatáskörébe tar-
toznia, hogy tevékenységével szervesen illesz-
kedjék a család- és gyermekvédelem nagy orszá-
gos elgondolásaiba és a legérzékenyebb ponton, 
a 3—6 éves gyermekek gondozása terén kiegé-
szítse a népvédelem országos hálózatát. Eszerint 
a kisdedóvás a jövőben közelebb jönne eredeti 
elgondolásához, „a 3—6 éves gyermekeket egy-
felől ápolás és gondozás által a szülők távollé-
tében érhető veszélytől óvni, másfelől rendre és 
t isztaságra szoktatás, valamint ügyességüknek, 
ér telmüknek és kedélyüknek korukhoz inért 
fejlesztése által őket testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődésükben elősegíteni". (1891 :XV. t.-c. 1. 

Az idézett törvényszakasz világosan megjelöli, 
hogy a kisdedóvás első feladata a gondozás és 
ápolás, tehát népvédelmi feladat. Ezt a felada-
tot lesz hivatva megoldani és a nemzet egyete-
mének javára kibővíteni a belügyminiszter, 
akinek erre a célra rendelkezésre áll a jóléti, 
egészségügyi és szociális intézmények egész lán-
colata. De a kisdedóvás alapvető törvénye fent 
idézett szakaszában kulturális célokra is utal! 
Ezek sem fognak elsikkadni a jövőben, mert 
az ú j törvény gondoskodik a vallás- és köz-
okta tásügyi miniszter befolyásának kellő ér-
vényesüléséről is. A kisdedóvóban folyó ne-
velés felügyelete ezután is a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter hatáskörében marad. És 
i t t mind já r t r á kell mutatnunk egy ellenve-
tésre. Már a törvényjavasla t elkészítését meg-
előző tárgyalásokon is felmerült az az aggály, 
nem lesz-e há t rányos az intézmény szempontjá-
ból a kettős felügyelet, a sok bába közt nem 
fog-e elsikkadni a gyermek! Ezzel szemben hi-
vatkoznunk kell a r ra , hogy az ál lami adminisz-
tráció racionalizálása nemcsak itt, hanem az 
okta tásügy egyéb területein is szükségessé tette 
a szakszerű és a pedagógiai felügyelet megosz-
tását két tárca között. Ez a kérdés teljesen ki-

elégítő és megfelelő megoldást nyert a keres-
kedelmi, ipari és mezőgazdasági szakoktatás te-
rén. Semmi okunk sincs tehá t kételkedni abban, 
hogy a nemzet egyetemes érdekei itt is teljes 
mértékben érvényesülni fognak az esetleg fel-
merülhető reszort-akadályokkal szemben. 

Nem jelenthet nehézségeket az ú j elgondolás-
sal szemben az sem, hogy a kisdedóvók tekin-
télyes része az egyházak kezében van és talán 
szokatlan helyzetet teremthetne, hogy különböző 
nevelési intézménj^eik más-más minisztérium 
hatáskörébe tartoznak. A való élet azt muta t ja , 
hogy éppen az egyházi iskolák és ezek között 
különösen a női szerzetek intézményei a legna-
gyobb egyetértésben egyesítették egy fedél a la t t 
a legkülönbözőbb iskolafajokat olyannyira, hogy 
ugyanaz a szerzetesház a legtöbb esetben három-
négyféle hatóságtól (tanfelügyelő, kir. főigaz-
gató, egyházmegyei főtanfelügyelő, tanítóképző-
intézeti főigazgató, kereskedelmi iskolák kir. 
főigazgatója) is kapott egyidőben utasításokat. 
Mégis szerencsés kézzel elégítették ki a sokféle 
iskola minden igényét. 

Nem kell ta r tani — minden valószínűség sze-
rint — attól sem, hogy az ú j helyzet megbéní-
taná az egyházak érdeklődését a kisdedóvással 
szemben. A háborút követő évek sorozatos iskola-
politikai ú j í t ása i egyáltalán nem kedvetlenítet-
ték el az egyházakat. Sőt éppen az egyházak 
lépnek ú jabban a kezdeményezés területére, 
amikor Sárospatakon angol középiskola létesült, 
a bencés rend Budapesten f rancia középiskola 
felállításáról tárgyal , az Is teni Megváltó Leá-
nyai nyelvliceumot állítottak fel. 

Mindezek szerint tehát megvan a remény ar ra , 
hogy a nemzet minden tényezője összefog és a 
maga részéről minden lehetőt megtesz, hogy 
immár a huszonnegyedik órában intézményesen 
gyökeret ver jen, megizmosodjék és végleges 
alakjában kiépüljön a nemzetmentés mindenek-
fölött álló nagy munkája . 

A T A N Í T Á S R A V A I i © E L O K É Ü Z Ü L É i S I 
É S V Á Z L A T K É S Z Í T É S 

írta : D R O Z D Y GYULA 

A körzeti iskolafelügyelők számúra kiadott 
Utas í t ás kötelezővé teszi a taní tásra való elő-
készülést s ezzel kapcsolatban a vázlatkészítést. 
Ez a rendelkezés a tanítóság körében szokatla-
nul nagy érdeklődést keltett, észrevételekre, 
panaszokra, v i t ák ra adott alkalmat. Sok ta-
nító ebben olyan munkatöbbletet látott, ame-
lyet egyáltalán nem, vagy csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel tud elvégezni. Ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban a tanügyi lapokban megjelent 
cikkeknek egész sorozata foglalkozott, amelyek 
mind a vázlatkészítés nehézségeiről szóltak. Kí-
sérletek történtek s történnek még most is, 
hogy a tanító kezébe kész vázlatokat adja-
nak. Olyanokat, amelyeket a vázlatfüzetekbe 
csak le kell másolni. Minthogy ezek a hirtelen 

jött üzleti vállalkozások a tan í tás ra való elő-
készülés nélkül nyúj to t tak volna vázlatokat, a 
tanítás módszerét, művészetét sablonizálták s 
ezzel a népiskolai belső életet, mely ú j abban 
oly szép fejlődésnek indult, visszafejlesztették 
volna, azért miniszterünk ezek használatát még 
idejében rendeletileg eltiltotta. Az Utasítás meg-
jelenése óta nem volt tanítógyűlés, amelyen a 
vázlatkészítéssel ne foglalkoztak volna. Sok 
szó esett erről a körzeti iskolafelügyelők bu-
dai és a taní tóság számára rendezett kecske-
méti szünidei továbbképző, tanfolyamon is. A 
„levelesláda" mindkét tanfolyamon szinte tö-
megesen ontot ta a vázlatkészítésre vonatkozó 
kérdéseket és panaszokat. És érdekes, hogy 
mindig a kötelező vázlatkészítésről volt szó. A 
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kötelező előkészülést nem is említették, pedig a 
hangsúlynak nem a vázlatkészítésen, hanem a 
tan í tás ra való előkészülésen kell lennie. Ez a 
lényege annak az intézkedésnek is, amely a 
körzeti iskolafelügyelők számára kiadott Uta-
sí tásban foglaltatik. A tan í tás ra való előké-
szülést minden tanító természetesnek és nél-
külözhetetlennek ta r t j a , mert tudja , hogy enél-
kül jól és eredményesen nem taní that . H a te-
há t elő kell készülnünk, a munkatöbblet csak 
a vázlatok leírása. 

Tagadhatatlan, hogy a vázlatok leírásával a 
rendelet megjelenése után több helyen túlzott 
kívánságok és szertelenségek történtek, ame-
lyeknek következménye az lett, hogy a lényeg, 
az előkészülés, átsiklott a vázlatkészítésre, a 
vázlatok leírásának mikéntjére. Voltak isko-
lák, amelyekben az egyes vázlatoknak még a ter-
jedelmét is megszabták s minden egyes óra 
vázlatát megkívánták egy, sőt még ennél is 
több oldal terjedelemben. Mások a vázlatok csi-
nos kiállítására, a vázlat tagolását jelző pontok-
nak pirostintával és vonalzóval történő alá-
húzására, a forrásmunkák részletes feltünteté-
sére, az eredménynek a vázlatfüzetbe való be-
jegyzésekre és más hasonló külsőségekre köte-
lezték a tanítót. Több olyan iskola volt, amely-
ben minden tantárgy vázlataira külön-külön 
,,pepitafüzet"-et kellett vásárolnia a tanítónak 
s így az V—VI. osztály tan í tó ja 10—12 füzet-
tel megrakodva j á r t az iskolába. Ezeket azon-
ban nem nézhetjük, nem vehet jük rosszaka-
ra tú , a tanítót feleslegesen terhelő intézkedé-
seknek, hanem csupán olyan jóakaratból, ügy-
szeretetből, ügybuzgóságból fakadó túlzások-
nak, szertelenségeknek, amelyekkel a rendel-
kezők a tanítói munkát kívánták javítani, tökéle-
tesíteni. Ezek aztán, különösen az osztatlan és 
részben osztott iskolák taní tóira olyan írásbeli 
munkát róttak, amelynek elvégzését még a 
legjobb akara t ta l sem tudták megoldani. 

Ezeket a túlköveteléseket még a kezdet kez-
detén megszüntette a Néptanítók Lapja szá-
maiban megjelent s az előkészülésre és vázlat-
készítésre vonatkozó cikksorozat. Az ezekben 
foglal t felvilágosításokra miniszterünk az is-
kolafelügyelők figyelmét külön rendeletben is 
felhívta s utasí tot ta arra , hogy a jövőben a 
cikkekben foglaltakhoz tar tsák magukat. 

H a az említett cikksorozatot figyelmesen át-
olvassuk, lá that juk, hogy a hangsúly nem a 
vázlatíráson, hanem a t an í tás ra való előké-
szülésen van s hogy a vázlat í rás igazán csak 
a legszükségesebbekre szorítkozik. 

A tapasztalat azonban azt muta t ja , hogy a 
vázlatkészítés körül felcsapott, nem káros, ha-
nem gondolatokat tisztázó s így a népoktatás 
érdekeit szolgáló viták, panaszok hul lámai 
még mindig nem csillapodtak el. Éppen azért 
kívánatosnak t a r t juk , hogy a tanításra való 
előkészüléssel és a vázlatkészítéssel lapunk ha-
sábjain még többször foglalkozzunk. 

Nézzük csak, melyek azok a túlkövetelések, 
amelyek a vázlatkészítéssel kapcsolatban itt-
ott még mindig fennál lanak s amelyeket a ta-
ní tóság körében oly sokszor hangoztatnak. 

Az egyik leggyakrabban hangoztatott pa-
nasz az, hogy minden órára vázlatot kell írni. 
Habár ezzel az említett cikkek keretében már 
foglalkoztunk, úgy véljük, mégis szolgálatot 
teszünk az ügynek, ha erre ismét visszatérünk. 

H a ebből a szempontból a teljesen osztott is-
kola tan í tó já t nézzük, akinek a hivatalos óra-
terv szerint egészórás órarendje van, neki na-
ponként 5, hetenként tehát a h i t tanórákat le-
számítva, a felsőbb osztályokban 28 vázlatot 
kellene leírnia. Ez a szám az alsóbb osztá-
lyokban, ahol az óraszám kevesebb, csökken. 
A részben osztott és osztatlan iskola taní tójá-
nak, akinek félórás tan í tása van, az összevont 
órákat figyelembe véve, heti 48—50 vázlatot 
kellene leírnia, mert ennyi a tanítási egysége. 
Ez bizony túlkövetelés, amit a tanító a leg-
nagyobb erőfeszítéssel sem tud megoldani. 
Igen, de minden órán nem taní thatunk ú j 
methodikai egységet, tehát nem is kell min-
den órára vázlatot í rni . Lássunk néhány pél-
dát! 

A legtöbb olvasmány tárgyalását, már ter-
jedelménél fogva sem végezhetjük el egy óra 
keretében, hanem a tárgyalás, meg a tárgyal t 
olvasmányon az olvasás technikai gyakorlása 
átnyúlik 2—3 órára is. Mert egy olvasmány 
tá rgyalása egy methodikai egység, világos, 
hogy egy olvasmánynak csak egy vázlata lesz,, 
tehát egy vázlat 2—3 óra tanításának menetét 
foglal ja magában. Ebben az esetben a taní tás 
menetét teljesen magában foglaló vázlat csak 
az első órán kerül a vázlatfüzetbe, míg a má-
sik 1—2 órára egyetlen szót sem í runk bele. 
Minden irogatás felesleges volna, mer t hiszen 
a Haladás i Napló"-ba úgy is be kell írnunk 
az óra anyagát, amely például ez lesz: A „Vi-
rágok közt, madarak közt" c. olvasmány foly-
tatólagos tárgyalása. Ebből a felügyelet is vi-
lágosan lát ja , hogy a tanító az olvasmányt 
folytatólag tárgyal ja . A vázlatfüzetben meg-
nézi a vázlatot, amelyből meggyőződhetik a r -
ról, hogy helyes menetet követ-e a tanító. 

Ezzel, a hivatkozott cikkben is felhozott pél-
dával kapcsolatban, az egyik tanfolyam „leve-
lesládájába" ez az ellenvetés kerül t : ,,A máso-
dik és harmadik órára is kell vázlatot írni, 
mert a második vagy a harmadik órán kap-
csoló ismétlésül vissza kell térnünk az előző 
óra anyagára , amit számon kell kérnünk s eh-
hez kell kapcsolnunk azt az anyagot, amit a 
második vagy harmadik órán fel aka runk dol-
gozni. Mer t a kapcsolással a menet megválto-
zik, tehát kell vázlat." 

Ez az észrevétel módszer szempontjából tel-
jesen helyes, de a tanító szempontjából ez. 
már túlkövetelés és felesleges munká t jelent. 
Azt m á r csak fel kell tételeznünk minden ta-
nítóról, hogy annyira ismeri az olvasmánytár-
gyalás módszeres menetét s ismeri a Tantervi 
Utasításoknak erre vonatkozó részletét, hogy 
kapcsolás nélkül nem kezdi tárgyalni az ol-
vasmány második vagy harmadik gondolat-
körét. H a a módszer ilyen elemi követelmé-
nyeinek leírását követeljük, akkor a taní tó-
nak az év folyamán egész módszertant kell le-
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írnia, mégpedig egy és ugyanazt állandóan is-
mételgetve, ami igazán erőpazarlás, munka-
fecsérelés és túlzott követelés, ami nem egye-
zik meg a körzeti iskolafelügyelők számára 
kiadott Utasítás szellemével. De aztán meg 
szeretném látni azt a tanítót, aki annak az 
órának el tudja készíteni komoly vázlatát, 
amelyen az olvasási készség megszereztetésé-
nek céljából gyakorol tat . Hiszen i t t a gyako-
roltatás minden egyes mozzanatának az olvasó 
gyermek olvasási készségéhez, az olvasás köz-
ben ej te t t konkrét hibáihoz kell alkalmazkod-
nunk, amit előre nem tudunk. I t t is fel kell 
tételeznünk azt, hogyan kell az olvasást gya-
koroltatni, az olvasási készséget fejleszteni. 
Erről a felügyelet is meggyőződhetik, ha meg-
figyeli, hogyan j á r el a tanító akkor, mikor az 
olvasást gyakorol ta t ja . Erről komoly vázlatot 
nem, legfeljebb olyan módszeres értekezést ír-
hatna a tanító, amelyet aztán minden olvasás-
gyakorlási órán ismételhetne. E r r e s ehhez ha-
sonló módszeres mozzanatokra a gyakorlott 
tanítónak elő sem kell készülnie, mer t ez azok-
hoz a módszeres ismeretekhez tartozik, ame-
lyek munkájában nap-nap mellett előfordulnak 
s úgyszólván vérévé válnak. Nem hiszem, de 
ha véletlenül mégis akadna olyan tanító, aki 
ilyen elemi módszeres ismerettel sincs tisztá-
ban, ez feltétlenül ki tűnik akkor, mikor taní-
tását az iskolafelügyelő figyeli. Természetes, 
hogy az iskolafelügyelő ilyen esetben az egy-
szerű irányítással nem elégedhetik meg, hanem 
minden tőle telhető eszközzel köteleznie kell a 
tanítót arra, hogy ezeket az elemi módszeres is-
mereteket elsajátí tsa. 

Teljesen hasonló a helyzet a többi tantárgy-
nál is. K i tudná például azoknak a számolási, 
mérési óráknak komoly vázlatát elkészíteni, 
amelyeken az előző órán megértetett számo-
lási műveletet tiszta számokkal készségig gya-
korol tat juk? Nem lehet például komoly vázlat 
az, amelyet egyik vázlatfüzetben lá t tam: „1. 
Feladom a példát. 2. Megfejtetem a példát, mi-
közben valamennyi gyermek dolgozik s ha meg-
akadnak, rávezetem. 3. Addig gyakoroltatom, 
míg nem tudják." Hiszen az csak természetes, 
hogy a példát fel kell adni. Elemi követelmény, 
hogy minden gyermek dolgozzon s hogy ha a 
felelő gyermek va lami t elhibáz, akkor rá kell 

vezetnünk. És azt mindannyiszor leírja, vala-
hányszor ilyen gyakorlási óra van? Akkor el-
hiszem, hogy sok idő kell a vázlatok leírásá-
hoz. És minek ezt leírni, mikor senki sem té-
telezheti fel azt, hogy a tan í tó ezt a menetet 
nem tudja, még akkor is. h a álmából keltik fel. 
Ezek azok a túlbuzgóságok, túlkövetelések, 
amelyek aztán panaszra adnak alkalmat s ve-
szélyeztetik azt a célt, amelyért a körzeti is-
kolafelügyelők számára kiadott Utasítás a ta-
ní tásra való előkészülést és vázlatkészítést kí-
vánja . Ez az Utasí tás nem tekinti a taní tót pe-
dagógiai csecsemőnek, hanem képzett pedagó-
gusnak és a felügyelet sem keresheti, de nem 
is keresi a kákán a csomót, azért nem kíván 
olyan vázlatokat, amelyek csak felesleges mun-
katöbbletet jelentenek s amelyeknek semmi kö-
zük a taní tásra való előkészüléshez, mert olyan 
általános módszertani elvek, amelyeket min-
den tanító ismer s a gyakorlatban napról-
napra alkalmaz. Ezeknek a vázlatfüzetben való 
ismételgetése igazán felesleges volna. 

Hogy az időszerűséghez is alkalmazkodjunk, 
nézzünk csak olyan példát, amely s z e p t e m b e r -
október hónapokra vonatkozik. 

Az I. osztály tanítója minek írná le például 
valamennyi hang, írott és nyomtatott betű 
tanításának vázlatát, mikor valamennyit tel-
jesen azonos menet szerint tan í t ja . Amint em-
lített cikkünkben is mondottuk, itt elég azok-
nak a tanításoknak vázlatát leírni, amelyek-
ben más menetet követünk, mint az előzőben. 
I lyen lehet például az, mikor először kapcso-
lunk magánhangzóhoz mássalhangzót; mikor 
az első írott betűt Í ra t juk; mikor az összetett 
vagy pedig a nagybetűket ismertet jük. 

Ilyenkor folynak az írási előgyakorlatok is, 
amelyekhez, mer t azonos menet szerint történ-
nek, elég egy, esetleg két vázlatot leírni. A 
horogvonal ismertetésének például ez lehet a 
vázlata: 

Előkészítés. 
a) Az érdeklődés felkeltése: Szemléltetem a horgot 

s ezzel kapcsola tban a horgászásról beszélgetünk, mi-
közben ra jzolom a horgászó gyermeket . 

b) A rajzból kiemelem a horgot s nagy a l akban le-
rajzolom. 

c) Célkitűzés: — Rajzol junk mi is horgot! 

Egyetlen tanító sem nélkülözheti a 

Népiskolai Egységes Vezérkönyveket. 
A sorozatos köteteket a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr megbízása' 

bői legkiválóbb népiskolai pedagógusaink írták s az Országos Közokta-
tási Tanács felülbírálta, jóváhagyta. A tanításra való tárgyi és pedagó-
giai szempontból való előkészülésnek s ennek alapján a vázlatkészí-
tésnek ezek a könyvek a legbiztosabb eszközei, mert óráról-órára 
vezetnek, irányítanak, a tökéletes tanítói munkához tanácsot adnak' 
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Tárgyalás. 
a) A horogvonal a l a k j á n a k szemléltetése és húzási 

m ó d j á n a k megfigyeltetése: 
1. ra jzol ta tás a levegőben nyi tot t szemmel; 
2. „ „ „ csukot t „ 
3. „ „ p a d o n mu ta tóu j j a l . 

b) A horogvonal í r a t á sa a nagytáblán . 
1. Az írás m ó d j á t i rány jelzéssel szemléltetem a 

nagy táb lán előbb nagy, m a j d mindig kisebb a lakban , 
végül a megfelelő vonalközben. 

2. Néhány gyermekkel a nagy táb lá ra í ra tom. A 
gyermek írását közösen megbeszél jük, esetleg j av í t juk . 

c) Í ra tás az i skolában: 
1. Egy horogvonalat a megfelelő vonalközbe i rány-

jelzéssel íratok. Minden gyermekét megnézem. Egyéni 
javí tások. 

2. Több horogvonalat í ra tok először irányjelzéssel, 
m a j d irányjelzés nélkül . Ha több gyermek hibázna, 
közös szemléletismétléseket nyú j tok . 

Begyakorlás. 
a) A gyermekek önál lóan í rnak egy sor horog-

vonalat . 
b j Jobbra dűlő és horogvonala t vál takozva í ra tok. 
c) Horgászó gyermeket , horognyelet és horgot ra j -

zol ta tok. 

H a az írási előgyakorlalokból egy vázlatot 
i lyen részletezéssel készítek el, igazán felesleges 
volna pl. a hurok-, hullám-, felső-, alsó-, nagy-
horog meg a többi vonal taní tásának vázlatát le-
írnom, mert hiszen azokat ugyanannak a vázlat-
nak alapján, teljesen azonos menettel tanítom. Ha 
az írási előgyakorlatok minden tanítási egysé-
gének vázlatát leírnám, akkor a különbség a 
vázlatok között csak annyi volna, hogy a ho-
rogvonal helyett hurok-, hullám- vagy más vo-
na la t írnék. Ezért pedig igazán kár volna tíz-
tizenötször leírnom ugyanazt a menetet. 

A lioi'ogvonal vázlatát lá t tam az egyik ta-
ní tótársam vázlatfüzetében. Ennek a menete 
ugyan kissé más volt, mint amit fentebb szem-
léltetésül leírtam, de a lényeg ugyanaz és jó, 
kifogástalan volt. Éppen csak azt tar to t tam hi-
básnak benne, hogy sűrű írással másfél oldal 
volt. Ez a kar tá rsam nagyon részletezett. Lát-
szott, hogy nem önmagának, hanem a körzeti 
iskolafelügyelőnek í r t vázlatot, talán azért, 
hogyha az nem tudná, ebből t anu l j a meg. Ab-
ban a vázlatban a többek között ilyen részle-
tek voltak: „Hol voltatok a nyáron? — Ki volt 
a folyó part ján? — Mit csinált o t t ! — Senki 
sem horgászott? — Én láttam, hogy egy kisf iú 
a pa tak par t ján ül t és ilyen horoggal horgá-
szott, — mondom és szemléltetem a horgot." 
J ó ! Egészen helyes menet, ele a vázlatban így 
részletezni teljesen felesleges, mert ez nem 
vázlat, hanem kidolgozott tervezet, amit az Uta-
s í tás nem kíván. De nem kívánja például ezek-
nek a leírását sem: ,,Hogy a gyermekek job-
ban érdeklődjenek, színes krétával rajzolok." 
„ H a valamelyik gyermek nem jól írná, meg-
fogom a kezét s úgy segítem a vonal meghúzá-
sára." „Ha liibát látok, az i rkába magam is 
liúzok vonalat azért, hogy ismét szemléltes-
sem." Stb. Ezek a taní tásnak mind olyan ter-

mészetes, általánosan ismert és követelt kellé-
kei, amelyeket a vázlatba leírni tel jesen feles-
leges. Így aztán naponként valóban három-
négy órát tölthet a tanító a vázlatok leírásá-
val, különösen akkor, ha ezeket az ál talános és 
természetes mozzanatokat állandóan ismétel-
geti. 

A vázlatnak tömörnek, a tanítás menetét s 
a módszert világosan kifejezőnek, minden rész-
letezéstől, terjengősségtől mentesnek kell len-
nie. Olyannak, amely főbb gondolatok szerint 
tagolva, de nem részletezve m u t a t j a meg a 
tanítás gerincét, mégpedig önmagamnak, aki 
azt a vázlatot taní tás közben fel fogom öltöz-
tetni, szépen kidolgozni, egységes egésszé ala-
kítani tígy, amiiit előkészület közben ez a ta-
nítási egység kialakult lelkemben. 

A panaszok legfőbb oka az, hogy a tanító 
nem önmagának, hanem a felügyeletnek igyek-
szik vázlatot készíteni, pedig a vázlatba azt 
kell í rnom, ami ahhoz szükséges, hogy az az én 
lelkemben új í t sa fel, h ív j a elő, jelentesse meg 
azt, amit én akarok tanítani. H a arra a 
tanításra kellően előkészültem, amelynek váz-
latát leírom, sokszor elég egy-egy szó, rövidke 
mondat ahhoz, hogy lelkemben megjelenjék 
mindaz a tartalom, amit és ahogyan tanítanom 
kell. Az azonban nem bizonyos, hogy a fel-
ügyelő lelkében is ugyanaz a tar ta lom jelenik 
meg, amikor vázlatom egyes pont jai t elolvassa. 
Ez természetes is, mert hiszen ő nem készült 
elő ai-ra a taní tásra, amelynek vázlatát ol-
vassa. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne 
látná meg a vázlatból azt, hogy a taní tó lelki-
ismeretesen készült-e elő arra a taní tásra . A 
módszeresen felépült menetnek ki kell tűnnie 
a vázlatból. A tárgyi és methodikai részletek-
nek pedig ott kell é lnie a tanító lelkében, még-
pedig olyan mélyen, hogy azok a vázlat át-
tekintése s egyes pont ja inak elolvasása után 
nyomban megjelenjenek. Ez azonban csak ak-
kor lehetséges, ha a vázlatot alapos előkészü-
lés a lap ján építettem fel. A vázlat a l ak já t leg-
jobban hasonlí thatnánk talán egy épülő ház-
hoz, amelynek még csak a nyers főfa la i álla-
nak. Ebből már kibontakozik a ház egész stí-
lusa, de még nem láthatók r a j t a az abla-
kok, aj tók, erkélyek, homlokzatdíszek, mennyeze-
tek, a vakolat stb., de mindezeket m á r elképzel-
he t jük s az egész ház, képzeletben minden rész-
letével, kívül és belül tisztán, csinosan áll előt-
tünk. A taní tás vázlata is csak ilyen váz, ame-
lyet a tanító vont el abból a tel jes egészből, 
amelyet előkészülés közben lelkében megterve-
zett, felépített, csinosított. Előbb jön tehát a 
tervezés, az anyagösszehordás, a képzeletben 
való felépítés s ebből kell aztán elvonnunk azt 
a vázlatot, amelyet taní tás közben nem kép-
zeletben, hanem valóságban építünk fel. Hogy 
nem fog minden kicsi részlet úgy sikerülni, 
ahogyan elképzeltük, az szinte bizonyos, mert 
hiszen jönnek az előre nem látható, de sejthető 
akadályok, amelyeknek legfőbb eredője a gyer-
mek. Nem kívánhat juk azt, hogy a gyermek 
ugyanazt, ugyanúgy képzelje, gondolja el, 
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amint mi elképzeltük, elgondoltuk. Ö munka-
közben csak a maga lelkét adhatja, annak a 
ta r ta lmával járulhat hozzá az építgetéshez, 
ami bizony sokszor eltér a mi tervünktől, váz-
latunktól. S nagy pedagógiai botlás volna, ha 
mi mégis a mi elgondolásunkhoz, vázlatunkhoz 
ragaszkodnánk. Ha a vázlat egy része, vagy 
akár az egész romba is dűl, nem baj ! Nekünk 
a gyermekhez, az ő elképzeléséhez, elgondolá-
sához, az ő lelkében bontakozó és élő anyag-
hoz kell alkalmazkodnunk, nem pedig mere-
ven a mi tervünkhöz, vázlatunkhoz. Igaz, hogy 
sokszor visszavezethetjük ide, de ezt nem te-
het jük minden esetben. Számtalanszor kell kö-
vetnünk az ő elgondolását, az ő gondolkozásá-
nak út já t , i rányát. És főleg itt lép előtérbe a 
tanítói egyéniség nélkülözhetetlen kelléke: az 
invenció. Nyomban megérezni, látni, elgon-
dolni, mérlegelni a gyermek gondolatmenetét, 
ha helytelen úton halad, finoman, észrevétle-
nül i rányítani , ha helyesen indult, még akkor 
is tovább vezetni, ha vázlatomban más áton 
járok. A vázlat tehát nem lehet annyi ra meg-
rögzített építmény, hogy azon tanítás közben 
minden nehézség nélkül ne változtathatnánk. 
Gyakorlatból leszűrt tapasztalatok a lapján 
mondom, hogy alig volt vázlatom, amely sze-
rint taní tás közben változatlanul haladhat tam 
volna végig. Vagy a gyermek térített el, vagy 
magam té r tem el, mert munka közben más 

mozzanat ragadta meg a lelkemet, mint ame-
lyet előkészülés, vázlatépítés közben elképzel-
tem. És ezekben az esetekben miért ragaszkod-
tam volna az én előző elképzelésemhez1? A ta-
nító még a sa já t vázlatának sem lehet a rabja . 
Ha r ab jává válik az éltető, az alkotó erő, a 
tanítói invenció kivonul az iskolából, a peda-
gógiából. Ez pedig csak veszedelmes süllyedést 
jelenthet. Éppen azért károsnak tar tom azt az 
eljárást , amelyet a továbbképző tanfolyamok 
„leveles-ládája" ú t j án három esetben is emlí-
tettek s helyes vagy helytelen voltáról ér-
deklődtek. Ez pedig az, hogy az iskolafel-
ügyelő, mikor a taní tás t hallgatta, a vázlatot 
követte s az értekezleten szóvátette, hogy a 
tanító nem haladt a vázlat szerint. Az ú j fel-
ügyeleti rendszernek még csak a kezdet-kezde-
tén vagyunk, természetes tehát, hogy ilyen pe-
dagógiai tévedések itt-ott előfordulnak. Eze-
ket a szórványos eseteket azonban kiélezni s 
belőlük következtetéseket levonni, nem volna 
méltó a tanítói karhoz. Apró hibák itt is, ott 
is előfordulhatnak, a tan í tás ra való előkészü-
lés szükségességét, a lényeget azonban ezek 
nem érinthetik. H a az ú j épület vakolatán itt-
ott esik is egy-egy kis repedés, az alapépít-
mény, az szilárd és keményen állja a próbát. 
Azon egykönnyen rést nem lehet ütni. 

(Folyta t juk. 
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Mutatvány: Kaposi Károly 
és Stolmár László dr.: A ter-
mészeti és gazdasági ismere-
tek tanítása a III. és IV. osz-
tályban című most megje-

lenő vezérkönyvéből. 
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A 9 I O D E M Ü É G 
í r t a : R U S Z T H Y s R U S Z T E K K Á R O L Y 

Akik a mának világszemléletében meg tud-
j ák látni azokat is, akik a modern világszelle-
met dicsőítik és azokat is, akik a modernség 
gondolatvilágát ostorozzák, — azoknak feltétle-
nül tudomást kellett venniök Gilbert Keith 
Chesterton v i lághírű angol í rónak a f. év jú-
nius havában tör tént elhúnytáról. Tudomást 
kellett venniök nemcsak azért, mert — G. B. 
Shaw kijelentése szerint — Chesterton a vi lág 
szellemi életéből távozott el az írói halhatatlan-
ságba, hanem tudomást kellett venniök azért 
is, mert Chestertonnal a modernségnek a leg-
szellemesebb és a legélesebb támadója szállott 
a s í r b a 

Chestertonnak a modernség elleni támadása 
azonban korántsem a maradi öregségnek a tá-
madása a merész f ia talság ellen, hanem igenis 
az a támadás, amely érvekkel józanít ki a mo-
dernségből és bölcsességgel vi lágosí t ja meg az 
egyedül elfogadható életcélhoz vezető életutat. 

Chesterton ugyanis, miközben végigvezet a 
modernség életrengetegén és reámuta t a r r a a 
sok ellentmondásra, ami a modernséget jel-
lemzi, azonközben megál lapí t ja és megállapít-
t a t j a azt is, hogy a modernség számtalan el-
lentmondását csak úgy ér the t jük meg és a 
modernségből csak akkor józanodhatunk ki, ha 
— mint Chesterton tette — visszamegyünk, 
visszatérünk oda, ahol eredetileg voltunk: a 
régihez, az ortodoxiához. Mert Chesterton nem 
ú j világnézethez, nem ú j gondolatvilághoz, ha-
nem az ortodoxiához és a kereszténységhez ve-
zet akkor, amikor szemet ragaszt a csak előre-
nézőnek a hátára és — mint egy nagy csodára 
— reátalál tat a múltra, hogy megkérdezze: váj -
jon érdemes volt-e elhagyni a meglévő valósá-
got a dőre álmokért? Vájjon igazunk van-e 
akkor, amikor nem törődve a múlttal , csak a 
jövőért verekszünk? És megkérdezi: vá j jon 
hová is futunk, hová is rohanunk tulajdonké-
pen olyan lázasan, olyan idegesen és olyan 
eszeveszetten? 

Chesterton nevéhez tehát legjobban éppen az 
a két szó tapad, amely két szót a modern gon-
dolkodás a legjobban támadott és a legjobban 
elnépszerűtlenített: az ortodoxia és a neo-
kereszténység szavak. Ez a két szó fedi Ches-
terton egész gondolkodását és meghatározza 
Chesterton egész gondola tmeneté t . . . Azonban 
önmagukban természetesen ezek a szavak még 
nem értetik meg Chesterton nagy népszerűsé-
gét és rendkívüli hatását . Chesterton n^igy nép-
szerűségét és rendkívüli hatását csak akkor 
é r t jük meg, ha tud juk azt is, hogy Chesterton 
csillogó szellemességgel és gazdag dialektiká-
val lá t ta t ja meg a modernséggel szembeforduló 
igazsága i t . . . 

Chesterton gondolkodásáról érzékeltető és 
megfelelő ismertetést adni — írásainak szó-
szerinti idézése nélkül — nagyon nehéz. Talán 
a legrövidebben a következőkben foglalható 
össze Chesterton gondolatmenete: a modernség 

anélkül, hogy megállapítaná tulajdonképen, mi 
a jó, mindenféle új orvosságot ajánl, pedig a 
régi jó még ki sincsen próbálva. 

„Valamennyi népszerű modern frázis — í r j a 
Chesterton —, csak arra való fogás, hogy ki 
lehessen térni a probléma elől, hogy mi a jó? 
Nagyon szeretünk beszélni a szabadságról, de 
ahogy beszélünk róla, csak fogás, hogy ne kell-
jen azt v i ta tnunk, hogy mi a jó. A modern 
ember így szól: Vessük el mindezeket az ön-
kényes szabályokat és r agad juk meg a szabad-
ságot. Ez a logika nyelvén így hangzik: ne 
döntsük el, hogy mi a jó, s tekintsük jónak azt, 
hogy nem dönt jük el. A modern ember így be-
szél: sutba a régi morál szabályaival, én ,a ha-
ladást kívánom. Logikusan szólva, ennek az ér-
telme a következő: ne állapítsuk meg, hogy 
mi a jó, de ál lapítsuk meg, váj jon nagyobb 
részt kívánunk-e belőle. Vagy ezt mondja: az em-
beri f a j reménye, édes barátom, nem a vallá-
son és nem az erkölcsön alapszik, hanem a ne-
velésen. Ez világosan kifejezve annyit jelent, 
hogy: nem tudjuk elhatározni, hogy mi a jó, 
de adjuk át gyermekeinknek.1'' 

„Hogy a jövőben több törvényünk legyen, 
vagy kevesebb törvényünk; több szabadságunk 
vagy kevesebb szabadságunk; hogy a magán-
tulajdont végérvényesen összpontosítsuk-e, vagy 
töröljük el; hogy a szerelem majdnem szűzies 
intellektuálitásban, vagy pedig állati szabad-
ságban fog-e végződni, vagy, hogy szeressiink-e 
mindenkit Tolstojjal, vagy pedig senkit se kí-
méljünk Nietzschével — mindezek olyan dol-
gok, amelyek körül a leghevesebb harcok foly-
nak . . ." „Azok a bizonyos urak, akik mindig 
haladást emlegetnek, rögtön széjjelszaladnának 
a szélrózsa minden irányába, mihelyest egy 
pisztolylövés a verseny kezdetét jelezné! De 
azért mégsem állítom, hogy a haladás szónak 
nincsen értelme, csak azt mondom, hogy csakis 
úgy lehet értelme, ha van egy előre meghatáro-
zott erkölcsi elvünk, s hogy csakis olyan em-
bercsoportokra alkalmazható, amelyek közösen 
ragaszkodnak ehhez az elvhez. A haladás nem 
illetéktelen szó, de a józan ész előtt nyilván-
való, hogy minket meg nem illett. Szentséges 
szó, amelyet jogosan csakis a szigorú hívők 
használhatnak a hit korszakában." 

Azonban bármennyire nagyok is a modern-
ségben az ellentmondások és bármennyire is 
ellentétesek a modern felfogások, egyben meg-
egyeznek a modernek, egyben nincsen ellent-
mondás, mégpedig abban, hogy a múlttal nem 
szabad törődni, a multat nem szabad figye-
lembevenni és hogy a multat le kell rombolni. 

„Tegyük fel, hogy nagy csődület támad az 
utcán, mond juk : egy gázlámpa miatt, amelyet 
igen befolyásos személyek el akarnak távolí-
tani. Egy szürkeruhás szerzetes, aki a közép-
kor szelleme, szintén odajön és az iskolames-
terek száraz hangján így kezd beszélni: Testvé-
reim. mindenekelőtt fontol juk meg, hogy mi a 
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-világosság. Ha a világosság magában véve jó... 
« pi l lanatban valami megbocsátható módon 
földhözvágják. Az egész tömeg nekiront a lám-
pásnak, tíz perc a la t t összezúzzák és eltávolít-
ják és azután gra tu lá lnak egymásnak, hogy ők 
mennyire nem középkori, s mily prakt ikus em-
berek. De lassankint kiderül, hogy a dolog 
nem megy olyan jól, mint képzelték; némelyek 
azért tették tönkre a lámpást, mer t villamos-
világítást akar tak; mások azért, mert kellett 
nekik a régi vas; sokan azért, mert kellett ne-
kik a sötétség, amennyiben cselekedeteiknek 
nem volt szabad napfényre kerülni . Némelyek 
úgy fogták fel, hogy lámpának nem elég, má-
sok meg úgy, hogy több is az elégnél; néme-
lyek azért vettek részt a rombolásban, hogy 
tönkretehessék a hivatalos rendszert; némelyek 
meg azért, mert valami egyebet akar tak tönk-
retenni. És most folyik a háború az éjszaká-
ban és senki sem tud ja , kit üt oldalba. Így az-
tán fokozatosan és kikerülhetetlenül ma vagy 
holnap, vagy pedig holnapután visszatérnek 
ahhoz a meggyőződéshez, hogy a barátnak 
utóvégre is igaza volt és minden azon múlik, 
mi a filozófiánk a világosságról. Csakhogy 
amit a gázlámpa a la t t lehetett volna megvitat-
nunk, azt most sötétben kell megvitatnunk." 

Chesterton ezen szatir ikus képének igaz és 
találó voltát mindannyian érezzük. Érezzük 
nemcsak ezen, hanem az életnek minden más 
vonatkozásában is. Mert Chesterton szerint lé-
nyegében így vagyunk mindennel: társadalmi, 
családi, nevelési kérdéssel; a magántulajdon-
nal, az egyéni szabadsággal csak úgy, mint a 
szocializmussal, a materializmussal, a demokrá-
ciával és az abszolutizmussal egyaránt . És ami-
kor Chesterton a modernségnek minden nyilt 
és burkol t problémáját valósággal ízekre szét-
tépve felboncolja, teszi ezt nemcsak azért, hogy 
a modernség valamennyi felfogásának a tart-
hata t lanságát éles elméjével, — hol sziporkázó 
humorral , hol elragadó költői képpel, — meg-
világítsa, hanem teszi főként azért, hogy meg-
győzzön bennünket arról, miszerint a régi, a 
mult lerombolásának a miértjére a modernség 
megnyugtató választ nem adhat. 

H a például Chestertonnak a nőkérdésről írt 
gondolatait elolvassuk, lehetetlen meg nem lát-
nunk azt a mosolygó női ideált, amely a mo-
dern tendenciával szembefordít ja arcát s az 
emancipált modern hivatalnoknőt szánalmasan 
letörpíti a „cseléd"-munkákat végző háziasz-
szonnyal szemben. 

Nézz körül a szobában, ahol ülsz, szemelj ki 
három vagy négy tárgyat , mely majdnem kez-
dettől fogva birtokában volt az embernek; vagy 
amelyről már a legkorábbi századok és a leg-
régibb törzsek is beszéltek. Tegyük föl, hogy 
látsz egy kést az asztalon, egy botot a sarok-
ban s parazsat a tűzhelyen. Mindezeken a dol-
gokon egy különlegességet fogsz észrevenni; 
azt, hogy egyik se különleges. Ezek az ősrégi 
dolgok mind egyetemes dolgok; úgy készültek, 
hogy a legkülönbözőbb céloknak is megfelelje-
nek; és amíg tántorgó pedánsok itt is, ott is 
szimatolgatják valamelyik ősi szokás eredetét, 

vagy okát, az igazság az, hogy van ötvenféle 
oka, vagy százféle eredete. A kés a r r a való, 
hogy fá t vágjon, saj tot szeljen, ceruzát hegyez-
zen, torkot messen; ezer elmés vagy ár ta t lan 
emberi célnak szolgál. A bot egyrészt a r r a való, 
hogy fönntartson egy embert, másrészt meg 
arra, hogy le tör jön egy embert; részben arra, 
hogy mutasson, mint egy céljegyző; részben, 
hogy himbálózzék, mint az egyensúlyozórúd; 
részben, hogy játékszerül szolgáljon, mint a ci-
gare t ta ; részben, hogy öljön, mint az óriás 
bunkója; mankó és bunkó, meghosszabbított u j j 
és különláb. Ugyanez az eset áll a tűzre vonat-
kozólag, melyről a legfurcsább modern néze-
tek kerültek forgalomba. Valami fu rcsa szálló-
ige azt mondja, a tűz a r ra való, hogy melegítse 
az embert. A r r a való, hogy világítson a sötét-
ben, emelje a jókedvet, pirítsa a gesztenyét, 
hogy mesét mondjon a gyermekeknek, hogy 
változatos árnyékokat vessen a falra, hogy el-
lássa a gyorsforralót s hogy piros színe legyen 
az ember házának s az a tűzhely legyen, ame-
lyért, mint a nagy pogányok mondották, érde-
mes az embernek meghalni." 

Chesterton ebből a képből ki indulva á l lap í t ja 
meg, hogy az átlagos embernek specialistának 
kell lennie, ha a versenyben nem akar elma-
radni. 

„De hát egy ember se nézte a horizontot? — 
kérdi Chesterton. — Há t minden ember spe-
cialista orvos vagy különleges szerelő legyen? 
Há t az egész emberiség monomániákus legyen? 
A tradíció úgy döntött, hogy az emberiségnek 
csak az egyik fele legyen monomániás. Ügy 
határozta, hogy minden otthonban legyen egy 
mesterember és egy minden lében kanál em-
ber. Sőt úgy határozta a többi között, hogy ez 
a minden lében kanál ember, egy minden lében 
kanál asszony legyen. Helyesen vagy hibásan 
úgy határozta, hogy ez az egyetemesség és ez 
a különlegesség megoszoljon a két nem között. 
Az ügyesség jusson a férf inak és a bölcsesség 
az asszonynak. Mert az ügyesség megöli a böl-
csességet; ez ama kevés dolgok közül való, 
amelyek szomorúak, de igazak . . . A tűznek nem 
kell úgy világítania, mint az elektromosság-
nak, s nem is kell úgy forralnia, mint a forró-
víznek; s a tűznek sajátsága éppen az, hogy 
jobban ragyog, mint a víz és jobban melegít, 
mint a fény. Az asszony olyan, mint a tűz. 
Vag-y hogy helyes viszonyba hozzuk a dolgo-
kat, a tűz olyan, mint az asszony. Mint ahogy 
a tűztől, az asszonytól is elvárjuk, hogy főzzön. 
Nem, hogy szakácsművész legyen, hanem hogy 
főzzön; jobban főzzön, mint az ura, aki növény-
tani előadásokkal, vagy kőtöréssel szerzi meg 
a főznivalót. Mint a tűztől, az asszonytól is azt 
vár juk , hogy meséket mondjon a gyermekek-
nek. Nem eredeti és művészi meséket, de jobb 
meséket, mint aminőket talán egy elsőrendű 
szakács mondana. Mint a tűztől, az asszonytól 
is elvárjuk, hogy világítson és szellőztessen; 
nem a gondolat legnagyobb megnyilatkozásai-
val, vagy a legszilajabb szélviharaival, de job-
ban, mint egy fé r f i teheti, botanikai órák vagy 
kőtörés után. De nem várhatunk a nőtől olyas-
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valamit, mint ez az univerzális teendő, ha egy-
út tal el kell szenvednie a gazdasági vagy hiva-
talnoki verseny közvetlen kegyetlenségét. Az 
asszony főzzön, de ne legyen hivatásos szakács; 
tanítson, de ne legyen tanítónő. Díszítse a há-
zát, de ne legyen dekorátor. Va r r j on otthon, 
de ne legyen varrónő. Ne legyen egy mestersége, 
hanem legyen húszféle foglalkozása és ellen-
tétben a férfival, fejlessze ki összes másod-
rendű haj lamait . És kezdettől fogva ez volt az 
igazi cél ja annak, ami t a nő kizárásának vagy 
elnyomásának neveznek. A nőt nem abból a 
célból tar tot ták otthon, hogy megszorítsák a 
körét; ellenkezőleg, azért tartották otthon, hogy 
kiszélesítsék a körét. Az otthonon kívül a vi lág 
egész sereg megszorítás, keskeny utak háló-
zata, monomániákusok tébolydája. Csakis a 
részben való korlátozás és védelem képesítette 
a nőt arra , hogy öt- vagy hatféle foglalkozást 
űzzön és így majdnem olyan közel jusson Isten-
hez, mint a gyermek, amikor százféle játékot 
űz. De a nő foglalkozásai — ellentétben a gyer-
mekekkel — mind igazán és majdnem retten-
tően hasznosak . . . A helyzetet legrövidebben 
úgy lehet összefoglalni, hogy a nő képviseli a 
józanság eszméjét, azt a szellemi otthont, ahová 
az elmének minden kirándulás, vagy kicsapon-
gás u t án vissza kell t é r n i e . . . Minden gépezet-
ben kell lennie egy alkatrésznek, amely mozog 
és egy résznek, amely nyugton áll ; minden do-
logban, amely változó, kell lenni valaminek, 
ami változatlan. És sok olyan jelenség, amelyet 
a modernek sietve letárgyalnak, igazán ilyen 
i rányban egészíti k i a nő he lyzeté t" . . . 

Chesterton írásai a r ró l győznek meg bennün-
ket, hogy a modernség igazságainak az az alap-
hibájuk, hogy látszatigazságok és hogy nem ér-
vényesül bennük az élet teljességének az igaz-
sága. A modernség — amint ezt a nőkérdésben 
megfigyelhettük — nem tudja meglátni a t ra-
díció igazságát, amely a specialista fér f i mellé 
odaállí totta az univerzál is asszonyt. 

De nemcsak látszatigazságok a modern igaz-
ságok, hanem végletigazságok is, mer t mérlegü-
ket nem tudják egyensúlyban ta r tan i az élet 
igazságai. Ezért fu l lad t az individualizmus az 
anarchia eszméjébe; amikor is az én legképte-
lenebb kívánsága: parancs. És ezért lett a kö-
zösség eszméjének a betetőzője a kollektív 

eszme; amikor is az én legkisebb megmozdulása: 
lázadás. 

Chesterton megállapítása szerint az élet igaz-
ságai paradox olyan igazságok, amelyek az 
élethez simulok és magukhoz ölelik a legellen-
tétesebb erényeket is. 

Támadják a kereszténységet — mondja Ches-
terton — egyfelől azért, mert igen sokat meg-
engedett; másfelől pedig azért, mert igen keve-
set engedett meg. Szemére vetik egyfelől a ke-
resztesháborúkat, másfelől pedig azt, hogy t i l t ja 
az emberölést. Támad ják az egyházat egyfelől 
azért, hogy kolostori életre csábít ja a nőket, el-
vonva ezáltal a családi élettől és a női termé-
szetes hivatás betöltésétől; másfelől pedig sze-
mére vetik, hogy odaláncolja a nőt a családi 
tűzhelyhez, az anyasághoz és megfosztja az 
egyéni élet élésétől. A modernség egyik irány-
zatának túloptimista a keresztény vallás. A má-
sik irányzatának pedig túlpesszimista. 

Ezek az ellentmondások Chestertont — mint 
maga bevallja — először megdöbbentették, de 
aztán — „egy csendes órában mint a villám" 
j á r t a á t az agyát az a gondolat: „hogy ez az 
ellentmondás éppen abból származik, hogy a 
kereszténység hordja titokzatos méhében a cen-
trális, a normális igazságot, amely a mérleget 
egyensúlyban tar tva, táplálni tud ja az élet leg-
eli entétesebb erényeit". 

De Chesterton írásai annyira szellemesek^ 
összefüggőek és egyéniek, hogy egy-két kisza-
kított idézetből Chestertont még korántsem is-
merhet jük meg. 

Aki Chestertont, Chesterton gondolatmenetét 
valóban meg akar ja ismerni, annak Chesterton 
minden sorát, az ő szavaival, az ő munkájából 
kell megismernie. Chestertonnak legfőbb műve 
„Orthodoxy", amely magyar fordításban „Igaz-
ságot" címen jelent meg. A cikk idézeteinek 
egyik része ebből a munkájából , másik része 
pedig „Hagyományok és hazugságok" címen 
Hevesi Sándor fordí tásában megjelent könyvé-
ből valók. 

Jelen soroknak nem annyira Chesterton is-
mertetése, hanem inkább az a céljuk, hogy fel-
hívják a figyelmét Chestertonra mindazoknak, 
akik a modern, divatos szellemi élet tömkelegé-
ből uta t akarnak maguknak vágni és mint neve-
lők, másokkal utat akarnak vágatni az élet örök 
igazságaihoz, az élet örök értékeihez... 

A T M Í T Ó É S A Z A D Ó H O R Á L 
í r t a : Dr. C S Á K A B O N Y I KÁLMÁN 

A kultusztárca — honvédelmi tárca, mondotta 
évek előtt Klebelsberg gróf kultuszminiszter s e 
szókkal mintegy kőbe véste a hazai kultúra 
sorsdöntő jelentőségét. Hosszú évek után mégis 
hovatovább az a megál lapí tás látszik indokolt-
nak, hogy a nagy kultúrpoli t ikus elgondolásait 
csak felerészben te t tük magunkévá. Az ő tá-
volbanéző tekintetének széles hor izont já t máig 
sem tud ta átfogni a magyar közvélemény. 

A nemzet önvédelmének csak egyik eszköze s 
nem is a legfőbb eszköze a fegyver s amely azt 
fo rga t j a : az acélos fé r f ikar . A honvédelemnek 
még ennél is fontosabb eszköze talán: a pénz. 
Hiszen Montecuccoli világhíressé vált tanítása 
szerint még a háborúnak is ez a legfontosabb 
rekvizítuma, A békés küzdelem, a gazdasági 
harc, a nemzetek egymásközti vetélkedése a 
nagyobb kul túráér t s a kövérebb kenyérért: a 
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pénz harci eszközével folyik. Az államnak pénzre 
van szüksége; egyre több pénzre s ezt a pénzt 
különböző közszolgáltatások, főleg pedig adók 
fo rmájában a polgároknak kell összeadniok. 

Jog i kötelesség ez, de erkölcsi és hazafias kö-
telesség is egyben 

Szerencsés az az ország, amelynek polgárai 
ezt a kötelességet nemcsak megértik, de át is ér-
zik. Boldog és áldott az a nemzet, amelynek ve-
rejtékes adófilléreihez nem tapad a polgárok 
elégedetlensége, panasza vagy éppen átka. 

Ez az állam megfelelő erőkifejtését lehetővé 
tevő eszményi állapot manapság utópiának lát-

* szik. Pedig a kivételeket ki nem záró széles 
rétegekre nézve korántsem az. Sőt ellenkező-
leg; megvalósítható és meg is valósítandó esz-
mény. A közért való áldozatkészségnek a köz-
szellembe való beleplántálása: a köznevelés fel-
adata. Magasztos feladat, amelynek minél tö-
kéletesebb megvalósítása messzemenően be-
folyásolja az ország sorsát. Ma inkább, mint 
valaha. És oly feladat, amelynek buzgó szolgá-
la ta elől senki, akinek a közlélek alakításában 
valamely fokon közvetlenül, vagy közvetve 
résztvennie ada to t t — ki nem vonha t ja magát. 

Különösen áll ez a megállapítás a csonka-
ország tanítói ka rá ra , amely nemcsak az iskolá-
ban taní t ja az ál lampolgári kötelességeket, ha-
nem, mint az iskolánkívüli népművelés legelső-
sorban hivatott s a valóságban is a legaktívabb 
tényezője, az adófizető polgárság százezreinek 
magatar tására gyakorol le nem kicsinyelhető 
jelentőségű befolyást. Minden tanító érzi, tudja , 
hogy neki kötelességtudás és áldozatkészség 
szellemétől áthatot t polgárokat kell nevelnie. 
Ezen a ponton azonban még nagyon sok a hiba. 
Régi nemzedékektől szállott át reánk a közösség 
anyagi szükségletei i ránt i hűvös passzivitás és 
ennek az átkos örökségnek lidércnyomása alól 
bizony mindmáig nem sikerült felszabadulnunk. 
Nemzetünk széles rétegei a mai válságos - idők-
ben is olyan tétlen egykedvűséggel szemlélik 
speciálisan az állam pénzügyi vergődését, mintha 
bizony ez a közület nem is az egyes polgárok-
ból tevődnék össze s mintha annak sorsa az 
egyes állampolgár sorsára közömbös volna. Nos, 
a hősies erőfeszítések mai klasszikus korszaká-
ban valóban elkövetkezett a tizenkettedik ó rá ja 
annak, hogy a hivatásuk magas la tára emelke-
dett lelkek a nemzet összességét a fásul tság 
eme sivár állapotából k i ragad ják s a közköte-
lességek odaadó teljesítésére reábír ják, illetve 
fokozatosan reáneveljék. 

Immár közhelyszámba menő megállapítás, 
hogy a magyar csak meghalni tud a hazáért, de 
igazában érette élni képtelen. Há t meg kell 
végre tanulnia! Iskolai és iskolánkívüli mun-
kánkban elsők között kell szerepelnie az adó-
morál fejezetének, amelyet a múltban oly any-
ny i ra elhanyagoltunk s amelynek körültekintő 
módszeres és szuggesztív ere jű feldolgozása a 
jelen és közeljövő magya r taní tójának messze-
ható jelentőségű, magasztos feladat. 

E szűk keretek között 1. a fe lada t ra való hiva-
tot tságnak elvi a lapjára , 2. megoldásának mi-

kéntjére vonatkozóan kívánunk az alábbiakban 
néhány gondolatot nyúj tani . 

Az ország sorsa a nemzet széles rétegeinek 
áldozatkész kötelességtelj esi tésén fordul meg. 
Széchényi gyönyörű megállapítása, amely sze-
rint ötszázezer nemes helyett húszmillió polgár-
nak kell dolgoznia az ország javán, elvileg ma 
időszerűbb, mint valaha. Kevésszámú lelkeknek 
még oly hősies erőfeszítése hiába hamvadna el 
a nemzeti élet oltárán, h a a nemzet zömét a 
példa erejével magával r agadn i képtelennek bi-
zonyulna. Nemzeti létünk, a mindenek előtt 
pénzügyi egyensúlyunk biztosítása érdekében a 
tömegeket megmozdítani, jobb belátásra vezetni 
s a közösségért folyó munkában beállítani, 
múlhata t lanul szükséges. 

1. Ám a tömegekre, különösen a fa lusi nép 
tömegeire, nézetünk szerint, a hivatása magas-
latán álló tanító gyakorolja a legközvetlenebb 
s egyben a leghatékonyabb befolyást. Szállóige 
számba menő megállapítás, hogy az 1870—71. 
évi német-francia háborút t u l a j donképen a po-
rosz iskolamesterek nyerték meg, azaz a fárad-
ságot nem ismerő porosz iskolamesterek által 
fegyelemre és önfeláldozásra reánevelt s éppen 
ezért legyőzhetetlen tömegek. A tanító komo-
lyan figyelmeztető szava nemcsak az elemi is-
kola tanulóira érezteti hatását , hanem az 
ismétlőiskola és leventeoktatás intézményein ke-
resztül a serdülő i f jú ságnak s az iskolánkívüli 
népoktatás kínálkozó és i igybuzgalommal bőven 
szaporítható alkalmain á t az érettkorú polgá-
roknak lelkéhez is hozzáférhet és hozzá is kell 
férnie. 

Az a le nem kicsinyelhető hatás, amelyet a 
hivatott tan í tó a tömegek lelkére gyakorol, a 
nemzeti erők ökonómiájában nem maradha t ki-
nasználhatatlanul. A tanító úgyis lelke minden 
értékével odaszegődik a köznek szolgálatába és 
amint egy évtizedek előtt kelt és közkeletűvé 
vált elnevezés megál lapí t ja : a nemzet napszá-
mosa. Ebben az elnevezésben nemcsak az a gon-
dolat jut kifejezésre, hogy a tanító a szegény-
séggel örökre eljegyezte magát , hanem az a má-
sik felemelő igazság is, hogy a tanító élete tel-
jes egészében a nemzeté. Íme az elvi alap, 
amelyre támaszkodva a taní tónak a nemzet sor-
sát olyannyira közelről ér intő adómorál emelé-
sében és nemesítésében részt kell vennie. 

Félreértések elkerülése végett itt mind já r t 
hangsúlyozandónak látszik, hogy az adómorál 
kifejezést e helyen a szónak tágabb értelmében 
vesszük s r a j t a azt az erkölcsi felfogást ér t jük, 
amelyet az adóalanyok sokasága nem csupán 
az adó, hanem minden egyéb, a közösségnek 
járó szolgáltatás kötelezettségére nézve magáé-
nak vall. H a emelkedett az adómorál, ú g y a köz-
szolgáltatásra kötelezett polgár, hívő, illetve tár-
sulati t ag a közülettel szemben fennálló tarto-
zásának becsületes teljesítését nem nyűgnek és 
az egyén boldogulás — ügyeskedéssel a lehető-
ségig megkerülendő — akadályának, hanem 
tisztességnek és becsületbeli kötelességnek fogja 
tekinteni. E r r e a magaslatra, a polgári öntudat 
emez eszményi régiójába, vagy legalább ennek 
közelébe kell a mának bizalmatlan és fá rad t 



15. SZÁM. N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 569 

emberét felvezérelni s ebben a munkában a ta-
nító az egyik ugyancsak odaadó tevékenységre 
hivatot t tényező. 

2. A munka eredményességének mindenesetre 
nélkülözhetetlenül szükséges a lanyi előfeltétele: 
a feladat fontosságáról és az a r r a való hivatott-
ságáról , nemkülönben a feladat megoldható vol-
táról való meggyőződés. A mai viszonyok kö-
zött ez az utóbbi mozzanat különösen is kieme-
lendőnek látszik, mer t akármilyen sivár is az 
adómorál tekintetében a jelenlegi állapot, a 
hellyel-közzel szinte rosszindulatúnak mondható 
közöny fanatikus és kitartó munka árán bizony-
nyal megtörhető s a néplélek az áldozatkészség 
szellemének megnyerhető. A jobb belátás apos-
tolainak azonban a siker reménységét semilyen 
körülmények között sem szabad elveszíteniük. 

A munka eszközeiről itt osak annyit most, 
hogy a meggyőződésből fakadó szó s a követ-
kezetesen alkalmazott példa párhuzamosan al-
kalmazkodó hathatós rekvizítumok. 

Ünos-úntalan magyaráznunk kell a népnek, 
hogy az államot megkárosítani polgártársaink 
megkárosításával egyértelmű s az adóalap el-
titkolása, a csempészet és adócsalás fu r fango-
san kieszelt különböző vál l fa ja i : a valóságban 
polgártársaink zsebe ellen is i rányulnak. Aki az 
államot, illetve alárendelt közületeit megrövi-
díti, az igazában polgártársait rövidíti meg. 
Hiszen a közösségi feladatok megvalósítására 
szükséges összegeket valahonnan okvetlenül elő 
kell teremteni s a tisztességes adóalanyt az adó-
csaló helyett is áldozatra kényszeríti . A társa-
dalomnak tehát önmagának kell védekeznie e 
viszássággal szemben s megvetéssel sújtania az 
embertársaik rovásá ra kötelességmulasztó ala-

nyokat. Ennek az elvnek megvalósítása a teher 
arányosabb megoszlását s ezáltal és az ellen-
őrző- és behaj tóapparátus egyszerűsítésével a 
teher könnyítését Í6 f o g j a eredményezni. Meg-
nyugta tha t juk a népet, hogyha sokáig is tart a 
megpróbáltatás, a reánknehezedő nyomás nem 
is nagyon hosszú idő múlva bizonyára annál is 
inkább enyhülni fog, mivelhogy az úgynevezett 
jóvátétel összegei lemorzsolódnak s a nyugdí ja-
sok felduzzadt rétege a természet rendje szerint 
jelentékenyen megapad. De még a sok meg nem 
értő, illetve lelketlen polgár által méltatlanul 
megrövidített állam a becsületes polgárok hő-
sies erőfeszítése árán időközben sok ú j intéz-
ményt létesített, amelynek a közjóra üdvös ha-
tásai részben csak ezután fognak érvényesülni. 

A meggyőző szavak mellett pedig mutasson a 
tanító nem kevósbbé meggyőző jó példát. Élet-
módjában kerülje a hivalkodást s ha műveltsé 
généi fogva természetszerűen magasabbak is az 
igényei, mint az őt körülvevő többségéé; azok 
kielégítésében józan mérsékletet tanúsítson. És 
adandó alkalommal ne mulassza el hangsú-
lyozni, hogy nélkülözhető pénzét a forgalomba 
bekapcsolva a magyar munkásnak s így köz-
vetve a magyar földmívesnek kezeihez igyek-
szik visszajuttatni . 

A fináncnemlátta dohányt pöfékelő s iskolai 
munká jának becsületes elvégzése után csak ön-
magának és családjának élő tanítónak el kell 
tűnnie a mult ködében. Helyét részben már el is 
foglalta a további térfoglalásra hivatot t ú j 
tanítótípus, amelynek képviselői a községi gon-
dolat szent lázában égnek s ihletett szavukkal 
és példát mutató életükkel a nemzetért való ál-
dozatos munkának szövétnekei. 

A Z Á L T A L Á K O S T O V Á B B K É P Z Ő N É P I S K O L A 
T A H í M E J i E T E 

írta : K U N F A L V I J E N Ő 

Egy könyvecskét lapozgatok: „Tanterv és 
Utasí tások az ál ta lános továbbképző népiskola 
számára." Kötelesség adta a kezembe, ú j helyi 
tanmenetet kell készítenem. A Tanterv és Uta-
sítások elgondolásai magukkal ragadnak, m á r 
nemcsak a kötelességérzet, hanem a pedagógus 
érdeklődése vezérel munkámban. Színes ceruza 
akad a kezembe, a vezérgondolatokat keresem 
és jelölöm meg, s nemsokára piros, kék, zöld 
aláhúzásoktól és felkiáltójelektől tarkál lanak 
az oldalak. 

Mikor végigolvasom, meg kell állapítanom, 
hogy a kis kékfedelű könyv m a g a a legtelje-
sebb modern pedagógia, maga az élet. 

Egy régi iskolat ípus nyer benne ú j életet, 
új jászületik, hogy megfeleljen a „ma" követel-
ményeinek. Az ú j iskola m u n k á j a nem egy-
helybentopogás, nem unalmas ismétlés, hanem 
továbbépítés, alkotás. Ahol a lkotni lehet, ott 
már biztosítva van az eredmény is. Az ismétlő 
iskolát ennek a ha ta lmas mozgatóerőnek h iánya 

tette meddővé, a továbbképzőnek ez fogja meg-
adni a lendületet, az ér téket . Az alkotásvágy 
kedvet, erőt ad majd a taní tónak, taní tványnak 
egyaránt. 

Az Utas í tás figyelme mindenre ki terjed, de 
a tanító kezét mégsem köt i meg. Nem unifor-
mizál, hanem ellenkezőleg, a helyi viszonyok-
hoz való legteljesebb alkalmazkodást követeli 
szigorúan. Ezzel éppen azt aka r j a elérni, hogy 
az ezer meg ezer egyazon cél felé törő iskola 
mind külön jellegzetességgel bírjon, mind ma-
gán viselje a helyi adottságoknak és a tanító 
egyéniségének, karakterének összes ismerte-
tőit, hogy ezáltal minden község népének azt 
nyúj tsa , amire annak leginkább szüksége van. 
Aki szívvel-lélekkel tanító, az ezt a tényt min-
dennél többre értékeli, mer t ez biztosít ja azt 
is, hogy munkánk nem vál ik egyszerű mester-
séggé, hanem művészetté emelkedik. 

Vége már a régi sablonos tanmeneteknek is. 
Az ú j iskolában nem lehet mintákat, vagy más 
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iskolák részére készített tananyagbeosztásokat 
használni, azokat szórói-szóra lemásolni, mert 
amint nincsen két iskola teljesen azonos viszo-
nyok között, úgy nem lehet két azonos helyi 
tanmenet sem. 

A helyi tanmenet olyanná lesz, mint a mér-
nöki terv a hídépítésnél. H a a híd szép és jó, 
a dicsőség nagyobbik része a tervező művészé. 
Ö az alkotó. Tőle függ a hídépítő mesterembe-
rek munká jának sikere. 

A tanmenet is ilyen művészi alkotás, amitől 
egy év nehéz munkájának eredménye függ . Ez 
a tudat kell hogy áthassa a tanmenetet készítő 
tanítót, s ha munkájá t s ikerrel oldotta meg, ez 
a tudat biztosítja számára az alkotó művész 
örömét. 

Az én iskolámban a kapot t szabadság különö-
sen fontos, hiszen itt sablon után eredménye-
sen taní tani nem is lehetne. Nincsen az ország-
ban még tíz olyan község, mint az enyém. Ez 
úgynevezett eszményi nagyközség. Egyetlen 
adófizetőnk van, mert községünk egyetlen nagy 
uradalom. Taní tványaim uradalmi cselédek 
lesznek, ak ik rendszerint egy-két hold szőlőcs-
két és házat szereznek össze öregségükre a szom-
szédos" "Rata rokban. E r r e a kettős életre kell 
őket nevelnem, s ennek a speciális célnak ki 
kell domborodnia az én helyi tanmenetemből is. 

Ezekkel a gondolatokkal ülök le másnap 
munkámhoz. De még nem rubrikázok, nem do-
bálódzom a tételekkel. I lyen fontos dolognál 
— úgy érzem — nem árt , ha kissé fölelevení-
tem a régen tanultakat , átnézem a rávonatkozó 
rendeleteket, sőt újból á t tanulmányozom az ú j 
Utasítást . 

Pap í r t teszek magam elé. Elveket jelentő ve-
zérszavakat jegyzek és hozzáírom mind já r t azt 
is, ami a helyi adottságokból odatartozik, amit 
érvényre kell jut tatnom. A kis jegyzet, ami 
munkámat lényegesen megkönnyíti , körülbelül 
ilyen lehet: 

I. Drozdy—Frank: Neveléstan, 93. oldal: 
a) egy-egy óra anyaga a tanulók fejlettsége 

szerint: taní tványaim IV—VI. elemit végeztek; 
b) helyi körülmények: minden tan tá rgynál ; 

tananyagom a vegyes iskola A) éve; a gyerme-
kek cselédek, esetleg homoki törpebirtokosok 
lesznek; a helyi intelligencia tag ja inak közre-
működése egyes tételeknél (jegyző, orvos, állat-
orvos. hgi intézők, erdőtanácsos, postamester, 
gyárvezetők stb.); 

c) évszakok: gazd. gyak. ismereteknél; 
d) logikai szempontok: történelemnél, egész-

ségtannál, számolás-mérésnél; 
e) módszeres koncentráció: minden tárgynál , 

de túlzás kerülendő; 
f ) alkalomszerűség: polg. j., fogalmazás, szá-

molás-mérés, egészségtan, gazd. gyak. 
II . Pestvármegyei Népművelés, 1929. évf. 343 

oldal: 
a) az összes tantárgyak egy lapra, egymás 

mellé!; 
b) 9 hónapos tanévnél az anyag 26 hétre osz-

tandó be!; 
c) csendesfoglalkozás: csak gazd. gy. ismere-

teknél van, amikor a fiúk vagy lányok külön 
anyagot végeznek. 

I I I . Tanterv és Utasí tás: 
a) a bő anyagból válogatni lehet: helyi adott-

ságok; 
b) 1936—37-ben az A) évi anyagot taní tom; 
c) valláserkölcs, nemzeti érz&, általános em-

beri erények!; 
d) munka, rend: tanítói ker t ; u rada lmi al-

kalmi munkákban segédkezés; a leventék lő-
tere fásí tható; az uradalom 4000 holdas, most 
folyó fásí tásánál közreműködés; uradalmi is-
tállók, magtárak, komlószárító, malom, szesz-
gyár megtekintése, esetleg segédkezés; 

e) k i rándulás: uradalmi központi műhely, 
szőlő, gyümölcsös, komló, erdő, olvasás; 

f ) amelyik olvasmány nem tárgyalható, az 
magán- vagy csendesolvasásnak adható; 

g) ú jság, folyóirat, szakkönyvek az urada-
lomtól kaphatók; 

h) könyvek a ján lása ; 
történelem: 

i) a közelebbi események bővebben!; 
j) a gazdasági vonatkozások kiemelendőkt; 

homokkötés; 
k) helyi történeti emlékek: árpádkori temp-

lomrom ; 
polg. jogok: 

l) törvények, rendeletek: veszettség, sertés-
vész, vásárzárlat , szimultánozás, panasznap, or-
vosi vizsgálatok stb.; 
fö ldra jz : 

ly) adottságok: i t t voltak az első akácülteté-
sek a homok megkötésére; a bábolnai ménes 
első tenyészanyaga innen származik; a Strázsa-
hegy, a Duna-Tisza-közének a legmagasabb 
homokdombja (149 m); 

m) homokvidékünk 100 éves fejlődése; 
term, ism.: 

n) gyakorlat i élet!: gazd. munka, kísérletek, 
jelenségek; 

ny) technikai v ívmányok: t raktor ja ink , gőz-
ekénk, a rádió, központi műhelyünk gépei; 
egészségtan: 

o) községgel kapcsolatban: az ingyen ura-
dalmi orvosi intézmény áldásai (kiemelkedően 
jó egészségi statisztika, kis csecsemőhalandó-
ság stb.); 

ö) eg. törvények: illemhelyek, kutak, szeme-
testartály, t rágyatelep, oltások; 
írás-fogalmazás: 

p) helyesírás, nyelvi magy.: másolás, tollba-
mondás, emlékezetből írás; 

r) mások kézírásának olvastatása, hatósági 
iratok a községházáról; 

s) fogalmazás: élmények, levelek; kapcsolás 
más tá rgyakkal ; 
számolás: 

sz) gyak. élet: tejhaszon, Örkényi piac, szom-
szédos vásárok, ú jságok árai, „Köztelek" ú j ság 
az uradalomtól, a kiskert haszna; a konvenció 
értéke, cselédfizetés stb.; 
mérés: 

t) a cselédkertek, konvenciós földek, u tak 
mérése; 
gazd. gyak. ism.: 
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u) helyi viszonyok: mint előbb; 
ü) a vidék haszonnövényei: rozs, burgonya, 

dohány, szőlő, gyümölcs, komló, akác; 
v) mi hozna még hasznot?: házinyúl; méhes; 

háziipar (szalmafonás és női kézimunka), virá-
goskert, gyűjtögetés (ibolya, gyöngyvirág, 
gomba, árvalányhaj , gyógynövények); 

w) a földmívesek hibái: az uradalmi mívelés 
és a szomszédos kisgazdák munkájának össze-
hasonlí tása; 

z) cselekvő szemléltetés: munka, kísérlet, 
ra jz ; kézimunka; 

zs) fásí tás: a jelenlegi uradalmi fásí tás; cse-
lédkertekbe gyümölcsfákat! ; 

x) üzemvezetés: az intézőt kérem fel az ura-
dalmi üzemvezetés ismertetésére; 

y) hírlapok, gazd. folyóiratok: az uradalom-
tól is; 
kézimunka: 

q) kivarrások. 
Az előzetes munkám ezzel elkészült, csak ren-

deznem kell a gondolatokat. Miután a gazda-
sági gyak. ismeretek képezik a tananyag gerin-
cét, ezt készítem el először, a többit ma jd ehhez 
alkalmazom. 

Azt az anyagot válogatom össze, ami népe-
met elsősorban érdekli. Először a nagyobb mód-
szeres egységeket állapítom meg évszakonkint, 
majd felosztom ezeket hetekre, órákra. Főelvem 
az időszerűség. Megállapítom a gyak. munkák 
és kirándulások helyét és idejét, a szemléltető 
eszközöket, a kísérleteket; följegyzem, hogy 
hol olvastatok szaklapokat, á jságokat , valamint 
azt is, hogy mikor és milyen témánál kérek föl 
valakit (intéző, állatorvos) beszélgetésre, eset-
leg előadástartására. Nagy gondom van arra , 
hogy a gyakorla t mindenkor megelőzze az el-
méletet, s hogy a gyakorlat a taní tás fontosabb 
része. 

v Csak most veszem elő a tankönyvet, hogy a 
témának megfelelő gazd. olvasmányokat kike-
ressem és bejegyezzem. „Búzakalász" a könyv 
címe, Tóth Mihály í r ta . Még érzik r a j t a a 
nyomda szaga, hiszen az ú j tantervnek köszön-
heti születését. 

Kissé aggódva nyi tom f ö l . . . Váj jon hozzá-
simult-e az ú j elgondolásokhoz? Nem esett-e 
abba a hibába, ami a legtöbb tankönyvet jel-
lemzi, hogy ú j r a t an í t j a azt, amit a tanító már 
elvégzett, hogy száraz tömörséggel értekezik 
arról, amit a gyermek már kedves könnyedség-
gel elsaját í tot t? Mert h a ezt teszi, ez a könyv 
is részese lesz annak, hogy a gyermekek egész 
életükre elidegenednek minden könyvtől, min-
den betűtől. 

Fölnyi tom a tartalomjegyzéknél, hogy a meg-
felelő olvasmányok címeit be í r j am a tanme-
netbe. Megakadok, mer t a címek nem áru l ják 
el a témát : „Nem hagyom magam megtréfálni!", 
„Daru Pé ter dí ja t nyert", „Versenyre kel a 
rügy a magvakkal." Ezeken ugyan nem igazo-
dom el: minden olvasmányt el kell olvasnom. 
Őszintén szólva, erre a címek is csábítanak. 

Tehát olvasni kezdek. Először leteszem a ce-
ruzámat, később félretolok mindent, kénye-
lembe helyezkedem, mert ezt a könyvet nem-

lehet letenni. A legszárazabb realitást is se-
lyempapirosba csomagolja, minden kedves, 
k ö n n y ű világos. Az életből vesz mindent, a 
mindennapi élet tanulságai t a d j a minden tudo-
mányoskodás nélkül. Ez nem is tankönyv, ez 
novellagyűjtemény. Vagy ilyen az igazi tan-
könyv? Ügy érzem, igen és ilyennek kellene 
lennie különösen az elemi iskolában. Az ilyen 
könyvhöz nem kell ha j t an i a gyermeket. Töb-
bet ér minden propagandánál , amiket könyv-
napokkal, reklámokkal csinálnak. 

A gazdasági olvasmányok elrendezése u tán a 
közismereti t á rgyak olvasmányait nézem át, s 
keresem a kapcsolatokat a gazdasági résszel. 
I t t is kellemes "meglepetés é r : ugyanaz a ked-
ves, űjszerű közvetlenség jellemzi az olvasmá-
nyokat, mint a gazdasági résznél. 

A „Bázakalász" szépirodalmi olvasmányai 
igen gondosan vannak összeválogatva nagy 
íróink műveiből, de a közismereti tárgyaknál 
előírt olvasmányok megoldása is olyan, hogy 
például szolgálhat mindenkor. Í m e egypár cím: 
„Nagy nap Körtvélyesen", „Mi öldöklőbb a fegy-
vernél?" „Tarczali Jóska története." Az olvas-
mányok tar talma, stílusa, pedagógiai értéke? 
Ez a könyv nemcsak a gyermekeket, hanem a 
szülőket is magához fogja csábítani. 

A „Búzakalász" szépirodalmi része olyan bő 
anyagot ad, hogy azt egy év alat t feldolgozni 
nem lehet. De tanmenetemből azért nem ha-
gyok ki egy olvasmányt sem. Aminek módsze-
res le tárgyalására nem jut időm, az jó lesz 
csendesfoglalkozásnak, vagy otthoni magán-
olvasásnak. Ezeket megfelelő helyen már előre 
kijelölöm. 

A szépirodalmi rész és a természeti ismere-
tek olvasmányaiból sok kapcsolható a gazda-
sági anyaghoz, ezeket tehát így rendezem el. A 
maradék órákra, arányosan, egymást válto-
gatva osztom szét a történelmi, földrajzi, egész-
ségtani és a polgár i jogok és kötelességek kö-
rébe tartozó olvasmányokat. 

A történelemnél kronologikus sorrendben ha-
ladok, a földrajznál a tantervi koncentráció el-
veit követem, az egészségtannál a logikai szem-
pont vezet, a polgári jogok és kötelességeket 
pedig a maradék helyekre osztom be, de azzal 
a tudattal , hogy itt az alkalomszerűség elve el-
tolódásokat fog hozni. A sorrend megállapítása 
u tán í rom be a legnagyobb gonddal a helyi 
adottságokat, amiket az első jegyzetemen össze-
gyűjtöt tem. 

Az írási anyagból a fogalmazást kapcsolom 
az előbbi két tantárggyal . Az alkalmas témá-
kat előre bejegyzem, de nem felejtem el, hogy 
ezeket szívesen fölcserélem évközben alkalom-
szerű élmények leiratásával. 

A helyesírás és nyelvi jelenségek ismerteté-
sét logikai szempontok szerint rendezem, de ér-
vényesítem a módszeres koncentrációt is te l jes 
mértékben. Előre megállapítom, hogy mit i ra-
tok másolással, mi t tollbamondással, vagy em-
lékezetből. A „Búzakalász"-ban az írás anyaga 
igen szellemesen van feldolgozva az egyes ol-
vasmányokkal kapcsolatban, csak a helyi 
adottságokhoz kell alkalmaznom. 
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A számolás-mérésnél is a logikai szempontok 
és a módszeres koncentráció elvei i rányí tanak. 
A „Búzakalász"-ban fel tüntetet t menetben ha-
ladok, de a tárgyköröket az én községem életé-
ből veszem. Tárgyköreim: tejhaszon, termény-
eladás, állatvásár, Örkényi piac, fűszerek, ru-
hák, bútorok vásárlása; cselédkertek, konven-
ciósföldek, utak mérése, stb. 

A női kézimunkánál nem veszem föl az egész 
előírt anyagot. Nálunk úgyszólván senki sem 
kézimunkázik, mert nem volt női tanerőnk, 
nem volt, aki tanítsa. Először csak kedvet kell 
ébresztenem, s ezért könnyű anyagot jelölök 
ki. Ez évben csak a szálöltést, láncöltést és a 
különböző fehér és színes hímzéseket fogjuk 
tanítani, a jövőben ma jd lépésről-lépésre hala-
dunk előre. Ha valamelyik kézimunkát különö-
sebben megszeret a népem, azt fogom előny-

ben részesíteni, tökéletesíteni, s ha lehet, ke-
nyérkereseti forrássá fejleszteni. 

Az előírt t an tárgyakkal ezzel el is készültem, 
de tanmenetem még nem kész. Tanév alat t 
számtalan értékes tapasztalatot szerezhetek, 
sok ú j gondolatom támadhat . Ezek beí rására is 
hagyok helyet, egy „Jegyzet" rovatot. E z a 
jegyzet rovat igazi értékes tanácsokat fog adni 
három év múlva, amikor tanmenetemet ismét 
ú jonnan kell elkészítenem. 

Igazán tökéletes csak ez a tanmenet lesz, de 
akkor azután el is mondhatom, hogy alkottam 
valamit, mert az én iskolám szellemének és 
eredményének egyedül én vagyok a megterem-
tője. Ez a szellem és eredmény egészen más, 
mint akár a szomszéd iskoláé, de éppen ez az 
értékes benne, ha megfelel minden másban az 
úi tanterv célkitűzéseinek, ha a hazának érté-
kes pusztavacsi lakosokat nevelek. 

A Z I D E I N E V E L É S Ü G Y I K O N G R E S S Z U S O K 

Tanuljunk meg együttélni ! 
— Az új nevelés utrechti kongresszusa. •— 
Németalföldön nagyon élénk érdeklődést ta-

núsí tanak a nevelés kérdései i rán t : az amszter-
dami, m a j d a hágai nemzeti nevelésügyi kon-
gresszust az idén április 14—20. közt nemzetközi 
kongresszus követte, amelyen Európa, Ázsia, 
Af r ika és Ausztrália tizenöt á l lamának képvi-
seletében mintegy hétszáz kiküldött vett részt 
s amelynek tanácskozási tárgya az egész mű-
velt vi lág figyelmét magára vonta. 

Mindenik gondolkodó embernek be kell 
ugyanis látnia, hogy polgárosultságunkat, kul-
tú ránka t szerte a világon a legnagyobb vesze-
delem fenyegeti, egyesegyedül azért, mert nem 
tanultuk meg az együttélésnek fölötte kényes 
művészetét. S ha ez a művészet o lyannyira ne-
héz és szükséges, van-e annál logikusabb, mint 
megkísérelnünk, hogy legalább a gyermekein-
ket vezessük rá annak gyakorlására? Pesszi-
mizmus nélkül is joggal úgy vélhetjük, hogy 
ebben a tekintetben hozzánk, a mai érett és ko-
ros emberek nemzedékéhez már nem sok re-
ményt fűzhetni. Az a körülmény, hogy a közel-
múlt viszonyai közepette és hogy a régi típusú 
iskolában nevelkedtünk, a mi személyiségün-
ket olyan alapokra helyezte, amelyekre már ba-
josan lehetne valami ú j a t építeni. S minthogy 
ugyanez a körülmény aligha képesít bennün-
ket arra , hogy gyermekeink számára igazán ú j 
utakat nyissunk, következésképen legalább azt 
kell lehetővé tennünk és tőlünk telhetőleg elő-
segítenünk, hogy ők maguk tör jenek u ta t ma-
guknak a politikai, társadalmi, gazdasági stb. 
dzsungelen keresztül. 

Az elmondottakból önként folyik annak a 
szükséges volta, hogy utódaink nevelésére a 
fejlődésnek s az eredeti kifejezésnek ú j eszkö-
zeit kell föllelnünk, vagyis az ú j nevelés irá-
nyában kell orientálódnunk, de olyan hangsúlyt 

adva ennek az ú j nevelésnek, aminőt eddigelé 
— legalább is a kellő mértékben — nem tula j -
donítottak neki: nevezetesen kidomborítva az 
egyén viszonyát ahhoz a közösséghez, amelybe 
beletartozik. Általánosságban ugyanis az egyén 
összhangzatos fejlődését tekintik az ú j nevelés 
kiegészítő céljául s rendszerint szem elől té-
vesztik, hogy az egyén nem- is érheti el a maga 
befejezett ki fejlését, ha különválasztják, el-
szigetelik a közösségtől, aminthogy a közösség 
sem méltó a nevére, ha nem igazi személyisé-
gekből áll. 

Mondanunk sem kell, hogy ezt a hata lmas és 
sürgős emberiségi problémát többféle úton-
módon is megközelíthetni. Mindenekelőtt bele-
helyezhetni a világtörténelem mai eseményei-
nek a keretébe; így j á r t el megnyitóbeszédé-
ben De Haas, Utrecht város tanügyi tanács-
noka. Akadt, aki a bölcsészet szempontjából vi-
lágította meg a kérdést. Dr. Gunning, Hollan-
dia legérdemesebb neveléstanára, megragadó és 
bőven okadatolt társadalomtörténelmi áttekin-
tésében a probléma közvetetten vizsgálatára 
tért és fel tárta , hogy évezredek során át mikép 
fejlődött az együttélés tudománya és ennek 
gyakorlat i tanítása. A lélektani vonatkozá-
sokra P i e r r e Bővet, a genfi egyetem tanára 
mutatot t rá, kiemelve egyben annak a módját 
is, hogy miképen győzhetni le azokat az aka-
dályokat, amelyeket az emberekben szunnya-
dozó küzdő, gáncsoskodó ösztön támaszt a kö-
zösség életében. Tárgyalásra került az a kap-
csolatos probléma is, amely manapság annyi 
kiváló elmét foglalkoztat s amely három ki-
fejezésben foglalható egybe: tekintély, szabad-
ság, kiválóságok kultusza; ezt az anyagot Wyat t 
Rawson, az Üj Nevelés Nemzetközi L igá jának 
aligazgatója dolgozta fel és adta elő. ,/. Boeke, 
az utrechti egyetem professzora a kérdés élet-
tudományi oldalát taglal ta , vagyis a természet 
s a társadalom biológiai felfogásában vázolta, 
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hogy minő mértékben vehetünk példát az élet-
ezervek harmonikus együttműködéséről akkor, 
amikor az emberek összhangzatosabb kooperá-
cióját óhaj t juk biztosítani. 

Az általános szempontok kimerítése u tán egyes 
sa já tos részletkérdések és nehézségek kerültek 
tárgyalásra. Carroi k. a. a csoportos munka 
ú j módszerének társadalomtudományi alapjai-
ról értekezett. Fr i tz Redl bécsi professzor pe-
dig arról tar tot t előadást, hogy a gyermekek 
együttélésére i rányí tot t nevelésben minő tekin-
tettel kell lenni a serdtil tkorral j á ró különle-
ges jelenségekre. Dr . Lotte Danzinger bécsi ta-
nárnő kísérletekre alapítot t és érdekes alakok-
kal tarkí tot t értekezésében a családi körben 
nevelkedő gyermekről beszélt, J u l i u s Gluck 
professzor pedig a nemzetközi érintkezés meg-
könnyítésére az eszperantót hozta javaslatba. 

E figyelemreméltó előadásokon kívül nagy 
érdeklődést keltettek az ú j nevelés működésben 
álló intézményeinek életéről és tevékenységé-
ről adott beszámolók (a brüsszeli Decroly-isko-
láról, a Montessori-iskoláról, a caldycotti isko-
lai közösségről, a Dalton-iskoláról, a bilthoveni 
gyermek-községről, Paul Getzeelfs ismertetője 
s a j á t kísérleteiről stb.). Fi lmbemutatások is 
vol tak: egy hágai nyilváuos iskola kézimunka-
órájáról , a régi odenwaldi s a svájci Hof Ober-
kirch-iskola életéről; a rot terdami múzeum pe-
dig kiállítást rendezett szülők és nevelők szá-
mára . 

E szakszerű anyagon kívül ünnepélyek, ki-
sebb-nagyobb összejövetelek és meghit t beszél-
getések, tanácskozások szolgáltak ízelítőül a 
kongresszus résztvevőinek az együttélés örö-
meiről. 
(A párizsi Pour l'Ére nouvelle 
közlése nyomán.) 

A gyermekművészet pavillonjában. 
Amikor Berlinben megszólalt az olimpiai ha-

rang, hogy h ív ja a világ i f júságá t , ugyanak-
kor — régi angol szokás szerint — az angliai 
Cheltenhámban egy vorösfrakkos városi szolga 
kezébevette a gongütőt, hogy jelét ad ja a vi-
lág gyermekművészeti kiál l í tását megnyitó 
polgármesteri beszéd kezdetének. Érdemes fel-
jegyezni, hogy amikor Berlinbe sereglett 53 
nemzet i f júsága , hogy résztvegyen és győztes-
ként kerüljön ki az olimpiai já tékok szinhelyé-
ről, ugyanakkor a világ több, mint 60 nemze-
tének modern if júságnevelői Cheltenhámban 
ta r to t ták nyolcadik nagy vi lágkonferenciájukat 
„Education and a f ree society" jegyében. És 
ezek az Üjnevelők magukkal vi t ték különböző 
világrészek és különböző nemzetiségű gyerme-
kek munkáit , r a jza i t és kézimunkáit , hogy be-
mutassák egymásnak és bemutassák az angol 
fürdőváros lakosságának, ami művészeti neve-
lés terén elért eredményt jelent. 

Mutatvány: Kaposi Károly 
és Stolmár László dr.: A ter-
mészeti és gazdasági ismere-
tek tanítása a III. és IV. osz-
tályban című most megje-

lenő vezérkönyvéből. 
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Két hétig tartott a konferencia és két hétig 
ugyancsak a gazdag és változatos anyagú ki-
állítás, amely a Town Hall-ban nyert elhelye-
zést. 

A főbejáratnál ta lá l juk mindjár t a japán 
gyermek iskolai munká já t . I t t találunk rajzo-
kat ée kézimunkákat (babák, dobozok, legye-
zők, lugasok stb.), amelyek kétségtelenül japán 
jellegűek s amelyeket nem is kellene j apán be-
tűkkel szignálni, hogy mindenki megállapít-
hassa nemzeti sa já tságukat . 

Mellettük Afrika iskoláiból lá thatunk gyer-
mekművészeti anyagot. A feketék büszkén mu-
togat ják agyagf iguráikat , amelyeket a tanulók 
az iskola mellé épített égetőkemencékből küld-
tek Angliába. A gyékénymunkák még a szük-
ségletek szolgálatában állanak és a ra j tuklévő 
dísz ősöktől örökölt szokást inkább elárul, mint 
az iskolának irányító és fejlesztő hatását . Va-
lami ősi erő és va lami ősi ösztön megnyilat-
kozása az a sok mozgalmas vonallal megfor-
mált ember- és á l la t f igura . A rajzi rész kevés, 
inkább csak fényképeken szerepel. 

Amerika idáig n y ú j t j a csápjait. Hata lmas 
kartonpaszpartuk a l jában egész l i tániákat ol-
vashat a szemlélő az egyes rajzok keletkezésére 
vonatkozólag. A képek megkapok és messziről 
magukhoz vonzzák a szemlélőt. Láthatni , hogy 
készítésük közben a gyermek magával hozza 
környezetének egész világát . Meglátszik viszont 
az is, hogy Amerikában a művészek nyomorá-
nak és munkanélküliségének enyhítésére meg-
találták az orvosságot. Beutalták őket az is-
kolákba, ahol vezetik a rájukbízot t gyermek-
eereget. Egy adat arról számol be, hogy a mű-
vésznyilvántartó 2200 művészt alkalmazott 
New-York cityben. 

A német iskolák munká i nem hivatalos kép-
viseletben jelentek meg s ú ja t nem is hoztak. 
A franciák még inkább, azáltal, hogy különféle 
technikában megoldott gyermekmunkákat mu-
tattak be. Ügyesen kezelik a linoleumkést és 
szépen i l lusztrálják a különféle tantárgyak fü-
zeteit, ahogy azt ma már a mi iskoláinkban 
lá that juk. 

A szovjet anyaga érdekes és egészen külön-
leges. A rajztaní tót körülveszik a növendékek 
és megrajzolnak minden vele kapcsolatos ese-
ményt, még meggyilkolását és temetését is. Egy 
iskolának néhány m u n k á j a van itt s az az orosz 
hölgy, aki magyarázza a szovjetfelfogás érvé-
nyesülését, bár nem vallotta nyíltan, közeli 
kapcsolatai vannak a G. P . U. országával és tü-
zes kommunista, •— ahogy azt egyik ismerő-
söm megjegyezte, amikor első alkalommal vett 
részt előadásán. 

A bolgár anyagban sok a népies elem. Szín-
ben, formában és primitívségben megérezteti 
ennek a színtszerető népnek egész lelkivilágát. 
Van a kiállítási anyagban sok iskolai, tan-
menetszerűleg bemuta to t t és felépített anyag, 
de nem ad teljes képet arról, hogyan folyik a 
ra jzoktatás Bulgária iskoláiban. Főleg francia-
nyelvű propagandaira ta ik aztán bővebb fel-
világosítást nyú j tanak a közoktatásügyről. 

Az egész kiállítás dísze és pedagógiai felépí-

tettségében, tanmenetszerűségében legtöbbet-
mondóbb a lengyel rész volt. Nehéz lenne ha-
m a r j á b a n eldönteni, hogy a zakopanei iskola 
munkáiból kiérző földszag és robusztus népi 
erő, vagy a technikák sokféle változatát szak-
szerű szervezéssel megrendezett anyaga von-
zotta-e jobban a nézőket. A dekorat ív és népi-
elemeket beolvasztó rajz, vagy a szőnyegmin-
ták modernsége mondott-e többet a lengyel 
közoktatás magas fokáról és arról , hogy itt jól 
felkészült, igazán pedagógiai konferenciára 
való anyagot muta t tak be. A didaktikai fel-
építettségében pára t l an anyag szakszerű ka-
lauzolással és vaskos propagandakötetek kísé-
retében az úgynevezett „nagy nemzeteket" is 
megfogta, de elismerésükkel takarékoskodtak. 
Bizonyára hatalmi féltékenységük számlájára 
í randó. Kétségtelen, hogy az egész kiállításon 
a lengyeleknek volt a legtöbb, a legváltozato-
sabb, a legszervezettebb és az egyedüli mód-
szertanilag bemutatot t anyaguk. Az egész ki-
ál l í tás anyagát összegezhetném, abba a megál-
lapításba, hogy a „New education Fellowship" 
gyermekművészeti kiál l í tására a legtöbb nem-
zet a tehetséges gyermekek munkái t hozta el. 
Érdekes és színes kollekció volt együtt, de 
tekintettel a konferencia pedagógiai jellegére, 
mindenki inkább konkrét hasznot szeretett 
volna hozni, mint csodálkozásban részesülni. 
Kivéte l szinte kizárólag a lengyelek anyagát 
illeti s ebben nemcsak példaadói voltak a jövő 
kiál l í tás rendezőinek, hanem egyben okos hir-
detői, propagálói a maguk becsületes, derék és 
szakszerű rajz- és kézimunkaoktatásuk mai 
képének. A legtöbb tanulságot és a legtöbb pe-
dagógiai, módszertani, technikai tanulságot a 
lengyel gyermekek munkái közt ta lál ta az em-
ber s ezért sokan lehetnek hálásak. 

sz. Csorba Tibor. 

A gyermek, család s iskola a Cheltenham! 
kongresszuson. 

í r t a : H E N R I M A R T Y * 

A New Education Fellowship (az Üj Neve-
lés Egyesületének) cheltenhami kongresszusa 
főként azt a kérdést tanulmányozta, hogy mi-
kép neveljük a gyermeket leginkább megfelelő 
módon a holnap társadalma számára. A közel-
jövőnek erről a társadalmáról a kongresszus 
merész optimizmussal föltételezte, hogy annak 
szabad társadalomnak kell ma jd lennie, amely 
kisiklik az állam mindenható zsarnoksága alól 
s amely majd lehetővé teszi, hogy az egyén az 
ő természetes és sa já tos képességei szerint sza-
badon fejlődhessék. 

E tanulmányozás közepett a kongresszus nem 
mellőzhette a családi körben nyúj to t t nevelést, 
amelynek a gyermek végzetszerűen alá van 
vetve s melyet az iskola sem hagyhat figyel-
men kívül. 

A kérdés fölött megindult vitában kivált há-

* A Pár izsban megje lenő Education folyó évi szep-
tember—október havi számából . 
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rom hozzászólás keltett általános elismerést: 
1. Sidonie Matsner Gruenberg asszonyé, aki a 
newyorki Gyermektanulmányi Társaságot kép-
viselte; 2. dr. Susan Isaacs kisasszonyé, a lon-
doni Ins t i tu te of Education kiküldött jéé; 15. T. 
J . Guéritte asszonyé, a párizsi Nouvelle Edu-
cation igazgatójáé. 

Á inai család. 
A kongresszus egyértelműen elismerte, hogy 

„mind a társas, mind az egyéni életnek igazi 
a lap ja a család" (dr. Susan Isaacs megállapí-
tása) és hogy „akármennyire különfélék is an-
nak a tá rsadalmi szervezetnek a típusai, 
amelybe az egyes családok tartoznak, az apá-
nak, anyának s a gyermekeknek biológiai egy-
sége egyszersmind a végső szociológiai egység 
is" (dr. Isaacs). „A kul túra különféle fokait 
képviselő egyének benső lelki életéről pszicho-
analit ikai módszerekkel végzett beható tanul-
mányok igazolják, hogy a jellemben, társa-
dalmi eszményképben és életfelfogásban mu-
tatkozó különbségek a gyermeknek a szülőktől 
örökölt érzelmeiben ós ösztöneiben gyökerez-
nek (dr. Isaacs). 

A hagyományos ragaszkodástól jórészt füg-
getlen gondolkodók felfogása szerint is „ab-
ban a környezetben, ahol a gyermek felnő, a 
család marad a legfontosabb tényező" (Gruen-
berg asszony megállapítása), T. J . Guérit te asz-
szony kiegészítése szerint „ez a lényeges szo-
ciális egység s a családi élet összhangjából 
származik a gyermek boldogsága". 

A szülők és gyermekek közt jelentkező ke-
délybeli vagy érzelmi természetű nehézségek 
éppoly régiek, mint maga a világ, de ezeket 
ma már ú j megvilágításban lá t juk. Ma már 
tudjuk, hogy az érzelmeket csakúgy nevelni 
kell, akár az értelmet. Ebben a tekintetben a 
szülők i rányí tásra , vezetésre szorulnak s az e 
célt szolgáló intézmények, mint a newyorki 
Gyermektanulmányi Társaság és a párizsi La 
nouvelle Education meg az École des Paren ts 
(Szülők Iskolája) igen értékes felvilágosításo-
kat nyú j tha tnak nekik. Ám még a legavatot-
tabb, a legmegértőbb nevelés sem vál lalhat ja , 
hogy minden problémát, kivált a serdiiltséggel 
járó minden összeütközést meg tud jon oldani. 
„Minthogy maguk a szülők is annak a környe-
zetnek a termékei, amelyben felnövekedtek, le-
hetetlenség számukra, hogy máról-holnapra 
könnyedén megváltoztassák azt a viszonyt, 
amely őket gyermekeikhez fűzi. A szakértők 
mindamellett képesek rá, hogy — még mielőtt 
azok a nehézségek helyrehozhatatlanokká vál-
nának — megfontolják-vizsgálják azokat s ap-
ránkint rávezessék a szülőket annak felisme-
résére, mel>Tek a gyermek érzelmi és értelmi 
reakciói, s ezen az alapon meghatározzák, hogy 
minő helyet foglaljon el a gyermek a család-
ban" (Gruenbergné). 

Adjunk számot azokról a visszahatásokról, 
melyeket a modern élet gyakorol a családra: 

1. Materiál is szempontból a családi élet jóval 
könnyebbé vált, egyre kevésbbé viseli magán 
az egyhangú vagy terhes munkának a jellegét; 

a lakások olyan kényelmi berendezésekhez ju-
tottak (vízellátás, világítás, fűtés stb. dolgá-
ban), aminőket eleink nem ismertek. 

2. A családtagok most több időt töltenek a 
családi körön kívül: a műhely, iskola, szün-
idők és a megkönnyült helyváltoztatások gyak-
rabban és huzamosabban vonják el őket. 

3. Ennek következtében mindenik család-
tagra több és nagyobb ha tás t gyakorolnak a 
külső — s mindenkire más-másként ható — 
befolyások. 

Mindebből azonban mégsem szabad a családi 
életnek okvetetlen és végzetes meglazultára 
következtetni. Ha a család egyre kevesebb 
anyagi természetű feladatot lát is el, ha foly-
ton kevésbbé marad is meg háztartásnak, eb-
ből még egyál ta lán nem következik, hogy el-
vesztette volna nagy jelentőségét a családtagok 
életében, hanem csupán annyi , hogy intérieur-ré, 
bensőséges ot thonná és szellemi hatóerővé ala-
kult át. „Ez anyagi természetű funkciók elkor-
csosodása csak annál nagyobb jelentőséget biz-
tosít a szülők-gyermekek alkot ta család igazi 
mivoltának, nemkülönben a családi élet legfen-
költebb hivatásának, ami a személyiség k i fe j -
lesztésére vezető észszerű és dinamikus kapcso-
latoknak az ébrentar tásában áll" (Gruenbergné). 

A család új felelőssége. 
A nevelés manapság — akár tudatosan, aká r 

tudattalanul — számos külső hatóerőre van 
bízva. Ebből a családra folyvást több és na-
gyobb felelősség háramlik: nagyon is ellentétes 
irányzatokat kell kiegyenlítenie és összhangba 
hoznia, amely tendenciák pedig gyakran szét-
hajtó és ellenlábas befolyásoknak tula jdoní t -
hatók. Az együt tes élet m a sokkalta hamarább 
kezdi ki a lelkiismeretet, min t hajdanta, s vég-
telenül megsokasodtak és súlyosodtak k ivál t a 
serdült elé meredő kérdések. Hogy' is ismer-
hetné s válaszolhatná meg ezeket a kérdéseket 
az apa vagy az anya, ha a kölcsönös szeretet-
nek nem sikerül t volna a serdült vonzalmát és 
bizalmát kifejlesztenie1? 

Ez életbevágó feladat a családra nézve s ezt 
a feladatot egysedül a család képes betölteni. 
A mai kor gyermeke unos-untalan válogatni 
kénytelen, mer t oly intézményeknek vagy cso-
portoknak- a tagja , amelyek csupán s tandardi-
zált (általánosságban szabályozott, egyenruhá-
zott) szempontokat vagy példákat szolgáltat-
nak neki. Ö pedig csak egymaga van s nem 
képes mindenik mintát magá ra ölteni. Válasz-
tását tehát a szülőknek kell irányítaniok. 

Gruenbergné ezt a következőkép fe j t i ki : 
„Minthogy a külvilághoz fűződő viszonyaiban 
a család szolgál a gyermeknek mintául, nem 
hányhatunk szemet ama felelősség előtt, amely 
ebből kifolyóan a családra háramlik. Abból az 
egyszerű okból, hogy manapság nincsenek oly 
elvek vagy szabályok, amelyeket vakon követ-
hetni, a serdültnek most jóval nagyobb szük-
sége van vezetőre és támaszra, mint bármikor 
ezelőtt, hogy ez tájékoztassa őt az élet útvesz-
tőiben. Másrészt viszont egyre nő jelentőségé-
ben annak a szükséges volta, hogy a szülők is 
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tisztázzák sa já t eszméiket, értsenek ahhoz, hogy 
ezeket szabatosan meghatározzák, s hogy gyer-
mekeikben az okoskodó- és ítélőképességet ki-
fejlesszék. Látszólagos biztonsága ellenére is, 
a mai i f jú , kihívó tekintetével, éppannyira 
habozó és félénk, mint a csecsemő, aki erős 
kéznek a támogatását keresi; még ha tiltakozik 
is ellene, gyakran tudat talanul is azt aka r j a , 
hogy mi lendítsük őt arra az ú t ra , amelyet kö-
vetnie kell. Ar r a a gyerkőcre emlékeztet, aki t 
délelőttönkint az iskolában a szabadságra ne-
velnek s aki — amidőn délután odahaza szin-
tén szabadjára hagyják — végtére is így fa-
kad ki: „Miért engeditek, hogy mindig azt te-
gyem, amit akarok s miért nem mondjátok meg 
inkább ti, hogy mit kell tennem1?!" 

Igen, a gyermek valóban sokkalta szabadabb 
lett, de ezt a szabadságát nevelni, idomítani, 
magyarázni kell, — ez a mai szülők igazi nagy 
feladata. 

S hogy ezt elláthassák, a szülőknek maguk-
nak is több szabadságra van szükségük. Új kö-
telessége támadt tehát velők szemben a gyer-
meknek is: nem szabad őket lenyűgöznie és 
akadályoznia abban, hogy ők is fejlődjenek s 
haladjanak. A szülőknek is érezniök kell, hogy 
nekik szintén megvannak a maguk sajá t jo-
gaik; érteniök kell ahhoz, hogy sok-sok gondot 
lerázzanak magukról és szükség esetén az is-
kolához, meg az iskolánkívüli s a társadalmi 
intézményekhez fordul janak támogatásért . A 
felvilágosult szülő nem azért küldi gyermekét 
a szünidei gyermektelepre, a cserkészcsapathoz 
vagy a megszervezett múzeumlátogatásokra, 
hogy időlegesen megszabaduljon tőle, hanem 
hogy hadd szerezzen tapasztalatokat és hogy 
közben neki magának is mód ja nyíljék s a j á t 
fé r f iú i vagy asszonyi életének gazdagabbá-
tételére. A szülők kötelessége a gyermek i rán t 
nem merül ki a lemondásban s önfeláldozás-
ban; tevőleges, cselekvő oldala is van annak. 
A gyermek növekedő, dinamikus személyiségé-
nek egyáltalában nem felel meg az apa v a g y 
anya merev, mozdulatlan magatar tása : az össz-
h a n g fenntar tása szükségessé teszi, hogy a csa-
ládi sejtet alkotó valamennyi egyén folyton-
folyvást növekedjék és nevelődjék. A gyerme-

kek felszabadítása a szülők felszabadulásának 
a függvénye. Guéritte asszony helyesen je-
gyezte meg, hogy széltében elterjedt felfogás 
szerint a családi életnek fönn kell t a r t an ia az 
egyensúlyt amaz ellentétes erők közt, amelyek 
— ha u g y a n nem is ütköznek éppen össze, de 
— hol súrolják, hol elkerülik, akadályozzák 
vagy megsemmisítik egymást ; holott a családi 
összhang a folytonos előhaladásban, valamint 
az összes családtagok személyiségének gazdago-
dása és felszabadulása nyomán előálló növeke-
désben mutatkozik meg. Ebben a felfogásban 
állíthatni, Montessori asszonnyal, hogy nincs 
ellentmondás az egyén és a társadalom jogai 
közt. 

Az iskola kötelessége a családdal szemben. 
Az ekként értelmezett családdal szemben az-

tán világosan meg lehet állapítani az iskola 
kötelességét. Áll pedig ez abban, hogy tekin-
tettel kell lennie — sokkal inkább, mint ed-
digelé tör tént — a családi életre. A tanító ne 
elszigetelt lényt lásson a gyermekben, hanem 
a családi entitásnak (a család lényegének) 
egyik cselekvő elemét. Az az el ter jedt szólás 
tehát, hogy együtt kell működni a családdal, 
szintén ú j értelmet nyer : a tanítónak előbb 
meg kell ismernie ezt a családot, aztán éppúgy 
számba kell vennie, hogy mi és minő ez a csa-
lád, mint azt, hogy mit is kíván ez a család; 
ezenfelül pedig támogatnia kell azt, felvilágo-
sítania, mindet a gyermek legnagyobb javára. 

A cheltenhami kongresszus ilyeténkép lehe-
tővé tette, hogy rendkívül fontos problémákra 
bukkanjunk. S noha javarészt vakmerő újítók-
ból állt, mégis igen megfontolt véleményeket 
nyilvánított , sőt nem egy kérdésben éppen a 
hagyományos nevelés híveihez csatlakozott. 
Azon a jelenségen pedig, hogy síkraszállt az 
alkotó, vidám lendület, a személyiségek dina-
mizmusa, valamint azoknak megnövekedett 
felelőssége mellett, akik a modern élet haladá-
sával részben fölszabadultak a közvetlen ma-
teriális kényszer alól, — csak örvendezhetnek 
mindazok, kik Szent Pá l t követve fu tásnak 
erednek, hogy engedelmeskedjenek az igazság-
nak. 

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

Hogyan szorzunk tizedesszámot 
10-zel, 100-zal, 1000-rel. 

í r t a : G Ü N T H E R J O L Á N 

Tanítsuk körültekintő gonddal ezt a didakti-
kai egységet, mer t az életben elég gyakran adó-
dik, tehát egészen gyakorlat i jellegű. Később, 
a tizedesszámmal való osztásnál is szükségünk 
lesz rá, vessük tehát jól meg azt az alapot, 
melyre még építeni akarunk. Szemléltessük vi-
lágosan. a leggyakorlatibb eseteken, mer t a 
t iszta meglátás, a lelki befogadás és megértés 
első feltétele. Von juk bele a gyermekeket a ki-

fejtés a lkotómunkájának gyönyörűségébe, mert 
csak az marad meg a lélekben, ami cselekvő 
öntevékenység ú t j án ju to t t oda. Végül gyako-
roltassuk változatos példák sokaságán az egyes 
eseteket, hogy az e l já rásban gépies készséget is 
szerezzenek tanulóink. Idevágó tá rgykörünket 
az élet ezerféle problémájából választhat juk. 
Én azért választottam az alábbit, mert részben 
osztott iskolámban körülbelül abban az időben 
tanítom, mikor a IV. osztályú tanulókkal a 
Balatonról beszélgetek. Felhasználom a kínál-
kozó kapcsolatot, hiszen az V. osztály is részt 
vett a földrajzi megbeszéléseken. 
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I. Előkészítés. Kapcsoló ismétlés, hangulat-
keltés és szóbeli számítások. 

— Tegyük ki a mi kedves Bala tonunk képét, 
megint beszélgessünk róla. Ki, melyik pa r t j án 
szeretne jövőre nyara ln i? Miért? Hozzánk me-
lyik par t van közelebb? Ha végigutaznánk 
ezen az északi par ton, mely nagyobb fürdő-
helyen állna meg vonatunk? (Almádi, Balaton-
füred, Badacsony, Keszthely.) Miből tudhat-
nánk meg, hogy mikor ér vonatunk ezekre a 
helyekre? — Mit tudha tunk még meg a bala-
toni menetrendből? (Indulást, érkezést, távol-
ságot, árat.) í r j u k ki a menetrendből ezeket a 
dolgokat: 

8 ó 35 ' Veszprém i ü ^ B- almádi 9 ó 12' 
I I . o. 90 f. I I I . o. 60 f. 

8 ó 35 'Veszprém B - f ü r e d 9 ó 45' 
I I . o . 1-80 P i l l , o . l 20 P 

8 ó 35 ' Veszprém - - Badacsony 10Ó23' 
I I . o . 4 7 0 P I I I . o. 3 1 0 P 

8 ó 35 ' Veszprém — 6 Keszthely 126 40' 
I I . o . 7 2 0 P I I I .o . 4 8 0 P 

— Mit számíthatnánk ki ezekből az adatokból? 
(összehasonlítjuk a távolságokat, kiszámítjuk 
a menetidőt, megbeszéljük az utazási kedvez-
ményt tért i jeggyel stb.) 

II. Tárgyalás. Szemléltető példák a tárgy-
körből. 

1. A Vasúti pénztáros egyik nap kiadott 
10 II . osztályú jegyet Almádiba, 10 II. osztályú 
jegyet Füredre, 10 I I I . osztályút Badacsonyba, 
10-et Keszthelyre. Mit fizettek az utasok? 

Egyenkint értelmezzük s fe l í r juk a táblára.) 
Almádiba . . . . 80 f X 10 
Bala tonfüredre 1-80 P X10 
Badacsonyba . . 310 P X10 
Keszthelyre . . . 4-85 P X 10 

— Számítsuk ki egyenkint fejben s az ered-
ményt í r juk a szorzás után: 

80 f X10 = 800 f = 8 P 310 P X 10 = 31 P 
1-80 P X10 = 18 P 4-85 P X10 = 48-5 P 

— Hány utas menetdí já t számítottuk mind-
egyik vonalon? Mermyivel kellett mindig szo-
rozni? A füredi utasok egyenkint mi t fizettek? 
A 10 jegy ára mennyi volt? Hogyan lett az 
1-80 P-ből 18 P? — Hasonlí tsátok össze a keszt-
helyi jegyek árait , a 4-85 P- t és a 48-5 P-t. 
Melyik ér többet? — Hányszor több a 48 5 P a 
4-85 P-nél? Most le í rásra hasonlítsátok össze 
e két számot. Hogyan lett a 4-85 P-ből 48-5 P? 
Hát a 310-ből 31? Nem is kell sokat számítani, 
ügyes gyerek a tizedespont segítségével is tud 
egy számból tízszer akkorát csinálni. Ki vette 
észre, hogyan? Ki tudná megmagyarázni , miért 
lett tízszer nagyobb az 180 P, mikor a tizedes-
pont já t egy számmal jobbra te t tük? — Ilogyan 
szorzunk nagyon könnyen tizedesszámot tízzel? 
Gyakorol juk ezt néhány számon. 

2. Mikor van a Balaton körül nagy forga-
lom? I lyenkor a vasút i pénztárakban százával 
adják ki a jegyeket. Különösen melyik napon? 

Számítsuk ki, mennyibe kerül 100 drb I I I . osz-
tályú jegy Veszprémből mind a négy fürdő-
helyre. (A fenti módon számít juk először fej-
ben, azután rávezetés után gépiesen.) 

3. Ezer utas jegyét hogyan számítanánk k i t 
(Próbálgatás fejben, majd gépiesen.) 

4. Miféle vonatok já rnak a Balaton körül? 
A személyvonat percenkint 0-583 km-t fu t , a 
gyorsvonat 0-835 km-t. Mekkora u ta t tesz meg 
a személyvonat 10, (100, 1000) perc alat t? — H á t 
a gyorsvonat? (Egyenkint kiszámít juk és össze-
hasonlí t juk a távolságokat.) 
III. Begyakorlás. 

— Űj számítási módot tanul tunk, ki tud be-
számolni róla? Gyakorlóirkátokba í r já tok le 
egymás alá 1 kg só, cukor, szappan és liszt á r á t 
tizedesszámmal s otthon számítsátok ki 10 kg, 
100 kg és 1000 kg árá t a tizedespont segítségé-
vel. A feladatot így rendezzétek el: 

1 1 kg I I 1 0 kg I I 1 0 0 k g | | 1 0 0 0 kg 
SÓ 0 4 0 P 
cukor V 3 6 P 
szappan V / 5 P 
l i sz t 0 3 6 P l i sz t 0 3 6 P 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBOL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Tanítóképző. A tanítóképzőintézeti ta-
nárok országos egyesületének havi folyóirata, 
melyet Molnár Oszkár oly kiváló gonddal és 
odaadással szerkeszt, szeptemberi füzete gazdag 
és választékos tar ta lommal jelent meg. Kitűnően 
megírt közleménycinek sorát dr. Bartha Károly 
„Az anyanyelvi magyarázatok taní tása és a 
gyermek" című, nagyon szépen megírt pedagó-
giai tanulmánya vezeti be, majd dr. Somos La-
jos részletesen ismerteti a magyar nyelvszako-
sok ezidei nyár i tanfolyamát és annak értékes 
hatását , eredményét és tanulságait . Nem ke-
vésbbé ta r ta lmas Kovács Ernő : Látogatásom 
egy németországi iskolában és Vincze Sándor 
Hazai tanulmányutak című kisebb tanulmánya 
is. Akik elmentek című rovatban Kraft József 
í r t kegyeletes nekrológot az imént elhányt Ju-
hász Imréről, a pápai állami tanítóképzőintézet 
32 éven át volt nagyérdemű tanáráról , névtelen 
érdemes író pedig külön cikkben nagyon mele-
gen becsüli meg az ugyancsak elhúnyt Nemesik 
Elekné Széptóth Mária kedves emlékét. A ma-
gas színvonalú folyóiratnak Irodalom rovatá-
ban beható méltatásokat olvasunk a pedagógiai 
irodalom újdonságairól s a Hírek rovatban a 
pedagógiai élet eseményeiről kapunk tájékozást. 

Gyakorlati Pedagógia. Augusztus 20-án Sze-
geden megjelent számát Bagdy I s tvánnak A 
tanév elején c. lelkes költeménye ny i t j a meg. 
A változatos tar ta lommal összeállított számba 
V. L.: A nevelés értéke, Varga Ottó: Budavár 
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1686. évi visszafoglalása címen ír t egy-egy tör-
ténelmi tanulmányt s a füzet többi közleménye 
is tanulságos. Szavalókar, aztán tanításpéldák, 
a gázharc módjainak ismertetése, a mesedélutá-
nok rendezése, közgazdasági alapfogalmak ma-
gyaráza ta stb., valamint Vályi Nagy Gézának, 
a népszerű költőnek Országzászló előtt c. szép 
költeménye, Feleki Sándor, Jártas Róza verse s 
Ábrányi Emilnek a halhatat lan nagy magyar 
költőnek Tizenhárom című verses műve után 
szavalókórusra á t í r t változata és egyéb szép 
olvasmányok teszik a füzetet értékessé és érde-
kessé. Elismeréssel kell kiemelnünk a folyóirat-
ben erőteljesen kifejezett történelmi szellemet. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny. A szeptemberi szám tartalmából ezúttal ki-
emeljük vitéz Fraknóy József: A honvédelem 
szempontjai a nevelésben és a tanításban című 
vezetőcikkét. Továbbá nagyon érdekes Bihary 
Ferencnek a középiskolai értesítőkről í r t hosz-
szabb szemléje, mely tar talmasságánál fogva is 
értékes pedagógiai történelmi tanulmány. A 
Figyelő rovatba Nemes Károly ír t szép cikket 
az iskolai kirándulásokról. Változatos tanügyi 
hírekről s a könyvpiac újdonságairól is tájékoz-
ta t a folyóirat, melynek megható zárócikkében 
dr. Jámbor György meleg bánat tal vesz búcsút a 
nemrég elhúnyt ki tűnő pedagógustól és i f júság i 
írótól: Gaál Mózestől, a budapesti középiskolai 
tankerület i főigazgatótól. 

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Szeptember 
havi első számába S. E. (Sebestyén Erzsébet) 
ír t lelkes, szép beköszöntőt s Budavár bevételé-
nek történelmi emlékünnepére Móra László gyö-
nyörű verset. Ugyancsak Móra László í r t pró-
zai megemlékezést Budavár bevételéről Az 
utolsó budai basa címen. A pompás i f júság i 
folyóirat beköszöntő első száma máskülönben 
is minden közleményében érdekesen és tanulsá-
gosan a történelmi és magyar nemzeti szellemet 
hirdeti és ápolja. Budavárának a másfélszáz-
éves török uralom alól történt szeptember 2-i 
fölszabadításának hőséről, Savoyai Jenő herceg-
ről Tobiseh I rén ír t történelmi reminiscenciát, 
a most kezdődő iskolai évet Feleki Sándor kö-
szönti versben, Üjra iskolában cím alatt , a Re-
pülés hősei-1 pedig Flórián Endre ünnepli. Szép 
cikket í r t még a szeptemberi számba Farkas 
Mihályné (A vakáció), aztán Ida néni elbeszé-
lést, B. Takách Ed i th humoros cikket (Neves-
sünk együtt). Mindezt művészi rajzok illusztrál-
ják. Külön mellékletül kedves ajándékot is visz 
a tar ta lmas i f j ú ság i lap kedves olvasóinak, 
Hor thy Miklós kormányzó u runk Őfőméltósága 
pompásan sikerült arcképét, melyet minden ma-
gyar ház és család mélységes hódolattal mele-
gen köszönt és mindenképen meg is becsül. 

Az „Énekszó" zenei és zenepedagógiai folyó-
irat az ú j tanév megnyitásával kezdi meg ne-
gyedik évfolyamát. Az „Énekszó" már ezalatt a 
rövid idő alatt is vezető helyet vívott ki magá-
nak a magyar zenei életben. A lap behatóan fog-
lalkozik a gyakorlat i zene, a zenetörténet, zene-
esztétika és zenepszichológia problémáival. 
Egyedülálló munkát végez az „Énekszó" a nép-

zene fe lkutatása és terjesztése érdekében. Min-
den számhoz bőséges liangjegyinellékleteket ad, 
melyek karének és a hangszeres zene hazai és 
népi vonatkozású legjobb kiadványai t tartal-
mazzák. Az „Énekszó" Szemináriumában hóna-
ponként zenei életünk vezető személyiségei tar-
tanak előadásokat általános és speciális zenei 
tárgyakról . Az „Énekszó" tehát úg>T a szakem-
bernek, mint a laikusnak módot n y ú j t arra, 
hogy tudomást szerezzen a zenei élet jelentős 
mozzanatairól és a zenét érintő minden kérdés-
ben továbbképezhesse magát. Az ú j szám zenei 
része Kodálynak egy gyermekkórusát , Veress 
Sándor 15 kis zongoradarabját és Greguss-Szögi 
népies kórusát hozza. Sztankó Béla, Szász Ala-
jos és Faragó Mária az iskolai énektanítás kü-
lönböző kérdéseiről értekeznek, Popper I rma a 
korszerű zenepedagógiáról beszél, Seiber Má-
tyás pedig „Üj zene Londonban" címmel angliai 
zenei eseményekről számol be. 

Francia tanügyi lapokból: 

Az új nevelés eszméinek térhódítása 
Franciaországban. 

Az e f f a j t a kifejezések: „új nevelés", „új 
módszerek" stb. nyilván nagyon határozatlanok, 
hiszen ami manapság egyhelyütt újdonság-
számba megy, ugyanaz holnap vagy másutt 
már hagyományosnak tekinthető. Ám ez a hatá-
rozatlanság egyáltalában nem b a j : a kitűzött 
célok nem képezhetnek felső határokat , hanem 
csupán elérendő közbülső állomásokat. A neve-
lés műve sokkal szorosabb kapcsolatban áll egy-
részt a társadalom fejlődésével, másfelől pedig 
a lélektani ismeretek gyarapodásával , semhogy 
bármikor is megállapodottnak, vagy éppen be-
fejezettnek volna minősíthető. A kifejezések ha-
tározatlan volta tehát tulajdonkép ígéretet tar-
talmaz arra , hogy a tökéletesedésre irányuló 
törekvések lankadatlanul továbbfolynak. 

1. Ezek a törekvések Franciaországban egé-
szen sajátos körülmények közt fejledeznek. Az 
országnak ősrégi k u t ú r á j a van, a nevelés terén 
hatalmas intézményekkel, szilárd hagyományok-
kal, kipróbált és ci tökéletességnek magas fokát 
elért technikával; a közigazgatás erősen cent-
ralizált, központosított és a mindenik életkorra 
s iskolat ípusra egyaránt kiterjeszkedő közokta-
tás az egész ágazat ra kihatóan egyforma pon-
tos szabályokat, gyakorlatot teremtett; a köz-
szellem túlnyomórészt belenyugodott, hogy hi-
vatalos pedagógiája elfogadta és hirdet i a sze-
mélyiség tiszteletbentartására, valamint a szel-
lem s az értelem kifejlesztésének egyenlő jogára 
vonatkozó eszméket. 

Mindezek a viszonyok épenséggel nem ked-
veznek a pedagógiai új í tásoknak. Még magával 
az oktatószemélyzettel is bajos megéreztetni azt 
az ellentétet, mely az ú j nevelésbölcselet elvei 
és a bevált, hagyományos gyakorlat közt elő-
mered. 

Ez a magyarázata annak, hogy Franciaország 
meglehetősen hát térbe szorult egyes újabban 
keletkezett államokkal szemben, amelyek „nem-
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zeti nevelésükben" teret nyitottak az ú j nevelés 
némely eszméinek, technikájának; hogy nem tud 
oly sok és előkelő magánjel legű á j iskolát fel-
mutatni , mint például az angolszász államok; 
hogy a közvéleményt de sőt még a tanítósze-
mélyzet sem tanúsít akkora lelkesedést az á jabb 
tanok iránt, mint például az ú j nevelésnek idei 
cheltenhami kongresszusán egybegyűlt többi 
nemzetnek a képviselői. 

2. S e kedvezőtlen körülmények ellenére is 
sikerült az ú j nevelésnek néhány jellegzetes esz-
méjét Franciaországban is megvalósítani. 

Legelőbb s a legszembetűnőbben a gyermek-
kertek és a kisdedóvók nyitották meg kapuikat 
az ú j eszmék beáramlásának" és pedig mind a 
magán-, mind a nyilvános jellegűek. Elősegí-
tette ezt — az óvónők s a felügyelők erőfeszí-
tésein kívül — maga a hivatalos foglalkoztató 
szabályzat is, mely szintén a kisdedek spontán 
tevékenykedését helyezi az iskolai élet közép-
pont jába: „testi, érzékszervi, prakt ikus gyakor-
latok, mint a kisdedek testi, értelmi és erkölcsi 
fejlődésének leglényegesebb előmozdítói". Ekkép 
vált lehetővé, hogy apránkint megvalósultak 
dr. Montessori asszony és dr. Decroly professzor 
előírásai: lehetőleg kevés beavatkozás, nevelő-
környezet teremtése, hadd válassza a gyermek 
maga a tevékenykedését, alkalmazkodás ahhoz, 
ami leginkább megragadta a gyermek érdek-
lődését stb. Ennek tulajdonítható, hogy fokoza-
tosan elmaradnak már az együttes gyakorlatok, 
a szóbeli közbeavatkozások, az óvónő elrendelte 
műveletek; hogy a bútorzat (székek, asztalok, 
fogasok, szekrények stb.) egyre inkább hozzá-
illeszkedik a gyermekhez; hogy a helyiségek 
tiszták, vidámak, kedvesek és hogy lassankint 
kiépül a szülők s az óvónők egyetértése, együtt-
munkálkodása is. 

Sajnos, még nem ülünk teljesen nyeregben, a 
nevelőszemélyzet jogos kívánságai még gyak-
ran visszapattannak a helyi hatóságok közöm-
bösségéről vagy értetlenségéről, még sűrű a pa-
nasz az elhelyezés, a megszavazott költségek 
elégtelensége, a zsúfoltság miatt, nemkülönben 
— szomorú jelenség! — egyes környezetek vég-
telen, mindent megakasztó nyomora fölött, — 
de már mégis hajnalodik. 

3. Az elemi és a középfokú iskolák közül 
csakis a magánintézetek képesek az ú j eszméket 
az iskolai életnek minden ágában megvalósítani. 
Leghíresebb közülök az 1898-ban alapított École 
des Roches- (igazgatója a magának világszerte 
jó nevet szerzett Georges Bertier), gyönyörű 
festői környéken létesített pompás elhelyezéssel, 
bentlakással, a növendékek önkormányzatára 
épített alkotmánnyal, az ú j eszmék és gyakor-
latok teljes mértékű megvalósításával. Pá r izs 
mellett, Bellevue-ben, szép villában van Roubn-
kine asszony École nouvelle-je, melynek növen-
dékei nem ismerik az osztályozást, de annál 
többet okulnak sa já t vizsgálódásaikból (meg-
figyelések, személyes följegyzések és összefog-
lalások, olvasmányok). Rueilben működik Bern-
keim asszony Maison des Enfants- ja (Gyerme-
kek Háza), a Montessori-tanítások pontos köve-
tésével. Bougivalban Leroux és Riedel asszo-

nyok igazgatása alatt áll az Enfance Hereuse 
(Boldog gyermekkor), ugyancsak Montessori-
iskola. Legif jabb köztük az École Freinet ve-
gyes internátusa, melynek épületeit és bútorza-
tát a növendékek és lelkes barátok állították elő 
s amelyben az iskolai tanulmányokkal párhuza-
mosan földmívelési, háztartási ós kézműipari 
munka is folyik. 

4. Az ú j eszmék azonban lassankint a nyilvá-
nos tanügyi közintézetekbe is behatolnak, még-
pedig — ami figyelemreméltó — részben a leg-
újabb hivatalos utasí tások út ján. A tanterveket 
kísérő tanácsok ugyanis, ha nem is valósí t ják 
meg az ú j nevelést, ebben az i rányban tájékoz-
ta tnak s ezzel szinte igazolják az új í tók próbál-
kozásait. 

A középfokú oktatásban mindvégig rend-
szeresített „munkaórák", nemkülönben az a ja-
vaslat, hogy a természettant ezentúl nem csupán 
bemutatásokkal, hanem a tanulók s a j á t meg-
figyelései és kíséretei kapcsán kell előadni, ki-
szélesítik a személyes munkának a terét és be-
vezetik a növendékek tevékenykedését. Az isme-
retek közvetetlen felhasználásával folyó nyelv-
taní tás okadatolja az iskolai munkát . A rajz-
oktatás, amely a tárgy, a technika s a kifejezés 
szabad megválasztása felé hajl ik, az iskolai te-
vékenységet a tanulók érdeklődésével fűzi egybe. 
A tanítóképző intézetekben Lapie javasla tára 
megvalósított új í tások (a tanítójelöltek önfel-
ügyelete, az egyenruhák, rangjelzések eltünte-
tése, a jelöltek ügyvezetése és szavatossága mel-
lett működő társulatok alakítása) közelebb vit-
ték az intézeti életet a valóságos élethez s az 
iskolákban a társaséletre, ennek felelősségeire, 
együttmunkálkodására előkészítő társulásokat 
teremtettek. 

A nevelők aztán felhasználták, sőt itt-ott még 
tál is lépték az utasí tásokat . Marokkóban, Lyon-
ban és Nancyban kísérletek történtek a társas-
nevelésre, az iskolai élethez kapcsolt vagyon-
közösségben. Egyes tanítóképzőkben néhány 
éven át önkormányzat állott fenn. Párizsban, 
Havreban, Tuniszban és Nancyban a tanárok a 
latin nyelv, történelem, a természettudományok 
s a bölcsészet oktatása közben tevékeny részvé-
telt biztosítottak a növendékeknek vagy legalább 
is jobban alkalmazkodtak érdeklődésükhöz, 
részben csoportos munkákkal , részben a tanul-
mányozott t á rgyaknak többé-kevéabbé szabad 
kiválasztásával, önként vállalt munkákkal s a 
kutatómunka meghosszabbításával és összpon-
tosításával. A naneyi felső népiskolában az 
egész tanítószemélyzet egyesülten kísérletet vég-
zett abban az i rányban, hogy valamennyi tan-
tárgyat s az összes tanulók munkásságát a mos-
tani és a történelemkori helyi életre összponto-
sítsa, ami nem csupán nagyszámú egyéni kutató-
és kifejezőmunkára, hanem egyben a sokkalta 
érdekesebbé és értelmesebbé vált együttes föl-
derí tőmunkára is a lkalmat nyúj tot t . 

Az elemi népoktatás keretében imnlár túlvan-
nak elszigetelt egyéni próbálkozásokon: már 
egész „áramlatok" rajzolódnak, amelyeket rend-
szerint egy-egy lelkes sugalmazó indított meg. 
Ezidőszcrint három ily áramlat különböztethető 
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meg. A legrégibb Profit tanfelügyelőtől, az is-
kolai kooperációk a ty já tó l indult ki és sokezer-
nyi gyermek közt terjeszti a ku ta tómunkát a 
különféle tantárgyakban, alkalmat nyú j tva a 
szabad tevékenykedésre, közös kezdeményezé-
sekre, önfegyehnezésre, amiknek révén az iskola 
szervezett kicsiny társadalommá alakul, amely-
ben a tapasztalat érleli a szociális nevelést. Eh-
hez az áramlathoz fűződik Freinet tanító újabb 
keletű mozgalma, amely „Nyomda az Iskolában" 
elnevezés alatt ismeretes. Az a törekvés, hogy 
rávezessék a gyermeket az iskola cél jaira s hogy 
érdekessé tegyék és megokolják az iskola mun-
ká já t , erős támaszra akadt az iskolai nyomdá-
ban és ú jságban s szinte ú j jáa lakí to t ta az isko-
lai életet, kivált amióta Freinet kiegészítette 
kezdeményezését az iskolai újságok kölcsönös 
kicserélésével és a „La Gerbe" (Á Kéve) című 
gyermekek szerkesztette lappal. Ez az el járás 
o lyannyira megváltoztatta a gyermekek maga-
tartását , hogy a tanítók mindinkább mellőzni 
kezdték a könyv a lapján vagy élőszóval folyó 
közvetlen oktatást és növendékeik számára olyan 
taní tási anyag után kutattak, amely mind tá-
gabb teret nyit az egyéni munkásságra. Ekként 
keletkeztek a különféle kartotékák, cédulagyüj-
temények az egyes tantárgyakra, képek, fényké-
pek, hanglemezek és filmek sorozataival. Végül 
Cousinet tanfelügyelőnek köszönhetjük a cso-
portos munka technikáját , elemi iskolai tanulók 
körében, amely jelenleg mind az iskolai nyom-
dászok, mind pedig a kooperátorok (együttmun-
kálkodók) közt széltében el van terjedve. Ért-
hető okokból mind a három áramla t leginkább 
a falusi iskolákat hódította meg s még csak azt 
emlí t jük fel, hogy éppen most van folyamatban 
mindnek az egyesítése. 

Befejezésül még rá kell muta tnunk a vázolt 
pedagógiai új í tások rohamos e l te i j edésére, ami 
beszédes jele azok életrevalóságának. Még csak 
némi hatósági támogatásra, a közvélemény me-
leg megnyilatkozására van szükség s az úttö-
rők fáradságos munká já t teljes siker fogja koro-
názni. 
Pour l'Ére nouvelle (Párizs), 
1936 júliusi szám. 

E. Flayol k. a., 
nyug. tanítóképzőintézeti igazgató. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Urbányi C. József: Erdély vérző kultúrája. 
(Budapest, Stephaneum Nyomda R. T. kiadása-) 

A nemes és nagymultú erdélyi kul túra gyöt-
relmes jelenéről ad megdöbbentő helyzetképet 
a szerző mindnyájunkat mélyen érintő köny-
vében. Részletes ismertetést kapunk többek kö-
zött Erdély közoktatásának szervezetéről, a ta-
nítói illetményekkel kapcsolatos aránytalansá-
gokról, a román tankönyvek valótlanságairól. 

Kincses Erdélyünk legnagyobb értékét, a kul-
t ú r á j á t is el aka r j ák pusztí tani megszállói. 
Szinte különös az a fanatikus düh és gyűlölet, 
amivel rávetik magukat mindenre, ami magyar 

érték. A székelység hősi küzdelmet vív halálra-
ítélt ku l tú rá ja védelmében, ámbár erős fegy-
verét, a közművelődés és világosság terjesztő-
jét, az iskolát elvették tőle. Elvették felsze-
reléseit, gyűj teményei t , nagy áldozatokkal lét-
rehozott kul turá l is épületeit, a nagyszabású ok-
tatásügyi alapokat . El a k a r j á k venni a leg-
szentebbet: édes anyanyelvüket is. A magyar-
kisebbségi jogokat minden jog és igazság meg-
csúfolásával játsszák ki a románok. Papí r tür -
vényeik a kisebbségi jogok érdekében csak a 
külvilág na iv i tására alapozódnak. Míg a béke-
beli Magyarországon az állampénzen építet t 
kisebbségi iskolákbrn teljes volt a tanszabad-
ság, addig a megszállt területek kisebbségi is-
koláinak legelemibb emberi jogait is lábbal 
t iporják. Tiszta magyar községek költségén 
épülő iskolákba regátbeli tanítókat- ültetnek 
egy szó magyar tudás nélkül. Névelemzésekkel 
színmagyar gyermekeket román iskolákba kény-
szerítenek. Az erdélyi magyar tanító sorsa va-
lóban márt í rsors . Igen nehéz helyzetük van a 
felekezeti magyar iskolák tanítóinak, akik a 
legnagyobb nélkülözések között teljesítik hősi 
kultúrmissziójukat . A tankönyvek, melyekből a 
jövő nemzedéket kell tanítaniok, telve vannak 
történeti hamisításokkal és a magyarok ellen 
irányuló gyalázkodásokkal. Tragikus a magya r 
tanító vergődése örökös két malomkő közötti 
őrlődése. — A kul túra többi ága: színművészet, 
iparművészet, irodalom, n ind, mind a jogta-
lanság kegyetlen hatalmaskodásainak kény-
szerű tűrésére van kárhoztatva. Keserűen szo-
rul össze torkunk a szerző szomorú adatainak 
olvasásakor. De vigasztaljon minket, hogy a 
székelység a sok üldözés és a kultúra éltető 
erejének erőszakos letörése ellenéie sem a d j a 
meg magát. Talán a nagy n ult élő szelleméből 
meríti erejét, de tény, h o f y ez a sorscsapások-
tól agyongyötört nép kifogyhatat lan és elt'ojt-
hatatlan energiával, lankadatlanul küzd oly 
drága ku l tú rá jáé r t . Uibányi könyve nagy szol-
gálatot tesz n indazoknak, akik Erdély védel-
mében megdönthetetlen adatokkal aka rnak 
síkraszállni. 

Lengyelország. Történelem, Kultúra, Civili-
záció. í r t a : Statkowski József Angol eredeti-
ből fordította és mrgya r használatra alkal-
mazta: Sántay Mária. (A „Studium" kiadása, 
Budapest.) 

Ez a szép kiállítású 63 oldalas füzet nívós is-
mertetője a sokat szenvedett Lengyelország-
nak. A nekünk oly sötét emlékű békekötések 
Lengyelország felszabadulását jelentették. Az 
azóta eltelt évtizedek alatt Lengyelország őszinte 
barátságot tanúsí tot t i rántunk. A n ind 'nkább 
terjedő magyar-lengyel szimpátia ébrentai t ására 
jó szolgálatot tesz Statkowski könyve, mely ere-
detileg az amerikai tanulói f júság számára író-
dott. Magyar használatra Sántay Mária fordí-
tot ta és gondos, férrdságos munkával lá t ta el 
magyar vonatkozásokkor Az e'foglalt emberek 
számára igen jó szolgálniot tesz ez az értékes 
ismertető, mert rövid ielő alatt világos át te-
kintést ad Lengyelország múlt járól és jelené-
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ről. A lengyel történelem ragyogó és sötét lap-
ja i t rövid összefoglalásban kapjuk meg. A leg-
régibb idők óta fennálló magyar kapcsolato-
ka t is megemlíti; háborúk esetén, tudományos 
téren és a kereskedelmi életben. A mérhetet-
lenül sokat szenvedett ország többszöri felosz-
tása alkalmával, idegen járom alat t sem vesz-
te t te el szellemi és nemzeti erejét. Felszabadu-
lása óta meglepő pé ldá já t muta t ta a kirobbanó 
energiának; bámulatos gyorsasággal fejlődik 
az élet minden terén. Kulturál is , társadalmi és 
közérdekű alkotásai, modern életerőtől fűtve 
ál lanak a hősi mul t fényes emlékei mellett. 
Közoktatásügye erősen fejlett . A világháború, 
sokezer iskoláját elpusztította a 18.000 közül és 
ma mégis 28.000 a lengyel elemi iskolák száma. 
Óriási fejlődést muta t középiskolák, egyetemek 
és akadémiák tekintetében is. Közegészségügye 
meglepően fejlődik. Gyermekóvása ideális. 
Gyermekjátszóterei étkezdékkel és eső esetére 
fedett helyekkel vannak ellátva. A játszótere-
ken először megjelenő gyermeket megmérik 
súly és nagyság tekintetében és ezt időszakon-
ként megismétlik. A gyengébb szervezetű gyer-
mekek külön gondozásban részesülnek. 

Lengyelország más értékeit, művészetét, ipar-
művészetét, építészetét, népszokásait is megis-
mer jük Statkowski füzetéből. Mindazoknak, 
akik vonzódást éreznek a szenvedésekben és 
é lniakarásban a miénkhez oly hasonló sorsú 
Lengyelország iránt, melegen a jánl juk, olvassák 
el ezt az érdekes és értékes kis művet. A for-
dító Sántay Mária minden dicséretet meg-
érdemel. 

A sok szöveg közötti fénykép élénkíti a mű-
vészi kiállítású füzetet. 

Könnyű László: Sikoltás a pusztán. Versek. 
(Szegedi Üj Nemzedék Lapvállalat R. T. ki-
adása, Szeged.) 

Könnyű László költeményein valami különös, 
mély bánat ömlik el. Verseinek alaj ihangja 
könnyesen borongó. A küzködők, a kereslredöV 
fa j t á j ához tartozik, akik bár meglát ják a szépet, 
mindig tovább mennek, többet keresnek. Vala-
mit, ami szebb a szépnél, valamit, ami az élet 
értékein felüli érték. Önmcgába nézve sokszor 
megtalálni véli azt, amit keres, de lelkének ér-
zésskálája annyi megfoghatat l í n színt, hangot, 
suhanó rezdülést rej t magában, hogy a szó me-
rev eszközzé válik ezer rejtelmének kifejezé-
sére. A fantázia és a szellem csodálatos anyag-
talanságával kell megküzdenie, megfogni a meg-
foghatat lant , kifejezni a kif< jezhetellent. Mint-
ha vékony ködkárpit választaná el az igazi, a 
nagy élmény hangjától . 

In tu i t ív érzékkel keresi a r i tmikus formák 
hajlékonyságát. Néhol széttépi a mrga-alkot ta 
könnyfátyolt , i lyenkor meglepő tűzzel tör ki 
mondanivalója. 

Gondolatai mélyek, belső hévtől átfűtöt tek. 
Tehetséges tanító-költő, akinek kívánjuk, hogy 
meg tud ja valósítani küzdelmeinek célját. 

Mándy Gyula verseskönyve (Lukács J. 
könyvkereskedése kiadása, Budapest.) Mándy 

Gyula erős tehetségű költészete a modern l íra 
hang ján szólal meg. Súlyosan gazdag szín- és 
formavilága van, virtuóza a mozgalmas színek-
től vibráló élményeknek. Ragyogóan színes 
impressziói gyors váltakozással virágzanak ki. 
Soraiban keveredik a természet fénye, színe, 
i l lata; ezerszínű kaleidoszkópot forgat szemünk 
előtt. Élményei misztikus á rnya la ta i t transz-
cedens fogalmakkal szövi át. Gondolatai na-
gyon mélyek, de lüktető r i tmusainak zenei 
hangzásáért néha feláldozza a töretlen gondo-
latvezetést. Alkotásának túlfűtöt t , lázas han-
gulatában rapszodikusan játszik az értelem lé-
nyegével. Bársonyos l í rá ja gyak ran érzékien 
fül ledt tónusú. Mondanivalója dinamikus fe-
szültségének nyugtalaní tó hatását érdekesen 
egyensúlyozza különös, mindenen mosolygó fö-
lénye. Költészete erős reflexiókat vált ki az 
olvasóból. 

Két kalap találkozik. Négy elbeszélés. í r t a : 
Bakos László. (,,Felső-Bácska" könyvnyomda ki-
adása, Jánoshalma.) Az életnek egy-egy rövid-
lélekzetű kis történetét rögzíti le kellemes ha-
tású elbeszéléseiben a szerző. Mondanivalója a 
mindennapi élet keretei között mozog, szeretet-
tel bánik a hétköznapok eseményeivel. Világos, 
kiegyensúlyozott st í lusa kerüli a komplikált 
érzéseket, egyszerűségében meleg rokonszenvet 
keltő poézis mosolyog. Alakjai t jóleső ottho-
nossággal szemléljük, annyira természetes ke-
délyűek, őszintén emberiek. Szívesen olvas-
nánk a tehetséges szerző hosszabblélekzetű írá-
sait is. 

Vitéz Náray Antal és ifj. vitéz Berkó István: 
„Légitámadás." (A Magyar Könyvbará tok szá-
mára kiadja a Kir . Magy. Egyetemi Nyomda.) 

Az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelent 
könyv korunk egyik legszomorúbb, minden kul-
tú rá t és civilizációt megcsúfoló lehetőségével, a 
légitámadással foglalkozik. Mivel ezzel a lehe-
tőséggel mindenkinek és mindenkor számolnia 
kell, különösen pedig számolnunk kell nekünk, 
fegyvertelen magyaroknak, a könyv a magyar 
nagyközönség széles rétegeinek kimerítő fel-
világosítását tűzte ki célul. 

A szerzők abból az alapelvből indulnak ki, 
hogy minden légitámadás ellen legerősebb biz-
tosítók a tervszerű légoltalmi vezetés, iskolá-
zott magatar tás és a fegyelmezett lélek. Veszély 
esetén mindenkor az marad ura a helyzetnek, 
aki a veszély nagyságát kellőképen értékeli és 
a védekezés helytálló módjai közül fegyelme-
zett szellemével a legjobbakat kiválasztva azt 
vasakara t ta l végre is h a j t j a 

A könyv első részében a szerzők őszintén, lep-
lezetlenül t á r j ák fel a helyzetet, a légi támadás 
veszedelmeit, nem hal lgatnak el semmit, de nem 
is túlozzák a veszélyt. Foglalkoznak a repülés 
fejlődésével, a támadás által veszélyeztetett te-
rületekkel, a légi támadás céljával, a repülők 
támadásának módjaival , a hadi repülőgép szer-
kezetével, vá l fa ja ival és fegyverzetével, a ma-
gasból való látásviszonyokkal, a gáztámadási 
el járásokkal s a vegyi harcanyagok fejlődésé-
vel és tulajdonságaival . 
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A támadás és támadóeszközök részletes leírása 
után a védekezéssel foglalkoznak. Ismertet ik a 
légvédelem alapelveit és szervezetét, a jelző-
szolgálatot, az elhárí tó légvédelmet, a légoltal-
mat és annak szakfeladatai t , a légi-riadó mód-
ját, a légitámadások elleni óvóhelyeket, a lakos-
ság légoltalmi kiképzését és magának a légolta-
lomnak végrehaj tását . 

A könyv harmadik részében a gázháborúról 
kapunk kimerítő és szakszerű ismertetést. Rész-
letesen tá rgyal ják a szerzők a gázvédelem alap-
elveit, az egyén és tömegek gázvédelmét, a mű-
szaki oltalmat, a gázbiztos óvóhelyet, az állat-
és növényvilág gázvédelmét, a gázok felderíté-
sét, a gáztalanítást, végül a gáz- és gyújtóbom-
bák sebesültjeinek első segélyét. 

A könyv elsősorban a laikus nagyközönség 
felvilágosítását szolgálja, de tá jékoztatásul szol-
gálhat • az a szakembereknek is. A szerzők 
ugyanis felsorolják mindazokat a forrásmun-
kákat is, amelyek a kérdés szakszerű tovább-
tanulmányozását lehetővé teszik. 

„Előadások a magyar tanítók szabadegyetemén." 
Ez a címe annak a 350 oldalas kötetnek, amely az év 
első hónapjaiban Budapesten és Debrecenben elhang-
zott szabadegyetemi előadásokat tartalmazza és amely 
október hó folyamán jut az olvasó kezébe. Az előadók 
ajkáról elhangzott előadásokat a Szabadegyetem veze-
tősége összegyűjtötte és az Egyetemes Tanítószövetség 
kiadja, hogy minden, tanító hozzájuthasson. Az össze-
gyűjtött anyag nemcsak a magasabb ismeretek tár-
házát tartalmazza, hanem egyben igen alkalmas anya-
got nyúj t az iskolánkívüli népművelés előadásaihoz is. 
A kötet ára 4 pengő. Előjegyezhető és megrendelhető 
a Szabadegyetem igazgatóságánál: Budapest, VIII. ker., 
Szentkirályi-utca 47. 

A könyv tartalma a következő: 
1. Sugár Béla: Bevezető. 2. Tasnádi Nagy András dr.: 

Megnyitó. I. Bölcselet. 1. Báró Brandenstein Béla dr. 
egyetemi ny. r. tanár: A bölcselet életjelentősége és a 
modern bölcselet alakulása. 2. Ilyefalvi Tankó Béla 
egy. ny. r. tanár: A filozófia szerepe a mai krízisben. 
II. Neveléstudomány. 1. Imre Sándor dr. egy. ny. r. 
tanár: A mult és jövő a nevelői gondolkodásban. 
2. Madai Gyula dr. orsz. képviselő, főigazgató: Irodalmi 
nevelés a népiskolában. 3. Marcell Mihály dr. egy. ny. 
r. tanár : Az élmények nevelő értéke. 4. Ösz Béla dr. 
tanügyi tan., tanfelügyelő: Nemzeti önérzetre való 
nevelés. 5. Padányi Frank Antal dr. tan. képzőint. 
igazgató: A karakterológia (jellemtan) szerepe a ne-
velői munkában. 6. Szondy György dr. gyak. ginin. 
tanár: A gyermek irodalmi érdeklődésének felkeltése. 
7. Varga Sándor dr. egy. m. tanár: Modern pedagógiai 
problémák. (Petersen Péter jénai kísérleti iskolája.) 
8. Váradi József főiskolai tanár: Az állampolgári neve-
lés gondolata népnevelésünk és népmüvelésünk eszme-
rendszerében. III. Népművelés. 1. v. Bessenyei La jos dr. 
tank. főigazgató: A magyar falu és a cserkészet. 
2. Czettler Jenő dr. egy. ny. r. tanár: A falusi szabad-
tanítás. 3. Hoffmann István dr. tanügyi tanácsos: 
A népművelési mozgalom és a tanítóság. 4. Steinecker 
Ferenc dr. egy. ny. r. tanár: A falu vezetése. I—II. 
IV. Iskolafelügyelet és szervezet. 1. Kósa Kálmán dr. 
min. tanácsos: A népiskolai felügyelet nevelési rend-
szerünkben. 2. ösz Béla dr. tan. tanácsos, kir. tanfel-
ügyelő: A külföld népoktatása. V. Közgazdaság. 1. Ke-
rék Mihály dr., a Faluszövetség t i tkára: A magyar 
földbirtokpolitika feladatai. 2. Sarkadi Kesztyűs Lajos 
dr. gazd. akadémiai tanár : A magyar mezőgazdasági 
politika feladatai. 3. Varga Lajos dr. ügyvéd: Pénzügyi 

rendszer és hitelszervezeti reform. VI. Irodalom. 1. Ju-
hász Géza dr. keresk. akadémiai tanár: A mai magyar 
irodalom. VII. Történet. 1. Balanyi György dr. egy. 
rendk. tanár, gimn. igazgató: A világháború problé-
mája . (Előzmények és következmények.) VIII. Időszerű 
kérdések. 1. Darkó Jenő dr. egy. ny. r. tanár: A turáni 
kultúra jellemvonásai és jelentősége. 2. Hankiss János 
dr. egy. ny. r. tanár: A magyar tanítói rend egysége. 
3. Kari János dr. gimn. igazgató: A nemzeti néprajz 
és a tanítóság. 4. Kenéz Béla dr. egy. ny. r. tanár: 
A magyar tanítóság és a revízió. 5. Méhes Gyula dr. 
egy. m. tanár, gimn. tanár : A légi háború és az ellene 
való védekezés. 6. Mihalik Péter dr. egy. m. tanár, 
adjunktus: A szív anatómiája és működése. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

La Législation régissant les Constructions 
scolaires. (Az iskolai építkezésekre vonatkozó 
törvényes intézkedések.) Genéve, 1936, 200 lap. 
A Bureau Internat ional d'Éducation kiadvá-
nyainak 47. száma. 

Amint civilizáció és kultúra, külső és belső 
művelődés egymást kiegészíti, támogatja , azon-
képen az iskolák építkezése és felszerelése is 
j a v á r a van magának a taní tás és nevelés ügyé-
nek. A szerves kapcsolatnak ez a felfogása ma 
már egyetemesen uralkodik: élénk tanúi ennek 
az líjabb iskolai építkezések, amelyek mind-
jobban felelnek meg a haladó kor pedagógiai és 
egészségügyi követelményeinek. Az ügy első-
rendű fontossága mellett szól az is, hogy a genfi 
Bureau a belga közoktatásügyi minisztérium 
kérésére gyűj tö t te egybe nemzetközi alapon az 
e r re vonatkozó adatokat, amelyek ebben a kö-
tetben elsőízben adnak teljes és hiteles áttekin-
tést az iskolai építkezésekről és r á juk vonat-
kozó törvényes intézkedésekről, ami a munka 
fontosságát eléggé alá támaszt ja . 

Az anyag megszerzése érdekében a Bureau a 
következő kérdésekkel fordult az egyes orszá-
gok közoktatásügyi minisztériumaihoz: 1. Mek-
kora része van a központi, a vidéki és a köz-
ségi közigazgatásnak a) az iskolai építkezésekre 
vonatkozó törvényes intézkedések kidolgozásá-
ban, b) ezeknek végrehaj tásában és ellenőrzésé-
ben, c) az iskolai építkezések költségeiben és 
fenntar tásában? 2. Melyek az iskolai építkezé-
sekre vonatkozó főbb irányelvek? (Elhelyezés, 
telek nagysága és épületek méretei, helyiségek 
elosztása, világosság és világítás, fűtés, étke-
zők, egészségügyi berendezések, tornacsarno-
kok, játékterek, udvar , kert stb.) 

A 37 államból beérkezett anyagot Victor 
Franke, a Bureau kutatás i osztályának tagja, 
két főrészben dolgozta fel: az elsőben (7—62. 1.) 
t á rgy i címszavak szerint foglal ja össze a má-
sodik résznek (63—198. 1.) az egyes országokból 
beérkezett hivatalos nyersanyagát . Amabban 
rendben a 2. kérdésben felsorolt részletekről 
számol be: ez a rész eddigelé egyedül áll a szak-
irodalomban és az értékesíthető tanulságoknak 
olyan tömegét tartalmazza, hogy mintegy „Isko-
lai építkezésekre való utasí tásként" szolgál-
hatna, amiért is az illetékes tényezőknek figyel-
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mébe ajánl juk. Felet te sajnálatos, hogy a kép-
viselt nemzetek társaságában Magyarország 
nincsen képviselve, amit az sem enyhít, hogy 
Romániát, Törökországot, Oroszországot és Ja-
pánt hasonló sors érte, viszont Hait i , Peru, 
Siam, Danzig stb. beküldték adataikat . Tudjuk, 
hogy nálunk is nagy gondot fordí tanak az is-
kolai építkezésekre, amire nézve elegendő a 
„Magyar Népoktatás" című hivatalos kiad-
ványra (1928, 369 1., 29 tábla) utalni . A Bureau 
derék munkájának értékét néhány mintaterv-
nek és országonként az idevágó irodalomnak 
közlése csak fokozta volna. Ezzel talán sike-
rül t volna a legjobb és legszebb iskolaépület 
képét és berendezését a világ elé állítani, k f . 

G. A. Yoakam and R. G. Simpson: An Intro-
duction to Teacking and Learning. (Bevezetés a 
taní tás és tanulás elméletébe és gyakorlatába.) 
New-York, 1935, X + 498 lap. 

A két szerző tapasztalatok a lapján megálla-
pí t ja , hogy az amerikai tanítóképzés nem meg-
felelő sem elméleti, sem gyakorlat i vonatkozás-
ban: túlnyomó emléző könyvanyagával és alap-
vető technikai készültség hí ján a jelölteket kö-
zönyös mesteremberekké (indifferent crafts-
men) neveli. Ennek ellensúlyozására a tanítás 
közvetlen megfigyelése és- tanulmányozása ér-
dekében először 25 mintataní tás t szerkesztettek, 
majd az ezekből leszűrhető általános tanulsá-
gokat a címbeli kiegészítő kötetben dolgozták 
fel részletesen. Ez bevezetésként a tanítás és 
tanulás alapvető elveivel foglalkozik, azután 
mindegyiknek gyakorlatával , hatásával és tech-
nikájával, majd formáival és együttes érvénye-
sítésével. E fejezeteken belül át tekinthető tago-
lásban és szerves egymásutánban szó esik a ta-
nítás és tanulás szinte minden elképzelhető 
módszeréről, el járásáról a régiektől a legújab-
bakig. (Például drill 188, motoros, asszociáló, 
kísérleti, alkotó taní tás stb. 282 f.) Az eligazo-
dást, a tar ta lmat röviden jelző, részletes Index 
(489—98. 1.) nagyban megkönnyíti . Említésre-
méltó az anyagnak újszerű (mondhatnók: ere-
deti amerikai) módszeres feldolgozása is: feje-
zetenként rövid bevezetés, az anyagnak nyom-
dailag is szemléltetett tagolása kisebb részekre, 
tanulságok összefoglalása, ezeknek kifejlesztése 
és érvényesítése a hallgatókhoz intézett kísér-
leti kérdések és tesztek alakjában kapcsolatos 
problémák kitűzése, végül fejezetenként a vo-
natkozó irodalom a tar talomnak rövid jelzésé-
vel (bibliographic raisonnée). Val l juk meg, hogy 
ez a dolgok mélyére törő módszer felette alkal-
mas a hallgatók önálló gondolkodásának és ön-
tevékenységének fokozására és a r ra , hogy a 
jövő tanítóban a mindenben való tudatosságot 
megrögzítse. Az említett szakirodalmi áttekin-
tések szinte kivétel nélkül amerikai (angol) szer-
zők munkáira szorítkoznak, ami tudományos 
szempontból kifogásolható. Ám azért a minta-
szerű nyomdai kiál l í tásban megjelent értékes 
munkának alapos tanulmányozása, a benne fel-
dolgozott gazdag anyag miatt, komoly és a gya-
korlatban érvényesíthető tanulságokkal fogja 
gyarapí tani az olvasót. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A varsói általános iskoláztatás. 
Varsó Lengyelország feldarabolása alatt bi-

zony nagyon s i ra lmas helyzetben volt, ami az 
elemi iskola számait illeti, hogy a minőségről 
már ne is beszéljünk. Oroszországban nem vol t 
kötelező az iskolábajárás és az eloroszosító 
szellem a kongresszusi vidéken sokaknak el-
vet te a kedvét az iskolától. Az új jászületet t 
Lengyelországban a felszabadítás pi l lanatában 
nagyon nagy leiadat hárult Varsó városi t aná-
csára, hogy minél rövidebb időn belül meg-
felelő számú iskolát állítsanak fel és hogy el-
helyezzék azokban lehetőleg az összes iskola-
köteles gyermekeket. Ez az akció még ma sincs 
befejezve és sok áldozatot k íván. A nehéz idők 
ellenére sem szünetel s az utolsó években is 
nagy lépésekkel haladt előre. íme, néhány szám: 

Összesen 178 nyilvános népiskolája van V a r -
sónak — 1372 tanteremmel, amelyekben 122 ezer 
gyermek tanul. Ebből a számból 35 iskola bé-
relt lakásokban van, a lakók védelmére bízva; 
46 — a város ál tal bérelt, speciális szerződéssel 
kikötött épületekben; 16 iskola fabarakban van ; 
57 iskola 27 s a j á t kőépületben van, melyeket 
1934-ig építettek fel; 24 iskola 10, a város ál ta l 
adományozott és 1934-ig felépítet t épületben 
foglal helyet. 1935-ben 10 iskolaépületet ad tak 
át használatra, amelyben 168 iskolaterem van ; 
ha t további épületet, mely még nyers állapot-
ban van s 70 termet foglal magában, a jövő 
évben fognak átadni . Ezután m a j d sor kerül a 
fabarakok likvidálására is s helyükbe tégla-
épületek feláll í tására, mely minden higiéniá-
nak megfelel, ezután pedig a pr ivát lakások-
ban bérelt helyiségek átadása, melyek amúgy 
sem felelnek meg a pedagógiai követelmények-
nek. Amint lá t juk, itt a népoktatás terén óriási 
hiányok vannak még. 
Miesiecznik Pedagogiczny. 

Gyógyiskola a lengyelországi Kubalonkában. 
Az 1936—37. év elején nyilt meg Kubalonká-

ban a va jdaság által fenntar tot t gyógyiskola, 
mely a tüdővész elleni szanatóriumban nyer t 
elhelyezést. Pé ldás intézmény ez, az egyetlen 
a maga nemében egész Lengyelországban. Az 
ipari vidékekről származó, t i időbaj jal fenyege-
tet t gyermekeket küldik ide. Teljes hétosztá-
lyos elemi iskolát szerveztek, hogy a gyermek 
a négyhónapos szanatóriumi kezelés alatt (át-
lag tudniilik ennyi ideig fog t a r t an i a kezelé-
sük) nem veszít semmit a tanulmányaiban. Az 
iskolai tanítás metódusa, va lamint az órák 
száma a gyermek egészségi állapotától lesz f ü g -
gővé téve. 360 gyermek befogadására szánták 
ezt az intézményt. 
Miesiecznik Pedagogiczny. 

Az egészség mint közgazdasági tényező. 
A skót társadalmi-orvosi tá rsaság minap i 

ülésén dr. Lelean edinburgi egyetemi tanár kö-
zölte, hogy Angolország polgárainak betegsége 
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következtében közvetlenül vagy közvetve évi 
300 millió fontnyi veszteséget szenved. E z az 
óriási összeg a kezelési kiadásokból és a bete-
gek jövedelmének csökkenéséből származik. 
Megfelelő intézkedések által, úgymond, ennek 
az összegnek kilenctizedrészét meg lehetne ta-
kar í tani és ezzel az államadóságokat fedezni. 

Franciaország 
„Film — Enseignement et Vulgarisation par 
l'Image et par le Son (Film — a kép és hang 
ú t j án való taní tás és népszerűsítés) címmel ú j 
f rancia pedagógiai folyóirat jelent meg, amely 
az oktatófilm szolgálatában áll és a köz-
oktatásügyi minisztérium és a Musée Péda-
gogique több t ag j á t számít ja munkatársai közé. 
Az előszó értelmében az iskolánkívüli népokta-
tás t is felvette működési körébe. K iadó ja : 
MM. J . B. Bailliére et Fils. 19 rue Hautefeuille, 
Par is , Vie. 

Bulgária népoktatásiigye 
A mostoha közgazdasági viszonyok ellenére 

a nép-, közép- és főiskolai tanulók száma ör-
vendetesen emelkedik. 1911—12-ben 4,790.000 la-
kos mellett 568.629 tanuló volt. Ezeknek száma 
1925—26-ban felszökött 661.000-re, 1929—30-ban 
799.000-re, 1930—3l-ben 982.000-re, ma pedig már 
túl van az egy millión. Öt bolgár t anu lóra át-
lag egy mohamedán esik. Az iskolaköteles 
gyermekek közül á t lag 8% nem jár iskolába. 

Az iskolakötelezettség meghosszabbítása 
Franciaországban 

E r r e vonatkozólag J ean Zay közoktatásügyi 
miniszter törvényjavasla tot nyúj to t t be, ame-
lyet következőképen okol meg: A tervezet két 
hiányon akar segíteni: egyrészt a f ranc ia i f jú -
ság munkanélküliségét csökkenteni, másrészt 
kielégítő értelmi és nemzeti nevelésre módot 
adni. A tervezet az iskolakötelezettséget a 14. 
életévig hosszabbítja meg, míg eddig csak ki-
vételes esetekben volt lehetséges a népiskolát 
a 13. életéven tá l is látogatni. A kormány fel-
h ív ja a helyi kormányzatokat , hogy 1936 októ-
ber l-étől kezdődően gondoskodjanak a szüksé-
ges ú j osztályokról és tanerőkről. Kellő iskola-
épületek hí ján a törvény csak 1937 október 
1-én lép életbe. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A Társaság 
szeptember 19-én kezdte meg idei rendes fel-
olvasó üléseinek sorozatát nagyszámú közön-
ség jelenlétében. Az ülést a Társaság elnöke, 
Komis Gyula dr. á l lamti tkár nyitotta meg 
„Testi kultúra és világnézet" c. mélyenszántó és 
nagy tetszéssel fogadott előadásával. Ezu tán Kiss 
József muta t ta be Kovács János dr. ny. igaz-
gatónak „Középfokú mezőgazdasági oktatá-
sunk" c. tanulmányát , amely Loczka Alajos-
nak ugyanilyen t á rgyá és a Magy. Pedagógiai 
Társaságban elhangzott előadásával foglalko-

zik behatóan és kr i t ika i szempontból. Kovács 
k i fe j t i sa já t nézeteit ez iskolák szervezetéről, 
tanerőinek képesítéséről és a szaktárgyak s 
közművelődési t á rgyak óraszámának vitás ará-
nyáról . 

Tóth Antal dr., a budapesti óvónőképzőinté-
zet tanára , „A magyar kisdednevelés és óvónő-
képzés reformja" c ímű előadásában rámutatot t 
ar ra , hogy a jövőben a kisdedóvodának három 
feladatot kell megoldania: a nevelést, az 
egészségvédelmet és a szociális gondozást. 
E h á r m a s feladathoz három egyén összhangzó 
m u n k á j a szükséges: az óvónőjé, az orvosé s a 
védőnőé. A nemzet minden társadalmi rétegét 
á tfogó ú j egészségvédelmi törvényre van szük-
ség, amelynek lényege a család- és gyermek-
védelem. Ez a munkaterüle t a belügyminiszter 
hatáskörébe tartozik. Ezért szükségessé vált, 
hogy az óvodák is ennek hatáskörébe Kerülje-
nek. Az intenzívebb egészségvédelem és testi 
gondozás érdekében az óvókat napközi ottho-
nokkal kellene egybekapcsolni és kiküszöbölni 
a régi iskolaszerűség maradványai t . A foglal-
kozási nemek, eszközök és témakörök revízió-
já t is meg kell oldani. Az óvónőképzés 1926-ban 
megvalósított alapelvei és keretei ma is helye-
sek. A reformálásra főként a t isztán gyakor-
lati jellegű IV. évfolyam tanulmányi idejének 
tar ta lmasabb felhasználása végett van szük-
ség. A gyakorlati pedagógiai kiképzés az óvónő-
képzők napközi otthonnal kapcsolatos minta-
óvóiban történjék. A jövőben még több egész-
ségtani ismeretet s az óvónői h ivatás t szolgáló 
gyermektanulmányi és egészségügyi gyakor-
latot szerezzenek a IV. évfolyam növendékei. 
Kívánatos, hogy egy orvosi képesítéshez kö-
tött t anár i állás is szerveztessék. Az I., II . és 
I I I . évfolyam tan te rve is módosításra szo-
ru l : főként a nevelést anulmányi tárgyak di-
dakt ikai sorrendjét illetően. Végül a képesítő-
vizsgálat kívánatos re formjá t ismertette. 

A Kecskeméti Református Egyházmegyei 
Tanítóegyesület szeptember hó 23-án, Kiss 
Gyula ceglédi felügyelő-igazgató elnöklésével, 
Jászkiséren t a r to t t a évi rendes közgyűlését. 
A közgyűlésen, az egyesület t ag ja in kívül 
megjelentek: Kiss Zsigmond, Hegedűs Kál-
mán dr. országgyűlési képviselő, egyházi fő-
gondnok, Gócza József jászkiséri ref. lelkész, 
Drozdy Gyula, lapunk főszerkesztője, a megye-
beli és környékbeli róm. kat. népiskolák, pol-
gár i iskolák és középiskolák képviselői, a 
kecskeméti ref. tanítónőképző- és a körösi roi. 
tanítóképző-intézet t anár i kara. 

Kiss Gyula elnöki megnyitójában a korszerű 
nevelés gondolataival foglalkozott igen mé-
lyen já ró gondolatokkal. Elnöki előterjesztésé-
ben ki tér t mindazokra az erkölcDi és anyagi 
kérdésekre, amelyek a tanítóság egyetemessé-
gét és az egyesület vezetőségét az előző gyűlés 
óta foglalkoztatták. Az elnöki előterjesztések 
u tán Borbély J á n o s jászkiséri ref . igazgató 
taní tó „Községünk lakosainak eredete és le-
telepedése" címen tar to t t pedagógiailag igen 
szépen felépített minta taní tás t . U tána Drozdy 
Gyula „A taní tásra való előkészülés és a váz-
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latkészítés módja" címen t a r to t t előadást, me-
lyet a hallgatóság nagy érdeklődéssel kísért s 
a kapott felvilágosításokat hálásan fogadta. 
Tantó János jászkiséri ref. tanító „A vallás-
erkölcsi nevelés lehetőségei a népiskolában" 
című értekezését olvasta fel, amelyekből igen 
határozott vonalakkal domborodtak ki a vallás-
erkölcsi nevelés gyakorlat i lehetőségei. Az 
alapszabályok módosítása, a pénztári jelentés, 
az ORTE és az Országos Szövetségi ügyek meg-
beszélés után közös ebédre gyűl t össze a taní-
tóság, amelyen Kiss Zsigmond esperes a taní-
tói hivatás fontosságáról s az újabb nevelési 
i rányzatról mondott gondolatokat és érzéseket 
mélyítő beszédet. Hegedűs Ká lmán dr., a ke-
rület népszerű országgyűlési képviselője éles 
meglátással szólt az egységes népoktatás ki-
építésének fontosságáról, népoktatási rendsze-
rünknek a magyar nép életszükségeihez sza-
bott kiépítéséről és a taní tóság nemzetépítő 
munkájáról . 

H Í R E K 

A zalai népművelök keszthelyi 
tanfolyama. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
r ium Zala vármegye 1 örvényhatósági Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottsága a zalai népmű-
velés egységesítése, kimélyítése és erőteljesebb 
megindítása céljából a lelkészek, közigazgatási 
tisztviselők, orvosok, tanái ok, tanítók részére 
szeptember hó 10-től 12-ig Keszthely községben 
népművelési előadóképző-tanfolyamot rendezett. 
A háromnapos tanfolyamon 15 óra keretében az 
iskolánkívüli népművelés hivatot t vezetői is-
mertették a népművelés történetét, szervezetét, 
anyagát és főbb kérdéseit. 

Az előadóképző-tanfolyamot, szentmise hall-
gatása után, dr. Szerecz Imre a keszthelyi pre-
montrei reálgimnázium igazgatója nyitotta meg. 
Utána Lillik Béla vm. népművelési t i tkár Bödy 
Zoltán alispán, elnök üdvözletét tolmácsolta az 
előadói karnak és a hallgatóknak. 

A tanfolyam első előadója dr. Szerecz Imre 
reálgimnáziumi igazgató „A mi világnézetünk" 
címen tar tot t előadást, amelyben a mai kor böl-
cselői, írói, művészei lelki tükrén át szól a világ-
nézeti kérdésekről. A bevezető előadás u t án 
Lillik Béla vm. népművelési t i tkár fej tegeté-
sében ismerték meg a hallgatók a népművelés 
célját, módszerét és ágazatait . Az előadás fő-
ként gyakorlat i tanácsokkal vi lágítot ta meg a 
népművelő munká já t . Rozsnyay József várme-
gyei gyümölcstermelési intéző a zalai gyümölcs-
termelés kérdéseivel foglalkozott. 

Az első nap utolsó előadója dr. Kukuljevic Jó-
zsef ny. gazdasági akadémiai t anár a kisgazdák 
állattenyésztési kérdései felől, különösen az is-
kolánkívüli népművelés terén hasznosítható 
tájékoztatást nyúj to t t . 

A második nap első előadója dr. Stolp Ödön 
m. kir. gazd. főtanácsos, a keszthelyi gazdasági 

akadémiai igazgató, a búzatermelés világproblé-
májáról beszélt s különösen a minőségi búzaféle-
ségek termeléséről szólt. Dr . Pataky Már ia tan-
ügyi t i tká r a női népművelés feladatairól és 
eszközeiről beszélt. Fejtegetései megvilágították 
a népművelés előadóinak azokat a módokat, 
amiket a népművelők a magyar női lélek kiala-
kításánál, k i f ínomításánál az iskolánkívüli nép-
művelés keretében alkalmazhatnak. Különösen 
kiemelte a háziasságra, takarékosságra és ok-
szerű gazdálkodásra vezető irányelveket. Dr. 
Fára József Zala vármegye főlevéltárosa „A 
néprajz a népművelés szolgálatában" című elő-
adásában a néprajzi ismereteknek a népműve-
lésben való hasznosítását méltatta. Móra János 
zalaegerszegi reálgimnáziumi tanár nagysikerű 
előadást tar to t t Gárdonyi Gézáról. Borbély Jó-
zsef miniszteri számvevőségi főtanácsos „A nép-
művelés ügyvitele és gazdálkodási rendje" cí-
men ta r to t t előadásában a magyar népművelés 
múlt jával és jelenlegi organizációjával foglal-
kozott és ismertette más országok népművelését 
is. A második nap előadásain résztvett dr. 
Brand Sándor vármegyei főjegyző, akit Lillik 
Béla népművelési t i tkár üdvözölt. 

Dr. Medve István kir. tanfelügyelő, ügyvezető 
elnök, a tanfolyam befejező napján megjelent 
dr. Libcr Béla tankerület i főigazgatót és Bödy 
Zoltán alispán, elnököt üdvözölte. Utána Ko-
háry Andor m. kir. őinagy a nemzetvédelemről 
értekezett. Dr. Kontra László törvényhatósági 
m. kir. t isztifőorvos az iskolánkívüli népműve-
lési tevékenységek keretében tárgyalható min-
dennapi egészségügyi kérdésekről tar tot t gya-
korlati jelentőségű előadást. Bcnkő Sándor m. 
kir. gazdasági tanácsos, országos háziipari fő-
felügyelő, a háziipar nemzetgazdasági jelentő-
ségét, az iskolánkívüli népműveléssel való szo-
ros kapcsolatát ismertette. Dr. hisztray Gyula 
miniszteri t i tkár a népkönyvtárak szervezetét 
és feladatát vázolta szépen felépített előadásá-
ban. Rámuta to t t arra, hogy a népkönyvtárak 
mily nagy jelentőséggel bírnak a falusi nép-
művelésben. 

A háromnapos tanfolyam előadássorozatát dr. 
Békefy József tanügyi s. t i tkár zene- és ének-
számokkal fűszerezett hangulatos előadása fe-
jezte be. 

Bődy Zoltán Zala vármegye alispánja, mint a 
vármegyei népművelési bizottság elnöke záró-
szavaiban rámuta to t t a népművelési előadó-
képző-tanfolyam változatos előadássorozatára s 
hangsúlyozta az iskolánkívüli népművelés nagy 
fontosságát. Köszönetét fejezte ki a tanfolyam 
előadói karának, hallgatóságának és további 
munká juk ra a Mindenható áldását kérte. Kauzly 
Gyula csatári esperesplébános a hallgatók nevé-
ben mondott köszönetet Zala vármegye alispán-
jának, a tanfolyam rendezőjének és előadói ka-
rának. 

A népes, látogatott tanfolyam hallgatósága 
a községek vezető értelmiségének legértékesebb 
tagjaiból tevődött össze. A tanfolyamnak 151 
rendszeres hal lgatója volt. Foglalkozás szerinti 
megoszlásuk: 11 r. kat. lelkész, 3 prot. lelkész, 
83 tanító, 24 tanítónő, 19 jegyző és 11 tanár , ta-
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nárnő, orvos és közigazgatási tisztviselő. A tan-
folyamot a felsoroltakon kívül naponta mint-
egy 30—40-en látogatták. Soraik közt láttuk dr. 
Berkes Ottót, a premontrei rendű gimnáziumok 
főigazgatóját, dr. Huszár Pál j á r á s i főszolga-
bírót stb. 

A tanítói munka értékelése és elismerése. A 
tanítói munka megbecsülésére követésre méltó 
példát mutatott a gyomai re formátus iskola-
szék. Az iskolai év kezdetén a református 
nagytemplomban iskolaszéki díszgyűlés volt, 
melyen megható módon emlékeztek meg Szőke 
Ferenc igazgató-tanító érdemeiről, aki 38 évi 
eredményes tanítói munkálkodása után — sa-
já t kérelmére — nyugalomba vonult. Az is-
kolaszéki díszgyűlésen több ezren jelentek meg. 
Ott volt az egyház presbitériuma, a főszolga-
bíróság, a községi elöljáróság, az összes egy-
házak képviselői, a hivatalok, egyesületek meg-
bízottai & a volt tanítványok hatalmas nagy 
serege. Felekezeti és társadalmi különbség nél-
kül Gyoma lakossága együtt volt ezen az ün-
nepélyen. A díszgyűlésen Répás Pá l reformá-
tus lelkész, iskolaszéki elnök köszöntötte az 
ünnepeltet s közben megemlékezett a központi 
iskola — melyben Szőke Ferenc is tanított — 
ötven éves jubileumáról. Bay József lelkész az 
egyháztanács nevében köszöntötte az ünnepelt 
Szőke Ferencet. A tanítótestület részéről Hajdi'i 
Béla igazgató-tanító mondott búcsút a munka 
mezejéről távozó kartársnak. Szőke Ferenc 
köszönetet mondott egyházának az elismeré-
sért s azért, hogy arcképét az egyháztanács 
termében megörökítette. 

A Népiskolai Egységes Vezérkönyvek si-
kere. Hogy a Népiskolai Egységes Vezérköny-
veket a tanítóság a legnagyobb megértéssel 
fogad ja és eredményesen használja , misem bi-
zonyí t ja jobban, mint az, hogy a sorozat egyes 
kötetei már több kiadást értek el. Most Quint 
József és Drozdy Gyula: Reszéd és értelem-
gyakorlatok az I. osztályban c ímű kötet jele-
nik meg harmadik kiadásban. A sorozatban a 
napokban a következő kötetek jelennek meg: 
Szalatsy Richárd és Ferenczi István: A törté-
nelem és a polgári jogok és kötelességek taní-
tása. Drozdy Gyula: A földrajz tanítása a 
IV. osztályban. Kaposi Károly és Stolmár 
László: A természetrajz tanítása a III. és IV. 
osztályban. Valamennyi vezérkönyv, óráról-
órára haladva, mintataní tásokban dolgozza fel 
a tantervi anyagot. 

Kósa Kálmán gyásza. Özvegy aknasugatagi 
Kósa Kálmánné, született könyöki Gáspárdy 
Malvin, királyi táblabíró özvegye, szeptember 
hó 24-én Egerben elhúnyt. A nemesszívű nagy-
asszony földi maradványa i t szeptember hó 
24-én nagy részvét mellett helyezték örök nyu-
galomra az egri „Fájdalmas Szűz"-ről nevezett 
temetőben levő családi sírboltba. Az elhúnyt-
ban Kósa Ká lmán dr. kultuszminisztériumi 
tanácsos, lapunk munkatársa édesanyjá t gyá-
szolja. Mélységes fá jda lmában őszinte részvét-
tel osztozunk. 

A tanítói munka elismerése. Pusztaszer község népe 
Jaksa János községi igazgató-tanítót, érdemeinek el-
ismeréséül és ragaszkodásának, szeretetének kifejezé-
séül, egyhangúlag községi képviselővé választotta. 

Zászlóavatás. A romhányi Földműves Dalárda szep-
tember hó elején szép ünnepség keretében avatta fel 
győzelmének jelvényeit: egy selyem zászlót és két 
pompásművű ezüst serleget. A Földműves Dalárda 
Sebestyén Béla rk. vez. kántortanító alapító karnagy 
vezénylete alatt a nyár folyamán résztvett dalosverse-
nyeken és pedig Diósjenőn és Siófokon első díjat nyert 
és ezzel két ú jabb győzelmi jelvénnyel gyarapította 
hírnevét. A zászlóanyai tisztséget gróf Almást] Imréné, 
a koszorúsanyai tisztséget pedig dr. Hetényi Rezső 
járási főszolgabíró neje töltötte be. Az eseményszámba 
menő ünepélyen résztvettek Nógrád és Hont vármegyék 
vezetői közül számosan. A zászlószentelés! a község ősi 
templomában Filó István esperes-plébános végezte. 
Este a díszvacsorán dr. Pacolay Zoltán kormány-
főtanácsos, vm. tiszti főügyész avatta fel a siófoki győ-
zelem ezüst serlegét. 

Mátészalkán felavatták az ország első „Hősök 
emlékiskoláját". Magasztosabb elgondolás még 
nem igen valósult meg annál, amely a volt szat-
mári 5. gyalogezred hősi halottainak emlékét 
van hivatva megörökíteni. Néhány ideális lelkű 
áldozatkész volt 5-ös tiszt elhatározta, hogy az 
ezred hősi halottainak emlékét valamilyen for-
mában megörökíti. Ekkor jöt t az a gondolat, 
hogy szebb, maradandóbb és kifejezőbb emlé-
ket nem ál l í that , mintha megépíti a „hősök em-
lékiskoláját". Munkával, ki tar tással és a minden 
oldalról megnyilvánuló áldozatkészséggel a szép 
eszme megvalósult és f. évi szept. hó 13-án a 
nagyszerű elgondoláshoz hasonló keretek között, 
a felavatás is megtörtént. A fenkölt gondolat 
— mely márványba vésetten egy ú j iskolával, 
a soha el nem múló hála jeléül a hősök emlékét 
megörökítette —, gyönyörű valósággá változott. 

Ott volt az ünnepségen a kultuszminisztérium 
képviseletében dr. Kósa Ká lmán miniszteri taná-
csos, Kehrer Káro ly tanügyi főtanácsos, dr. vi-
téz Bessenyey Lajos tankerület i főigazgató, dr. 
Hoffmann I s tván tanügyi tanácsos és a megyei 
élet vezetői, élükön Pécsújfalussy Péchy Sza-
bolcs főispánnal és dr. Streicher Andor alispán-
nal. Ott vol tak az ezred volt tisztjei és legény-
sége nagy számmal. 

Az avatóbeszédet dr. Piacsek Rezső kir. tan-
felügyelő — az egykori ötös tiszt — tar to t ta , 
mint akinek lelkes m u n k á j a és a hősök i ránt 
érzett kegyelete elsősorban já ru l t hozzá az is-
kola létrehozásához. Az anyagiak előteremtésé-
ben fáradságot nem ismerve, a nemes célt szem 
elől nem tévesztve dolgozott, hogy az ország első 
ilyen iskolája adassék át szent hivatásának. 

Legmeghatóbb része volt az ünnepélynek a 
volt ötös katonák díszmenete az emlékmű előtt, 
amikor rokkant vagy haj lo t thá tú , őszhajú vité-
zek adták meg a tiszteletet elesett baj társaik-
nak, akikkel együtt szenvedték végig a nagy 
háború minden borzalmát. Nem maradt szem 
szárazon s nem volt senki, aki meghatódottan 
ne nézte volna e néma tisztelgést. 

Koszorút küldött a kultuszminiszter ú r őnagy-
méltósága. továbbá a volt ötösök, frontharcosok, 
a vármegye, Mátészalka nagyközség, a várme-
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gyei tanítóegyesület, a helyi nőegyesületek és 
az iskolák. 

Áll az emlékmű, nagy idők szimbóluma, gaz-
dag aratást óhaj tva az iskolában fejlődő szép 
vetésnek, az Üj-Magyarország veteményes kert-
jének. Legyen úgy, mint ahogy a megáldáskor 
elhangzott: „Áldott legyen az, aki kigondolta, 
aki tervezte, aki benépesítette, aki benne tanít, 
aki benne jár, áldott legyen az az ú j liliomos 
gyermeksereg, amely mint egy ú j keresztes had-
sereg indul az iskola falai közül Nagy-Magyar-
ország meghódítására." Hirdesse ez az iskola 
— min t a hősök vitézségének szimbóluma —, 
hogy az a nemzet, mely hőseit így tiszteli, nem 
veszhet el s hirdesse a felnövő i f jú ságnak a 
szebb magyar jövendő reménységét: a magyar 
fe l támadást ! 

A Közművelődési Itáilióeluadássorozat októberi mű-
sora. Oklóber hó fo lyamán minden v a s á r n a p délután 
Va5 órakor , Budapest I. á l lomásán a következő elő-
adások hal lhatók: Október í-én dr. Asztalos Miklós 
Pázmány Péterről, a nagy magyar b íborosró l lart elő-
adást , akinek életműve, az általa a lapí tot t egyetem és 
i roda lmi munkáiban kicsiszolt gyönyörű m a g y a r nyelve, 
még m a is elevenen ha tó tényezője a m a g y a r szellemi 
életnek. — Dániáról, a minta kisgazda-államról fog 
október 11-én beszélni dr. Reichenbach Béla, be-
muta tva , hogyan fe j lődöt t ki ott a mezőgazdaságnak 
olyan rendszere, mely kizárólag kisgazdaságokon alap-
szik, de amely a művelés i ágak megoszlásában, a ter-
melési módok egyöntetűségében, valamint az egyesületi 
és szövetkezeti élet fej let tsége által az értékesítésnél 
cé l tudatos egységben jelentkezik. — Október 18-án 
a magyar vasutak keletkezéséről olvas fel dr. Eszláry 
Sándor , megemlékezve arról , hogy mikén t alakult át 
a régi posta-kocsis világ, m i k o r az első vasu taka t kezd-
ték építeni a mult század negyvenes éveiben, hogy 
bűvöl te el Petőfit az első magyar vasút, mely Pesttől 
Vácig jár t . Azután e l m o n d j a Széchenyi ha ta lmas ter-
veit a magyar vasúthálózat kiépítésére Budapes t köz-
pont jáva l , mely csak ha lá la után valósult meg, végül 
Baross zónarendszerét , a vasút gazdasági, kul turál is és 
szociális jelentőségét ismerteti . — A toll és a ceruza 
őseiről fog előadni dr. il/oravek Endre október 2i>-én, 
m i k o r még nem papí r ra , hanem agyagtáblára , papy-
rusz-tekercsekre, pe rgamenre írtak, m i k o r ecsettel fes-
tették a díszes betűket a szerzetesek a kódexek hártya-
lap ja i ra és ku tyabőr re í r ták a nemesi á rmál i sokat , meg 
d ip lomáka t . 

Szerkesztői lemondás, Tialogliné Hajós Teré-
zia annak a közlésére kér t fel, hogy „A Ma-
gyar Urigyermekek Lap ja" című gyermeklap 
főszerkesztőségéről lemondott. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Kinevezések. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter: Perlakiné Kacsóh Magda gyálligeti, 
Perczel Jú l ia pesthidegkúti, dr. Bándiné Szo-
mor Erzsébet kiskundorozsmai, Siiteőné Siiteő 
Mar ianna kiskunhalasi, Nagy I r m a kiskun-
halas—zsanai, Lukács Erzsébet szeged—Pálffy-
tanyai , Csajághy Margi t szegvár—kórogyparti, 
Hetényi Vilma pilisszántói, Na imányi Gizella 

barabási, F ü r c h t Ferenc kiskunhalasi, özv. dr. 
Zadubánné P l a n k Olga vecsési, Puszta i J ános 
szeged—madarásztói, Lengyel Sándor tompái, 
Lajkó János csongrádi, K a l a s Zoltán jászberé-
nyi, Vörös Pá l csanyteleki, Va rga T. I d a kun-
ágotai, Véghelyi I rén pestszentlőrinci, Kolman 
Erzsébet solymári, Nedeczky Margit kunszent-
mártoni, Kepka Jolán gödöllői, Horváth Olga 
dunabogdányi, Matternyi I s tván csorvási, Vihar 
Anna nagykovácsii . özv. Tarsolyné Kéry Jo lán 
vésztői, Pe t res László jászárokszállási, Vár -
nainé Somogyi Mária törökszentmiklós—puszta-
kengyeli, Ká l l ay Margit nyírábrányi , Jeke l fa lu-
syné Mudin I lona kispest—munkástelepi, Bocs-
kay Katal in budapesti, Nyikoia Már ta duna-
kilitii, Burány iné Kohut Erzsébet szanki, Csu-
mit ta Margi t jászárokszállási, Túrán Béla tisza-
őrsi, Ribar i ts Ágnes ivádi ál lami helyettes taní-
tókat segédtanítókká kinevezte. 

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

ter a Királydíjas Pécsi Dalárdának, amely a 
baranyavármegyei és pécsi népiskolák dalos-
ünnepével kapcsolatban 28 díszes okmányt sa-
j á t költségén készíttetett és adományozott 
a közreműködő taní tókarnagyoknak, továbbá 
Horváth Mihály pécsi gimnáziumi és Kutor 
Ferenc pécsi róm. kat. tanítóképzőintézeti ta-
nároknak, akik ugyanebből az alkalomból a 
rendelkezésre bocsátott karművek egybeállítá-
sá t és összhangosítását d í j ta lanul végezték, 
köszönetét nyi lvání tot ta . 

Könyvajánlás. 
A szerző neve: Ká rpá t i Aurél. A könyv címe: 

A menekülő lélek. A kiadócég: Vajda J á n o s 
Társaság. A megjelenés- helye és ideje: 1933. A 
könyv a lak ja : 8 ad rét. A könyv ára : fűzve 2-40, 
kötve 4 P. Az a ján lás mely iskolafa jok könyv-
tára i számára való beszerzésre vonatkozik: 
Középiskolák t aná r i könyvtárai számára. 

A szerző neve: Lampért Géza. — A könyv 
címe: Csendes Ünnep. — A kiadócég: Singer és 
Wol fne r R t — A megjelenés helye és ideje: 
Budapest , 1928. — A könyv folyóirat a l a k j a : 
8-ad rét, fűzve. — A könyv á r a : 4 pengő. —• Az 
ajánlás, moly iskolafajok könyvtára i számára 
való beszerzésre vonatkozik: a középiskolák 
t anár i könyvtára i számára. 

Folyóirat ajánlása. 
Szerkesztők neve: Csuka Zoltán és Kán to r Jó-

zsef. A folyóirat címe: „Láthatár ." A kiadócég: 
Studium könyvkiadó rt, A megjelenés helye és 
ideje: Budapest IV, Kecskeméti-u. 8. A folyó-
i ra t a lakja : 8-ad rét. A folyóirat á ra : 20 pengő. 
Az ajánlás, mely iskolafajok könyvtára i szá-
mára való beszerzésre vonatkozik: a középisko-
lák tanár i könyvtára i ra . 



20. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
753 

Kedves Kartársak! 
A kiadóhivatal a mult hó folyamán kiilön 

levélben felhívta a Néptanítók Lapja előfize-
tőit a hátralékos díjak rendezésére. Ezeket a 
felhívásokat a kedves Kartársak figyelmébe 
ajánljuk. Kérjiik, hassanak oda, hogy az 
Igazgatóság, illetve Iskolagondnokság az elő-
fizetési díjakat, sőt igen sok esetben a tekin-
télyes összegű hátralékokat most rendezze, 
amikor a költségvetési tételek fedezete már 
rendelkezésre áll. Ez alkalommal is felhív-
juk a tek. Igazgatóságok és Iskolagondnok-
ságok figyelmét a V. K. Minisztérium 820— 
4—106 1930. VIII . d. számú rendeletére, 
melynek értelmében a Néptanítók Lapja elő-
fizetési díja az állami-, községi-, izraelita-, 
társulati-, magán- és érdekeltségi elemi isko-
lák évi költségvetésébe felveendő. 

Szerkesztőség. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
Kartársaink közös óhajának megfelelően lapunkban meg-
nyitjuk a „Szerkesztői üzenetek" rovatát. Ebben a rovat-
ban röviden válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket 
Kartársaink hozzánk intéznek s amelyek a tanítóság 
egyetemességét is érintik. Annak, aki leveléhez megcím-
zett és kellően bélyegeit borítékot csatol, ügy, mint eddig, 

ezentúl is levélben válaszolunk. 

B. K. Szeged. Szíveskedjék megírni, hogy hányadik fize-
tési osztályban és fokozatban van, mert enélkül nem tud-
juk kiszámítani, hogy mennyi nyugdíj illeti meg. Csak az 
1921. évi július 26-ika előtti időt számítják be. — S. L. 
Az órarendben azokat az órákat kell összevontan tanítani, 
amelyek a hivatalos óratervben össze vannak vonva. •—-
K. M. Kísérje figyelemmel a lapunkban most folyó s a 
vázlatkészítésre vonatkozó cikksorozatot. Azt hisszük, 
ez megvilágítja ezt a kérdést. — H. V. A körzeti iskola-
felügyelőnek van igaza. A jegyzőkönyvet alá kell írni 
s különvéleményét mellékelni. — B. E. Az egyéni lapo-
kat az osztálytanító tartozik kiállítani. Tessék elképzelni, 
hogy mi lenne akkor, ha pl. egy 30 tagú tantestületben 
az igazgatónak kellene mintegy 1500 gyermek egyéni 
lapját kiállítani?! Egy embernek ez rengeteg munkát 
jelentene, míg megosztva édeskevés. — A. S. A napok-
ban megjelenik. Az Egyetemi Nyomdánál havi két-
pengős részletfizetésre is megrendelhető. Minden óra 
anyaga ki van benne dolgozva. —- G. I. Az általános 
továbbképző iskola tanterve már megjelent s érvényben 
van. Tanmenetét ennek megfelelően kell elkészíteni. —-
B. H. A helyes megosztás ez: I — I I ; I I I—IV; V—VI. 
Az adott helyzethez és a létszámhoz alkalmazkodva azon-
ban más megosztás is lehetséges. — M. K. Forduljon a 
kir. tanfelügyelő úrhoz, mert a hivatalos utat ebben is 
meg kell tartania. — K. L. Megbízatása megtörtént. A 
napokban megkapja. — B. N. Az iskolafelügyelő meg-
jegyzése helyes. A fogalmazási tételeket fel kell tüntetni 
a tanmenetben, de azok alkalomszerűen megváltoztat-
hatók. — F. I. A róm. kat. iskolákban a heti 4 órai 
hittan a kötelező. A közismereti órák hivatalos száma 
nem csökkenhet, tehát az óraszám: 32. — D. J. Utána 
néztünk. A napokban elintézik. — Örs. A népiskolai bizo-
nyítványok bélyegmentesek. — Sz. A. Tiszakeszi. Elő-

fizetési hátralékuk 76 pengő 80 fillér. Tanító úré: 4 
pengő 80 fillér. A tanítót a beiratási díjakból nem illeti 
meg százalék. 

N e m k ö z ö l h e t ő k : B. L. A spanyolországi test-
vérharc. —- U. Gy. Budavár visszafoglalása. — K. A. 
Tanügyi időszerű közlemények. — F. M. Javaslat a nép-
iskolai iskolaorvosi kérdés megoldására. — I. K. Mi a 
kultúra? — K. M. A cselekedet értéke. — M. B. A szám-
tantanítás új problémái. — Zs. J. A nők helyzete. — 
K. F. A vérszerződés. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Iványi Dénes: A gyermekek erkölcsi életének 
vizsgálata.—• Loczka Alajos: Nemzetmentés és a 
kisdedóvó. — Drozdy Gyula: A taní tásra való 
előkészítés és vázlatkészítés. — Ruszthy-Rusztek 
Károly: A modernség. — Dr. Csákabonyi Kál-
mán: A tanító és az adómorál. — Kunfalvi 
Jenő: Az általános továbbképző népiskola tan-
menete. — Az idei nevelésügyi kongresszusok. 
— Gyakorlati pedagógia: Günther Jolán: Ho-
gyan szorzunk tizedesszámot 10-zel, 100-zal, 1000-
rel. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból: — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi iro-
dalom. — Külföldi Szemle. — Egyesületi élet. — 
Hírek. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hir-

detések. 
Melléklet: dr. Ballá Antal: Buda ostroma és el-

foglalása 1686-ban. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 

P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 28-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

ALSÓVADÁSZ ref. egyház presbitériuma a 70.057/1936: 
sz. miniszteri rendelet folytán pályázatot hirdet helyettes 
tanítói állásra. Javadalma 32 értékegységnek megfelelő 
természetbeli járandóság (14 kat. hold szántóföld és 18 q 
rozs helyi piaci ára, 30 pengő fapénz) s megfelelő állam-
segély. Kötelessége a háromtanerős iskola rábízott 
osztályainak tanítása mellett minden egyházi és bel-
missziói munkában segédkezés ifjúsági egyesületi, vasár-
napi iskolai munka Elfoglaltság esetén lelkész és kántor 
helyettesítése. Iskolánkívüli népművelés. Külön díjazás 
mellett községi továbbképző gazdasági népiskola veze-
tése. Az állás választás után azonnal elfoglalandó. Pályá-
zati határidő e hirdetés megjelenésétől számított három 
hét. Kellőleg felszerelt kérvények válaszbélyeggel ref. lel-
készi hivatalhoz címzendők Alsóvadász. (625) 

URAIŰJFALU róm. kat. egyházközsége a lemondással 
megüresedett kántortanítói állást miniszteri engedéllyel 
folyó tanévre helyettessel betölti. Helyi javadalom 37 ér-
tékegység. Pályázati határidő e lap megjelenésétől 3 hét. 
Választás a min. rendeletek és hármas egyházhatósági 
jelölés alapján történik. Korteskedés, közbenjárás kizáró 
ok. Válaszbélyeges kérvények róm. kat. plébánia, Vámos-
dsalád (Vas m.) küldendők. (626) 
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TORNYOSPÁLCA gkat . , kántortanítójának e tanévi 
helyettesítésére pályázat hirdettetik. Helyesen felszerelt 
kérvények iskolaszékhez küldendők két héten belül. (629) 

IÍOROTA róm. kat. hitközsége a nyugdíjazás folytán 
megüresedett Borota-antallaposi 5. sz. férfitanítói állásra 
pályázatot hirdet. Határidő a lap megjelenésétől számí-
tott három hét. Fizetés államsegélyből és helyi hozzájá-
rulásból törvényes. Pályázhatnak leventeoktatásban jár-
tas oly férfitanítók, kik katonai kötelezettségüknek ele-
get tettek. Az állás egy év óta helyetessel van betöltve. 
Választás egyházhatósági, hármas jelölés alapján. Állás 
azonnal elfoglalandó. Korteskedés, agitálás kizáró ok. 
Szabályszerűen felszerelt, válaszbélyeggel ellátott kérvé-
nyek! Plébániahivatal, Borota (Bács m.) küldendők. (630) 

NAGYKŐRÖS református iskolaszéke nyugdíjazás foly-
tán megüresedett belterületi segéd férfilanítói állásra pá-
lyázatot hirdet a 69.030—1934. VI. V. K. M. sz. rendelet 
szigorú figyelembe vételével. Fizetése törvényszerű. Az 
állás választás után azonnal elfoglalandó, de egyházható-
sági és állami jóváhagyás után válik jogerőssé. Pályázati 
kérvények a V. K. M. 69.870—1933. számú rendeletnek 
megfelelőleg, válaszbélyeges borítékkal ellátva, a pályázat 
megjelenésétől számított három hét alat t a református is-
kolaszék elnökségéhez küldendők. A megválasztott köte-
les a kántort betegsége, vagy hivatalos elfoglaltsága ese-
tén díjazás nélkül helyettesíteni. (631) 

CSENGE R nagyközség óvodájánál nyugdíjazás folytán 
megüresedett államsegélyes községi óvónői állásra az 
óvodai felügyelőbizottság ezennel pályázatot hirdet. Ja-
vadalom: a mindenkori kormányrendeletnek megfelelő 
fizetés és lakbér. A kérvényhez csatolandók a 69.870/1933. 
V. K. M. sz. rendeletben felsorolt okmányok. Kérvények 
a községi óvoda felügyelőbizottságához, Csenger címzen-
dők. Határidő ezen hirdetés megjelenésétől számított 21 
nap. Megjegyeztetik, hogy az állás egy év óta helyettes-
sel van betöltve. Csenger, 1936. évi szeptember hó 18. 
(4/1936. kgy. szám.) (632) • 

SAJÓKAZA róm. kat. egyházközsége a megüresedett 
kántortanítói állást a folyó tanévre helyettessel töli be. 
Pályázati határidő e lap megjelenésétől számított 21 nap. 
Javadalom: természetbeni lakás, 29 értékegység és kiegé-
szítő államsegély. Választás hármas jelölés alapján. Az a 
pályázó, kinek érdekében bárki részéről is, akár élőszóval, 
akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. 
Költségmegtérítés nincs. Válaszbélyeggel ellátott pályáza-
tok Plébánia Hivatal Sajókaza címre küldendők. (651.) 

IV, Városház utca 3—5, XI, Horthy Miklús-ut 39 

Női kabát és ruha, 
férfi kabát és öltöny, 
gyermek ruha és kabát, 
szövet, selyem* és vászonáru, 
kötött=szövöttáru, 
szőnyeg, függöny, paplan, 
fehérnemű, úridivat, 
bunda és szőrmeáru 

osztályainkon minden igényt kielégítő 
választékkal szolgálhatunk. 
A Tantestület mélyen tisztelt tagjainak 

a legkedvezőbb fizetési feltételek. 
Mintákat küldünk. 

Kérje nagy képes árjegyzékünket. 

R U H Á Z A T I R.T. 
Utf**to4 oi&iZeZA. uZ 5 
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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 
nem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L 
A Zenemúveszeti Főiskola szállítója. 

Kérje legújabb 32. sz. árjegyzékemet. 

PÁPATESZÉR róm. kat. egyházközsége négytanerős 
iskolájához halálozás folytán megüresedett férfitanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Az állás jelenleg helyettesi minő-
ségben a vonatkozó V. K. M. és egyházmegyei hatóság 
rendeletei alapján lesz betöltve. Pályázati határidő októ-
ber 23, déli 12 óra. Az a pályázó, akinek érdekében bárki 
részéről is akár írásban, akár élőszóval közbenjárás tör-
ténik, a jelölésből kizáratik. Pályázatok az egyházköz-
ség elnökéhez, Plébánia, Pápateszér adandók be. (644) 

ALSŐVAMOS róm. kat. egyházközsége katonai szol-
gálat miatt helyettes kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalma 20 értékegységből és államsegélyből áll. 
Kötelességek előírás szerint. Megjelenni, korteskedni tilos. 
Állás választás után azonnal elfoglalandó. Kérvények 21 
nap alatt plébániahivatalra, Alsóvámos, Győr vm. kül-
dendők. (633) 

TÁRNOK (Fejér vármegye) község iskolaszéke lemon-
dás folytán megüresedett IV. számú államsegélyes tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Az állás javadalma a 62.000— 
1926. H. M. számú rendeletben megállapított és az időköz-
ben kiadott rendeletekkel csökkentett illetmény és meg-
felelő lakás, illetőleg törvényes lakáspénz. Kötelessége a 
törvény és rendeletek szerint.in kívül iskolánkívüli nép-
művelés, leventeoktatás, szívgárdavezetés és szükség ese-
tén a kántor helyettesítése. Ennek következtében csak róm. 
kat. vallású kántori oklevéllel rendelkező férfiak pályáz-
hatnak. A pályázati kérvényhez csatolni kell: a törvény 
által előírt minősítési okmányt, állásban lévők részéről a 
kir. Tanfelügyelő által kiállított igazolványt, a kommün 
alatti magatartást igazoló községi bizonyítványt és az ok-
mányok esetleges visszaküldéséhez szükséges megcímzett 
és felbélyegzett borítékot. Az állás helyettes, vagy fiata-
labb rendes tanítóval töltetik be a miniszeri jóváhagyás 
után. A pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 
15. nap. A felszerelt kérvények az Iskolaszék elnökének 
küldendők. (656.) 

ÁCS református egyházának presbitériuma a nyugdíja-
zás folytán megüresedett V. tanítói állásra pályázatot hir-
det helyettesi minőségben november 1-től az iskolai év 
végéig terjedő időtartamra. Fizetése törvényes. Köteles-
sége: Presbitérium által kijelölt osztály tanítása, kántor-
tanító esetleges helyettesítése. Pályázati határidő a meg-
jelenéstől számított 21 nap. Választásnál V. K. M. rende-
letek irányadók. Pályázatok válaszbélyeggel ellátva Ref. 
Lelkészi Hivatal, Ács címre küldendők. (635) 

IRSA község iskolaszéke a Néptanítók Lapja f. é. júl. 
15-i számában közétett pályázati hirdetményt megújítja, 
mivel a megválasztott tanító lemondott és előbbi állását 
tartotta meg. Határidő a megjelenéstől számított 21 nap. 
Községi iskolaszék. Irsa. Posta: Alberti-Irsa, Pest megye. 

(643) 

Frat i rn szállítja a miniszt. ajánlott és többszörösen kitüntetett, 
* • 1 a u t u a mély fekete, tartós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy l/i bádog 6/4 kg 4—6 isk. táblának P 8 — 

» »/2 » 3/4 » 2—3 » » » 4-20 
» drb iskolatáblamázaecset, lapos 4"íOS » 2*50 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel » 1" — 

Láda, szállítólevél » —'40-tól feljebb 
Uj mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Főutca 60. 

JÁSZDÓZSA róm. kat. iskolaszéke nyugdíjazás foly-
tán megüresedett helyettes tanítónői állásra a folyó tan-
évre a vonatkozó miniszteri és egyh:ízhatósági rendeletek 
figyelembevételével pályázatot hirdet. Választás hármas 
jelölés alapján. Az a pályázó, akinek érdekében közben-
járás történik a jelölésből kizáratik. Válaszbélyeggel el-
látott okmányok a lap megjelenésétől számított 21 nap 
alatt Róm. kat. Iskolaszék, Jászdózsa küldendők. (639) 

Angster József és Fia 
orgona» és harmóninmgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak 1 Fizetési kedvezmények 1 

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY róm. kat. iskolaszéke ha-
lálozás folytán megüresedett IX. tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Határidő a lap megjelenésétől 21 nap. Az ál-
lás kultuszminiszteri engedély elnyerése után egész tan-
évre helyettes tanítónővel lesz betöltve (ideiglenes he-
lyettes már működik), tanév végén azonban férfitanító 
választatik. Felszerelt válaszbélyeges kérvények Iskola-
széki Elnök címre küldendők. (640) 

a . „ L U X 5 0 0 " 
ÚJ EPISZKÓP-VETÍTŐGÉP K Ö N N Y Ű , 

J W B B — H O R D O Z H A T Ó , OLCSÓ! 

- ^ ' " T * - M A R X ÉS M É R E I 
t e l e f o n : 9 3 s - s e és 93-3 88. B u d a p e s t , V I . k e r . , B u l c s u - u t c a 7 . 
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JASZJÁKŐHALMA róm. kat. iskolaszéke a nyugdíjaz-
tatás folytán megüresedett egyik női tanítói állására egy 
évi helyettessel való betöltésére pályázatot hirdet. Illet-
ménye törvényes, államsegéllyel. Pályázati határidő a 
hirdetmény megjelenésétől 3 hét, A kérvények Jászjákó-
halma iskolaszéki elnökségének címére küldendők. (642) 

HOMOKMÉGY egyházközsége helyesbít: Pályázatot 
hirdet belközségi tanítónői állásra és a stb. Hillyei állás-
hoz kántori oklevél megkívántatik. (645) 

BAG róm. kat. iskolaszéke helyettest keres törvény-
szerű illetményekkel a katonai szolgálatra bevonult tanító 
távolléte idejére. Kérvények válaszbélyeggel plébánia, 
Bag küldendők, három héten belül. (649) 

G e r s t e n e n g s t József 
orgonaépftő 

Budapest VI, Lőportár»«. 14/b. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí. 
tést, hangolást, homlokzatsípök késni, 
tését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

H 1 R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Je l igés leve leke t c s a k m e g f e l e l ő por tó m e l l é k e l é s e ese-
t é n t o v a b b i t h a t a k iadóhivata l . 

CSERÉLEK Pesttől 18 kilométerre lévő polgári fiú- és 
leányiskolás helyről. Sűrű vonat és autóbusz közlekedés 
Pesttel. Magor István áll. tanító, Pilisvörösvár. (636) 

SZAMOLASTANÍTÁS AZ ELEMI ISKOLABAN. Ir ta : 
Bene Lajos. Gyakorlati tapasztalatok alapján nyújtott tá-
jékoztatások, tanítások és tanítási vázlatok a tananyag 
módszeres feldolgozására, hogy erős számképeket, tiszta 
fogalmakat nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkoz-
zanak, gyorsan és biztosan tudjanak számolni. Számolás-
tanítás az I. osztály részére 1 P 20 fill., a II., III. , 
IV., V—VI. osztályokban egyenkint 80—80 fillér. Aki az 
egyes füzetek árát Bene Lajos, Budapest, 39.365. sz. 
postatakarékpénztári csekkszámlára beküldi, annak a 
szerző a kívánt könyvet bérmentesen megküldi. (531) 

GYERMEKEI hazulról járhatnak egyetemre. Nem al-
földi többtanerős államival cserélek. Kiss Sándor, áll. 
tanító, Hajdúhadház. (637) 

ISKOLAI wir r * 
J E L Z Ő O R A T e l ő í r á s szerint 
J A V Í T , - A L A K Í T , - K É S Z Í T és 

K A R B A N T A R T 

Ó R A ÉS FINOM I D Á D 
M E C H A N I K A I • 

S C H V A R C Z T E S T V É R E K 
S Z A K Ó R Á S O K BUDAPEST VI, 
PODMANICKYsU. 59. Tel.: 1-296-24. 

INGYEN "helyettesít kántortanító. Jeles jelige. (628) 

ÓVODÁMBA szerény óvónőt keresek, aki mindenben 
segítségemre lenne. Szerény jeligére. (648) 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-körát huszonhat. 

AZ ÉLET ELVISELHETETLEN volna remény és 
örömök nélkül! Az eredmények, melyeket sok résztvevő 
az osztálysorsjáték utolsó 4 hét alatti főhúzásain elért 
nagyban hozzájárulnak a fokozott vételkedv emeléséhez 
azok körében is, akik előbb barátaik és ismerőseik által 
elért eredményeket várták meg. Nem kétséges, hogy az 
új megjavított osztálysorsjáték sorsjegyei ismét elkelnek. 
Aki tehát részt akar venni az új sorsjátékban, biztosítson 
magának egy sorsjegyet MINÉL ELŐBB akármelyik fő-
árusítónál, már az első osztályra, mert későbbi vételnél 
amúgyis meg kell fizetni a lejátszott osztályok árát is. 

Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

OPERA ZONGORATERMET, 
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 . Rákócz i .ú t ö t v e n Erzsébet 'körút s a r o k . 

LESZÁLLÍTOTT árban, egy pengő tíz „Nem veszhet 
el Magyarország sohasem" egy felvonásos színdarab. 
Patkó Olivér, Okány. (606) 

KIVÁLASZTÁSRA kérje: Babócsay: Testnevelési ve-
zérkönyv 1-28, Babócsay—Tóth: Dalos tornajátékok 1'58. 
Nevelő gyermekszíndarabokból: Mikulásra, karácsonyra, 
fák- és anyáknapjára vételkötelezettség nélkül. Gyermek-
színdarabok kiadását vállalom. Babócsay, Bátaszék. (627) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ 
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőná. 

Tantermek és lakások fűtésére : Fafűtés terén vezet a világhírű 

ZEPHIR-KÁLYHA Ar 70 P*től. 
Hazai barnaszenekre 2 aknás B C I / ^ D f t 

K E I V V J I t U Á r j 60 P*töl. 

a legegyszerűbb kezelésű ideális folytonégő kályha 

1 aknás REKORD Á r : 40 Pstől. 

ELITE-TUZHELY Á r : 50 Pstől. 
Árjegyzéket díjtalanul küld: 

HÉBER KÁLYHA- ÉS TŰZHELY-GYÁR 
BUDAPEST, VI . KERÜLET, VILMOS CSÁSZÁRÚT 39. SZ. 

KÍVÁNSÁGRA KÖNNYÍTETT FIZETÉSEK. 
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JURÁSZIK MÁTYÁS o r f g o s a n d i s r ;pfiálls.har7;*um
t
k

t
é: szito üzeme csakis elsőrangú, szolid kivitelű 

H A R M Ó N I U M O K A T 
gyárt KECSKEMÉTEN. Az 1934. évi Országos Ipari Kiállításon a Kereskedelmi 
Miniszter Úr á l t a l k i iünletve. 1936 . é v b e n az I p a r ü g y i m. kir . Miniszter Úr ki« 
küldött szakértője által felülvizsgálva, elismerve és a magyar gyártmány jels 
lege megállapítva és a 12.732/1936. számú rendelettel ajánlva A nagym. valláss 
és közoktatásügyi Miniszter Ú r által 48S9/1936 ein. sz. rendeletével a közs 
szállítási tényezőknek és közoktatási hatóságok figyelmébe ajánlva. 
Budapesti képviselet és mintaraktár: 

DURNY JÓZSEF z o n g o r a s z a l o n j a , Budapest VIII, 
Üllői -Út 7 0 . , az Őrök imádás templommal szemben. Telefon : 1 - 3 6 9 - 5 8 . 

TIBOLDI JÓZSEF MÜVEI: Kétszólamú karénekes 
könyv. 48 szerző műveiből, iskolai és hazafias ünnepé-
lyekre alkalmas dalok gyűjteménye, összesen 63 dal. Ára 
8'— P. Ugyanaz háromszólamú kiadásban. Ára 8'— P. 
A magyar népdal családfája. A magyar népdal eredetének 
és fejlődésének története Ö6Ídőktől kezdve napjainkig. Mel-
lékelve a legszebb magyar népdalokból 101 dal. Ára 8'— P. 
Dalos zsebkönyv (101 dal). Iskolák és leventék részére. Ára 
2-— P. Négyszólamú férfikarok I—VIII. füzetben. Egy fü-
zet ára 2'— P. Négyszólamú vegyeskarok I—IV. füzetben. 
Egy füzet ára 2-— P. Dalgyűjtemény az elemi iskolák 
1—II. oszt. részére. Egy füzet ára 2'— P. A szavalókóru-
sok szervezésének és tanításának módszere. Ára 2-— P. 
Szavalókórusok, I—III. füzet hazafias, IV—V. füzet vallá-
sos tárgyú költemények. Egy füzet ára 2-— P. Egyfelvo-
násos színművek szavalókórusra: Nem! Nem! Soha! Igaz-
ságot Magyarországnak! Talpra magyar! Egy füzet ára 
2-— P. Megrendelhető a szerzőnél, Pestszenterzsébet, Vas 
G.-u. 11. és minden könyvkereskedésben. 

PEKKER Pál Szombathely, Kisfaludy Sándor-u. 23, 
készít új orgonákat, homlokzati sípokat; elvállal hango-
lást, javítást, tisztítást és mindennemű szakmába vágó 
munkát. (634) 

CSEHÉLNE községi, tanyáról, református. Mellékes 
600. Horváth, Szabadszállás. Post. Rest. (650) 

AZ EGRI egyházmegyéből rk. tanítónő cserélne bár-
melyik egyházmegyében, bárhová, tanyára is, körjegyzői, 
körorvosi, vasútállomással bíró faluból. Ajánlatok kiadó-
hivatalban — Idegenegyházmegye — jeligére küldendő. 
(652.) 

REFORMÁTUS, németül is beszélő, szerény igényű ok-
leveles tanítónőt keresek első elemista fiam mellé. Ajánl-
kozásokat fizetési igény megjelölésével, levélben kér Babó 
Benő földbirtokos, Kiskunhalas, Füzespuszta. (654.) 

BARAKOVITS JANOS 
mQorgonaépItö 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ű J O R G O N A T 
átépítést, homlokzati sípokat, 
mindennemű javítást a leg 
mérsékeltebb áron vállal. 

CSEHÉLNÉK dunántúli osztatlanból járási központ tő-
szomszédságából Budapest környékére, vagy attól 50 km-ig. 
„Katolikus önálló" jeligére. (653.) 

CSERÉL Balaton közeléből katolikus tanítónő bárhol 
működő legalább X. 1. fiz. osztályú állami kollégával. 2 
tanerő, vasút, orvos. Osere előkészítve. Bencze Ernőné, 
Szabadhídvég. (655.) 

CSERÉLEK Szeged mellől, kéttanerős II . lakbérosz-
tályú iskolától Tolna megyébe. Viskyné, Szatymaz, Győri-
szék. (638) 

CSERÉL állami tanítónő, esetleg tanítópár (katolikus) 
hegyvidékről, vonat, autóbusz, félnapos tanítás, osztott 
iskolától. Szeged vagy Icozvetlen környékére. „Budapest 
húsz kilométerre" jeligére. (641) 

TÉRKÉP ATLASZ 
S Z E M L É L T E T Ő F A L I K É P 

KÓKAI U J O S KÖNYVKERESKEDÉSE, 
Budapest IV., Kammermayer Károly-utca 3. 

Kérjen új képes árjegyzéket 

ANKO DOMINI IKS • 
xmcOl JUSZTINJÁN BÍBOROS MSOBB. • 

H SEONÁHZ OéBERT APÁTM.tWM5 • 
• »IOTA FERENC rtP0US«MESt» • 
W D5.SÍPŐCZ JEN& FOl.GAJMíEST» . 1 
W »«HCZEt. JENŐ K.CCYVM iiwef«?,. 1 f X-KXAMIAJOB EOYMÁZKÖíStW U»»«*' " 
r wawssr jzcKcS'rtvaros 

/MCÍWKBMtwSoéaH. Kfasww 
« c r w c s t ^ ^ u »„rtrssc 

ÍS A KtOtSZTC!« 

W Ü O Y K I J E N A K E R E S Z T N É V R E . 
Magyarország aranykoszorús harangöntő mestere 

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTŐDE, HARANGFELSZERELÉSI ÉS 

HARANGLÁBGYÁRA 
BUDAPEST VI, PETSEHÁÍY-UTCA 78. 

(VI, FRANGEPÁN-UTCA MELLETT) 

Budapest-belvárosi főplébánia templom részére készített 
2400 kg-os „POLGÁRMESTER-HARANG" 

Kitüntetve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének forduljanak bizalommal a régi és megbízható 
céghezl — SZÁMTALAN EGYHÁZI ELISMERŐLEVÉL. — 
Előnyös fizetési feltételek! — Költségvetés és kiszáltás díjmentes! 

SAJÁT HÁZ TELEFON: 
2-913-53. 
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H A R M O N I U MOT 
o l c s ó n , g a r a n c i á a l v á s á r o l h a t 
D E M É N Y o r g o n a - é s h a r m ó n i u m é p l t ö n é l 
B u d a p e s t , V I . , L á z á r u . 13 . ( C p e r á n á l ) 

Á r j e g y z é k i n g y e n ! 
K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

MEGYESZÉKHELYTŐL 3 km.-re levő új állami isko-
lától, hol remek gyümölcsös van cserélnék bárhová. 
Jelige: „Gsak államival." (646) 

OLCSÓ, használt harmóniumot vennék. Tóth Ferenc 
kántortanító, Hejőszalonta. (647) 

SVÉDTORNA ÓHATERVEK a tornaterem nélküli is-
kolák I—II., III—IV. és V—VI. oszt. számára. Egy-egy 
kötetet 70 fillér értékű postabélyeg ellenében küld: Fe-
renczi István, Budapest, Fery Oszkár-u. 40. (657) 

A Magyar Tanítói Kar által régen nélkülözött min« 
den alkalomra megfelelő gazdag tartalmú 

D A L O ^ ÉS V E R S E S K Ö N Y V 
jelent meg kiadásunkban 
S Z E G I L O N G I E T T A 

kiváló pedagógus, a miskolci Kert-iskola igazgatójának tollából. 
A könyv 120 különféle alkalomra szóló hazafias verset, dalt, sza-
valókórusokat, táncokat, köszöntőket, költeményeket, színdarabo-
kat tartalmaz. Ünnepi, karácsonyi, Mikulás versek, tornamon-

dókák, indulók, szöveggel és hangjegyekkel. 
SZEGILONGI ETTA DALOS- ÉS VERSESKÖNYVÉT 

Kolumbán Lajos tanügyi főtanácsos úr, tankerületi főigazgató 
helyettes, lelkes szavakkal ajánlja a tanítóságnak. A könyv ára 3 P 
60 fillér, mely összeg beküldése esetén a könyvet a rendelőknek 
bérmentesen küldöm meg. Hazafias tisztelettel 

FERENCZI B. KÖNYVKIADÓHIVATALA 
MISKOLC. 

Postatakai ákpénztári csekkszámla: 41198. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR ÜZLETE 

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

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« 
mány ú raj ztáblák, háromszögek és von al« 
zók, továbbá rajzeszközök és minden« 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabútorsgyára, 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 

ŐSZI ÉS TÉLI RUHA-
SZÜKSÉGLETÉT 

szerezze be a megbízhatóságáról közismert 

TRIBON 
RUHÁZATI R.-T.nái 
B U D A P E S T V I I I , Ü L L Ő I - Ú T 14 

T e l e f o n : 1 - 3 9 2 - 8 5 és 1 -312 -97 ] 

A Tanítóság 
régi kedvelt bevásárló helye! 

Mérsékelt árak! 
Megbízható minőség! 

A legkedvezőbb fizetési 
feltételek! 

Előleg nincs ; az első részlet a vásárlást, követő 
hó Lén esedékes. 

Mintákkal készséggel szolgálunk, vagy megbízót» 
tunkat a mintagyüjtemény b e m u t a t á s a végett 

kiküldjük. 

Tanító urak 
figyelmébe: 
Bokasülyedésben és rossz j á r á s b a n 

szenvedő 
tanulóikat küldjék bizalommal 

B E L V Á R O S I O R T H O P E D I Á H O Z 
Budapest, IV„ Kecskeméti - utca 3. 
Díjtalan Pedogramm felvétel és felvilágosítás! 
A mélyen tisztelt Tanítói Kar engedményben 

részesül! 

Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem díjmentes költségvetést 

SZLEZÁK 
h a r a n g -

m e s t e r 

BUDAPEST, 
Frangepánsu 

80. szám 

Saját házában 
Eddig szállított 

harang jaimról igen 
•zép elismerő 

leveleket kaptam 

RÁFAEL 

új harangos 
kat, harang« 
vaskoronákat 

és vas« 
állványokat, 
repedt haran« 
gokat újra át« 
önti legjutá« 

nyosabb 
árban. 
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közismert legjobb ORQONA-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 

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

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

LOPOS GYULA 
BUDAPEST III, 
BÉCSI-ÜT 85 
ISKOLAPADOK, 
TORNASZEREK, 
JÁTSZÓTEREK. 
ISKOLATÁBLAK 
FALRAFESTETT 
TÁBLÁK. 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított elsí magyar hangszergylr 
CTflVA/ACCCD BUDAPEST II. KERÜLET olUWAootn LANCHID-UTCAS.SZÁM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

A közép» és polgári iskolákban elterjedt s a székes» 
fővárosi népiskolákban egységesen kötelezően 
használatos 

LUTTORÍFÉLE 

ILLUSZTRÁLT letr^rrxsurxjiAjL vezet be az új rendszerű 

z ^ A j r ^ e r f A j ^ é u b 
szellemébe. Pedagógusoknak, szülőknek 

nélkülözhetetlen, egyedülálló segédkönyv. 
A miniszteri engedélyezés száma 

3766/1936. ein. 
102 oldal, 100»nál több ábra, 42 egészoldalas 

minta. 

ÁRA 1-40 PENGŐ. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

Budapest VIII, Múzeum «körút 6 (Gólyavár,) 

170. ábra. 

b í r ó S á n d o r 
miskolc i igazgató-tanító, sz löjd 

t a n f o l y a m v e z e t ő 

SZLÖJD-
GYAKORLATOK 

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, 
Botondsutca 21. 

AZ ELET 
AZT TANÍTJA, 
hogy sok embernek többféle a véleménye, 
de abban mindenkinek a felfogása egye« 
zik, hogy a véletlen szerencsét nem 
tanácsos senkinek sem elszalasztani. Ked* 
vező sorsfordulat nem maradhat el an= 
nak az életében, aki megérti az idők 
szavát, kiküszöböli a bizalmatlanságot és 
hoz egy kis áldozatot, VESZ EGY 
OSZTÁLYSORSJEGYET, miál ta l 
MEGSZERZI A REMÉNYSÉGET, 
mely buzdít, serkent egy jobb jövő iránt. 
Köztudomású, hogy sokan lettek gazda= 
gok az utolsó hetekben, mert nyertek 
az osztálysorsjátékon. Most ismét itt van 
a lehetőség. Október 17«én kezdődik 
az új megjavított sorsjáték, tehát első* 
rangúan fontos, hogy NE MULASSZA 

EL A Z A L K A L M A T ! 

EHALL 
Telefon: 1-299-79. BPEST, ANDRÁSSY-ÚT 15. 

• ft#lIÄLL h a r m ó n i u m o k , z o n g o r á k 
minden célra, minden árban, 

k e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . 

34623. — Királyi Mairyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII . Múzeum-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1936. évi 19-ik 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 
j ellege 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. 

B U D A O S T R O M A É H E L F O G L A L Á S A 1 6 § 6 - B A K 
írta : dr . BALLA A N T A L 

Buda 1686-iki ostroma és visszafoglalása az 
eseményekben gazdag, zivataros XVII . század 
egyik legnagyobb haditénye. Következményeit 
tekintve, korszakosnak mondhatjuk. Az egykori 
magyar főváros visszafoglalása után néhány 
évtized múlva az egész történeti Magyarország 
fölszabadult a török uralom alól. A félelmetes 
hódító ozmán nagyhatalom, melytől századok 
óta egész Európa rettegett, leszorult a Bal-
kánra, a Habsburg-uralkodóház pedig vissza-
nyerte nagyhatalmi állását, melyet az 1648-iki 
westfáliai békekötés megnyirbált. 

Buda visszafoglalása nem magyar, hanem 
európai vállalkozás volt; XI . Ince pápa lobo-
gója alatt vívták meg, és résztvett benne a né-
metségen kívül Európának csaknem minden 
nemzete. A magyarság annyira legyengült a 
másfél évszázad óta tartó pusztító harcokban, 
hogy ilyen nagy vállalkozás véghezvitelére 
már egymagában gyönge volt. De kivette belőle 
a maga részét; Thököly egykori kurueai hő-
siesen verekedtek a rohamokban s egész Eu-
rópa elismerte az ostromban ré'sztvett magyar 
csapatok párat lanul vitéz magatartását. A ma-
gyar főváros visszafoglalásában a legnagyobb 
érdem XI. Ince pápáé és fáradhatat lanul ki-
tartó ügyes diplomatájáé, Buonvisié. XI. Ince 
pápa (családi nevén Odescalchi Benedek) a leg-
nagyobb pápák egyike. Fennkölt szellemű, tü-
relmes egyházfő volt, s már fiatal pap korában 
elhatározta, hogy életének egész munkásságát 
az egykori keresztény országok fölszabadításá-
nak szenteli. Buonvisi bíbornok 1675 októberé-
ben került Bécsbe, mint pápai nuneius. Első 
nagy diplomáciai sikere az volt, hogy össze-
hozta egy szövetségbe Sobieski János lengyel 
királyt és Lipót császárt. Állandóan sürgette 
Lipót császárnál a török ellen való nagy had-
jára t megindítását. Rendkívül nehezen ment: 
békét kellett először teremtenie a császár és 
XIV. Lajos között, ami létre is jött Nymwegen-
ben 1679 decemberében. Ez a békekötés majd-
nem teljesen a bíbornok érdeme. Neki volt nagy 
része abban, hogy Lipót császár és király ösz-
szehívta az 1681-iki országgyűlést Sopronba, 
hogy kibéküljön magyar alattvalóival. 

Buda ostromának a története 1683-ban Bécs 
felszabadításával kezdődik. IV. Mohamed szul-
tán és nagyvezére Kara Musztafa 1676 óta ké-
szülődtek a Magyarország és Bécs elleni nagy 
hadjáratra. A készülődésről tudtak Bécsben, Li-

pót azonban nem akart háborút, A hadsereg 
gyengén volt fölszerelve, a kincstár üres volt, 
Magyarország elszakadás előtt állott. Buonvisi 
közbenjárására azonban a pápa hatalmas ösz-
szegeket bocsátott a bécsi udvar rendelkezé-
sére, Bécs várost megerősítették, s mire Kara 
Musztafa hadserege 1683 júniusában odaérke-
zett, a város polgársága teljesen felkészülve 
várta az ostromot. Bécset Starhemberg Rüdi-
ger Ernő védte s az elszánt polgárság egészen 
szeptember első napjaiig minden támadást visz-
szavert. Szeptember 12-én jelent meg Lotharin-
giai Károly fővezér és Sobieski János lengyel 
király körülbelül 60.000 főnyi sereggel s meg-
kezdték az ostromlók ellen a támadást. Kara 
Musztafa nagyvezér teljes vereséget szenvedett, 
a török hadsereg néhány óra leforgása alatt fel-
bomlott s mindenét otthagyva rémült futásnak 
eredt. 

Bécs nagysikerű felmentése után az egész 
nyugat i világ megsejtette, hogy az ozmán nagy-
hatalomra olyan csapást mértek, melyből nem 
térhet egykönnyen magához. Az egész keresz-
tény Nyugat-Európa érezte, hogy már elérke-
zett a magyar főváros és Magyarország föl-
szabadításának az ideje. 

Buonvisi bíbornok tovább dolgozott fáradha-
tatlanul. Először a pápával együtt megalapítot-
ták az iigynevezett Szent Ligát (1684. március 5.), 
amelynek Lipót császár és királyon kívül a 
lengyel király és a velencei köztársaság voltak 
tagjai. Rendkívül sok erőfeszítésbe került a pá-
pának és Buonvisinek a liga összetartása. 1684 
augusztusában szintén a pápa és a bíbornok 
kezdeményezésére békekötés jött létre XIV. 
Lajos és Lipót császár között Regensbuvgban. 
Francia hátbatámadástól nem kellett tehát tar-
tani. Az udvar a pápa segélypénzeiből fel-
készült, s már komolyan foglalkozott Buda visz-
szafoglalásának gondolatával. Lotharingiai Ká-
roly fővezér 1684 júniusában körülbelül 30.000 
főnyi seregével először Visegrádot szállta meg, 
rövidesen elesett Vác, majd a császári fővezér, 
miután Esterházy nádor 10.000 főnyi magyar 
csapatával megerősödött, megkezdte Buda os-
t romát Az ostrom nagy sikerrel s reményekkel 
indult meg. Június 19-én elfoglalták a császá-
riak Vízivárost, majd megkezdődött az ostrom, 
melynek munkálatait Starhemberg Rüdiger 
Ernő, Bécs védője vezette. A nagy tervek és 
szép remények azonban meghiúsultak. A veze-



20. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
753 

tés rossz volt, a felkészültség pedig hiányos. A 
vezérek nem gondolták, hogy Buda annyira 
erős, s úgylátszik nem számítottak arra, hogy 
a vár védőserege az annyira fontos várost, a 
török birodalom északi végvárát , a végsőkig 
f o g j a védeni. A zsold fizetéséhez szükséges 
pénz csakhamar elfogyott s a fővezér abba-
hagyta az ostromot. 

Ám XI. Ince pápa nem csüggedett. Rendele-
tet adott ki, amelyben megengedte, hogy a szer-
zetesrendek utolsó hetven esztendőben szerzett 
vagyonuknak ha rmadá t az ú jonnan meginduló 
had já ra t céljaira beszolgáltassák. Az 1685-ik 
esztendő igen jól kezdődött. A császári sereg el-
foglalta Érsekújvár t , majd megverték Ibraim 
budai basát Nyergesújfa lunál . A siker hatása 
alat t Bécsben elhatározták, hogy Budavárá t 
még ebben az esztendőben ostrom alá fogják. 
A pénzek szépen gyűltek. A papság százezreket 
áldozott az egykori magyar főváros felszabadí-
tásának céljaira. Közben Buonvisi bíbornok 
mindent megtett a magyarok megnyerésére. 
Megnyerte elsősorban Petneházy Dávidot, a 
nagyhí rű lovasvezért, aki ekkor már otthagyta 
Thökölyt. Az előkészületek azonban igen lassan 
haladtak előre. 

Igen nehéz és kényes kérdés volt a fővezérség 
kérdése. Miksa Emánuel , a ba jo r választófeje-
delem, aki ebben az időben már a veje volt Li-
pótnak, Bajorországnak csaknem az egész had-
erejét hozta Magyarországba, nem akarta ma-
gát alárendelni Lotharingiai Károlynak. Ezért 
Lipót kénytelen volt megosztani a fővezérséget. 
Szerencsére Lotharingiai Káro ly nem volt hiú 
ember; a fővezér, mint jellem, magasan kiemel-
kedik kortársai közül, ő a kereszténység ügyé-
nek akart szolgálni, nem állí totta élére a fő-
vezérség kérdését. 

A Buda alá felvonult csapatok számát meg-
állapítani nem tudjuk. Röder német hadtörté-
neti író szerint a két hadsereg: Lotharingiai 
Károly és Miksa Emánuel b a j o r választó had-
serege összesen 89.600 főből állott. Lotharingiai 
Károly parancsnoksága alá 42.050 ember tarto-
zott, Miksa Emánuel parancsnoksága alá 21.050. 
A német hadtörténész azonban a magyarok szá-
mát 12.000 főben ál lapí t ja meg. Űjabb kutatá-
sok szerint a magyarok 20.000-en vettek részt a 
nagy vállalkozásban s ha ezzel a különbséggel 
kiegészítjük, körülbelül 95.000 főre tehetjük a 
csapatok létszámát. Maguk a német segély-
csapatok 28.400 főre rúgtak. A Buda ostromá-
nál küzdő magyar vezérek a következők: báró 
Barkóczy Ferenc, gróf Ba t thyány Ádám, a ka-
nizsai főkapitány, idősb báró Bercsényi Mik-
lós; — az ő csapatában harcolt az i f j ú Bercsé-
nyi Miklós, a későbbi kurucvezér; — gróf Czo-
bor Ádám, gróf Esterházy János , gróf Koháry 
István, Petneházy Dávid, báró Károlyi Sándor, 
a későbbi kurucvezér. 

Miksa Emánuel bajor választó június 17-én, 
Lotharingiai Károly herceg június 18-án érke-
zett a város alá. Lotharingiai Károly már más-
nap körülvette Budát s megszállta a vár északi 
részét a Dunától (mai Pálffy- tér től) nagy fél-
körben egész a Naphegyig. Miksa Emánuel, aki 
a pesti oldalon közeledett és Pest elfoglalása 
után a Dunán átkelt Óbudára, a várnak déli ré-

szét szállta meg és a Gellérthegyen rendezte be 
főhadiszállását. 

Buda várá t Abdurrahman basa védelmezte. 
Az albán származású török basa korának egyik 
legkiválóbb várvédője volt, aki már több vár-
ostromban kimutat ta tudását és képességeit. A 
várat a lehető legjobban előkészítette a véde-
lemre. Budát az 1684-iki sikertelen ostrom óta 
mindennel fölszerelték, a bástyákat kijavítot-
ták, rengeteg élelmiszert, lőszert halmoztak fel 
s ellátták a legkitűnőbb védőcsapatokkal. Az 
egykori források a lapján a vára t védő sereg 
számát jó 10.000 főre becsülik. 

A vezérek az első napokban elkészítették észa-
kon is, délen is a vá r megközelítéséhez szüksé-
ges ostromárkokat, s mint az egykorú térképek 
muta t ják , hatalmas árokrendszert építettek ki, 
amely a vi lágháború állóharcaiban használatos 
árokrendszerre emlékeztet. Lottharingiai Ká-
roly a Vízivárost már június 24-én bevette. Ez 
volt a keresztény csapatok első jelentékenyebb 
győzelme. Jún ius 29-én a Fehérvári -kapun egy 
nagyobb török csapat kirontott s az ostromlók 
meglehetős nagy veszteségekkel tudták csak 
visszaverni Abdur rahman elszánt spahi ja i t és 
janicsár ja i t . Jún ius 30-án és július 3-án érkez-
tek meg a vár alá a sváb és brandenburgi se-
gélycsapatok. A svábokat — 4000 embert — a 
fővezér a mai Svábhegyen helyezte el, amely in-
nét kapta nevét. Az északi, Lotharingiai Káro ly 
vezérlete alatt küzdő sereg első nagyobb vállal-
kozása a július 13-iki roham volt. A fővezér 
kissé elszámította magát. A falakon már nagy 
rések tátongtak, gyakran lát tak a várban tüze-
ket s úgylátszik lebecsülték az ellenség erejét. 
Júl ius 13-án estefelé indult meg a roham a vár 
északnyugati sarka ellen. A rohamcsapatokat 
Starhemberg herceg vezette. A törökök azonban 
minden támadást visszavertek s a császári csa-
patok kénytelenek voltak visszavonulni. Har -
minc tiszt, 1000 közember s 50 önkéntes lelte ha-
lálát a mai Bécsikapu és az akkori sarok- (esz-
tergomi) rondella között levő bástyák alatt. 

Miksa Emánuel bajor választó, a vár déli sar-
kán küzdő csapatok parancsnoka, július 16-án 
rendelte el az első rohamot. A csapatok nagy-
lendületű támadással este 10 óra tá jban elfog-
lalták a déli rondella alatt lévő sáncárkokat, s 
ezzel megközelítették a királyi palotát védő ha-
talmas rondella falait. Jú l ius 22-én hajnalban a 
törökök nagyobb kitörést kíséreltek meg a ki-
rályi palotából. A bajorok visszaverték őket s 
közben történt egy borzalmas esemény, melyről 
az összes egykorú források s azok nyomán ösz-
szes tankönyveink megemlékeznek. Reggel 6 
órakor iszonyú robbanás reszkettette meg a le-
vegőt, hatalmas mennyiségű törmelék, kő-
darabok, szilánkok hullottak alá az ostrom-
árkokban meghúzódó bajorok fejére. Mi tör-
tént, nem lehet pontosan tudni, csak annyi biz-
tos, hogy a törökök nagy puskaporos rak tára , 
amely Zsigmond király egykori palotájában 
volt berendezve, a levegőbe repült. A vezérek 
tovább folytat ták az ostromot teljes erővel és 
megtették az előkészületeket az első nagy ro-
hamra, amely július 27-én ment végbe. 

A júl ius 27-iki nagy roham az ostromló ke-
resztény seregek nagy és igazi sikerével vég-
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ződött. A vállalkozás végrehaj tására 12.000 em-
bert szántak: 6000 császári és porosz támadott 
északon, 4000 ba jor és szász délen, az egykori ki-
rályi palota ellen. A déli oldalon résztvett Es-
terházy János vicegenerális, a győri vár-
parancsnok is 700 hajdúval . A tábornokok kö-
zül elsőrangú szerepük volt Schöning porosz tá-
bornoknak, Starhemberg Rüdigernek, gróf Se-
rényinek, a magyar származású bajor vezér-
nek. Jú l ius 27-én délután 5 órakor indult meg 
északon, délen a roham, melynek kezdetét 12 
ágyúlövés jelezte. Az egykorú híradásokból azt 
a benyomást merí t jük, hogy a harc, amely ezen 
a napon az egykori magyar főváros fa la i alat t 
lezajlott, talán az egész hadtörténet egyik leg-
elkeseredettebb, legnagyobb elszántsággal meg-
vívott harcai közé tartozik. A törökök a vára t 
szinte példátlan elszántsággal védték. Fanatiz-
musuk nem ismert határ t ; a védelemben még 
a nők s az al ig felserdült fiatalok is résztvet-
tek. A nagy roham sikerrel jár t . Lothar ingiai 
Károly rohamcsapatai , kiknek sorai közt a ma-
gyar ha jdúk já r tak legelői, elfoglalták a külső 
mellvédet, az úgynevezett kurtinát , bevették a 
Bécsikaputól jobbra eső középső rondellát és el-
foglalták az esztergomi (sarok-) rondella egy ré-
szét. A várba behatolni még nem sikerült ; ehhez 
hosszú hetek kellettek. Nagy sikert értek el 
Miksa Emánuel bajor választó rohamosztagai 
is. A bajorok nagylendületű támadással be-
hatoltak Mátyás király egykori palotája alá 
épült nagy rondellába s azt elfoglalták és fel-
jutottak egészen a királyi palotát védő nagy 
falig. 

A július 27-iki sikeres nagy roham hatása 
rendkívül nagy volt nemcsak Bécsben, hanem 
egész Európában. A bécsi udvar i körök s a hadi-
tanács abban a reményben r ingatták magukat , 
hogy Buda néhány hét leforgása alatt elesik. 
Azonban csalódtak. Az augusztus 3-iki ú j ro-
hamot Abdurrahman csapatai már visszaverték 
s közben megérkezett Szulejman nagyvezér, a 
60—70.000 főre becsült felmentő sereggel. Az os-
tromlók annak voltak augusztus 1-től kezdve 
kitéve, hogy két tűz közé szorulnak. A vezérek 
ekkor elhatározták, hogy a váron kívül egy ha-
talmas külső védsáncot építenek. Ez volt az úgy-
nevezett cirkuinvalláció, amely az összes egy-
korú térképeken látható, amely a Gellérthegy 
alatt, körülbelül a mostani Hor thy Miklós-híd 
budai hídfőjétől kiindulva vonult nyugat ra a 
Sashegyig, s ezt megkerülve, északi i rányba 
fordult, s a Németvölgyön és a Svábhegy nyu-
gat i lejtőjén keresztül húzódott fel a mai Petne-
házy-rétig. Innét majdnem egyenes vonalban 
keletre fordult és a Bókushegyen keresztül vo-
nult át Óbudán egészen a Dunáig. A csapatok 
emberfeletti erőfeszítéssel alig 4—5 nap alatt 
kiépítették a sáncokat. A vezérek terve az volt, 
hogy Szulejman felmentő seregét nem támad-
ják meg, hanem a cirkumvalláció vonalán véde-
kező állásban maradnak és közben teljes erő-
vel folytat ják az ostromot. Az ostromló seregre 
most már igazán nehéz napok következtek. Kí-
vülről egy ha ta lmas felmentő sereg fenyegetett, 
bent a várban pedig még mindig ott volt töret-
len erővel az ellenség, amely csak a legnagyobb 

véráldozatok árán engedett át minden talpalat-
nyi teret. 

Szulejmán nagyvezér többízben megkísérelte 
az ostromlott vá r fölmentését. Augusztus 14-én 
a Kamaraerdő felől északnak vonulva meg-
támadta a sáncművet Budakeszi felől. A tá-
madó janicsárok és spahik száma az egykorú 
források szerint 8000 főnyi lehetett. Szerencsére 
Lotharingiai Káro ly fővezér és Dünnewald tá-
bornok, akire a sáncöv északnyugati szögleté-
nek védelme volt bízva, a közelgő török csapa-
tokat idejében észrevették. Rettentően heves és 
véres harc fejlődött ki a támadó spahik és ja-
nicsárok és a keresztény csapatok között. A 
harcban főleg Petneházy volt kuruc ezredei, hu-
szárjai és a horvát csapatok tüntették ki magu-
kat. A ritka bátorságú Petneházy maga is több-
ször életveszélyben forgott. A spahik megfuta-
modtak, a janicsárok pedig öldöklő harc u tán 
visszavonultak. Augusztus 14-én a keresztény 
seregek fényes győzelmet arat tak. A törökök 
rendkívül érzékeny veszteségeket szenvedtek: 
vagy 3000 janicsár esett el s 500 jutott fogságba. 
Különösen kitüntette magát Petneházy Dávid, 
a korszak legvitézebb magyar j a . 

Petneházy származásáról, életkörülményeiről 
a magyar történetírás nagyon keveset tud. Pet -
neházy Is tvánnak, egy szendrői végvári tiszt-
nek volt a f i a (állítólag 1645 körül született); 
iskoláit a debreceni kollégiumban végezte, m a j d 
beállt Thököly kurucai közé. 1683-ban ő vezette 
Thököly előhadát. Amikor a török a kuruc-
vezért nemsokára Bécs fölmentése után Nagy-
váradon letartóztatta, Petneházy többedmagá-
val Lipót császár és király hűségére tért át. 
Résztvett a Szolnok, Szarvas és Arad körül i 
csatákban. 1685-ben Lipót császár arany nyak-
láncot küldött neki ajándékba és sa já t képével 
díszített érmet. Tud juk még azt is, hogy Cap-
rara tábornok csapatával ment Buda alá s attól 
fogva résztvett főleg a körsánc körüli harcok-
ban. 

Szulejmán nagyvezér másodszor augusztus 
20-án kísérelte meg a vár fölmentését. Egy nagy 
török csapat, állítólag 2000 főnyi lovasított jani-
csár, a Budakeszi felőli rejtett utakon éjjel meg-
közelítette a sáncövet. A keresztény csapatok 
vezérei má r nem vár tak támadás t s a ha jna l i 
órákban a legszükségesebb őrségek há t rahagyá-
sával a csapatok nyugodni tértek. Ekkor tör-
tek be a janicsárok a gyengén védett sáncon ke-
resztül s rohantak előre rettenetes iramban a 
Vérmező felé, az összekötő árkokon, az ostrom-
műveken keresztül. A császári csapatok min-
denütt a nyomukban, a janicsárok azonban pél-
dátlan vakmerőséggel rohantak előre, vagy 
300-an jutot tak át az ostromműveken és surran-
tak be a várba a Fehérvár i -kapun keresztül. 

Közben az ostrom teljes erővel folyt tovább 
az akkori haditechnikának összes vívmányai-
val. A csapatok már kissé megfogyatkoztak, 
sokan sebesültek meg, vagy estek el s igen sok 
ember pusztult el a magyar föld gyilkos j á rvá -
nyaiban. Lotharingiai Károly kénytelen volt 
bevonni Erdélyből Scherffenberg tábornok kö-
rülbelül 12.000 főnyi csapatát. Meg kell emlékez-
nünk még Gábor barátról, a híres ferencrendi 
szerzetesről, kit a magyarok Tüzes Gábornak 
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kereszteltek el. Nagy ezerepe volt az ostromban. 
Gábor a tya a kor egyik legnagyobb pirotech-
nikusa. Sajátságos, gyúj tó folyadékkal megtöl-
tött bombákat talált fel, amelyek olthatatlan tü-
zet gerjesztettek. Ezek a gyújtóbombák nagy-
jelenőségűek, mert az ostromlók ezekkel ham-
vasztották el a törökök veszedelmes, f r anc i a 
min tá jú fából készült cölöpsáncait. Hány ilyen 
cölöpsánc volt, nem is lehet tudni. A jelentések-
ből azt sej thet jük, hogy Abdurrahman védő cö-
löpsáncokat vonatott mind a három fal mögé 
s ezeken az áthatolás sokkal nehezebb s élet-
veszélyesebb volt, mint bejutni a réseken. Érde-
kes megemlíteni Miksa Emánuel csapatainak 
augusztus 22-iki rohamát, amikor a bajorok már 
bejutottak Mátyás király egykori palotájába. 
Augusztus 28-án Szulejmán nagyvezér ájból fel-
mentő kísérletre szánta el magát . Most 3000 ja-
nicsár. válogatott, önként jelentkező katonák, 
próbáltak meg észak felől, az óbudai Dunapar-
ton keresztül a, várba bejutni. El is ju tot tak a 
falakig, de itt a ha jdúk visszaverték őket; ekkor 
az elszánt csapat a Vérmező északi sarka felé 
vágtatott s onnét nyugat felé próbált kimene-
külni, de a huszárok s a brandenburgi lovasok 
utolsó emberig levágták őket. 

Augusztus 31-én a vezérek elhatározták, hogy 
a várat megrohamozzák, egyidőben északon és 
délen és ha bevették, rögtön üldözőbe veszik a 
nagyvezér felmentő seregét. Az idő szeptember 
elsejéig az előkészületekkel telt el. A csapatokat 
példátlan lelkesedés fogta el, a vezérek biztosra 
vették a győzelmet. Az előkészület példátlanul 
gondos és lelkiismeretes volt. Az északi oldal 
megrohanására három rohamoszlopot állított 
össze Lotharingiai Károly fővezér. A jobboldali, 
a sarokrondellától délre, a Vérmező felől tá-
madta meg a bástyákat; a középső azt a felada-
tot kapta, hogy másszon föl az esztergomi ron-
della utolsó napokban épített lépcsőjén és a be-
fedett részen hatoljon be a várba. A harmadik 
parancs ágy szólt, bogy a rondellától balra, az 
árkoknak akkor már befedett részén hatoljon be 
a második és a fal résein. A brandenburgiak 
azt a parancsot kapták, hogy cseltámadást ren-
dezzenek a Béosikapunál; 600 emberük kapasz-
kodjon fel a fa lakra és vonja oda az ellenség-
nek mennél nagyobb erejét. Ugyanilyen gondos, 
körültekintő volt az előkészítés délen is Miksa 
Emánuel hadseregénél. 2200 főre rúgtak Lotha-
ringiai Károly rohamosztagai s 3000 főben álla-
pította meg a rohamozó csapatok létszámát 
Miksa Emánuel bajor választó. Körülbelül 
ugyanennyit tettek ki a tartalékok is. A magya r 
ha jdúk és gyalogosított huszárok Lotharingiai 
Károly rohamosztagainál kaptak beosztást. A 
királyi palotát megrohamozó csapatok között 
magyarok nem szerepelnek. A támadás szeptem-
ber 2-án 5 óra tá jban ment végbe példátlan len-
dülettel, halálos elszántsággal, hősiességgel. Es-
terházy nádor egy leveléből tudjuk, melyet Li-
póthoz intézett, hogy milyen hősiesen küzdöt-
tek a magyar ha jdúk Eörményesi F iá th János 
őrnagy vezetésével. Minden rohamcsapat be-
hatolt. Lotharingiai Károly jobboldali oszlopát 
Oettingen ezredes vezette, a középsőt Spinola 
Domenico ezredes, az ostrom egyik leghősiesebb 
lelkületű katonája, aki el is esett a mai helyőr-

ségi templom előtt levő téren. A brandeburgiak 
cseltámadásából valódi támadás lett: átmásztak 
a falakon és behatoltak a várba s ezzel eldöntöt-
ték a csata sorsát. A janicsárok megfutamod-
tak, Abdurrahman basa janicsárjai tól körül-
véve, a mai Verbőczy-utcában szállt szembe az 
előretörő brandenburgiakkal és karddal kezében 
elesett. A császáriak, a brandenburgiak, a ma-
gyarok gyorsan nyomultak le dél felé, egészen 
a Szent György-térig, ahol a parancsnokságot 
az elrendezett csapatok felett Croy herceg vette 
át. Sokkal nehezebben haladt az ostrom délen, 
a királyi palotánál, amelyet Izmail basa védett. 
A bajorok egy tapodtat sem tudtak előre menni. 
A vezérek, Miksa Emánuel és Bádeni Lajos őr-
gróf állandóan életveszélyben bíztatták csapatai-
kat, de a törökök hősiesen kitartottak. Hét óra 
tájban tudták meg a bajorok, hogy Croy her-
ceg ott áll a Szent György-téren. A hír a má r 
csüggedő csapatokba leírhatatlan bátorságot 
öntött, az ú j roham sikerült, s egykorú híradá-
sok szerint Pechman Günther Márton ba jor al-
ezredes hetvened magával elsőnek tört előre és 
tűzte ki a bajor zászlót valamelyik összelőtt to-
ronyra vagy omladékra. 

A vár az esti órákban kigyulladt; a csapatok 
gyujtot ták-e fel, vagy a sok gyúlékony anyag-
tól tűz támadt, nem tudjuk, de még másnap, 
ha rmadnap is égett és mint füstölgő romhal-
maz került a győztes csapatok kezébe. Ki volt 
első a várban, a kérdést nehéz eldönteni. Petne-
házy Dávid az ostromnál nem volt jelen. Az, 
hogy ő lett volna az első a várban. Cserei nyo-
mán tévesen került be történeti tankönyveinkbe. 
Nagyon valószínű Eörményesi Fiáth János első-
sége, mint az a nádor leveléből kitűnik. Biztosra 
vehető Ramocsaházy Endre huszárkapitányé is, 
aki a Fehérvár i -kapun hatolt be még a roham 
első órájában s eljutott a Szent György-térig. 
I t t a janicsárok körülfogták, egy bodzafára föl-
akasztották; Croy herceg emberei levágták, fel-
élesztették és mint köztiszteletben álló polgár 
százötesztendős korában halt meg Budán. Pech-
man elsősége, akit ezért emelt Lipót báróságra, 
szintén hihető. 

A város, mint rom került a győztes csapatok 
kezére, szinte jelképezve a másfél évszázados 
török uralom alatt nagyrészben elpusztult, mo-
csárrá és sivataggá vált országot. Azt jegyezte 
meg egyik utazó, aki Mátyás király rommá lőtt 
palotá já t látta, hogy olyan, mint egy elpusztult 
Jeruzsálem. A magyar nemzet azonban egyelőre 
még nem örülhetett a nagy diadalnak. Valóra-
váltak azoknak a kurucoknak balsejtelmei, akik 
a német uralomtól rettegtek. Nehéz, szomorú 
évek következtek az országra. Visszaállította 
uffyan Lipót az alkotmányt, de azt miniszterei 
lábbal taposták. A magyar főváros ée az ország 
nagy része is felszabadult, de a magyar nemzet, 
mely annyit szenvedett, amely a nyugat védel-
mében elvérzett, elpusztult, nem élhette még 
egy darabig a sa já t életét. Ahhoz, hogy a meg-
kínzott, rengeteg vér t vesztett magyarság 
hozzáfoghasson nemzeti ku l túrá jának tovább-
építéséhez, ú j já teremtse elpusztult országát, 
még nagy megpróbáltatásra, nagy, hosszú küz-
delemre: Rákóczi Ferenc szabadságharcára volt 
szükség. 
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| t C O M B O S g y u l a 

Tanító-családban született, ott nevelkedett, ott szívta magába a nemzetéért 
lankadatlanul dolgozni akaró és tudó törhetetlen faj- és hazaszeretetet. Tanító-
feleség táplálta és ringatta bölcsőjét s egy nemzet megrendítő, mélységes fá jdalma 
és részvéte között, tanító-özvegy hullatta fia s í r jára anyai könnyeit. 

A murgai kicsi tanítói laktól messze az út a nemzet sorsát irányító minisz-
terelnöki székig, országok, királyok, vezérek megértő, tisztelő és szerető barát-
ságáig. Micsoda istenadta tehetséggel párosult erő, szorgalom, akarat és kitartó 
munka kellett ahhoz, hogy a murgai tanító fia idáig eljusson! Es ennek indítója, 
egyedüli ható-, hajtóereje az a szent érzés volt, amelyet a tanító apa vésett fia 
lelkébe s amely ebbe az egyetlen mondatba foglalható össze: Fiam, szeresd a faj-
tádat. szeresd a hazádat! 

Es a nemzetnevelő apa gyermeke maga is nemzetnevelő lett, de nemzet-
nevelői munkásságának területe túlnőtt Murga és Sopron határán. Összetört, 
letiprott, megcsonkított nemzetnek lett nevelője és tiszteletet, megbecsülést paran-
csoló, megértő barátokat szerző szószólója a világ népei között. Mikor jött, a 
nemzet egyszerre átérezte és fölismerte, hogy a hivatottság embere érkezett, aki-
nek tehetségére, erejére, munkabírására és rendületlen hazaszeretetére bizalommal 
tekinthet és nyugodtan bízhatja sorsát. S a nemzet nem csalódott. Gömbös Gyula 
méltónak bizonyult arra* a bizalomra és azoknak a nagy feladatoknak megoldá-
sára, amelyek elé a Sors nemzetünket állította. Reménykedve, újraéledt élet-
kedvvel néztük a gigászi küzdelmet, amit nemzetéért, a mi nemzetünkért vívott, 
a hivatottság, a magabízás rendületlen hitével, hogy nemzetéért küzdve, az embe-
riség szent ügyét és az igazság eszményi érdekeit szolgálja. 

Még megérhette legfőbb törekvésének igazolását. Elégedetten láthatta 
megfeszített munká jának eredményét, mert mikor a világ népeinek egyrésze viha-
rokkal és zavarokkal küzködik, akkor a mi megtépett szegény hazánk, mint 
viruló oázisa a biztonságos életerőnek, békéjében és nyugodt csöndjében szorgal-
masan élhet a munkának és a szebb jövő valóra váló álmainak. Mindez Gömbös 
Gyula nagy államférfiúi képességeinek, önzetlen hazaszeretetének és politikai 
hivatottságának nagy érdeme. 

Gömbös Gyula a magyar Erő, a magyar Akarat klasszikus példája volt. 
Míg itt állott előttünk és a hős kemény tulajdonságaival vezette, védte és tanította 
nemzetét, olyan természetesnek, olyan egyszerűnek tartottuk, hogy itt van. 
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És most, mikor a kérlelhetetlen Sors megfosztott tőle bennünket , amikor talán 
a legnagyobb szükség volna rá, egyszerre eltűnik előlünk! És mi mély bánat tal 
és f á jda lommal nézve a távozó nagy ál lamférf iú után érezzük, hogy mily nagy 
erőt veszítettünk, mily pótolhatatlan értékkel lettünk szegényebbek. 

Gömbös Gyula a mi értékünk, a mi büszkeségünk volt nemcsak it thon, 
hanem a világnak történelmet formáló színe előtt is. Szárnyait a szerény tanítói 
haj lék viharvert eresze alatt bontogatta s kinn az életben a haza jobb sorsáért 
vívott küzdelmek közben erősítette, edzette olyanná, hogy a világ nagy nemzetei 
is elismerték tehetségét, nemes törekvéseinek történelmi igazságát. Élniakarást , 
erőt, igazságot jelentett ő a magyar nemzet számára kifelé, odaadó, alkotó, 
nemzetépítő m u n k á t pedig befelé a magyar nemzet minden f iának szívében, 
lelkében. 

És milyen különös szeszélye a sorsnak, hogy Gömbös Gyula, aki annyira 
szerette hazáját , idegen földben adta vissza lelkét Teremtőjének. A halállal való 
kegyetlen küzdelem közben is hazavágyott s ezzel is hazaszeretetre tanított. Lan-
kadó erejének, gondolatának és érzésének minden atomjával azon a földön 
csüngött, amelyet temetésén a murgai küldöttség oly meghatóan jelképezett. És 
mily különös és megható rendelkezése a sorsnak, hogy a haldokló nagy nemzet-
nevelő utolsó kívánságát hazá ja kultuszminisztere teljesítette. Neki jutott osztály-
részül az a végtelenül f á jda lmas tisztség, hogy a nemzet soha el nem múló hálá-
ját, kegyeletét és részvétét, a nagy halott koporsója előtt először kifejezze s 
Gömbös Gyula porhüvelyét hazahozza az édes anyaföldnek. 

Mindnyájan mélységesen átérezzük a nagy veszteséget, a nagy csapást, 
de a nemzetnek összeroskadnia mégsem szabad, hanem annál szilárdabban,-
annál megingathatat lanabbul kell megállnia helyét a balsors csapásaival szem-
ben, mennél nagyobb a veszteség, a bánat, a gyász, amely sújtotta. Kishitű nem-
zet az, amely a Sors ökle alatt összeroskad. Az erős, az igazságában bízó nemzet 
keményen szembe néz a viharral s a villám fényénél is meglátja, megtalál ja a 
boldogság felé vezető jövendő út já t . 

Mi hiszünk a nemzet sorsán őrködő Gondviselésben s hivő lélekkel 
tud juk , hogy Gömbös Gyula, aki most eltűnik nemzeti életünkből, csak a mulan-
dóságra szánt emberi voltát viszi sírba, de azt a szellemet, mely a nemzet 
lelkivilágát, vágyait, reményeit és küzdelmeit vezette, itt hagyja nekünk, mint a 
magyar szellem világító fáklyájá t azért, hogy tovább is vezessen, kalauzoljon 
bennünket . Hisszük, hogy az a csüggedetlen hazaszeretet, a törhetetlen akarat , 
a tiszta és szilárd magyar férfijellem, a tanultság, a széles látókör, amely Gömbös 
Gyula egyéniségéből felénk áradt, az köztünk marad örökségül. 

Legyen áldott emléke annak, aki ilyen örökséget hagy nemzetére! 
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K Ö Z O K T A T Á S U N K 1 J J I R Á X Y l í J L Y E I 

Az újjászervezett Országos Közoktatási Tanács első ülésén Hóman Bálint, vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter is megjelent s ott a következő beszédet mondotta: 

Az Országos Felsőoktatási Tanács létesítésé-
vel az 1871-ben alapí tot t Országos Közoktatási 
Tanács akkori egyetemi szakosztálya kelt ú j 
életre, a most ú j szervezethez jutot t Országos 
Közoktatási Tanács pedig, többszörös átszer-
vezés után, az 1871. évi középiskolai és nép-
iskolai szakosztályokból alakult ki. A történeti 
összefüggés mellett azonban a két szerv között 
megvan a tárgyi összefüggés is. Az Országos 
Felsőoktatási Tanács életrehívása ós az Orszá-
gos Közoktatási Tanács újjászervezése a köz-
oktatásügyi igazgatás most folyamatban levő 
racionalizálásának szükségszerű következmé-
nyeképen történt meg. Az átszervezés tényé-
ben — hangsúlyozom — semminő bíráló szán-
dék sem rejlik a régi Országos Közoktatási 
Tanáccsal szemben. 

Az Országos Közoktatási Tanács régi szer-
vezetében is a kormányzat élénk, aktív és hasz-
nos tanácsadó szerve volt. A közoktatásügyi 
kormányzatot a Tanács hetedfél évtizeden át/ 
mindig lelkiismeretes buzgalommal és komoly! 
szakértelemmel támogatta a népiskolai ésl 
középiskolai nevelés és oktatás nagy kérdései-1 
nek megoldásában. Szervezetének módosítását 
és összetételének revízióját csupán az iskolai 
nevelés és oktatás elvi i rányí tásában érvénye-
síteni kívánt ú j szempontok, egész közoktatás-
ügyi igazgatásunknak ezzel összefüggő átszer-
vezése s az ipari ós mezőgazdasági szakoktatás 
nevelési és tanulmányi felügyeletének tárcám 
hatáskörébe történt átvétele tet te szükségessé. 
Az iskolai nevelés és oktatás elvi egységének 
sí in téti k us elgondolása határozza meg az Or-
szágos Közoktatási Tanács ú j szervezetét. Az 
iskolatípusok és különböző szaktárgyak szerint 
való tagolódás mellőzésével valamennyi iskola-
t ípus nevelési és oktatási feladatainak, mód-
szerének, eszközeinek és egész szellemének el-
bírálása egyazon szervnek, a Tanács általános 
nevelési és oktatási szakosztályának hatás-
körébe utaltatott . Külön szakosztályok csupán 
az általános i rányú iskolákban és a mezőgazda-
sági, ipari, kereskedelmi szakiskolákban folyó 
gazdasági i rányú szakoktatás különleges pro-
blémáinak tá rgya lására és megvi ta tására ala-
kí t ta t tak . A Tanács személyi összetételének 
megállapításánál, tekintettel az elmélet és a 
gyakorlat i élet követelményeinek egyensú-
lyára, az eddig szinte kizárólag szakpedagógu-
sokból álló testületben és annak vezetésében 
helyet adtam az iskolai oktatás problémáit az 
élet szemszögéből néző s a nemzetnevelés kér-
dését az egyetemes nemzetpolitika keretében 
szintétikusan szemlélő szakértőknek is. 

Az ú j szervezetében most megalakuló Tanács 
legközelebbi feladatairól, a tárgyalása, meg-
vi ta tása és feldolgozása alá kerülő kérdésekről 
az Elnök Űr Önagyméltósága van hivatva nyi-
latkozni. Magam csupán néhány elvi szem-

pont ra ós konkrét kérdésre kívánok egész rap-
szodikusan rámuta tn i , melyek tekintetében a 
Tanácstól véleményt és javaslatot várok. 

A múlt század specializáló szellemének, az 
egyes t an tá rgyaka t képviselő szakpedagógusok 
szakbeli elfogultságának és a materiál is világ-
szemléletnek hatása alatt iskoláinkban az 
utóbbi évtizedekben a nevelési szempontok 
szinte teljesen hát térbe szorultak az ismeret-
közlés i rányadónak veit szempontjai mellett. 
A szakismereti anyagnak a tudományok hala-
dásaval párhuzamos bővülésé a szaktudósokat 
és pedagógusokat a maguk tárgykörében a ta-
nítási anyag folytonos gyarapí tására , a szak-
ismereti oktatás körének lényeges kibővítésére 
csábította. A gyakorlat i élet követelményeinek 
az iskolában leendő érvényesítésére irányuló 
törekvés az iskolai t an tá rgyak és t ananyag 
szaporí tására vezetett. A szakszerűség és gya-
korlat iasság fejlesztésének örve a la t t a gyer-
meket terhelő ismerettöbblet kerül t a tan-
anyagba, az iskola nevelési tevékenysége pedig 
oktatótevékenysóge mellett szinte teljesen hát-
térbe szorult. Az iskola elhanyagolta erkölcs-
jellem-, értelemnevelő fekídatat, 
(Ts tudásgyarapí tó 

"ismeretközlő 
pedig a gyermeki _ =„ feladataF 

érteblili íziHVíTfiatáiiakcíTa gyermeki 
fogadóképességének 'íigyelmehevétéle nélkül 
kívánta minél teljesebben és tokéletesebben 
megotdani. Korunk-szintet ikus iránya,"átfogóbb 
pedagógiai eszményei és a spiri tuálizmus felé 
hajló világszemlélete szükségképen von ja maga 
után s — bár talán paradoxonnak látszik — a 
gyakorlat i élet szempontjai is megkövetelik en-
nek a túlzásba vitt szakismerethalinozásnak 

«korlátozását ä az!_erkölesí jeüemB33I_értelmi_ 
és világnézeti nevelés szempontjainak erőtel-
jesebb érvényesítését^ A magyar i s k o l a ü g y e t 1 

l e n t ípusának sem lehet célja és feladata a 
puszta szakismeretközlés. Valamennyinek első-
rendű célja ós fe ladata a jövő magyar életre 
való céltudatos előkészítés, az i f j ú ság intenzív 
erkölcsi nevelése, jellemének szilárdítása, kö-
telességtudásának fejlesztése, valláserkölcsi és 
nemzeti alapon nyugvó egészséges magyar vi-
lágszemléletének kialakítása. Amelyik iskola 
ezt a fe ladatát megoldja, jórészben eleget tett 
a gyakorlat i életre való nevelés szellemének és 
igényeinek is. Az ú j iskolában tehát a nevelő 
szempontnak ú j r a cl kell foglalnia a maga he-
lyét a tanító szempont mellett. 

A nevelés egyik hata lmas eszközét l á t ja ma 
a közvélemény és látom magam is a rendszeres 
és korszerű iskolai testnevelésben. A pedagó-
gusok körében a testnevelés úgynevezett túl-
haj tásával szemben még ma is felhangzó elfo-
gult bírá la tnak végre el kell hal lgatnia azok-
nak a kézzelfogható és szemmellátható nagy 
eredményeknek lá t tára , amelyek az erkölcs- és 
jellemnevelés, és a nemzeti nevelés terén ná-
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lünk és világszerte a helyes testnevelési okta-
tás nyomán jelentkeznek. Nem akarok i t t a 
közismert angol példára hivatkozni, de ki kell 
emelnem azt a nagy nemzetnevelő hatást és 
erkölcsi értéket, amit a magas színvonalra 
emelt testnevelés nyomán I tá l iában éppen nap-
jainkban látunk működni és gyarapodni. 

A közvéleményt évtizedek óta foglalkoztató 
iskolapolitikai kérdések közül ta lán a legvita-
tottabb az elmélet és gyakorlat , az iskola és 
élet viszonyának problémája. A nemzetnevelés 
problémakörének valóban legfontosabb kérdé-
sei közé tartozik az elmélet és gyakorla t egyen-
súlyának alapvető kérdése. Amióta az iskola 

azonban teoretikus oktatás túlságba vitelétől. 
A gyakorlat i élet követelményeire a közép-
iskolai oktatásban is f igyelmet kell fordí ta-
nunk s az egyes szaktárgyak oktatásában meg-
felelő teret kell adnunk a gyakorlati és gya-
korlati lag értékesíthető ismeretek közlésének. 
Az egész tanulmányi rend gyakorlat ibbá vált, 
mikor a középiskolai oktatás gerincévé a hu-
manisztikus avagy pedig a természettudo-
mányi ismeretek helyett a nemzetismereti ok-
tatást te t tük s ezáltal a kozmopolisztikus elmé-
leti oktatást a magyar életre való neveléssel 
helyet tesí t jük s az oktatásban — az elméleti 
alaphoz szigorúan ragaszkodva ugyan — teret 

Gömbös Gyula holttestét a müncheni vasútállomásra viszik. A koporsót a gyászoló család-
tagok, a német államférfiak és Hóman Bálint kultuszminiszter és kísérete követi. 

megszűnt kiváltságos osztályok és kivételes el-
mék oktató- és nevelőintézete lenni, természet-
szerűleg- merültek fel és merülnek fel ma is 
mind fokozottabb mértékben a gyakorlat i kö-
vetelmények iskoláinkkal szemben. Kérdés, 
mekkora teret engedhetünk az elméleti követel-
mények rovására ezek érvényesülésének? Míg 
a nevelés kérdésében valamennyi iskolatípus-
sal szemben azonos és egyetemes érvényű elvi 
e l járást kell alkalmaznunk, az elmeleti és gya-
korlati követelmények tekintetében diszting-
válnunk kell a magasabb általános műveltséget 
adó s a felsőbb tudományos képzésre előkészítő 
középiskola — a gimnázium — és a gyakorlat i 
pályákra nevelő összes többi középfokú és alsó-
fokú iskolatípusok között. 

A középiskola a nemzet szellemi elitjét neveli 
s ezért tanulmányi rendjében szükségképen 
több teret kell adnunk az elméletnek, mint a 
többi iskolatípusban: i t t is óvakodnunk kell 

adunk a gyakorla t i életben szükséges alap-
ismeretek oktatásának, az élő nyelvek oktatá-
sát pedig sokkal gyakorlat ibb a lapra k íván juk 
helyezni. Ez a kérdés nehéz próba elé f o g j a ál-
lí tani a Tanácsot, mert a nyelvtaní tás gya-
korlati i rányú re formja többé nem használ-
ható. Bármily tiszteletreméltó elméleti elgon-
dolás és célkitűzés alapján folyt légyen eddig 
a nyelvtaní tás középiskoláinkban, az út, me-
lyen jár t , a módszer, melyet követett és az esz-
közök, melyeket felhasznált, nyilvánvalóan té-
vesek. Az élőnyelvek oktatásában a latin nyelv 
és az anyanyelv taní tásának ott helyén való, 
de a modern nyelvek taní tásában helytelen 
sablonja szerint járunk el. A gyakorlat i nyelv-
ismeret helyett az illető nyelvet anyanyelvük-
ként tanító nemzetek tanulmányi rendjéből 
kölcsönzött grammatikai , irodalmi, kul turá l i s 
ismereteket s ennek megfelelő, de a magyar 
gyermek számára nehéz, unalmas, sőt gyötrel-
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mes olvasmányokat adunk. Ped ig a magyar 
középiskolában az élő nyelvtaní tás célja csak 
gyakorlat i lehet: a nyelvkészség és nyelvisme-
ret megalapozása, fejlesztése és gyarapítása. 
H a a felsőbb fokon, a nyelvet már meglehető-
sen ismerő és használó tanulók olvasmányait 
az illető nyelven í r t jelesebb írók müveiből és 
a nj7elvet beszélő nemzet k u l t ú r á j á t ismertető 
tanulmányokból választ juk is ki, az irodalmi, 
történeti , művelődési ismeretek rendszeres köz-
lése nem a nyelvoktatás, hanem a megfe-
lelő szaktárgyak oktatásának körébe tartozik. 
A prakt ikus nyelvtanítás, ha ettől a helyén 
nem való ballaszttól megszabadul, nemcsak a 
kívánt gyakorlat i célt fogja elérni, vagy leg-
alább megközelíteni, hanem a túlterhelés egyik 
legfőbb okát is kiküszöböli. 

A népiskolában, a polgári iskolában és a reá-
épített gazdasági irányú — mezőgazdasági, 
ipari , kereskedelmi — középfokú iskolákban, 
az elméleti alap tiszteletben tar tásával bár, a 
gyakorlat i szempontok lehetnek csak i rány-
adók. A mai rendszerben egy másodrendű kö-
zépiskola éppen nem tiszteletkeltő szerepében 
jelentkező polgári iskolát vissza kell adnunk 
eredeti rendeltetésének. A polgár i iskola nem 
lehet továbbra is kistisztviselőket és altiszteket 
előkészítő iskola. A polgári iskola kell, hogy a 
nemzet nagy tömegeit gyakorla t ias szellemben 
s a gyakorlati gazdasági pá lyák felé nevelő 
iskolatípus legyen. Tanulmányi rendjét az 
1927 : XII . t.-c.-ben foglalt helyes célkitűzés 
máig sem érvényesült szellemének megfelelően 
kell a túlzott elméleti sallangoktól megszaba-
dítva, gyakorlat i i rányban módosítanunk. I t t 
is éppúgy, mint a népiskolában és a tovább-
képző népiskolában, meg kell különböztetni a 
városi és falusi, ipar i kereskedelmi és mező-
gazdasági i rányú t ípust s ez utóbbiban az ed-
diginél sokkalta nagyobb teret kell adnunk a 
mezőgazdasági ismereteknek. 

Az a megegyezés, melyet a közeli napokban 
a szakoktatás kérdésében a földmívelésügyi 
miniszter úrral kötöttem s amelyének értelmé-
ben hatásköröm valamennyi szakiskola neve-
lési és tanulmányi felügyelete tekintetében el-
ismertetett s viszont a földmívelésügyi miniszter 
szakközegeinek közreműködése a tömegnevelő 
iskolák gazdasági szakoktatása tekintetében 
biztosíttatott, másfelől az ipa rügy i miniszter 
ú rnak és szakközegeinek a kul tusztárca igaz-
gatása alá kerül t ipariskolák szakfelügyelete 
tekintetében hasonlóképen biztosított közre-
működése garanciá t szolgáltatnak arra, hogy 
a polgári iskola s épp így népiskoláink gya-
korlat i i rányban leendő átszervezése teljes 
sikerrel lesz végrehaj tható. A népiskolai gaz-
dasági oktatás jövője szempontjából különös 
jelentőséggel bír a földmívelésügyi miniszter 
ú r r a l a tanítóképzőintézeti mezőgazdasági ok-
tatás, a gazdasági szaktanítóképzés és a taní-
tókat továbbképző szaktanfolyamok ügyében 
létesített megállapodásunk. 

A nemzeti élet gyakorlat i igényei s a család-
védelem végre komoly elbírálás alá került pro-
blémájának szempontjai követelik a már-már 

egészen problematikus ér tékű diplomákat osz-
togató leánygimnázium és tanítónőképző-inté-
zet mellett oly leányiskolatípus létesítését, 
amely a valódi szükséglet mértékére redukált 
közismereti tárgyak mellett a női léleknek és 
ha j lamoknak inkább megfelelő művészeti és 
élő nyelvi ismereteken kívül családnevelési és 
háztartási , szociális és egészségügyi, mező- és 
kertgazdasági, gyors- ós gépírási s mérsékelt 
kereskedelmi ismereteket és női kézügyessége-
ket foglalna tantervébe. Mivel ennek a leány-
t ípusnak elsorvadását képesítő jogának hiánya 
okozta, ál talános műveltséget adó szerepe mel-
lett ezt az ú j iskolát speciális pá lyákra elő-
készítő magasabb — társadalomegészségügyi, 
gazdasági és háztartási, kereskedelmi és könyv-
viteli, iparművészeti és egyéb művészeti — 
tanfolyamok és főiskolák előkészítő isko-
lá jaként kell megszerveznünk. Ezzel az is-
kolatípussal és a társadalom, egészségügyi 
szakoktatás, a szülésznő-, gondozónő-, ápolónő-, 
óvónő- és védőnőképzés átszervezésével kapcso-
latban merü l fel egy magasabb színvonalú s 
a nyolcosztályos leánynevelő iskolára épülő 
szociálhigieniai főiskola létesítésének problé-
mája is. 

A nevelés és oktatás, va lamint az elmélet és 
gyakorlat kérdéseinek tisztázásával összefüg-
gésben oldandó meg a túlterhelésnek fentebb 
már jelzett okok következtében évek óta napi-
renden lévő kérdése. Iskoláink mai tanterve s az 
iskolai oktatáson túl követelt külön tanulmá-
nyok ma tagadhata t lanul nehéz, a legjobb ké-
pességű gyermekeket is súlyosan megterhelő 
szellemi feladatok elé á l l í t j a a tanulóif júságot . 
Ezt a túlterhelést kiküszöbölendő s a gyermeki 
agy befogadóképességéhez és helyes szellemi 
fejlődésének követelményeihez mért tanul-
mányi rendet megvalósítandó, a legeréiyesebb 
intézkedésre vagyok elszánva. Ez i rányba ha-
ladva, az egyes szaktudományok képviselői és 
szakpedagógusok részéről netalán felmerülő s 
a némely iskolatípusban amúgyis igen nagy-
számú tan tá rgyak szaporí tására és a t ananyag 
körének, főleg elméleti elemekkel leendő feles-
leges bővítésére irányuló, egyoldalú törekvése-
ket a leghatározottabban vissza kell utasí ta-
nom. Ezeknek honorálása szakszempontból 
semmiféle komoly eredményt nem hozna, az 
általános műveltség szempontjából pedig leg-
többször csak fölösleges ballaszttal terhelné a 
f iatalságot. 

Fontos és mielőbb megoldandó probléma az 
iskolai kiválasztás kérdése. A szelekciónak a 
közigazgatásban való érvényesítéséről szólva, 
a minap részletesen beszéltem az iskolai sze-
lekció szükségességéről, feladatairól és céljá-
ról. Ezért most csupán röviden kívánom fel-
említeni, hogy e kérdés megfelelő megoldását 
az egyetem és a középiskola szempontjából a 
legsürgetőbb feladatok közé sorolom. 

Az Országos Közoktatási Tanács új jászerve-
zésével eddig más kormányzat i szervek hatás-
körében intézett kérdések is a Tanács véle-
ményező hatáskörébe uta l ta t tak , közülök az 
iskolai f i lmoktatás, az i f júság i könyvtárak és 
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i f júság i irodalom s a tankönyvek kérdése. 
Mindhárom kérdésnek sok ága-boga, sokféle 
összefüggése és vonatkozása van s ezért min-
den részlet mellőzésével, de különös nyomaték-
kal hívom fel a Tanács figyelmét reá juk . 

A kérdések tömkelegéből kiragadott néhány 
probléma taglalásával korántsem merí thet tem 
ki az Országos Közoktatási Tanács feladat-

Előző számunkban azokat a túlbuzgóságból 
eredő követeléseket vázoltuk, amelyek a vázlat-
készítéssel kapcsolatban itt-ott előfordulnak s 
a körzeti iskolafelügyelők számára kiadott Uta-
sítás szellemével ellenkeznek. Rámuta t t unk 
arra , hogy vannak olyan órák is, mégpedig 
szép számmal, amelyekre nem kell külön váz-
latot készítenünk. Egyrészt azért nem, mert a 
metodikai egységet több órán át t á rgya l juk s 
a több óra vázlatát az első órára tör ténő elő-
készülés közben felépí t jük, másrészt azért nem, 
mert vannak olyan taní tás i egységek is, ame-
lyeknek menete azonos. De nem kell vázlatot 
í rnunk azokra az ó rákra sem, amelyeken az 
olvasás, az írás, a számolás stb. technikájá t 
gyakorol ta t juk. 

Nézzünk még néhány olyan esetet, amely az 
Utasí tásunk téves értelmezése a lapján feles-
leges munkatöbbletet je lent! 

Utasí tásunk azt mondja, hogy a taní tó ne-
vezze meg azokat a for rásmunkákat is, ame-
lyeknek alapján előkészült. Ennek a kívána-
lomnak aztán sok tanító annyira eleget tesz, 
hogy valamennyi vázlat alá egész sereg vezér-
könyv, nevelés- és taní tástan, a tá rggyal fog-
lalkozó szakkönyv és szaklapokban megjelent 
cikk címét odaír ja , mint forrásmunkát . Termé-
szetes, hogy ezek után egész éven át az unal-
masságig ismétlődnek, pedig ennek semmi ér-
telme nincs, mert hiszen senki sem gondolhat ja 
komolyan, hogy egy-egy taní tásra való elő-
készülés közben a taní tó egész pedagógiai 
könyvtár t elolvasott. Sokszor a for rásmunka az 
egyes tan tá rgyaknál egész éven át csak egyet-
len vezérkönyv, amelynek i ránya a taní tó el-
veivel megegyezik. Miért kellene ennek a cí-
mén egész éven át a vázlat alá írni? Én az 
Utasí tás idevonatkozó kívánalmainak úgy ten-
nék eleget, hogy vázlatfüzetem elején vagy 
végén néhány oldalt azoknak a könyvek-
nek és cikkeknek feljegyzésére szánnék, ame-
lyeket állandóan használok s amelyeket időn-
ként olvasok, tanulmányozok. Ezzel önművelő-
désemet is számontartom, ellenőrzöm, meg is-
kolafelügyelőm is tiszta képet alkothat belőle 
önművelődésemről, önképzésemről. 

Minden tanítónak, t anárnak vannak olyan 
könyvei, amelyeket állandóan íróasztalán ta r t 
s amelyek úgyszólván a szívéhez nőttek. 
Ezeket behatóan ismeri, jó tanácsadójának, 
segítőtársának, i rányí tó jának tekinti. Nekem is 

körének ismertetését. Csak jellemezni kíván-
t am e kör ki terjedését és sokoldalúságát és 
hangsúlyozni óhaj tot tam, mely kérdések meg-
oldását tekintem legközelebbi feladatomnak. 
Ehhez a nemzeti élet szempontjából nagyhord-
ere jű munkához hathatós segítségüket kérve, 
melegen üdvözlöm az Országos Közoktatási 
Tanács elnökét, alelnökeit és tag ja i t . 

(Folytatás. 

voltak ilyen könyveim, amelyeket most is a 
legnagyobb szeretettel őrizgetek. Az egyik 
Nagy László beszéd- és értelemgyakorlat i ve-
zérkönyve, amelyet Űrhegyi Alajos, az akkori 
kor színvonalára emelve, mesteri módon dol-
gozott át. A másik Vezérkönyv a magyar nyelv 
tanításához című könyv volt, amelyet szintén 
Űrhegyi Alajos í r t olyan megkapóan művészi 
alakban, hogy ha tása alól szabadulni nem tud-
tam, de nem is akar tam. Aztán ott volt Nagy 
László és Űrhegyi Alajos kis vezérkönyve az 
ábécéskönyv használatához. Beke — Sziklás — 
Valter, Pethes számolási, Bittenbinder — IJé-
kány mértani, Farkas Sándor földrajzi vezér-
könyve, Baló—Quint: „Kalauz"-a a természet-
ra jz tanításához. Ezek voltak az én legkedve-
sebb barátaim, állandó irányítóim, amelyeket 
hosszú éveken át nap-nap mellett forgat tam, 
olvasgattam, taní tásaimban ezek ú tmuta tása 
szerint haladtam. Természetes, hogy ezeken 
kívül még több vezérkönyvet forgattam, ta-
nulmányoztam, de mi tagadás benne, egy 
sem nőtt közülük annyi ra a szívemhez, mint 
az említettek. Kedvenc vezérkönyveim taní-
tásai t kezdetben úgyszólván szórói-szóra vet-
tem, csak itt-ott mertem a s a j á t lelkemből 
valamicskét hozzáadogatni, r a j t u k változtatni. 
Természetes, hogy a vezérkönyvek mellett 
állandóan tanulmányoztam a pszichológiákat, 
neveléstanokat, didaktikákat , módszertanokat, 
s különféle pedagógiai vonatkozású köny-
veket, cikkeket. Lassan-lassan valami krit i-
kai érzék fejlődött ki lelkemben s az olvasot-
tak hatása alatt m á r alkotgatni is mertem. És 
ez volt az igazi öröm! Valamennyi önálló taní-
tásom olyan jóleső élménnyé alakul t lelkem-
ben, amely ú jabb és ú jabb alkotásokra kész-
tetett , amire bőséges alkalmam volt a tanító-
képzés műhelyében. Es hűséges vezérkönyveim-
hez ekkor is sokszor, nagyon sokszor vissza-
tér tem egy kis pihenésre, erőgyütjésre. Igaz, 
hogy felettük az idő egy kicsit el járt . Változ-
tak a viszonyok, a pedagógia ha ta lmas fejlő-
désnek indult. Az ú j kor ú j embertípust, ú j is-
kolát kívánt. Jöt t az ú j tanterv, jöttek a refor-
mok. Habár a régi örökérvényű elvek meg-
maradtak, de ezek is valami ú j színt kaptak is 
a megváltozott viszonyokhoz alkalmaztat tak. 
De azért még most is jól esik kedvenc köny-
veimhez visszatérni, szép gondolataikban gyö-
nyörködni s a múlton elmerengeni. És olyan 

A T A N Í T Á S R A V A L Ó E L Ő K É § Z Ű L É § 
É S V Á K L I T K É S Z i T É i 

í r ta : D R O Z D Y GYULA 



20. SZÁM. 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

753 

jól esik látni, érezni, hogy köztük és az líjabb 
i rányzat között a kapocs nem szakadt meg. 
A fejlődés életkövetelte természetes folyamata 
megvan, mert a mostani i rányzat a niult szi-
lárd alapjaira épült. Há la és szeretet érte azok-
nak, akik ezt a szilárd alapot lerakták. 

De miért tértem én ki i t t mindezekre"? Azért, 
hogy a mult számban megjelent cikkem óta 
hozzám intézett három, de egy kérdést érintő 
levélre válaszoljak. F . K. Szegedről, a többek 
között, ezt kérdezi: „Kíváncsi vagyok, váj jon 
Főszerkesztő Ür miféle for rásmunkákat írt 
egy-egy' vázlata alá? És miféle forrásmunká-
kat í rna azoknak a mintataní tásainak vázlata 
alá, amelyeket a nyáron Kecskeméten hallot-
tunk, mert pl. a nyelvi magyarázatok tételét 
egészen másként taní tot ta , mint azt vezérköny-
vében megírta. Talán csak az alapgondolat s a 
menetnek néhány része volt ugyanaz." 

F. K.-nak első kérdésére a válaszom ez: Ha 
sokat és feleslegeset akar tam volna írni, min-
den tanításom vázlata alá odaírtam volna 
annak a vezérkönyvnek a címét, amely szerint 
haladtam. Pl.: Ürhegyi: Vezérkönyv az líj Abc 
használatához. Vagy : Nagy László—Ürhegyi 
Alajos : VczérkönjTv a beszéd- és értelemgya-
korlatokhoz. Tekintve, hogy kezdetben osztat-
lan, majd osztott gyakorlóiskolában tanítot-
tam, egy-egy vezérkönyv címét évenként mint-
egy kétszázszor kellett volna leírnom. Ez bi-
zony kicsit kemény büntetési feladat lett volna! 
De én bizony egyszer sem í r tam le, mert akkor 
még nem volt erre utasítás. S ha lett volna, 
akkor annak a szelleméből azt olvastam volna 
ki, hogy felettes hatóságom nagyon kíváncsi 
természetű s tudni akar ja , hogy vájjon miből 
is készülök elő, azért, az említett módon, vázlat-
füzetemnek külön oldalaira í r t am volna azok-
nak a vezérkönyveknek címét, amelyek szerint 
az egyes t an tá rgyaka t taní tom s időnként be-
jegyeztem volna azoknak a pedagógiai vonat-
kozású könyveknek és cikkeknek a címét, ame-
lyeket olvastam, tanulmányoztam. Néha-néha 
azonban ettől el tértem volna s vázlataim alá 
pl. ilyen könyvcímek kerültek volna: Jalo-
veczky Péter : A kis vegyész. Ebből a felügye-
lőm láthatta volna, hogy a cipőkrém vagy fog-
por készítési módjá t Jaloveczky: „A kis ve-
gyész" című könyve a lapján muta t t am be. 
Vagy : Egy-egy természetrajzi vonatkozású váz-
latom alá ezek a for rásmunkák kerülhettek 
volna: Grcgus Pá l : A növények csodálatos 
élete. Raoul H. Francé: Az örök erdő. Ebből 
felügyelőm lá tha t ta volna, hogy tanításomhoz 
ezekből a nem kimondottan pedagógiai köny-
vekből is merítet tem a t á rgyra vonatkozó gon-
dolatokat. 

A második kérdésre felelnem már kissé ne-
hezebb, mert F. K. vezérkönyvem és tanításom 
közötti különbségre hivatkozik. Még szeren-
csém, hogy ka r tá r sam az alapgondolat és né-
hány mozzanat azonosságára ráismert . Talán 
jó lesz a felelet, ha az előzőleg leírt kedvenc 
vezérkönyveim használa tára hivatkozom. Ott 
azt mondom, hogy azoktól lassan, fokozatosan 
felszabadultam s alkotgatni kezdtem. Kar tá r -

sam megállapítása szerint, amint látom, a 
kecskeméti tanfolyamon önmagamtól szaba-
dul tam fel, de azért nem szakadtam el egészen. 
Vissza-visszatértem önmagamhoz, amint annak 
idején vissza-visszatértem tanítómestereimhez, 
kedvenc vezérkönyveimhez. Önmagunkon vál-
toztatni lehet, szabad, sőt kell, nehogy sablo-
nosakká váljunk. For rásmunkát a tanfolyami 
taní tások vázlatai alá bizony nehéz lenne ír-
nom, mert őszintén szólva, közvetlenül a taní-
tások előtt for rásmunkát nem olvastam, a taní-
tás menetét azonban előre átgondoltam, felépí-
tettem. Hogy a gondolatok eredete hol volt? 
Az említett vezérkönyvekben. Régesrégen azok 
voltak a források, azok rakták le lelkembe az 
alapot, igazságosan tehát először azoknak a 
régi vezérkönyveknek a címét kellet t volna a 
vázlatok alá í rnom s csak azután az újabbét . 
E g y azonban bizonyos. A tanítónak annyit kell 
tanulnia s úgy kell önmagát nevelnie, hogy a 
sa já t lelke legyen a legmegbízhatóbb forrása, 
amelynek tápláló ereiről önképzés ú t ján kell 
ugyan gondoskodnia, de a for rás rezervoárjá-
nak nemcsak befogadó, tisztító, hanem alakító, 
alkotó, teremtő ha tásúnak is kell lennie. 

K. F. Szomorról a többek között ezt í r j a : 
„Tény az, hogy amit le kell írni, a r r a jobban 
előkészül mindenki. Csak azt nem értem, miért 
kell a vázlatnak feltétlenül önállónak lennie'? 
Nem szégyenlem bevallani, hogy az én önállóan 
készített vázlatom a vezérkönyvben leírt nyelvi 
magyarázat taní tásának vázlata mellett rossz. 
Inkább egy művészettel leírt vázlatot írok le, 
mint egy kevésbbé jó, de önállóan készített 
vázlatot. Nagyon kérem, szíveskedjék erre a 
N. L.-ban felelni." Hasonló ehhez B. 7.-nek 
Miskolcról ír t levele, melynek szorosan ide-
vonatkozó része ez: „Ha én a vezérkönyvekben 
leírt tanítási terveket előkészülés közben el-
olvasom, az abban foglal takat jónak, helyes-
nek tartom és elhatározom, hogy azt úgy fo-
gom tanítani, amin t abban í rva van, akkor 
bizony én annak a tervezetnek a vázlatát írom 
be vázlatfüzetembe. Igaz. hogy ez nem önálló 
vázlat, de annak a tanításnak igazi menete, 
amit tanítok. H a önálló vázlatot írok, de azért 
úgy tanítok, amint a vezérkönyvből előkészü-
lés közben olvastam és azt elfogadtam, más lesz 
a vázlat, más a tanítás, tehát h iába í r tam ön-
álló vázlatot. Nagyon kérem Főszerkesztő Urat , 
hogy a szerkesztői üzenetekben szíveskedjék 
megírni, hogy akkor is önállónak kell-e lennie 
a vázlatnak, ha mindenben az Egységes Vezér-
könyvek szerint haladok?" 

Nem lennék következetes önmagamhoz, ha 
ezekre a levelekre azt válaszolnám, hogy a váz-
la tnak akkor is önállónak kell lennie, ha a 
vezérkönyv a lap ján készülök elő s pedagógiai 
meggyőződésből fogadom el azt, ami a vezér-
könyvben benne van. Hiszen, mint előzően 
ír tam, évtizedeken át magam is állandóan 
vezérkönyvek a lap ján készültem elő. Ha el-
fogadom annak a vezérkönyvnek a tanácsát, 
ú tmutatását , menetét, szemléltetési, megbeszé-
lési és kifejtési módját , akkor természetes, hogy 
a vázlatát is leírhatom. Ugyanis az a taní tási 
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tervezet, amelyet előkészüléskor elolvastam, 
valamennyi mozzanatát átgondoltam, átéltem, 
az már az én egyéni élményem lett. Az már 
az enyém, az én tulajdonom, még akkor is, ha 
a fo r rása a vezérkönyv volt. Hiszen a legtöbb 
ismeretet, tudást könyvekből szerezzük. Azt, 
amit olvasunk, lelkünk nemcsak befogadja, ha-
nem átgyúr ja , á ta lak í t ja s önmagához formál ja . 
Meg aztán minden tanító nem kísérletezhetik 
ú j abb és ú jabb módszerek, e l járások feltalálá-
sával. És minek azt ú j r a és ú j r a felfedezni, fel-
találni, megalkotni, amit már felfedeztek, meg-
alkottak s mint leszűrt elvet, igazságot, réges-
régen a lka lmaznak! Ezeket csak meg kell ta-
nulnunk, át kell vennünk s a sa j á t lelkűnkhöz 
és iskolánkhoz formálnunk. 

A vezérkönyv már ősi eszköze a népiskolai 
pedagógiának. Éppen itt van előttem egy. 
A címe ez: „Vezetőkönyv a magyar falusi 
oskolamesterek számára. Nyomatot t Budánn, a 
Kir . Magyar Univers i tás betűivel 182S." Ez a 
könyv tehát éppen 108 éves. De mint az egyes 
tan tá rgyak módszerének történetéből tud juk , 
ennél még sokkal régibb vezérkönyvek is van-
nak, ami azt mu ta t j a , liogy a tanítók a gyakor-
lati ú tmuta tásokat tartalmazó vezérkönyveket 
mindig szívesen használták, sőt bátran mond-
ha t juk , hogy ezek alapján fej lődött az egyes 
tan tá rgyak módszere a r ra a magas színvonalra, 
ahol most van. A nemzetek kul turá l i s életének 
irányítói is má r régen belát ták a vezérköny-
vek fontosságát. A tanügyi felsőbb hatóságok, 
mint a módszerek történetéből lá t juk, maguk 
Íra t tak és adtak ki útmutató vezérkönyveket. 
Nálunk gróf Csáky Albin, később gróf Apponyi 
Albert, legújabban gróf Klebelsberg Kuno és 
Hóman Bálint gondoskodtak olyan vezérköny-
vek Íratásáról, amelyeknek ú tmuta tása i mellett 
iskoláink belső életét a kor színvonalára emel-
he t jük . A vezérkönyvek tehát a tanítói önkép-
zésnek, a tanítói munka tökéletesedésének vol-
tak az eszközei régen és azok ma is. 

Nem hiszem, hogy lenne tanító, aki vezér-
könyvet ne használt volna vagy ne használna. 
S ha előkészülés közben pedagógiai meggyőző-
désével megegyezik a vezérkönyv ta r ta lma s 
taní tás közben azt követni is akar ja , nyugod-
tan le í rhat ja a vezérkönyvben levő tervezet 
vázlatát . De! A vezérkönyvek valamennyi váz-
latát változatlanul mégsem vehet jük át, mer t 
hiszen a vezérkönyv írója csak ál talánosságban 
szóihat s a konkretizálásokra, amelyeknek oly 
fontos szerepe van a tanításban, csak példák-
kal mutathat rá. ö úgy í r j a le tervezetét, aho-
gyan azt sa já t iskolájában tan í t j a . Az anyag 
mennyiségét is, milyenségét is meg az á tadás 
módját is a maga gyermekeihez, a maga körül-
ményeihez szabja. Nem tan í tha t juk minden 
taní tási egységet úgy Budapesten mint pl. 
Felsőtanyán. Van igen sok anyag, anyagrész-
let, pedagógiai elv és módszeres eljárás, ami 
mindenütt egy és ugyanaz. Pl . a helyesírás és 
nyelvi magyarázatok, a történelem, a földrajz, 
a beszéd- és értelemgyakorlatok s a természeti 
és gazdasági ismereteknek több tanítási egy-
sége. De viszont igen sok olyan tervezet is van 

a vezérkönyvekben, amelyeknek anyaga szigo-
rúan megköveteli, hogy a helyi viszonyokhoz 
alkalmazkodjunk. Ezeknek vázlata tehát szó-
ról szóra nem írható le a vezérkönyvekből. Ezt 
módosítanunk kell a mi viszonyainknak meg-
felelően. Vagy: Előfordulhat , sőt elő is kell 
fordulnia, hogy a tanító kedvenc vezérköny-
vén kívül más vezérkönyvet vagy szaklapok-
ban megjelent olyan cikket, tanítói tervezetet 
olvas, amelynek menete, módszere nem azonos 
a vezérkönyv tervezetével. Összehasonlítás köz-
ben az a meggyőződés alakul ki lelkében, hogy 
az jobb, célszerűbb, az ő viszonyainak jobban 
megfelelő, mint az, ami állandóan használt 
vezérkönyvében van. Milyen kár lenne akkox 
görcsösen ragaszkodnia megszokott vezérköny-
véhez! H a jobb, célravezetőbb vezérkönyvre 
akad, az előzőt helyezze nyugdí jba s a jó öre-
get csak néha-néha kegyeletből nézegesse. És 
meglátja, hogy néha-néha jó hozzá visszatérni. 
Ha másért nem, egy kis megerősítő összehason-
lításért. 

Habár előkészülés közben a vezérkönyveket 
nem nélkülözhetjük, mégis a r r a kell töreked-
nünk, hogy lassan-lassan mi is ad junk hozzá-
juk valamit vagy változtassunk anyagot is, el-
járás t is. Ne merevedjünk szigorúan a vezér-
könyvliöz, hanem fokozatosan, állandó önkép-
zéssel fe j lődjünk fölé s a lakul junk önálló taní-
tói egyéniséggé. Hogy ez meddig tart , azt nem 
lehet előre megmondani, de annyi bizonyos, 
liogy hosszú évek kellenek ahhoz, hogy az i rá-
nyító, ú tmuta tó könyvektől kissé felszabadul-
hatunk. Önképzésünk, tökéletesedésünk, fej lő-
désünk pedig sohasem lesz teljes és befejezett. 

Kétségtelen, hogy a vezérkönyv, mert az 
anyagot s az ezzel kapcsolatos pedagógiai gon-
dolatokat és tanítói el járásokat , tanítási egy-
ségeket együtt nyú j t j a , a leggazdaságosabb ön-
képzési és előkészülési eszköz. B a j lenne azon-
ban azt hinnünk, hogy elég, h a csakis vezér-
könyveket olvasgatunk, tanulmányozunk s ön-
képzésünk, a t an í tás ra való előkészülés közben 
csakis ezekre támaszkodnánk. A vezérkönyvek 
csak nagyon szűk területre szorítkoznak s csak 
egyetlen t an tá rgy módszerét vi lágí t ják meg. 
A tanító pedagógiai látókörének pedig minél 
nagyobb összefogó át lójának kell lennie. Olyan-
nak, melynek központjában kristálytisztán áll 
az ideális világnézet s ebből fu tnak a legszéle-
sebb területekre azok a neveléstani és mód-
szertani elvek, amelyeknek a nevelve-tanítás 
minden kicsi és re j te t t pon t já t határozottan és 
biztosan kell érinteniök. Lelkünket tehát ideá-
lisan fogékony pedagógus lélekké kell finomí-
tanunk, amit csak folytonos elméleti és gya-
korlati önképzéssel érhetünk el. 

Jó, hasznos a taní tás vázlata, melyben egy-
egy óra, félóra vagy egész didaktikai egység 
menetét rögzí t jük meg, de ne nyugtassuk meg 
lelkiismeretünket azzal, hogyha jó a vázlat, 
akkor már jó az iskolánk is. Az iskolafelügyelő 
sem ítélheti meg sem a taní tó egyéniségét, sem 
munkájának helyességét egyedül a vázlatból. 
Lehet a vázlat kitűnő, de mit ér az, ha a tanító 
nem tud j a életrekelteni? És lehet a vázlat 
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gyenge, a taní tás pedig kitűnő. Hogy miért, 
annak több oka lehet. Vegyünk csak néhányat! 
Talán a tanítónak nem volt kellő diszpozíciója 
akkor, mikor a vázlatot készítette. Olyan gon-
dok, bajok, apróbb kellemetlenségek torlódhat-
tak össze, amelyek munkakészségét, kedvét 
csökkentették. Ez előfordulhat, mert hiszen a 
tanító is, bármennyire is ideálisan hivatás-
szerető lény, mégis csak gyarló ember. Nála 
is előfordulhat ilyesmi. Lehet az is, hogy na-
gyobb készsége van a tanításban, mint a vázlat-
írásban. Az is előfordulhat, hogy előkészülés 
közben rosszul fogta meg a dolgot, taní tás 
közben pedig megtalál ta a helyes utat . Meg-
történhetik az is, hogy vázlatkészítés közben 
nem képzelte el helyesen gyermekeinek érdek-
lődését s mikor ezt tanítás közben megérezte, 
nem törődött a helytelenül felépített vázlattal,-
hanem engedte, hogy gyermekei a helyes ú t ra 
vezessék. 

Az minden vi tán felül áll, hogy tá rgyi és 
pedagógiai szempontból való előkészülés nélkül 
jó és eredményes taní tás el sem képzelhető. 
Viszont a fentiekből azt is lá that juk, hogy az 
elgondolásunk alapján í r t vázlathoz sem ra-
gaszkodhatunk mereven, hanem azon változtat-
ha tunk mindannyiszor, valahányszor a gyer-
mek érdeklődése, a taní tás közben felbukkanó 
nehézség, a tanító gondolatmenetének megvál-
tozása, avagy finomabb pedagógiai megérzés 
k ívánja . 

Hanem a taní tásra való előkészülésnek nem-
csak tárgyi és pedagógiai, hanem alaki kívá-

nalma is van, amelynek figyelmen kívül ha-
gyása még a legtökéletesebben felépített váz-
latot, a legszebb elgondolást is rombadönt-
hetné. Ez pedig a taní tás közben használandó 
szemléltetőeszközök előkészítése. Akadhat olyan 
tanító, akinek pl. taní tás közben ju t eszébe, 
hogy valamely képet, tárgyat , eszközt szemlél-
tetni kellene. Ekkor bemegy a szer tárba vagy 
k iny i t j a a szekrényt és keresgélni kezd. Ter-
mészetes, hogy míg keresgél, a . gyermekek 
figyelme szertefoszlik, érdeklődésük más irány-
ba terelődik. Ebben az esetben a tanító nem 
is v á r h a t j a a gyermekektől, hogy érdeklődé-
sük, f igyelmük nyomban a szemléltetésre tere-
lődjék. A szétfoszlott érdeklődést, a megszűnt 
f igyelmet felkelteni nagyon nehéz. Az ilyen 
nem kívánt mozzanat nemcsak a taní tás nyu-
godt menetét zavar ja , hanem a fegyelem rová-
sára is esik s az eredményt is kétségessé teszi. 
Éppen azért már előkészülés közben meg kell 
á l lapí tanunk, hogy miféle szemléltetőeszközökre 
lesz szükségünk s azokat nemcsak elő kell ké-
szítenünk, hanem még azt is meg kell állapí-
tanunk, hogy hová s hogyan helyezzük el azo-
kat úgy, hogy tisztán, világosan á l l j anak a 
gyermekek előtt. Még a tábla, a kréta, a szi-
vacs előkészítéséről is kellő időben kell gon-
doskodnunk, nehogy azoknak a keresgélése, 
rendbehozása taní tás közben zavarólag hasson. 
Mindezek látszólag csak külsőségek, azonban 
azt hiszem, hogy mindannyian éreztük már, 
hogy a jó és eredményes taní tásnak ezek a 
külsőségek is lényeges kellékei. (Folytatjuk.) 

A H Z E L L E U I K É P E S S I É O E K F E J L E S Z T É S E 

í r t a : PAAL S Á N D O R 

A neveléstudomány a nevelés feladatát a szel-
lemi képességek kifejlesztésében és a ku l tú ra 
értékes tar ta lmának átszármaztatásában lát ja. 
Ez a két feladat azonban egymástól el nem vá-
lasztható, mert ha nincs kul túranyag, nincs mit 
átvinni, átszármaztatni s eközben a lélekben 
szunnyadó képességeket fejleszteni. Viszont, ha 
nincsenek vagy gyengék a munkába állí tható 
képességek, hiába van kul túranyag, mert nincs, 
ami a lélekbe azt átvigye ós megrögzítse. A ne-
velésben, főleg pedig az iskolai nevelésben tehát 
a szellemi képességek kifejlesztése és a ku l tú ra 
átszármaztatása együt t jár . A ku l tú ranyag a 
t a r ta lmat adja, míg a szellemi képességek a 
ta r ta lom feldolgozásához a munkát szolgáltat-
ják. A nevelés nem adhat ja , csupán csak fej-
lesztheti azokat a képességeket, amelyek a kul-
tú ranyag feldolgozásához szükségesek. A neve-
lésben tehát sok függ a gyermek lelki alkatá-
tól, szerkezetétől. H a lelkében megvannak a 
képességek csirái, akkor azokat a nevelés erő-
sítheti, fejlesztheti, munkabíróvá teheti, de nem 
minden területen egyenlő mértékben. Pl . Az 
egyik gyermek ítélőképessége ugyanazon esz-
közökkel és hatásokkal jobban fejleszthető, mint 
a másiké, azért, mert a lelki alkatuk, lelkük 

szerkezete nem egyenlő. Innen van az, hogy az 
osztályokban vannak jobb és vannak gyengébb 
képességű gyermekek. 

A képességek fejlesztését, kiművelését célzó 
nevelői munkát ál talában formális vagy alaki 
képzésnek nevezzük. Habá r már Pestalozzi is 
erőteljesen hirdet te a formális képzés nagy 
jelentőségét, ez az idők folyamán mégis hát-
térbe szorul s az iskolai nevelésben a kul túr-
anyag mennyiségére és megtartására esett a 
hangsúly. Igaz, hogy a ku l tú ranyag á tadása és 
megtar tása közben sem lehetett teljesen mel-
lőzni a szellemi képességeket s ezek munkájá t , 
mert hiszen mikor az anyagot emlékezetbe vés-
ték, akkor az emlékezetet is fejlesztették, ami 
pedig szellemi képesség. S az átadás közben a 
gyermektől figyelmet is kívántak s ezzel annak 
megfigyelő képessége is erősödött. Ez a képes-
ségfejlesztés azonban nem volt cél, hanem csak 
olyan eszköz, amelyet a kul túranyag átadását 
és megtar tásá t célzó munka közben nem le-
hetett mellőzni. Az ú jabb nevelési i rányzatok 
azonban a formális képzést célnak is tekintik. 
Ennek az i rányzatnak hívei azt t a r t j ák , hogy 
a szellemi képességek kiművelésének, vagyis 
a formális képzésnek ugyanaz az értéke, mint 
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a tárgyi képzésnek, amellyel ismereteket, kul-
túranyagot , készségeket helyezünk el a gyer-
mek lelkébe. 

A formális képzés ú j t a r ta lmat kapott Spran-
ger megértő pszichológiájában. Ö azt mondja, 
hogy a művelődés, a lelki képzés fo lyamata 
tettekből, cselekedetekből, „aktus"-okból áll s 
az „én" szellemi ta r ta lmakkal kapcsolódik bele 
a szellemi folyamatba. Ez a funkció pedig a 
„megértés" segítségével történik, ami Spran-
gernél mást jelent, mint puszta értelmi műve-
letet. Nála ez „átélést" jelent. Ö a formális kép-
zésben a szellemi vi lágnak megértésen alapuló 

felépítését lá t ja . Ebből következik, hogy nála 
a formális képzés teljes egységben van a tar-
talommal. És ez olyan természetes, mert hiszen 
nem is lehetséges formális képzés értékes tar-
talom nélkül. 

A formális képzés módszerére vonatkozóan 
valamennyi elmélkedő megegyezik abban, hogy 
annak csakis egyetlen módja van, ez pedig: a 
gyakorlás. Ez különben is mindennemű neve-
lésnek egyik legfontosabb elve. Gyakoroltat-
nunk kell, aká r a képességek és hajlandóságok 
fejlesztéséről, akár az aka ra t neveléséről és 
szokások létesítéséről, akár pedig az értelem 
kiműveléséről van szó. A gyakorlásnak aztán 
vannak különböző módjai és van technikája. 
Ha a gyakorlás lényegét vizsgáljuk, azt talál-
juk, hogy az nem egyéb, mint : ismétlés. Mi-
kor ismételtetünk, bizonyos lelki ta r ta lom és 
bizonyos cselekvések között oly kapcsolatokat 
létesítünk, amelyek egymást okvetlenül felidé-
zik úgy, hogy a megfelelő megindítás u tán a 
felidézés szinte gépies egymásutánban pereg 
le. Ha tehát a formális képzés módszerére gon-
dolunk, el kell fogadnunk azt, hogy neveive-
tanítás közben a szellemi képességekre is 

figyelemmel kell lennünk, azokat munkába ál-
l í tanunk egy és ugyanazon képességet kezdet-
ben egy és ugyanazon az anyagon, később ah-
hoz hasonlón, állandóan gyakoroltatnunk, is-
mételtetnünk kell. 

De melyek azok a szellemi képességek, ame-
lyeknek fejlesztéséről nevelve-tanítás közben 
gondoskodnunk kell? A megfigyelő-, a követ-
keztető-, az ítélő-, a kombináló-, az alkotó-
képesség, amelyek, min t tudjuk, t isztán az ér-
telmi életre vonatkoznak. Ezzel szemben van-
nak olyan pedagógusok, akik nemcsak az érte-
lem képzésére vonatkozó képességek fejleszté-

sét t a r t j á k a formális képzés feladatának, ha-
nem az értelmi és akara t i nevelést is, szóval 
az egész lelki életre kiható nevelést. Az újabb 
pedagógiai i rányzat is ezt va l l ja akkor, mi-
kor az összhangzatos nevelést hangoztat ja . A 
formális képzésnek tehát az ér te lmi vonatko-
zású képességeken kívül a r ra is kell töreked-
nie, hogy a lelket fogékonnyá tegye a jó, az 
igaz, a szép, a rossz, a helytelen, a kellemes, 
a kellemetlen, s minden olyan ha tás észrevevé-
sére, amely a rosszat, a helytelent a jótól, az 
igaztól, a széptől, a helyestől megkülönböztetni, 
róluk ítéletet mondani s értékeléssel közöttük 
választani akar és tud. Ez meg- azt mutat ja , 
hogy a formális képzés az erkölcsi és akarat i 
nevelésnek is elengedhetetlen feltétele. 

Ha taní tás közben az i smere tnyúj tás i olyan 
túlzásba visszük, hogy azt a gyermek nem ké-
pes szellemileg feldolgozni, akkor didaktikai 
materializmusba ju tunk . Ez hiba. De éppen 
ilyen hiba az, ha taní tásunkban a formális 
képzés követelményeit visszük túlzásba, mert 
akkor meg didaktikai formalizmusba esünk. 
Nekünk pedig a taní tásban a t á rgy i és az alaki 
vagy formális képzésnek egyenjogúságot kell 

Gömbös Gyula szülőháza Murgán. 
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biztosítanunk. Az egyik adja a kul túranyagot , 
a művelődés értékeit, a másik pedig az erőt a 
feldolgozáshoz, az élet szükségleteihez, köve-
telményeihez való illesztéshez. A tá rgyi isme-
retek nyúj tásának ós a szellemi képességek 
fejlesztésének azért is össze kell olvadnia, mert 
különválasztásuk csak az elméletben van meg. 
Az élet egyébként is összeolvasztja, mert mit 
érne a formálisan legtökéletesebben kiképzett 
lélek, ha a formálisan képzett képességeket, 
erőket nem tudná az élet szükségleteihez al-
kalmazni? A formál is képzést, a szellemi ké-
pességeknek kifejlesztését csak azért hangoz-
t a t j ák gyakran, mer t a legtöbb iskola abba a 
hibába esik, hogy ezt elhanyagolja s csupán 
az emlékezésre támaszkodva, ezt a képességet 
fejlesztve, nyú j t j a át a tárgyi ismereteket, a 
kultúranyagot. 

H a a tanítás mód já t nézzük, akkor azt kell 
szem előtt tar tanunk, hogy hogyan adjuk át a 
tárgyi ismeretet. Á tadha t juk azt egyszerű köz-
léssel, lecketanultatással és ennek számonkéré-
sével is. Ha ennek az el járásnak a pedagógiai 
értékét vizsgáljuk, azt lát juk, hogy csupán en-
nek a befogadás, a gyakorlás, az ismételgetés, 
az emlékezetbe való vésés a lényege. Értéke 
ennek az eljárásnak is van, de ez csupán az 
emlékezőtehetség fejlesztése, amely mellé bizo-
nyos mértékben hozzájárulhat, az akarás fej-
lesztése is, amely abban nyilvánul, hogy a 
gyermek meg a k a r j a tanulni a feladott leckét. 
S ez, rendszerint nem az élet szükségleteiért, 
a lélek gazdagításáért, csiszolásáért történik, 
hanem magáért a leckéért, esetleg önző érdek-
ből. Az ilyen taní tási eljárásból azt érzi a 
gyermek, hogy nem magának, hanem a tanító-
jának vagy a szüleinek tanul. H a ezt a taní-
tási módot állandósítjuk, az emlékezeten kívül 
a szellemi erők al ig fejlődnek, némelyek, inert 
nem foglalkoztatjuk, esetleg egészen el is sor-
vadnak. Nem más ez, mint mechanikus gya-
korlás, tehát asszociatív kapcsolások létesítése, 
az értelem hozzájárulása, erőkifejtése nélkül, 
legtöbbször tisztán mechanikusan. A lecke-
tanuláson kívül i lyen például az egyszeregy 
szokásos beemléztetése, emlékezetbe vésése, 
mely pusztán mechanikus asszociáción alap-
szik, tehát nem értelmes tanulás. 

Az újabb módszerek már sokkal alkalmasab-
bak a szellemi képességek erősítésére és kifej-
lesztésére. Ezek alkalmazása közben vagy egé-
szet nyuj tunk a gyermeknek s vele azt szét-
bontat juk, anal izál ta t juk s a részekből az egé-
szet ismét összeállíttatjuk, vagy pedig része-
ket nyu j tunk s azok jegyeinek vizsgálgatásá-
val vezetjük rá őt az egész összeállítására. 
Szemléleteket, tapasztalatokat nyu j tunk , élmé-
nyeket szereztetünk, felúj í tunk s ezeket, ezek 
jegyeit magával a gyermekkel vizsgáltat juk 
úgy, hogy az eredményeket, szabályokat, a he-
lyeset, a jót, az igazat , a helytelent, a rosszat 
vele vonat juk le. Ö a tulajdonképeni dolgozó, 
mi csak i rányí t juk szemléletét, következteté-
sét, gondolkozását, miközben az összes érzéke-
ket, a szemlélést, a figyelmet, a megfigyelést, 
az emlékezetet, a képzeletet, a gondolkozó, kö-

vetkeztető, ítélő, kombináló képességet foglal-
koztat juk s így a gyermek összes szellemi ké-
pességeit fe j leszt jük. De a formál is képzés ér-
dekében még ezzel sem elégszünk meg, hanem 
az akarat i és érzelmi élet összes jelenségeire 
kihatni törekszünk azért, hogy tanítás közben 
erkölcsi belátása fejlődjék, a lelke nemesedjék. 
És anyag, t a r t a lom is bőven van az ilyen ta-
nításokban, csakhogy helyesebben megválo-
gatva. Ügy, hogy az az életből vett legyen és 
ahhoz kapcsolódjék, ahhoz té r jen vissza. Fel-
tétlenül kell ez, mert hiszen az élet számára 
nevelünk, az élet számára taní tunk. De meg 
aztán az anyag kiszemelése közben a r r a is 
gondolnunk kell, hogy taní tásunkban legyenek 
olyan részletek, amelyek a gyermektől erőki-
fej tést k ívánnak s így a szellemi képességei 
munkába ál lanak, mégpedig minél szélesebb te-
rületen, minél többoldalúan és erőteljesebben. 

Az újabb el járások szerint is csiszolttá, j á r t t á 
kell tenni a lélekben a képességek ú t j á t azért , 
hogy azok. alkalomadtán nyomban megjelen-
jenek s munkába álljanak, tehát a gyakor lás 
itt is fontos követelmény. Csakhogy itt a me-
chanikus gyakor lás egyáltalán nem, vagy csak 
igen szűk korlátok között kap helyet ott, ahol 
készségek elsaját í tásáról van szó. Áz ú jabb ta-
nítási e l járásoknál az úgynevezett értelmes és 
az intuitív gyakor lás van előtérben. Az értel-
mes gyakorlásnál az asszociáció nem mechani-
kusan, hanem értelmes összefüggés a lap ján 
történik, vagyis a tartalom minden jegyének 
összefüggésével, logikai alapon. Ennél a gya-
korlási módnál nem a szavak ós mondatok egy-
másutánján, hanem a tar ta lmon van a lényeg, 
még akkor is, h a például költeményt tanul ta-
tunk könyv nélkül. Ebben az esetben a költe-
ményt előbb tárgyal juk, valamennyi gondola-
tát megértet jük, átéletjük, élménnyé tesszük s 
mikor ezt a gyermek könyv nélkül t anu l ja , 
akkor nem a szavakra, a r ímekre figyel, ha-
nem a költemény gondolataira, a benne kifeje-
zett gondolatokra, érzelmekre. Gyakorlás köz-
ben ezeket éli át, ezek mélyülnek lelkében. És 
ez meglátszik a hangsúlyozásán is, mert ezzel 
is lelkének azt a tar ta lmát fejezi ki, amit a 
költemény tá rgyalása közben belehintettünk, 
így tanul meg a gyermek természetes hang 
súlyozással beszélni, szavalni. H a ezzel szem-
ben a mechanikus gyakorlásra gondolunk, azt 
lá t juk, hogy ott a hangsúlyban is érezhető a 
léleknélkiiliség, az értelem hiánya, Ezért mond-
j ák a gyermekek az egyszeregyet olyan külö-
nös éneklő hangsúlyozással, ezért szavalják a 
költeményeket a rímek hangsúlyozásával, nem 
pedig azzal, amit az értelem kíván. 

Az értelmes gyakorlásnál is n a g y o n fontos 
az, hogy minél többször j á r j a á t a lelket ugyan-
az a logikai menet, ugyanaz a lelki funkció. 
Fontos azonban az, hogy ennél ez a menet 
akárhányszor ismétlődjék, a gyermek mindig 
a tar ta lmat , az értelmet keresse. E r r e gondol-
jon s a hangsúlya is azt fejezze ki. Ez szoro-
san összefügg azzal a helyes pedagógiai kívá-
nalommal is, hogy a gyermekek az iskolában 
mindig természetes, az értelmet és az érzelmet 
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a hangsúlyban is visszaadó alakban beszélje-
nek. 

Az ú j iskolában nagy szerepe van az intuit ív 
alkotó gyakorlásnak. Ennek a gyakorlási mód-
nak az a lényege, hogy ez voltaképen már be-
gyakorolt asszociációknak ú j feladatok kereté-
ben való alkalmazása. Ez már magasabbrendű 
tevékenység, mint aká r a mechanikus, akár 
pedig az értelmes asszociatív begyakorlás. A 
szellemi képességek fejlesztésének követelmé-
nye megkívánja, hogy nevelve-tanítás közben 
az intui t ív begyakorlási mód minél nagyobb 
szerephez jusson azért, mert ennél már ú j te-
rületeken alkot a gyermek azokkal az elemek-
kel, amelyeket megértet tünk vagy átéreztet-
tünk vele. Nézzünk néhány olyan esetet, ahol 
az intui t ív alkotó begyakorlás nyer alkalma-
zást! Szerephez ju t ez például a számtani mű-
veletek begyakorlásánál akkor, mikor egy-két 
példán megértettük, tudatosí tot tuk a menetet s 
ugyanazt más példákon alkalmaztat juk. H a a 
természettan taní tása közben valamely kísér-
lettel természeti törvényszerűséget állapítot-
tunk meg, kerestet jük s észrevétetjük, hogy 
ugyanezt a törvényszerűséget az életben még 
hol alkalmazzuk és hol a lkalmazhat juk. S még 
mélyebb nyomot hagy a gyakorlás, ha való-
ban a lkalmazhat juk is. H a a nyelvi magyará-
zatok keretében valamely nyelvtényt szemlél-

. tétünk, tar ta lmilag s a laki lag megértet tünk, az 
alapszemlélet a lapján valamely olvasmányban 
ugy7anazt a nyelvi jelenséget kerestet jük vagy 
pedig olyan mondatokat alkottatunk, amely-
ben az a nyelvi jelenség előfordul. Ezek az ér-
telmi életre vonatkozó példák, de az intuit ív 
begyakorlási módnak ugyanilyen fontossága 
van az erkölcsi nevelés s érzelmek kiműve-
lése közben is. Ha például a beszéd- és érte-
lemgyakorlatok körében valamely elbeszélésen, 
mesén szemléltetjük az engedelmességet, nem 
elégedhetünk ineg annak tiszta szemléltetésé-
vel, hanem a valóságban is át kell életnünk 
azt. Éppen azért a gyermekeket észrevétlenül 
olyan helyzetek elé á l l í t juk, amelyek őt az en-
gedelmesség gyakor lására késztetik. H a vala-
mely olvasmányban vagy költeményben a hő-
siességről van szó, s ezt a gyermekekkel át-
éreztettem, alkalmat keresek arra, ahol ezt a 
felkeltett érzelmet valami módon kifejezhetik, 
más cselekedetében észrevehetik. Mert a való-
ságban nem hősködhetnek, a dramatizálás ke-
retében adok nekik a lkalmat arra, hogy ezt 
kifejezzék. De kifejezhetik rajzban is, fogalma-
zás közben is és hasonló esetek keresésében is. 
A lényeg az, hogy a hősiességet s ennek érté-
két más területeken is felismerjék, átérezzék, 
kifejezzék. H a a ra jzolásnál a vonalvezetési 
gyakorlatom például a csigavonal s ennek 
könnyed húzására rávezetem a gyermekeket s 
azt készségig gyakoroltatom, akkor módot ke-
resek arra , hogy a gyermekek olyan feladatot 
is kapjanak, amelyben a csigavonal szerepel 
s ahol ők azt a lkalmazhat ják. És így tovább. 
H a taní tásaink építgetése közben az intui t ív 
begyakorlási módra gondolunk, igen sok olyan 
esetet találunk, ahol ezt a lkalmazhat juk s vele 

a szellemi képességeket fej leszthetjük, erősít-
he t jük . 

Taní tás közben azonban sok elvont ismeretet 
is kell nyu j tanunk s ennek a begyakorlásáról 
is gondoskodnunk kell, azért, mer t , mint mon-
dottuk, a szellemi képességek fejlesztésének el-
engedhetetlen feltétele a gyakorlás . Ezeknek 
az elvont dolgoknak ismétlését megkönnyít i az 
absztraktnak konkrétumokkal való társí tása. 
E r r e is példa lehet az előbb emlí tet t engedel-
messég-gyakorlás. I lyen elvont dolog lehet még 
például a szerénység, mit úgy kapcsolunk 
konkrétumhoz, hogy valamely gyermeknek 
erre a tu la jdonságára muta tunk r á s cseleke-
detét vizsgálgatjuk abból a szempontból, hogy 
vá j jon szerény volt-e? 

A képességek fejlesztésénél nem szabad 
f igyelmen kívül hagynunk azt, hogy a begya-
korlásnál minél több érzékszervet vegyünk tá-
masztékul azért, hogy minél mélyebb, nagyobb 
legyen annak értéke. 

Mikor a szellemi képességek fejlesztéséről 
beszélünk, egy pi l lanat ig sem gondolunk arra , 
hogy minden szellemi képesség külön, külön 
elszigetelt valami. Tudjuk , hogy a lélek egy-
séges egész s minden lelki működés ebből az 
egészből indul ki és összefüggésben van a 
többivel. Ennek pedig az a következménye, 
hogyha az egyik lelki képességet fejlesztjük, 
akkor azzal a többi is fejlődik. Igaz, hogy ne-
velve-tanítás közben ezt f igyelembe kell ven-
nünk, de azért mégis óvakodni kell attól, hogy 
az egyik lelki képesség fejlesztése a másik ro-
vására történjék. Ez alól a nevelésben legfel-
jebb akkor van kivétel, ha valamely irányban 
különösebben a k a r u n k képességet fejleszteni. 

A tömegnevelésnek, tömegtaní tásnak egyik 
legfontosabb kelléke az, hogy a taní tó ismerje 
gyermekeinek szellemi képességeit. Tudja , hogy 
melyiknek lelkében mely képesség van meg 
erőteljesebben, melyik gyengébben, homályo-
sabban, melyiknek mire vannak haj landóságai 
s hogy azokat milyen irányban kell fejleszte-
nie. Többször s határozottabban kell gondol-
nunk arra , hogy sokszor az a mód, amellyel a 
gyermek ú j ismeretet szerez, többet ér, mint 
maga az anyag, amelyet megszerzett. Ez a for-
mális képzést erőteljesebben szolgálja, de emel-
lett ne feledkezzünk meg az ismeretek, a kul-
t ú r a n y a g fontosságáról sem, különösen azok-
ról, amelynek szorosan az élethez kapcsolódnak. 
A szellemi erőket pedig olyan i rányba fejlesz-
szük, mint amilyen i rány t az élet megkíván. 

A tanító, aki csak ismereteket közöl: mester-
ember; a tanító, aki a jellemet műveli: művész. 

Parker. 
# 

Nincsen semmi, ami igazságosabban lenne el-
osztva az emberek között, mint a józan ész; 
mert mindenki azt hiszi, hogy annyi jutott neki 
belőle, hogy többet, mint amennyi van, még 
azok sem igen szoktak maguknak kívánni, ki-
ket minden más dologban csak igen nehéz ki-
elégíteni. René Descartes. 
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M I L Y E I L E f t Y E S í A Z Ú J M A G Y A R 
E U B E B T Í P € H ? 

I r ta : DR. BERNÁTH ISTVÁN 

Nemzeti jövőnk szempontjából elsőrendű 
kérdés az ú j magyar embertípus kialakítása. 
Hiszen e történelmi időkben — a t r ianoni rab-
ság óta — a közélet felelős i rányí tóinak egé-
szen ú j országgal és ú j nemzettel van dolguk. 
A Duna-medencében élő maroknyi magyarság 
az egykori Nagy-Magyarországgal szemben 
mélységesen változott viszonyok közé került s 
ez a sorsfordulat a nemzetnevelés terén is — 
anélkül, hogy a mul t hagyományai t megta-
gadná — ú j eszmények, célok kitűzését kívánja. 

Mielőtt azonban az ú j magyar embertípus 
irányelveire rámutatnék, nem lesz érdektelen, 
ha a letűnt magyar századok folyamán változó 
főbb embertípusokat figyelemre méltat juk. 
Sőt, ha a r ra gondolunk, hogy a „történelem az 
élet tanítómestere", — az ily vizsgálódás csak 
okulásul szolgálhat mindnyájunk számára, 
mer t többek között azt is megtudhat juk, hogy 
milyen embertípus érvényesült, valahányszor a 
magyar nemzet a lét és a nemlét t rag ikus sors-
kérdései közé kerül t? 

Már a vezérek korában — amikor a magyar-
ság legrégibb á l l amformája a törzsszerkezeten 
nyugodott -— a nemzeti egység ju to t t diadalra, 
mivel csak az biztosíthatta az akkori állami és 
társadalmi élet fennmaradását . Ugyanis a tör-
zsek — Nyék, Megyer, Kür t , Tar ján , Jenő, 
Kara , Kaza, továbbá a Lebédiában nyolcadikul 
csatlakozó Kabar törzs — eleinte egymástól 
függetlenek voltak s élükön egy-egy törzsfő 
állott, a népnek hadban vezére, békében bírája . 
Az egyes törzsek függetlensége azonban, mi-
dőn őseink a harcias török népekkel érintke-
zésbe jutottak, k á r á r a volt a nemzeti egység-
nek, mely egyedüli a lap ja a nemzet összes 
erői kifejtésének. E r r e pedig a szomszédos har-
cias törzsek támadásai miatt már Lebédiában 
is nagy szükségük volt. Éppen ezért, midőn a 
besenyők ismételt t ámadása folytán Lebédiá-
ból Etelközbe nyomultak, itt a hét törzs vezére 
a kazar fejedelem tanácsára elhatározta, hogy 
egy közös „fővezért" választ, akinek hatalma 
az egész nemzetre ki ter jed. E fővezéri méltó-
ság ra a hatalmas m a g y a r törzsből való Álmos 
f iát , Árpádot emelték. Egyút ta l a magyar ál-
lam szervezetének a lap jául a vérszerződést is 
megkötötték. 

Szent István idejében a magyarság az élet és 
halál sorsproblémái közé került. Választania 
kellett az előbb-utóbb teljes megsemmisüléssel 
fenyegető nomád életmód, pogány ku l tú ra vagy 
a további fejlődést biztosító keresztény kul-
t ú r a között. És bár Koppány, Gyula, Ajtony, 
lázadó fellépései révén nagy volt a régi pogány 
hitet valló pártoskodók száma, mégis csak 
Szent István jobbja — egy erős kéz ura lma — 
biztosította a dicsőséges magyar lélek orientá-
lódását a nyugat i keresztény művelődés felé. 
Az egyéni akaratnak meg kellett hajolnia az 

egységes nemzeti közakarat előtt, amely Szent 
István alakjában összpontosult s az ő láng-
elméje révén honosí tot ta meg a további fenn-
maradásunkat biztosító kereszténységet. 

Az olasz Anjouk — Károly Róbert, Nagy 
La jos — képviselték az oly embertípust , amely 
idegen származása ellenére is hazánk hűséges 
f ia lett, a magya r föld csodálatos varázsereje 
folytán. És amely embertípus a magyar nevet, 
a nemzeti gondolatot becsülettel képviselte a 
külföld előtt, amennyiben Magyarországból 
há rom tengerig terjedő, európai nagyhata lmat 
formál t . S a f iz ikai erőkkel párhuzamosan a 
szellemerkölcsi fegyverekkel — kultúrával , a 
keresztény lovagkor erényeivel, jellemes i f jú -
sággal stb. — is egyengette a magya r imperia-
lizmus út ja i t . Sőt a Csák Máté-féle oligarcha-
küzdelmek leverésével ez az embertípus is az 
egy erős kéz u ra lmá t érvényesítette a nyuga t i 
békés, nemzeti ha ladás és konstrukt ív munka 
érdekében. 

A Jagellók — I I . Ulászló, II . La jos — korá-
ban feltűnően elhatalmasodik a nemzeti viszá-
lyokat keltő, torzsalkodó típus. Ez a pártos-
kodó f a j t a azonban most nagyobb zavarokat 
támaszt a közéleti életben, mint a Szent Is tván 
u t án i „testvérharcok" idején. Mert már nem-
csak az egységes nemzeti munkának az aka-
dályozója, hanem egyenesen a nemzet sírásó-
j á v á szegődik. S amikor a Jagel lókon keresz-
tü l a királyi tekintélyt rombolja, nem is gon-
dol arra , hogy ezzel voltaképen a nemzeti mél-
tóságot is sárba t iporja . Ezért nem csoda, ha 
a Jagelló-korabeli magyarság temetkező — fu-
nerátor — nemzedék lett, amely a nemzeti ösz-
szefogást f igyelemre nem méltatva, vakon sie-
te t t Mohács f e l é . . . 

A török hódoltság alatt, a függet len Erdély 
kancel lár jának, F r á t e r György személyében a 
kétszínű, cselszövő típus lép előtérbe. Ugyanis 
történetíróink szerint az akkori Erdély hiva-
tása elsősorban a magyar alkotmány megvé-
dése volt. Miután azonban Erdé ly léte, a füg-
getlensége mellett is, a szultán kegyétől füg-
gött, ezért az erdélyi fejedelmek túlságosan 
nem léphettek fel a Habsburgok ellen. És F r á -
te r Györgynek ugyancsak ügyes diplomáciai 
érzékre volt szüksége, hogy a ranyhida t építsen 
a „német pár t" és a török por ta között. 

II. Rákóczi Ferenc, majd később Kossuth 
Lajos fellépése az új forradalmi típust repre-
zentálja, amely nem internacionalista eszmék, 
de a nemzeti lélek, a fa j i ság a lapján ind í t ja 
meg a szabadságmozgalmakat. Rákóczit, az 
egykori dúsgazdag főurat, a szegény elnyomott 
népréteg i ránt i részvét, szociális jellem á l l í t ja 
a kuruc-regimentek élére, amikor zászlót bont: 
Cum Deo pro pa t r i a et l iber tate! Kossuthot a 
48-as függetlenségi ideológia, az egyenlőség, 
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szabadság, testvériség eszméi sarkal ják a 
gyuj tó tüzű szónoklatokra, amelyek teljesen az 
érzelemre, a lelkesedésre, az akkori nemzeti 
szellemet jellemző páthoszra épültek. Ezért az-
tán az egyszerű zempléni köznemest a magyar-
ság fanat ikus lelkesedéssel mint „Kossuth 
apánk"-at a szívébe zárta. Sajnos, mind a két 
szabadságharc elbukott, s a vezéreknek keserű 
száműzetés lett a sorsuk. 

A XIX. század második felében Széchenyi 
István gróf a ,,legnagyobb magyar" típusát jel-
képezi, aki művelt magya r r á s egyút ta l euró-
paivá aka r j a tenni nemzetét. Amikor lát ja , 
hogy a napoleoni világháborúból Anglia győz-
tesen kerül ki s a politikai sikerek nyomában 
ott a közgazdasági élet s a műszaki tudás hihe-
tetlenül kezd lüktetni, — biztos szemmel kap-
csolja be nemzetét az angol fejlődés világába. 
Angol mintára egy csomó közgazdasági intéz-
ményt honosít meg s ugyancsak egy angol mér-
nökkel megépítteti a Lánchidat . Ákadémiát is 
alapít s az Alföld mezőgazdasági fejlődését is 
egyengeti a vízszabályozások, árterületek men-
tesítése révén stb. De mint prófétalelkű refor-
mátor, egész Magyarországnak is nemzetneve-
lője lesz. S tanításaiban, a nemzeti fölemelke-
dés a lapjai — hit és hitel, polgári erény, nem-
zetiség — faj iság, kiművelt emberfő — közé 
számít ja a „Concentrációt" is, az összefogást, 
társulást. íme a „Legragyobb Magyar" is a 
nemzeti erők egységes összefogását hirdeti! 

Mindezek után most má r fölmerül a kérdés, 
milyen legyen ma az ú j magyar embertípus? 
Lát tuk, hogy a magyarság a vérzivataros szá-
zadok, a lét és nemlét sorsproblémái folyamán 
a nemzeti egység égisze alatt igyekezett meg-
erősíteni erőit. S a mai komoly történelmi 
időkben is erre van szükség. 

Fölemelő tudat, hogy a nemzetnevelés is e 
magasabbrendű célokhoz igazodik. Hiszen az 
ú j közoktatásügyi re form is az egységes nem-
zeti világnézet kialakítását , az állampolgári 
nevelésnek, jellem- és öntudatképzésnek erő-
teljesebb érvényesítését hangoztat ja . Mert a 
vi lágháború előtti — a herbár t i — pedagógia 
ma már túlhaladott álláspont; a nevelést i ly 
sorsdöntő időkben nem lehet többé izolálni a 
szociális talaj tól s ezzel az eleven fejlődéstől. 
S a mai nemzetnevelés csakugyan az indivi-
dualista — egyéni — szempontokkal szemben 
elsősorban a nemzeti közszellem, a megértő 
munkaközösség i rányában fáradozik. Annál is 
inkább, mivel mi valamennyien töredékei va-
gyunk a népléleknek, a nemzet sorsa a mi sor-
sunk is egyúttal. 

Sőt, ami ugyancsak magasztos jelenség, a 
tanító-társadalom is igyekszik igazi nemzet-
nevelői magaslat ra is emelkedni. Fényes tanú-
bizonysága ennek az Egyetemes Tanítószövet-
ség Munkaterve, amely a tanítóság önrevíziója 
révén ú j szellemiségű taní tót ípust sürget. 
Lelki és szervezeti egységbe k íván j a tömörí-
teni a mintegy 20.000 tanítót s a tanítói akti-
vi tás t nemcsak az öncélú kar i érdekek, de 
egyenesen a nemzeti közélet i rányí tása , or-

szágépítő m u n k a érdekében igyekszik mennél 
átütőbb erővel érvényesíteni. Hiszen a közel-
múltban ezért szervezte meg többek között a 
Magyar Taní tók Szabadegyetemét, az Orszá-
gos Bizottságokat s keresi a kapcsolatot nem-
csak a t anügy i szervezetekkel, de a társada-
lom szerveivel is. 

Ami pedig az új magyar embertípus kiala-
kításának irányelveit illeti, ezen a téren a kö-
vetkező vezérfeladatok vál la lása szükséges: I. 
Cselekvő vallásosság. (Imádkozás, templomba-
já rás mellett az egyházi kötelességek teljesí-
tésére s az akt ív felebaráti szeretetre nevelés.) 
I I . A jóra i rányuló akaraterő, erkölcsi jellem 
edzése. (A gyermek már a kis iskolatársada-
lomban élje á t a társadalmi igazságosság érté-
két s cselekedeteiben egyéni becsvágy, önző 
magatar tás helyett osztálytársaihoz is igazod-
jék stb.) I I I . A jóra i rányuló egyéni szellem-
erkölcsi aka ra tnak nemzeti közakarat tá for-
málása. Nemzeti jellemen alapuló magyar test-
véri szolidaritás. (Az ünnepi külsőségek, szó-
noklatot, szalmalángszerű lelkesedést, páthoszt 
tükröztető hazaf iság helyett cselekvő honszere-
tetre neveljük a gyermeket. Az alkotó, a pro-
duktív emberek szent összefogását hirdessük 
s állítsuk oda példaképül a pártviszályok és a 
szavak emberei helyett. Széchenyi taní tásai-
hoz híven építsük a történelmi sorsközösség 
átérzését s a gyermekek a magyar történelem-
ben ne az „érdekes történetek" sorozatát lás-
sák, de a nemzeti lét és nemlét sűrűn felvetődő 
problémáit, amelyek között a magyar nemzet 
végül mindig a testvéri összefogás révén a biz-
tos nemzeti jövő felé igazodott. Azonkívül a 
családvédelmet, a szülői ház kedvességét is ál-
lítsuk előtérbe. Hiszen Széchenyi szerint az 
otthonszeretet a szülőföld, a honszeretet a lapja . 
S miután nemcsak emberebb emberre és na-
gyobb magyar ra , de egészségesebb nemzedékre 
is van szükség, karoljuk fel a szociális egész-
ségügyet. Mégpedig nemcsak a testi, de a lelki 
és erkölcsi betegségek terén is.) IV. A nemzeti 
közszellem és munkaközösség fejlesztésébe 
kapcsoljuk be az ifjúsági egyesületeket is. 
(Levente-, cserkész-, I f j ú s á g i Vöröskereszt-
csoportok szervezése.) 

Az iskolánkívüli népművelés során is az 
egyéni polgári akaratot a város, község, fa lu 
társadalmi és erkölcsi jólétéért küzdő közaka-
ra t t á fo rmál juk s így egyengessük a nemzeti 
összefogás országos feladatok vállalásának út-
ját . (Vallásosság ápolása; erkölcsnemesítő 
munka; ka r i t a t ív jellegű szeretetmunka; a nem-
zeti öntudat fejlesztése; rendszeres jellemképző 
előadások, tanfolyamok, gyakorlatok; szabad-
téri történeti játékok; családvédelem, iskolán-
kívüli, magárahagyot t i f j ú ságnak védőszerve-
zetekbe tömörítése stb.) 

Mindezekből nyilvánvaló, hogy ú j magyar -
ságra, ú j embert ípus k ia lakí tására van szük-
ség. Olyan honpolgárokra, akik történelmi 
időkben, egy nemzet sorsfordulóján az ál lam-
alkotó erőt igazi testvéri összefogással acé-
lossá teszik. Mégpedig nem a szolgalelkűség, 
de az önkéntes áldozatkészség s a f a j i öntudat 
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mélységes átérzése révén, mer t egy letiport 
nemzet csak gerinces emberekkel építheti fel 
a jobb jövőt. Az egyetemes magyar tanító-
társadalom is akkor emelkedik föl küldetésé-
nek csúcspontjára, ha a korszerű ú j ember-
t ípus kiformálásán a „nemzet napszámosai" 

helyett magasabbrendű küldetést érző aposto-
lok gyanán t fáradozik! 

Vagyis, ha olyan honpolgárokat nevel, akik 
bármikor készen állanak s egységes akara t ta l 
indulnak az ú j honfoglalásra. Ad ja Isten, hogy 
minél előbb úgy legyen! 

S Z O C I Í X . I S » E V F X É S Ü Á L M K 
É S A M E R I K Á B A N 

í r t a : H A J Ó S ELEMÉR 

Sokszor hall juk, hogy a m a embere ellensé-
gesen néz embertársára . Udvariat lanok, kímé-
letlenek és ingerül tek manapság az emberek. 
Szabad já ra engedett, nem kívánt ösztönök és 
indulatok botrányaival vannak tele a szenzá-
ciókra éhes napilapok. Mintha korunk egyene-
sen gyűlölné a formaságokhoz kötött udvarias-
ságot, a jó modort, a lelki finomságot, az ön-
ura lmat , az önzetlenséget. Sok példát lá tha t 
e r r e a ma embere, kezdve a f rancia és orosz 
forradalmaktól a mai spanyol eseményekig. A 
fővárosban eldurvulás napi területe főként 
azokon a pesti villamosokon van, amelyeken 
i f j ú ságunk tízezrei utaznak reggelente az is-
kolába, hogy a nemesi iskolai foglalkoztatás 
u t á n megint ugyanazokon a villamosokon és 
ugyanazon emberek közt tegyék meg veszedel-
mes ú t juka t hazáig. Nem is lehet ezek u tán 
csodálkozni azon, h a a ma gyermeke nem tisz-
teli a felnőtteket, h a nem haj landó a felnőttek-
ben a nálánál tökéletesebb lényeket látni, hisz 
maguk a felnőttek rombolják tekintélyüket a 
gyermek előtt. Korunk e betegsége annyi ra 
krónikussá vált, hogy sokan kezdik már el-
fogadni Hobbes elvét, aki azt ál l í t ja , hogy „az 
ember éppoly ellensége az embernek, mint a 
f a rkas a farkasnak." H a azonban szomorú köz-
állapotainkat meg akar juk javítani , akkor 
Hobbes elvét kereken meg kell tagadnunk. A 
Teremtő nem azzal a szándékkal teremtett az 
embernek társat , hogy ellensége legyen neki, 
hanem, hogy segítségére váljék. Az emberiség 
fejlődésének tör ténete is megerősíti azt a tényt, 
hogy az ősemberek is a közös ellenség elleni 
közös és így eredményesebb védekezés céljából 
tömörültek kisebb-nagyobb társaságokba, nem 
pedig azért, hogy egymás életét keserítsék meg. 
A kul tára , a ku l t ú r j avaké r t vívott sokszor 
nemtelen harc, a mohó meggazdagodási vágy, 
a jellemtelen önzés tette az embert az ember 
ellenségévé. Az elburjánzot t rossz példa méte-
lyező hatása pedig oly romboló munkát vég-
zett, hogy korunk nevelőit mind nehezebb fel-
adatok elé á l l í t ja . 

Nagyban megnehezíti a nevelők munká já t az 
a sok zűrzavaros és hamis fe l fogás a nevelést 
illetőleg, amelyeket a köztudatba felelőtlenül 
csempésztek be. Korunk mindinkább előtörni 
akaró individualizmusa, az egyéniségnek ma-
jomszeretettől á tha to t t bálványozása korlát lan 
jogokat hirdet és követel a gyermek egyéni-
sége kifejlesztéséhez és nem akar megbarát-

kozni a korszerű nevelés szükségességével. Erre 
nézve a M. Kir. Gyermeklélektani Intézetben 
látunk igen sok szomorú példát. Az elmúlt hét 
évben háromezer gyermek állott kezelésünk 
alatt s közel kétezer gyermekre vonatkozó pa-
naszokat magam jegyeztem le, tehát sok szo-
morú tapasztalatot szereztem e téren. Az inté-
zetünkbe hozott gyermekanyag nagyobbik fe-
lénél a niajomszeretettől túltengő becéző neve-
lés vá l t j a ki az aszociális viselkedési zavaro-
kat. Hogy ez mily nagy baj, akkor válik iga-
zán döbbenetessé, amikor arról számolok be, 
hogy intézetünket csupa szegénysorsú szülő 
lá togat ja , mert ez azt jelenti, hogy a majom-
szeretet betört már a legszegényebb munkás-
családokba is. Ilyen zűrzavarkeltő Ellen Key 
is, aki egyenesen azt hirdeti , hogy ne neveljük 
a gyermeket , mert szerinte a nevelésnek éppen 
az a t i tka, hogy nem nevelünk. Azt ál l í t ja ez 
a svéd írónő, aki taní tónő volt, hogy a gyer-
meknevelésnél nem az a fontos, hogy a szülők 
mit akarnak , hanem az a lényeges, hogy a 
gyermek mit akar. Ugyanilyen pedagógiai 
anarchiát jelent az a felfogás is, amely azt 
tévelygi, hogy hadd tombol ja csak ki magát a 
fiatalság, majd ha benő a fejelágya, magától 
is rá tér az erény á t j á ra . Holott éppen ellenke-
zőleg: a fejlődésben levő gyermek még fogé-
kony lelkébe kell belecsepegtetni mindazt, amit 
felnőtt korában v á r u n k el tőle, mert amit 
Jancsi nem tanult meg, azt János sem fogja 
tudni. A magárahagyot t lélekben nem szoktak 
nemes haj lamok, kényes erkölcsök, illatos eré-
nyek kifejlődni, hanem többnyire az elvadult 
ösztönök és indulatok ura l ják a gondozatlan 
lelkeket. Sokan vannak, akik azt hirdetik, ho^y 
az a nagy változás, amelyet most átélünk, kell, 
hogy a nevelésben is nagy változást jelentsen. 
Hirdetik, miután minden megváltozott, a ne-
velésben is mindennek meg kell változni; min-
dent el kell vetni a múltból, sőt éppen az el-
lenkezőjét kell tenni annak, amit eddig tet-
tünk. A nevelésnek igenis lénést kell tartani, 
együtt kell fejlődni a kul túrával . Ez azonban 
nem jelent i azt, ho^y vessünk el mindent a 
nevelésből, ami a múltból való. 

Legelső teendő a nevelés kor«zerű fejlődésé-
nek biztosítása. A nevelés fejlődését előbbre-
viszi a gyermek lelki életének tüzetesebb és 
tökéletesebb tanulmányozása, lelki életébe való 
élesebb belelátás, a nevelő tényezők hatásának 
tudományosabb megismerése és így eredmé-
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nyesebb alkalmazása, a különböző gyermek-
típusok felismerése, azok korszerű vizsgálata. 
Ezek módosít ják a nevelői el járásokat . A neve-
lésnek vannak olyan törvényei, amelyek örök 
értékűek, amelyeket sohasem szabad elvetnünk. 
Csupán alkalmaznunk kell a ku l tú ra fejlődé-
sével já ró változott viszonyokhoz. Korunk kul-
tú rá j ának legjellemzőbb tünete, hogy megkér-
gesedett az emberek szíve, kihalóban van be-
lőle a szeretet, a megértés, a jóindulat, az egy-
máson való segíteniakarás, az önzetlenség; egy-
szóval agonizál a ma emberében a szociális ér-
zés, napjainkban legfőképen a r r a van szükség, 
hogy erős szociális érzést fejlesszünk a ma 
fiatalságában. 

A szociális nevelést iskoláink tanerői is első-
rendű feladatnak ta r t j ák . Minden valamire-
való pedagógus az iskolai rend és fegyelem 
biztosítására törekszik, az iskolai rendszabá-
lyok pontos be tar tására szoktatja, ha kell, szo-
r í t j a növendékeit. Iskoláinkban nem tűrik el 
az önbíráskodást, hanem önuralomra szoktat-
nak, szigorúan büntetik a modortalan durva-
ságot, a csúnya beszédet és verekedést, ellen-
ben mindent elkövetnek iskoláink szakemberei 
az iskolatársi, a ba j tá r s i érzés ápolására; jó-
indulatra, részvétre, önzetlenségre, a szűkölkö-
dők megsegítésére serkentik tanulóikat . Isko-
láink vallásos élet gyakorlására szoktatnak, 
hazai iasságra nevelnek, alkalmat nyú j t anak a 
biztos fellépés és illedelmes viselkedés elsajá-
t í tására; beléjük nevelni igyekszenek az udva-
riasságot és a felnőttek tiszteletét. Iskoláink 
tanerői a kirándulások alkalmával rászoktatni 
igyekeznek növendékeiket a természetnek, a 
szépnek megszerelésére, bennük való gyö-
nyörködni tudásra. Tehát iskoláink is kiveszik 
a maguk derekas részét a szociális nevelésből, 
csak az éppen a baj , hogy igen sok család az 
iskolától vá r mindent, a maga kötelességét pe-
dig elhanyagolja. H a pedig így áll a helyzet, 
mint ahogy tényleg így is áll, akkor iskoláink-
nak nem szabad meghátrálniok a szülők eme 
várakozása elől. Amikor a szülő úgyszólván 
mindent az iskolától vár, ez csak a bizalomnak 
a jele s azt muta t ja , hogy iskoláinknak meg-
van a kívánt tekintélye a családi nevelők előtt. 
A kezdeményezést tehát igenis az iskoláknak 
kell megtenni szociális nevelésünk eredmé-
nyesebbé tétele céljából azzal, hogy e munká-
hoz a szülők közreműködését is megszerezzék. 
Amíg ez a közreműködés, együt tmunkálkodás 
iskoláink és családjaink között a kívánatos 
mértékben biztosítva nincsen, addig az iskolá-
nak kell pótolnia azt, amit a családi nevelés 
otthon elmulasztott, vagyis még fokozottabb 
gondot kell fordí tania a tanuló i f júság szociális 
nevelésére. Hogy mennyi türelmet, energiát, 
idegéletet követel a pedagógustól a hibát-hibára 
halmozó családi nevelésből az iskolába kerül t 
gyermek megnövelése, csak az t ud j a azt kellő-
leg értékelni, aki legszorosabb kapcsolatban áll 
iskoláinkkal. Azonban azt mégis el kell ismer-
nünk, hogy vannak államok, ahol az iskolai 
szociális nevelés magasabb nívón áll, mint ná-
lunk. Ezt azonban nem szabad tisztán úgy fel-

fogni, min tha a mi iskoláink szakemberei vol-
nának m u n k á j u k r a gyengébben felkészülve, 
hanem főleg annak kell tu la jdoní tani értéke-
sebb eredményeiket, hogy iskoláik belső élete 
van tökéletesebben megszervezve. 

Az amerikai elemi és középiskolák bizonyít-
ványai már eleve úgy vannak megszerkesztve, 
hogy a szociális nevelés eredménye az első be-
tekintésre szembeszökő s az európai szemnek 
szokatlan. A bizonyítvány egyik oldalán „Ál-
lampolgárság" főcím ala t t olyan bejegyzéseket 
találhatunk, amilyeneket a mi bizonyítvá-
nyainkban hiába keresünk. Már ez a bizonyít-
vány-forma is meggyőzően igazolja, mily első-
rendű fontosságúnak van beállítva Ameriká-
ban az iskolai szociális nevelés. A családokba 
is beviszi ezt a szellemet s a családok már 
előre rászokta t ják a gyermeket a r r a a társa-
dalmi magatar tásra , amelyet az iskola meg-
követel a tanulóitól. Minden amerikai szülő 
tisztában van azzal, hogy sem felsőbb iskolába, 
sem ipari, sem kereskedelmi pályára fel nem 
veszik gyermekét, ha az ál lampolgársági ér-
demjegyei nem ütik meg a kellő mértéket. Az 
iskolák pedagógusai kezébe nagy ha ta lmat ad 
ezzel az ál lam, akik ezen hatalmukkal szak-
szerűen élve, könnyebben is tudják biztosítani 
a szociális érzés normális fejlődését taní tvá-
nyaik lelkében. De amikor több ha ta lmat ad, 
több munkát is ró rá juk , mert a pedagóguso-
kat alapos és pontos megfigyelésekre készteti 
és a gyermeki lélek megnyilatkozásainak rend-
szeres vizsgálatára szorí t ja . Az állampolgár-
ságot nyolc pontba foglalt bejegyzésekkel oszr 
tályozzák Amerikában. Az idézett részek Fi -
scher Mór: Amerika ifjúsága című munkájából 
valók. 

1. „Milyenek a gyermek egészség-megóvására 
Vonatkozó szokásai? — Rendesen ül, áll és jár , 
kezét és a t á rgyaka t nem t a r t j a magához kö-
zel, ruhájá t , kezét, körmét, arcát, fogát t isztán 
tar t ja , helyesen lélegzik, zsebkendőjét hasz-
nálja." 

Ha tehát az amerikai iskolában a gyermek 
viselkedési zavara nagyon feltűnő és a taní tó 
annak megszüntetése érdekében nem tud ered-
ményesen el járni , akkor fe lh iva t ja a szülőket 
s a gyermekkel együtt egy nevelési tanács-
adóba küldi őket, ahol kivizsgálják a nyugta-
lankodás okát s a baj természetének megfelelő 
lelki vagy orvosi kezelésben részesítik a gyer-
meket, a szülőket pedig e l lá t ják a szükséges 
nevelési tanácsokkal. A nevelési tanácsadás in-
tézménye Amerikában van legjobban kiépítve, 
Amerika áldoz legtöbbet a gyermekvédelemre. 
Pontos számszerű adataim nincsenek az ame-
rikai nevelési tanácsadók működéséről, de 
könnyen fogalmat a lkothatunk róla, ha meg-
említem, hogy a gyermekvédelem terén máso-
dik helyen álló Németország fővárosában már 
1932-ben 68 nyilvános nevelési tanácsadó mű-
ködött. 

2. „Készség. — Pontosan j á r iskolába, iskolai 
ruhájá t gyorsan veszi fel és veti le, azonnal 
reagál a t an í tó intéseire és figyelmeztetésére, 
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iskolaszereit késedelem nélkül veszi elő és 
r a k j a el." 

E pont alatt iakból következik, hogy az ame-
r ika i tanító kötelességszerűen fe lh iva t ja a szü-
lőket az iskolába, ha a gyermek nem reagál 
rögtön a tanító kérdéseire és figyelmezteté-
sére, ha iskolaszereit késedelmesen veszi elő és 
r a k j a el. Ez esetben ar ra kéri meg a szülőt, 
hogy szoktassa gyermekét mielőbb az azonnali 
szíves engedelmességre, mert h a ebből gyenge 
osztályzatot kap, akkor nagy üggyel-baj jal 
t u d j a csak gyermeke jövőjét biztosítani. 

3. „Megbízhatóság. — A magán- és köz-
vagyont tiszteletben tar t ja . Büszke arra, hogy 
megbíznak benne, megtar t ja , ami t ígér, nem 
hazudik." 

Miután a gyermek megbízhatóságát is osz-
tályozni kell az amerikai bizonyítványban, ez 
már logikusan azt hozza magával , hogy az 
amer ika i gyermek megbízhatósága messze fö-
lötte áll az európainak. A szülők a legdraszti-
kusabb nevelői eljárásoktól sem ret tennek 
vissza, ha gyermekeiket tolvaj láson érik. A 
gyermek igazmondását is osztályozzák, sőt ígé-
retei betartásáról is eszközölnek feljegyzése-
ket, azért az amer ika i gyermeket már eleve 
igen korán igazmondásra szokta t ja a család és 
s ű r ű n hangoztat ják neki, hogy szokja meg az 
igazmondást, mer t ha beír ják a bizonyít-
ványba, hogy hazudni szokott, akkor az már 
nem fog neki hinni, aki azt a bizonyítványt 
elolvasta. De ez a la t t a pont a la t t a gyermek 
önérzetét is osztályozzák, azért minden szülő 
igyekszik gyermeke önérzetét emelni. Önérze-
te t pedig úgy lehet legeredményesebben fejlesz-
teni, ha nem törik azt le folyton megszégye-
ní tő és durva büntetésekkel. 

4. „Önuralom. — Önuralmát iparkodik meg-
őrizni, nem veszekedő, másokkal nem kellemet-
lenkedik és nem szokott panaszkodni." 

Tehát a gyermek önuralmát is osztályozzák 
az amerikaiak, ebből következőleg jobban is 
tud magán uralkodni, mint európai társa, mer t 
jobban vigyáz magára , mert t ud ja , hogy azt 
is figyeli a tanító bácsi s önuralomból is kap 
osztályzatot. 

5. „Önbizalom. — Van kezdeményező kedve és 
önbizalma." 

Önbizalom-megfigyelést is eszközöl az ame-
r ika i tanítóság. Az idegen előtt legelőször ép-
pen az amerikai gyermek önbizalma tűnik fel 
leginkább s az a biztonság, ahogyan a nagyok 
társaságában viselkedik. Az amerikaiak a 
gyermektanulmányozást is amer ika i mértékben 
űzik s ebbe a munkába kezdetben bevonták a 
la ikus szülőket is és lepedőnyi kérdőívek ki-
töltésére kérték fel őket. A pszichológia tudó-
sai meg is szólták ezért nagyon e tudomány-
ta lan társaságokat, viszont ezzel az amerikaiak 
elérték azt, hogy ők jobban megért ik a kicsi 
gyermek lelkét és így barátságosabbak s ked-
vesebbek is hozzá, mint az európaiak. 

6. „Együttmunkálkodás. — Mások jogait tisz-
teletben tar t ja , lojális, a többiekkel együt t 
összhangban dolgozik, jó pa j tás , a csoportos 
feladatok kivitelében készségesen vállal részt." 

Teliát a gyermek szociális maga ta r tásá t 
figyelik és osztályozzák Amerika pedagógusai. 
Amerika az iskolai játék- és sport terekre ha-
talmas összegeket költ, mer t ezek a helyek ki-
válóan biztosít ják a gyermekek szociális ma-
ga ta r tásának normális és kívánatos fejlődését. 

7. „Udvariasság. — Figye l a más beszédére, 
sa já t beszédében és magaviseletében udvarias." 

Az udvariasságnak is külön érdemjegyet biz-
tosítanak az amerikai bizonyítványban, miért 
is minden szülő igyekszik már korán udvarias-
ságra szoktatni gyermekét. Az amerikai gyer-
meket ezzel a jelszóval nevelik: Keep smiling! 
— Légy mosolygó! De nemcsak a gyermek ud-
varias Amerikában, hanem a felnőttek is ud-
variasak a gyermekkel szemben. A felnőttek 
ott nem tapossák le és nem lökik el a gyerme-
ket a villamosokon, hanem inkább segítenek 
neki a felszállásnál, ha nem is tudják, ki fia-
leánya. í g y aztán a gyermek is tiszteli a fel-
nőtteket. 

8. „Szorgalom. — Alkalmazkodik a munká-
hoz, idejét jól használ ja fel." 

Az amerikai gyermeknek adnak elegendő 
időt a já tékra , de amikor komoly munkáról 
van szó, komoly munkát is várnak tőle. 

Mennyire más, mennyivel jobb az amerikai 
iskolák belső élete, mint nálunk! El kell ismer-
nünk, hogy az amerikai pedagógusok szociális 
nevelése tényleg magasabb nívón áll, mint a 
miénk, de van is tekintélyük Amerika pedagó-
gusainak. 

Vessünk hamar egy pil lantást a mi isko-
láinkra! Móra László fővárosi iskolaigazgató 
egyik cikkében ezt í r j a : „A tanítónő hazaír 
egy figyelmeztető cédulát taní tványa édesany-
jának, hogy nagyobb gondot fordítson a leánya 
fejére és ha já ra . J ó a k a r a t ú megszívlelés he-
lyett berontott a harcias anya az osztályba és 
45 gyermek előtt a rcá t lanul a szemébe vágta a 
tanítónőnek: „Magával törődjék!Tetves maga!" 
(Nemzeti közoktatás 1935 áprilisi számából.) 

Váj jon megtörténhetne-e ilyesmi az ameri-
kai iskolákban? Ott bizony nem, mert ott nagy 
tekintély a pedagógus. Vá j jon megtörténhetne-e 
ez nálunk, ha a magya r iskolák bizonyítvá-
nyában volna olyan rovat , amelybe bejegyez-
hetné a magyar pedagógus, hogy ennek az 
anyának a leánya mindig kócosan jön isko-
lába? Egy-két éven belül megszűnnének az 
ilyen tekintélyrombolások. Móra László éppen 
arról kesereg említett cikkében, hogy nincs 
tekintélye a magyar pedagógusnak és védel-
met kér. Szociális nevelésünk reformálásra vár 
s ez a r e fo rm be is fog következni. Amikor pe-
dig ez egyszer bekövetkezik, a magyar peda-
gógusok nem a munkatöbbletet l á t ják ebben, 
hanem védelmet és tekintélyt, amit eléggé nem 
hangsúlyozható súlyos pedagógiai érdekek kö-
vetelnek. 

A ma emberének szeretetlen, antiszociális 
magatar tásában csak akkor áll be örvendetes 
változás, h a a család és iskola közös munká-
val és intenzívebb szociális neveléssel egy ú j 
embert ípust fog kimunkálni . Már Klebelsberg 
Kuno gróf is „egy ú j magyar embertípus ki-
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munkálását" sürget i : „Meg vagyok győződve, 
hogy a magyarságnak is sok tekintetben át 
kell alakulnia, ha a teljesen megváltozott vi-
szonyok között, Európának ezen exponált pont-
ján, redukált területen, megfogyott népesség-
gel, elszegényedve mégis meg aka runk állni, 
sőt a puszta lé t fenntar táson túlmenve, területi 
épségünket is helyre aka r juk állítani." Göm-
bös Gyula, a megboldogult miniszterelnök is 
xíj embertípus nevelését ta r to t ta szükségesnek. 
Cserkészekhez intézett szózatából kiragadott 
pár mondata: „Sokszor hangoztat tam már, 
hogy ú j embert ípusra van nemzetünknek szük-
sége . . . Az ú j embertípus az önzetlen, a mun-
kabíró és munkára kész magyar ember típusa. 
Az az ú j világ, amelyben élünk, ú j embert kí-
ván." Hóman Bálint dr. kultuszminiszter is 
egy ilyen ú j embert ípusra célzott, amikor f. é. 
ápr. 17-én a kultusztárca költségvetésének tár-
gyalásakor a képviselőházban a következő ki-
jelentése hangzott el: „A magyar közoktatás-
ügy főhiánya és főhibája az, hogy az ember-
nevelési szempontokat kissé hát térbe szorította 
a szakszerű oktatás szempontjai mellett." P. é. 
okt. 1-én pedig az újjászervezett Közoktatási 
Tanács ülésén hangoztatta, hogy az iskolák el-
hanyagol ják erkölcs- ós jellemfejlesztő felada-
tukat . Az iskolák jövő feladatául az i f jú ság 
intenzív erkölcsi nevelését, jellemének kialakí-
tását s a valláserkölcsi és nemzeti alapon 
nyugvó egészséges magyar világszemléletnek 
kialakítását és megszilárdítását jelölte ki. Ez 
a célkitűzés is az intenzív szociális neveléssel 
közelíthető meg legjobban, mert a szociális" ne-

velés elsősorban erkölcsi nevelés. Az erkölcs 
legmélyebb gyökere a vallásban van, tehát a 
helyes szociális nevelés tulajdonképen az evan-
géliumi nevelés. A legfontosabb szociális kö-
zösség, amelyben élünk, az állam, azért a szo-
ciális nevelés egyút ta l ál lampolgári és haza-
f ias nevelés is. A jellem kialakí tását és meg-
szilárdítását is a szociális nevelés által bizto-
s í tha t juk kiválóan. Hogy tudós kultuszminisz-
terünk mily komolyan fogja fel a nevelés 
óriási fontosságát, azt tettekkel is beigazolta 
már . A M. Kir . Gyermeklélektani Intézet, Ne-
velési és Pályaválasztási Tanácsadó az ő alko-
tása, melynek a Bulyovszky-utcai reáliskolá-
ban oly modern, gyönyörű elhelyezést biztosí-
tott , nehéz gazdasági viszonyaink ellenére is, 
mely pár já t r i t k í t j a egész Európában, s amely 
nemcsak a magyar , de egész Európa nevelői-
nek és pszichológusainak Mekkájává fog válni 
rövidesen. E nyáron is voltak már amerikai 
pszichológus látogatói. Kemenes Illés dr. tan-
kerületi kir. főigazgató 1935. évi ápr. 14-i rádió-
beszéde szerint „a magyar jövő azt k ívánja az 
ú j embertípustól, hogy lelkében törhetetlen hit, 
megrendíthetetlen hazaszeretet és erős szociá-
lis érzés éljen". Ezt megint csak az evangé-
l iumi szellemben vezetett szociális neveléssel 
lehet legjobban biztosítani. 

Íme, kul túréletünk legkiválóbb reprezentán-
sai hirdetik az ú j embertípus kimunkálását , 
mely munkának az iskolából kell kiindulnia, 
az iskola és család váll-vállmelletti munká já -
val s a felfokozott iskolai szociális nevelés 
által. 

A G Y E R M E K V I S Z O X Y 1 I S K O L . 1 T Í B S 4 I H O Z 

— Dr. Lipszyc lengyel pszichológusnak a párizsi „Pour l'Ére nouvelle" folyó évi augusztus— 
szeptember havi számában meg jelent értekezése nyomán. — 

A modern gyermeknevelés mindegyre ki-
terjedtebbé és elmélyültebbé válik, ami jórészt 
néhány kapcsolatos tudományág, így a szocio-
lógia és a társadalmi lélektan fejlődésének 
tulajdonítható. Ezek a tudományok indították 
meg az iskolai osztálynak, mint gyermekek 
csoport jának a tanulmányát s muta t t ák ki, 
hogy annak élete és munká ja sajátos törvénye-
ket követ. A kutatók eddig főként az osz-
tályban folyó együttes munkát s az iskolai 
közösségben megnyilvánuló egyéb lelki jelensé-
geket vizsgálták, de nem szenteltek ugyanoly 
figyelmet a gyermeknek, mint egyénnek, mint 
különféle reakciók hordozójának abban az idő-
pontban, amikor érintkezni kezd iskolatársai-
val s magának a tanulók csoport jában pozíciót 
biztosítani törekszik. 

Pedig az iskolának fokozott érdeklődést kell 
tanúsí tania e lélektani vizsgálatok i ránt , hiszen 
éppen az iskola az a terület, a maga csopor-
tos életével, ahol a gyermek társas haj lamai 
ébredeznek s fejlődésnek indulnak. Ezenkívül a 
jellemnevelés sem hagyha t j a figyelmen kívül 
a gyermek erkölcsi tapasztalatai t s ama nem 
ri tkán jelentkező válságokat, amelyek a cso-

portban folyó együttes élet nehézségeiből támad-
nak. De sőt, a tanulmányokban való előhaladás 
is javarészben a gyermek lelkiállapotától függ, 
hiszen egészen nyilvánvaló, hogy aki nem képes 
jó viszonyt teremteni iskolatársaival, nem 
rokonszenves, kireked a közös játékokból, azt 
annyira lenyűgözik ezek a szomorú tapasztala-
tai, hogy nem t u d j a figyelmét, akara tá t a mun-
k á j á r a összpontosítani. A szociális érettség 
h iánya — az iskolai sikertelenség igazi oka —-
gyakran még azt a megtévesztő látszatot is 
kelti, mintha gyöngeelméjűség esete forogna 
fenn. 

Mindezek a körülmények világosan bizonyít-
j ák a gyermekek közös életére irányuló lélek-
tan i vizsgálatoknak a szükséges voltát. Az sem 
szenved kétséget, hogy ezeknek a kutatásoknak 
fejlődése csakis a nevelők és lélekbúvárok ösz-
szefogása ú t j án érhető el, amint az annak ide-
jén a kísérleti pedagógiával történt. Nyilván-
való továbbá az is, hogy a túlszigorú iskolai 
fegyelmezés, amely még a tízperces szünetek, 
séták és játékok közben is ellenőrzi a tanulók 
magaviseletét, megakaszt ja a gyermekek közös 
életének önkénytelen megnyilatkozásait; a vizs-
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gálatok tékát csak úgy vezethetnek ered-
ményre, ha a gyermekek bizonyos fokú sza-
badságot éreznek a felnőtt tekintélyével szem-
ben s játékaik és személyes érintkezésük köz-
ben szabad folyást engedhetnek szociális ösz-
töneiknek. 

Azok a megfigyelések és kutatások, amelyek-
ről a jelen sorokban beszámolunk, a kisded-
óvót, valamint az elemi iskola négy alsó osztá-
lyát látogató gyermekekre terjednek. Csekély, 
mintegy húszas létszámú osztályok igen ked-
veztek a vizsgálatoknak, egész pontosan meg 
lehett határozni a gyermekeknek egymáshoz 
való viszonyát a csoportokon belül, könnyen 
meg lehetett figyelni az egyének szerepét, sőt 
a r r a is mód nyílt, hogy egyes gyermekekkel 
alaposabban is foglalkozzunk és kimélyítsük 
erkölcsi tapasztalataikat. Az összegyűjtött és 
fel jegyzett anyagnak javarésze a gyermekek 
szórakozása, szabad játékai , kirándulásai, de 
főkép a most divatos iskolai táborozások köz-
ben keletkezett, amelyeknek folyamán ugyanis 
a gyermekek hosszabb időn át magukra marad-
nak, szorosabb érintkezésbe kerülnek egymás-
sal és az életközösségnek gyakran eleven, 
bonyolult a lakjai t nyi lvání t ják . 

A csoportos játék közben mindegyik gyer-
mek kimutat ja szociális fejlettségének a fokát, 
alkalmazkodóképességét, társai egyéni jellemé-
nek a megértését, valamint a csoportokban 
folyó élet törvényeinek az ismeretét: a gyer-
mek szociális érettségének a mérve leghatáro-
zottabban a játékok közepett nyilatkozik meg. 
A gyermekek felfogása szerint a csoporton 
belül az egyéni értéket az határozza meg, hogy 
ki mennyire tevékeny, hasznos, derekas já ték 
közben. Bámulatos az az éleslátás, amellyel a 
gyermekek e szempontok alapján ú j társaik 
értékét nyomban megítélik. 

Ami a módszereket illeti, vizsgálat alá ve-
hetni : 

1. a gyermekek csoport ja i t a maguk egészé-
ben; 

2. az egyéni gyermeket a csoport keretén 
belül és 

3. a gyermek erkölcsi természetű tapasztala-
tai t a csoporthoz fűződő viszonyának kialaku-
lásakor. 

Lássunk konkrét példát mindhárom eljá-
rás ra : 

1. A legelső három hónapon keresztül a gyer-
mekcsoport differenciát lan tömegnek mutatko-
zik, amelyben mindössze két, társulásra nem 
haj ló egyén tűnik ki. A második, szintén három 
hónapos korszakban ideiglenes, átmeneti jel-
legű csoportok a lakulnak ki, amelyeknek fő-
cél juk a játék. További félév múlva már meg-
figyelhetni az első maradandó csoport keletke-
zését. E csoport három, tekintélyt gyakorló 
fiúcskából áll, de észrevehetni kivülök más, 
szintén a tekintélyre támaszkodó egyéneket is, 
akik a többi gyermek befolyásolásában vetél-
kednek az előbbeni kis csoporttal. A második 
év kezdetén továbbfolyik a küzdelem az első-
ségért, de ú j jelenség, hogy a küzdők — minél 
több hívet szerzendő — közelednek is egymás-

hoz. Egy kislány, akinek tavaly nem sikerült 
érvényesülnie, most már elért annyit , hogy 
leánykák kicsiny csoportja elismeri tekinté-
lyét. A csoportalakulás azonban csak a máso-
dik esztendő végén, az iskolai táboiban fejező-
dik be. I t t , a zárko-zottabb közös élet folyamán, 
az egész osztály E. Antal t ismerte el vezéréül,, 
az első t r iumvi rá tus egyik tagját , aki határo-
zott szervezőképességgel rendelkezett s aki r á 
tudta kényszeríteni akara tá t a többiekre. Sa já -
tos tünet , hogy a társas konszolidációval pár -
huzamosan visszaesés állt be a tanulmányi elő-
haladásban. 

2. Az egyénnek a csoporthoz fűződő viszonyá-
ban fontos maga ta r tása a legelső érintkezéskor, 
az a mód, amelyen társaival az érintkezést meg-
kezdi, amint tekintélyt igyekszik magának sze-
rezni s végül szociális pá lyafutása a csoport 
kebelében. Az imént említett E. Anta l kezdet-
ben nagyon nehezen tudott csoportjához alkal-
mazkodni, ellenségül tekintette társai t , véde-
kező állást foglalt el s társai sem szerették. 
Csak három-négy hónap múlva szerez némi 
tekintélyt, amikor barátságot köt Györggyel és 
Mihállyal (sajátos tény: éppen két gyönge 
tanulóval) s ők há rman külön csoporttá szövet-
keznek. Közben E. Anta l tovább is ellensége-
sen bánik a többi gyermekkel, de ezek egyikét-
másikát magához igyekszik édesgetni. Ez a kis 
csoport olyan já tékokat kreál, amelyekben harc 
folyik igazi vagy képzelt ellenséggel. Antal, 
aki a legjobb játékrendező s a legerősebb 
is a csoportban, vezéri szerepet visz, tár-
sai, — bár nem szeretik, — követik s az 
első év végén már egyedüli az egész osz-
tályban, aki biztosan megáll a maga lá-
bán. A második év folyamán még inkább 
növekszik befolyása, egyre nagyobb tekintélyt 
gyakorol, mind több gyermek, köztük kivált 
apró leánykák csatlakozása következtében foly-
ton hatalmasabbá lesz s egyre több alkalma 
nyíl ik szervezőerejének nyi lvání tására. A tíz-
perces szünetek alat t gyakran harcba keveredik 
oly társaival , akik nem hajlandók fölényét el-
ismerni. Sem küzdelmeinek túlzott élénksége, 
sem a kislányok változó jelleme nem rendíti 
meg vezéri állását az osztályban, ellenben a 
szintén vezérségre törekvő Mihálynak magatar-
tása sok gondot okoz neki. Ez a Mihály több-
ször is lázadozik ellene s még a hűséges Györ-
gyöt is elhódítja tőle. A magára maradt Antal 
elismeri, hogy a gyermekek jobban szeretik 
Mihályt, ,.noha ő sem olyan gonosz". í gy hát 
átengedi a vezérséget Mihálynak s maga be-
éri az alvezéri tisztséggel. De Mihály győzelme 
rövid életű, Anta l mihamar visszanyeri pozí-
cióját s az évvégi táborozáskor m á r az egész 
osztály neki engedelmeskedik. 

3. Mindezek a megfigyelések elevenen mutat-
ják a gyermek magatar tásá t a csoporttal szem-
ben, de nem hatéinak kedélybeli életének mé-
lyére, s egyáltalában nem tárják fel sem cse-
lekedeteinek indítékait — magaviseletének t i t -
kos rúgóit —, sem pedig kitűzött céljait. 
Antal e l járásában kétségtelenül vannak homá-
lyos pontok, amelyek lélektani megvilágí tásra 
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szorulnak. Ily magyarázatra akként tehetünk 
szert, ha beszédbe elegyedünk a gyermek-
kel és rávezetjük, hogy önmagáról beszéljen. 
E meghitt beszélgetések során tudemást szerez-
het tünk a két szövetségesnek sajátos szerepé-
ről abban a küzdelen.ben, amelyet Antal a 
vezérségért folytatot t s á t lá t juk , hogy lázadá-
suk n.ennyire veszedelmes volt; megért jük azt 
is, hogy mi késztette Antal t a hatalom önkén-
tes á tadására : ezzel a fogással leleplezte vetély-
társának alkalmatlan voltát a vezéri tisztség 
betöltésére. 

A módszeres megfigyelés mellett alkalmaz-
ható a kísérleti módszer is, amelynek segítségé-
vel azonnal megál lapí that juk az egyén szociá-
lis értékét a csoport kebelében. E kísérletek 
egyike annak a kikutatásában áll, hogy minő 
rangot tu la jdoní tanak egy - egy gyermeknek 
maguk a társai . Evégből külön-külön meg-
kérdezzük a csoport tagja i t , hogy kinek en-
gedelmeskednek legszívesebben, kit tisztelnek 
leginkább. E vizsgálatok során negyedik osz-
tályos tanulók kicsiny csoport jában a kö-
vetkező eredményekre ju to t tunk: 1. A szo-
ciális hierarchiában elfoglalt rangfokozat 
meghatározása ál ta lában egyezik; 2. különösen 
feltűnő a megegyezés a csoport első és utolsó 
tag jának kijelölésében; 3. az általánostól elütő 
megállapítás olyan gyermekektől ered, akiket 
rokon- vagy ellenszenv, esetleg féltékenység 
vezet. 

Igen tanulságos módszer az, ha magát az osz-
tálytanítót kér jük fel, hogy ő állitsa össze a 
növendékei szociális rangsorát . Ha aztán ezt a 
rangsorolást egybevetjük a tanulókéval, képet 
nyerünk arról, mennyire sikeiült a tanítónak 
behatolni osztálya társadalmi viszonyaiba. 

Kínálkozik egy természetes módszer is, amely 
abban áll, hogy a tanító a csoport mindegyik 
tag jának módot ád együttes játékok rendezé-
sére. Felnőtt beavatkozása nélkül ez a szerep 
csak annak a gyermeknek jut, aki az egész cso-
port bizalmát b í r ja . A tanító rendelkezése foly-
tán előállt ú j helyzet alkalmat nyú j t egyrészt 
annak megfigyelésére, hogy a csoport minő 
magatar tás t tanúsí t a rá tukmál t , rendszerint 
félszeg játékrendezővel szemben, másrészt pe-
dig annak elemzésére, hogy a csoportos játékok 
vezetésére miféle képességek szükségesek. 

E kísérlet közben azt is meg lehet állapítani, 
hogy kicsoda a nem szívesen látott játszótárs: 
1. a szőrszálhasogató, aki a szabályok legcseké-
lyebb megsértése esetén abbahagyja a já tékot; 
2. a fegyelmetlen, aki az előbbenivel ellentét-
ben folyvást fe l rúgja a játékszabályokat; 3. az 
igazságtalan, akit já tszópaj tásainak megítélé-
sében pusztán személyes vonzalma vagy ellen-
érzése vezet; 4. a közömbös kritikus, aki nem 
melegszik bele a já tékba s akit a szívvel-lélek-
kel belemerülök sehogysem szenvedhetnek; 5. 
az önző, aki a társasjátékot csak sajá t mulatsá-
gának tekinti és paj tásai tól is egyedül annak 
szolgálatát v á r j a el; G. az együgyű, aki hibásan 
ítéli meg a csoport t ag ja inak szociális értékét 
s ebből kifolyóan egyre tapintat lanságokat kö-
vet el. 

A megfigyelés módszereiről az imént közöl-
teknek összefoglalásául legyen szabad megállapí-
tanunk, hogy a különféle utakon összegyűlő 
anyag, a csoportok szerkezetére s az egyedek 
magaviseletére vonatkozó észleletek, valamint 
a végzett kísérletek eredményei rendkívül szí-
nes képet nyúj tanak a gyermek élénk, dinami-
kus életéről a csoport kebelében. Ám ennek az 
életnek mozgalmassága mégis csupán felszínes 
marad reánk nézve, ha elmulasztjuk a gyermek 
magatar tásá t irányító motívumoknak, indíté-
koknak az elemzését. Tapasztalásunk szerint 
legalkalmasabb erre a bizalmas beszélgetés 
magával a gyermekkel a csoportban, társaival 
folytatott együttes életéről. Ez a meghi t t cseve-
gés, mégha az óvóbeli kisdedekkel folyt is, 
gyakran meglepő eredményekre vezet: el-
képedve kell megállapítanunk, hogy a gyer-
mekek társaséletének törvényei szinte teljesen 
azonosak a felnőttekéivel. Nem r i tka eset, hogy 
a teljes közömbösség színezetében kie j te t t sza-
vak vára t lan lelki mélységeket, a parázs alatt 
pislogó heves érzelmeket tárnak elénk. 

Az osztálytársakhoz fűződő viszony kialaku-
lása közben ugyanis a gyermek érzelemvilága 
is hullámzásba jön, mer t hiszen mindenik nor-
mális gyermeknek veleszületett vágya, hogy 
személyének megbecsülését támassza a környe-
zetében. Ez a ha j lam önkénytelenül s a leg-
kirívóbb módon a paj tásokkal való érintkezés 
közben nyilvánul meg. Emlékeztetünk i t t arra, 
hogy oly elismert lélekbúvárok, mint W. Stern 
és Ch. liühler már a csecsemőknél is megállapí-
tották ezt a hajlandóságot. Már az óvóbeli kis-
ded is rendkívüli érzékenységet t anús í t társai-
hoz fűződő viszonyaiban. Vágyódása elismerés, 
megkülönböztetés iránt, az a félelme, hogy hi-
báinak, gyöngéinek kiütközése miat t inferiori-
tásba, alacsonyrendűségbe kerül, túlságosan 
eleven reakciója a csoport véleményével szem-
ben, — mindez nagyon világosan megmutatko-
zik a gyermeknél, ám mindezt a nevelők még 
nem méltat ták eddig a kellő mértékben. 

A gyermeknek osztálybeli kollektív életéről 
folytatott kutatások szintén arra a megállapí-
tásra vezettek, hogy nincs az a normális gyer-
mek, aki életének eme szakában elzárkóznék a 
maga csoportjától, sőt ellenkezőleg, lelkének 
egész hevével a minél szorosabb érintkezésen 
csügg. H a a gyermek közömbösséget, vagy ép-
pen ellenséges érzületet tanúsít a csoporttal 
szemben, ez annak a jele, hogy nem sikerült 
vele rendes kapcsolatot teremtenie s ezért pasz-
szív lemondás vagy h a r a g tölti őt el. 

Ennek igazolására szolgáljon a következő két 
megtörtént eset. Egy hatéves fiúcska, aki ösz-
széféi hetetlen természete miatt sok gondot 
okozott nevelőinek, bizalmas társa lgás közben 
elmondotta a pszichológusnak, hogy nem érzi jól 
magát az iskolában, mert úgy lát ja , senki sem 
szereti. Egyút ta l nagyon kérlelte a lélekbúvárt , 
hogy erről senkinek a világon ne szóljon. Má-
sik kevéssé társulékony f iúgyermek a r r a a 
kérdésre, hogy mi lesz belőle, ha senkivel sem 
haj landó barátkozni, azzal válaszolt, hogy re-
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metének megy, egymagában fog élni, hisz úgy-
sem szereti ót senkisem. 

Abban a küzdelemben, amelyet a gyermek 
a maga pozíciójáért a csoportban vív, némely 
testi és lelki sa já tságok előnyére, mások meg 
há t r ányá ra vannak. A testi erő, ügyesség és 
bátorság elsőrendű fontossággal bír, hogy va-
laki fiúcsoportban tekintélyt szerezhessen vagy 
tarthasson. Ezeknek a képességeknek latba-
vetésével szakadatlan harc folyik a í iúk cso-
por t j ában mindaddig, amíg minden egyes tag 
meg nem találta a maga helyét. A puszta testi 
erő f i togtatása egymagában, a csoporthoz való 
alkalmazkodás nélkül, éppenséggel nem bizto-
sít vezető pozíciót, sőt ellenkezőleg, egyhangú 
ti l takozást és ellenséges érzületet szül. Amaz 
erények közül, amelyek vezetőállást nyitnak, 
kiemelkedik a játékszervező képesség. 

A csoporttal az összhangzatos jó viszony ki-
építésében a legfontosabb a gyermek szociális 
alkalmazkodóképessége. Ez igen bonyolult té-
nyező, amely különleges tanu lmányt igényel-
A szociális alkalmazkodásnak egyik lényeges 
eleme az i^azságérzet, amely a gyöngék védel-
mezésében s a fölmeiiilő ellentetek méltányos 
eloszlatásában nyilvánul . Íme, ebben az életkor-
ban, amidőn ál ta lában még az ököl szab tör-
vényt, máris érvényesülni kezdenek a maga-
sabb erkölcsi vonatkozások: a csoportba hatoló 
erkölcsi tényezők előkészítik az együttélés ma-
gasabb formáinak a kifejlését. 

Az értelmi képességek, a tanulásban elért 
eredmények ugyan tiszteletet és megbecsülést 
szereznek a tanulónak az osztályban, de egy-
ál talán nincsenek kihatással a csoportban el-
foglalt szociális rangsorra . Megfigyeléseink sze-
rint azok a gyermekek, akik a legnagyobb te-
kintélyt szerezték meg a csoportban, jobbadán 
közepes tanulók voltak. E látszólagos ellent-
mondásnak az a magyarázata , hogy azt a gyer-
meket, aki a társas életre összpontosítja képes-
ségeit, teljesen lefoglal ják a maga csoport jának 
ügyei s kevésbbé törődik a tanulmányaival . 

Érdemes megfigyelni azokat a módokat s 
eszközöket is, amelyeket a gyermekek alkalom-
adtán igénybevesznek avégből, hogy magasabb 
fokozatot biztosítsanak maguknak a szociális 
ranglétrán. Néha kisebb ajándékokkal veszte-
getik meg társaikat, máskor a gyermekek előtt 
értékesnek tartott t á rgyakkal kérkednek, hogy 
ezúton imponáljanak, itt-ott pedig még attól 
sem riadnak vissza, hogy szüleiknek társadalmi 
vagy anyagi helyzetét használják fel saját te-

kintélyük öregbítésére. Előfordul tak olyan ese-
tek is, hogy becsvágyó, de testileg alkalmatlan 
s ezért kevéssé magukbízó gyermekek egészen 
különös eszközökkel (kémkedés, egyéb ti lalmas 
dolgok ú t ján) akar tak boldogulni. Megnyug-
vással á l lapí that juk meg, hogy mindezek a mes-
terkedések és fondorlatok, ha egyáltalában, 
akkor is csupán futólagosan vezettek sikerre 
és a szociális hierarchiát nem voltak képesek 
megrendíteni. Mindezeknél sokkalta többet ér 
egy szemernyi szolidaritás vagy kezdeményező-
képesség, ez utóbbi n.ég akkor is, ha a kivitel 
másnak a dicsőségét növeli. Nem egyszer észlel-
tük, hogy a vezér maga neveli — sa já t jól fel-
fogott érdekében — alvezérét a testileg kevéssé 
alkalmatos, de szellemileg kiváló társai közül. 

Befejezésül megállapít juk, hogy a gyermek 
viselkedése a csoporttal szemben rendkívül vál-
tozatos. Van, akinél simán, ütődés nélkül telik 
le az egész folyamat, míg másoknak kemény 
megpróbál tatásokat okoz. Az ember szinte ha j -
landó ar ra a következtetésre, hogy a társulé-
konyságot s az alkalmazkodóképességet ugyan-
oly vizsgálatok alá kell venni, mint az értelmi 
színvonalat. Tagadhatat lan hogy a gyermekek 
a tárgyalt szempontokból ugyanoly eltéréseket 
mutatnak, min t értelmi tekintetben. Elképzel-
hető tehát olyan fokmérő, amely a gyermeke-
ket szociális alkalmazkodóképességük szerint 
osztályozza. Ez kivált akkor volna nagyjelen-
tőségű, ha az iskolázást lélekbúvárok i rányí tása 
alá helyeznők. 

Megfigyeléseink szerint a társas viszonyok 
szempontjából a gyermekeknek hatféle kategó-
r i á j a különböztethető meg: 1. A csoportok ve-
zérei; 2. népszerű, közkedvelt gyermekek; 3. 
tiszteletben ta r to t t gyermekek; 4, megtűrt gyer-
mekek; 5. ignorál t (semmibe se vett) gyerme-
kek; 6. üldözött, gyűlölt gyermekek. 

Még két kapcsolatos kérdés akad, amelyet 
eddigelé meg sem pendítettem, de amely gya-
korlati érdekből is alapos vizsgálatot érdemel: 
az egyik, hogy mi az eredete a társulékony-
ság, az alkalmazkodóképesség hiányának; a 
másik pedig, hogy miféle el járásokkal fejleszt-
hető a gyermek szociális érzéke, társulékony-
sága. Kivál t ez az utóbbi óriási jelentőségű az 
iskola pszichológiai i rányú gyakorlata szem-
pontjából, olyannyira, hogy minden e f a j t a 
munkálatnak ezt a legfőbb célt kell majd 
maga elé tűznie. 

Beszámoló a Közművelődési Rádió Előadássorozat 
harmadik esztendejéről 

A Közművelődési Rádió Előadássorozat most 
szeptember 30-ával záródó harmadik esztende-
jéről beszámolva, nem érdektelen az adatok 
olyan csoportosítása, mely feleletet ad arra , 
hogy ez az 52, minden vasárnap délután tar-
tott félórás előadás, egy fogékony és figyel-
mes hallgatót mi mindenre taní tha to t t meg, 

minő ismereteit elevenítette fel és mi i ránt 
kelthetett benne érdeklődést. 

Legelsősorban a 8 történeti tárgyú előadás 
közui a Szent Jobb történetéről szóló, jóformán 
a magyarság egész ezeréves történetén végig-
vezette a hallgatót . Ennek kezdetét, az Árpád-
kor első századait elevenítette meg az eszter-
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gomi királyi palota ásatásairól beszámoló fel-
olvasás. A felszabadító háború korába vezetett 
az, mely Budát, mint a kereszténység védbás-
tyáját ismertette, visszanyúlva e várnak a ta-
t á r j á r á s u tán i keletkezéséig'. Szinte közvetlenül 
csatlakozik ehhez időrendben II. Rákóczi Fe-
renc fejedelem származásáról, életéről, vala-
mint a kuruc világ harcairól és költészetéről 
szóló két felolvasás. Bár a X V I I I . század ma-
gya r életnek csak kis szelvényét vi lágítot ta 
meg, a nép előtt egykor oly népszerű gróf Be-
nyovszky Móric kalandos életét elbeszélő elő-
adás, mégis alkalmat nyú j to t t megemlékezni a 
hagyományos magyar-lengyel barátságról és 
képet adni e kor gyarmatvi lágáról . A reform-
kort Wesselényi Miklós báróról és a Széchenyi-
Lánchíd törvényének százados évfordulója al-
kalmából tar to t t előadások képviselték a mű-
sorban. 

A 14 irodalmi tárgyú előadásból kettő a ma-
gyar irodalom egy-egy remekét, mégpedig 
Arany János: Első lopás című költeményét és 
Petőfi János vitézét muta t t a be, míg a Tisza 
folyó a költészetben és valóságban című Petőfi , 
Jókai , Kuthy , Gárdonyi és Széchenyi idevonat-
kozó műveit idézte. Gvadányi Peleskei nótá-
riusa a X V I I I . századvégi magyar életet ele-
venítette meg, míg a X I X . század első feléről 
nem kevesebb, mint ha t előadás igyekezett mi-
nél világosabb képet adni. Az első két évtized 
hangula tá t a Himnusz születése című tükröz-
tet te és a reformkor nagy irodalmi lendületét 
Vörösmartyról szóló előadásban nyil t alkalom 
ismertetni. A magyar színészet missziójáról a 
Nemzeti Színház száz év előtti társulatáról 
ta r to t t előadás emlékezett meg és fővárosunk-
nak ezidőbeli képét adta a Peleskei nótárius a 
színpadon című. E kor ismertetését egészítette 
ki egy irodalmi minia tűr : Petőfi látogatása 
Arany Jánoséknál és hazafias l í ránknak anto-
lógiája, mely A magyarok értik egymást című 
előadásban a magyar költészet szimbolisztiká-
já t ismertette. A szabadságharc u táni idők jel-
lemzésére Tompa Mihály írói arcképével kap-
csolatban nyílott alkalom és a kiegyezés u tán i 
időknek a fa lu népe felé forduló érdeklődése 
Blahánéról tar tot t előadásban ju to t t kifeje-
zésre. Mai irodalmunkból vették t á rgyuka t 
Ady nemzeties költészete és Az erdélyi magyar 
irodalom hivatásáról szóló előadások. 

Idekapcsolódnak a művészetet és tudományt 
népszerűsítő előadások, így az emlékév kap-
csán Liszt Ferencről meg a magyar tudomány 
és annak előrevivői népszerűsítésére a régi 
magyar tudósok életéről való megemlékezé-
sek. Az augusztusi ünnepekre a fővárosba se-
reglő közönség figyelmét ezúttal az Iparmű-
vészeti Múzeum látványosságaira h ív ta fel egy 
előaclás. 

A hazaismertető előadások száma 8. Gazdaság-
történelmi bepillantást adott A magyar puszta 
büszkesége című, mely az ősi, címeres szarvas-
marha ha jdan i tenyésztéséről, a régi magyar 
állatkereskedelemről emlékezett meg és ha-
sonlókép a mul t idők belső gazdálkodásának 
adta képét a magyar gazdaasszonyok ősi biro-

dalmáról szóló. A régi magyar kertészkedésről 
és gyümölcsészetről sokat mondott el a híres 
magyar gyógynövényekről tar tot t felolvasás. 
Eleven életkép- és népszokásismertetés volt a 
debreceni disznótorokról szóló elbeszélés. Az 
elvesztett országrészekből ezúttal a Vág völ-
gyét, á lőcsei fehér asszony városát és Kalota-
szeget muta t t a be a sorozat. Végül a Szent 
Is tván-nap alkalmából egy előadás foglalko-
zott a vendégváró, ünneplő Budapesttel. 

Lényeges része volt a műsornak a 9 pedagó-
giai vonatkozású és jellemnevelő előadás. Az 
önismeret ébresztésére, a t isztánlátás elősegíté-
sére szolgáló előadások sorát egészítette ki a 
művelt emberről, meg az optimizmusról és 
pesszimizmusról szóló felolvasás. A szülők és 
az iskola közötti kapcsolat érdekét szolgálta öt 
előadás, melyekben az iskolai osztályozás he-
lyes értelmezéséről, a bizonyítvány jelentősé-
géről, a szülőknek gyermekeikért való felelőssé-
géről, a környezetnek a gyermekre való hatá-
sáról és a szünidőről volt szó. A szellemi erők-
kel való gazdálkodásról, a tanulás módszeré-
ről és a tudásgyűj tés módjáról adott felvilágo-
sítást egy előadás és sor került iskolafelügye-
letünk reformjának ismertetésére is. 

A természettudományi, gazdasági és egész-
ségügyi vonatkozású előadások sorában — me-
lyeknek száma 7 volt — helyszíni közvetítés 
ismertet te a Magyar Egészség kiállítását és 
különösen a gyermekegészségügyre való tekin-
tettel egy előadás az ép fogak és a jó egészség 
összefüggésével foglalkozott. Az ál ta lában 
szükséges ismeretek gyarapí tásá t szolgálta a 
Mire való a vér című felolvasás, továbbá az 
indián őskidtúrák ajándékairól szóló, mely a 
burgonya, tengeri, dohány Európában való 
meghonosítását mondta el. Ide tartozik az idő-
járásról és időjóslásról szóló előadás is. Ezeken 
kívül egy felolvasás az állatvilág szülői szere-
tetéről emlékezett meg. 

Közgazdasági és társadalomismereti vonat-
kozású előadások között az annyit emlegetett 
valutakérdésről nyú j to t t tájékoztatást Az arany 
útja a bányától a jegybankig című előadás és„ 
a föld, meg a kultúráról szóló az őstörténetem-
től a jelenkorig bemuta t ta a termékenység és 
szorgalom, műveltséget teremtő és nemzeteket 
emelő erejét, a föld és a r a j t a élő társadalom 
összefüggését. A jövő a statisztika tükrében c. 
felolvasás a népesedés kérdéseiről, jelentőségé-
ről, a háborús és a háború utáni nemzedékek 
számadatairól nyú j to t t felvilágosítást. 

Íme, az 52 előadás anyaga, mely sokféle és 
különböző tárgyú, de mindegyiknél annyira 
előtérben volt a magyar nemzeti szempont és 
ahol csak lehetséges volt, annyira a magyar 
történelem sorrendjéhez tar to t ta mását , hogy 
azokat a fogékony és figyelmes hallgató zavar 
nélkül illeszthette be ismeretei rendszerébe. 

j. s. 

A nevelés nem egyéb, mint az erők kifejlesz-
tése, melyekkel ténykedések és készségek be-
gyakoroltatnak és ismeretek szereztetnek. 

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

Árpád 
— Beszéd- és értelemgyakorlat a IV. osz-

tályban. — 
írta : H A L M O S PÉTER 

A népiskolai Utas í tás a történelmi tá rgyú be-
széd- és értelemgyakorlatokról azt mondja, 
hogy i t t nem lehet történelemtanításról szó, 
hanem kor- és jellemképekről, amiket vala-
mely történelmi kép megbeszéléséhez fűzhe-
tünk. Célja pedig az, hogy nagyja ink életének 
ismertetésével a gyermekek lelkében érdeklő-
dést keltsünk a nemzet múl t ja és nagyja i i rán t 
s így történelmi érzésük a lapjá t lerakjuk. 

Amikor az Egységes Vezérkönyveknek Drozdy 
IV. oszt. beszéd- és értelemgyakorlati vezér-
könyvét lapozgatjuk, olvasgatjuk, a művészien 
feldolgozott anyagrészletek t í jabb gondolato-
kat keltenek a taní tó lelkében. Drozdy éppen 
ezzel a céllal í r t a meg vezérkönyveit, aminek 
a 9. sz. kötet előszavában kifejezést is ad, ami-
kor azt mondja, hogy a vezérkönyvet minden 
előkészületnél olvasgassuk, miközben megálla-
p í t juk , hogy a tervezetből mit veszünk át vál-
tozatlanul, mit a lakí tunk át, mi t hagyunk el 
s mivel bővítjük. í g y fog lelkünkben az egyes 
leckék során a mi lelkünknek, egyéniségünk-
nek megfelelő gyakorlat kia lakulni úgy az 
anyag kiválasztása, mint a módszer szempont-
jából. 

A IV. oszt. vezérkönyv 155. oldalán „A hon-
foglalás" c. lecke olvasásánál sokan úgy vélik, 
hogy a 11 oldal terjedelmű taní tás a gyakor-
latban kivihetetlen. Aki csupán a terjedelmet 
nézi, aggályai jogosultak. Ám Drozdy éppen 
azért í r ta le ennek a tanítási egységnek a 
maximumát, hogy abból egyéniségünknek, 
helyi körülményeinknek, a rendelkezésre álló 
képeknek, stb. megfelelő anyagot válasszuk ki, 
esetleg a tanító lelkében élő s a tervezet olva-
sása nyomán támadt egyéb gondolatokkal egé-
szítsük ki. Sőt az sem baj, ha ezt a taní tás t 
két önálló egységre bontom: a) Árpád több-
oldalú bemutatása az ősök harc i életével kap-
csolatban, b) a honfoglalásra s az ezt követő 
pusztaszeri gyűlésre. De- úgy is elgondolhatom, 
hogy nevelői szempontból főleg Árpád gyer-
mekkorával, apródéletével foglalkozom bőveb-
ben. Ezzel az lehet a célom, hogy gyermekeim 
megérezzék, hogy nem csupán azért választot-
ták fejedelemmé, mert Álmos, a legokosabb, 
legöregebb vezér f i a volt, de mert egyénisége 
a vezetésre predesztinálta. Ebben az esetben a 
honfoglalás körülményeit — minthogy azt az 
V. osztályban a történelem keretében tanulni 
fogják — szűkebbre szabom. Én az utóbbi el-
gondolással tan í to t tam a honszerző Árpádról 
a pannonhalmi pedagógiai szemináriumon s úgy 
érzem, hogy úgy a történelmi gondolkozást, 
mint a magyar mul t iránti érdeklődést felkel-
tettem, de főleg Árpád apródéletének két kép-
ben való bemutatásával az érzelemhez, az ér-
telemhez és az akarathoz is szóltam. 

Az első kép Árpádot paj tásaival ábrázolja,, 
amint megmentik t á r suka t a hiúz támadása 
ellen s a hiúzt lenyilazzák. A második kép azt 
ábrázolja, amint Álmos sátrában levő kincses-
ládát mentik meg, amikor azt el aka r j ák ra-
bolni s a rablót lenyilazzák. A kis hősöknek 
Árpád a vezetőjük, aki bátor, okos, leleményes 
és kicsi társa i szívesen ismerik el vezérüknek. 
Ezzel a két esettel azt célozom, hogy a feje-
delemválasztáskor Árpád úgy álljon a fejedel-
met választók előtt, mint aki a vezetésre már 
gyermekkorában rászolgált. És ezzel a gyer-
mekek lelkében az érzelm'en és az értelmen ke-
resztül az aka ra t r a is hatot tam, ami abban az 
elhatározásban nyer kifejezést, hogy nem le-
het más a fejedelem, mint Árpád. 

De törekszem ar ra is, hogy helyi vonatko-
zást vigyek a taní tásba s rámutassak ar ra , 
hogy az összetartás ereje szerezte meg a hazát , 
a keresztényi gondolat, a krisztusi szeretet 
megtartot ta s az is fog ja visszaszerezni Nagy-
Magyarországot. 

VÁZLAT. 
(A tanítás vezetőgondolatai.) 

I. Bevezetés. 
1. Érdeklődés és hangulatkeltés. Elvezetem 

a gyermekeket képzeletben az 1000 év előtti 
időkbe, miközben kapcsolatot teremtek a helyi 
vonatkozással, a honfoglalás előtti Pannon-
halmával. 

2. Áthidalás. Számonkérem a gyermekek ed-
dig szerzett ismereteit őseink eredetéről, szár-
mazásáról és életmódjáról. 

3. Célkitűzés. I smer jük meg, mi volt az a 
nagy erő, ami őseinket ebbe a szép hazába s 
erre a helyre hozta? 
II . Tárgyalás. 

1. A magyarok élete hét törzsben, hét vezér 
alatt. Az erők szétforgácsolása. 

2. Árpádnak, a kis hősnek és pa j tása inak 
bemutatása két képben: a) megmentik egyik 
eltévedt tá rsuka t a hiúz támadásától, b) meg-
mentik Álmos kincses ládájá t a rablók táma-
dásától. 

3. Etelköz. A vezérek tanácskozása, Árpád 
fejedelemmé választása. 

4. Árpád bevezeti őseinket a legszebb földre, 
amit az Is ten a magyarnak adott. 

5. Megéreztetem, hogy ez a domb, Pannon-
halma m á r krisztusi szeretettel fogadta ősein-
ket. 
I I I . Befejezés. 

1. Mi volt az a nagy erő, ami őseinket a leg-
szebb ország megszerzésében segítette? (Össze-
tartás, egy vezér.) 

2. Mi volt az a nagy erő, ami segítette meg-
tar tani ezt a szép országot? (Krisztusi hit.) 

3. Mi tesz képessé minket most arra , hogy 
visszaszerezzük a legszebb országot, Nagy-
Magyarországot. (Összetartás, munka és a 
krisztusi szeretet.) 

A mai helyzet. Hiszekegy (elmondjuk). 
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A TANÍTÁS. 
1. 1. Kedves kicsi gyermekeim! H a végig-

nézek piros arcotokon, úgy látom, mi már ta-
lálkoztunk. Télen, a ti kedves otthonotokban, 
iskolátokban. Akkor is, most is szeretettel jöt-
tem közétek. Most azért jöttem, mert ma én 
szeretnélek benneteket tanítani . 

Boldog vagyok, liogy éppen ezen a szép he-
lyen beszélgethetek veletek. Mert ez a hely 
nagyon-nagyon régi időkről mesél. Én most el-
vezetlek benneteket gondolatban abba az időbe, 
amikor még nagyapátok, annak a nagyapja , 
sőt ennek a n a g y a p j a sem élt: ÍOOO év előtti 
időkbe, — helyezem el a gyermekek lelkében az 
idő távlatát . A magyarok őseinek idejébe. Ami-
kor már ez a domb, ez a hely tár t karokkal 
v á r t a a mi pogány őseinket. 

2. Én azt hiszem, hogy ti már olvastatok, hal-
lot tatok a mi őseinkről. Emlékezzetek csak 
vissza, amit a csodaszarvasról olvastatok! — 
indítom meg a gyermekek emlékezetét. — Kik 
voltak Hunor utódai? És Magyaré? Hol és 
hogyan éltek, mielőtt ezt a gyönyörű hazát 
megszerezték nekünk? Igen, de egyszer csak 
elváltak. A magyarok keletre, a húnok nyu-
ga t r a mentek. A húnok itt telepedtek meg, ni — 
muta tom hazánk térképén. —Mondja megva la -
melyitek, ki volt a húnok királya? Mi tör-
tént a húnok országával Atti la halála után? 
— A fiai nem tudtak megegyezni, harcoltak 
egymás ellen, — mondják.— Igen. És mi volt en-
nek a következménye? — A szomszéd népek el-
foglal ták a húnok országát, — mondja az 
egyik gyermek. — Még elgondolni is bor-
zasztó, hogy testvér harcol a testvér ellen, — 
eszméltetem a gyermekeket. — Mit kellett volna 
tenniök? — késztetem őket í téletalkotásra. 
— Összetartani, békében élni. — És ki vette 
ennek hasznát? — Az ellenség, — mondják. 
—- Most is van testvérharc Spanyolország-
ban, — mondja az egyik gyermek. — Igen, 
mer t elfordultak a krisztusi tanítástól, a szere-
tettől, — mondom. — És mi lesz ennek a vége? 
— Elpusztul az országuk. (Kitérés, de nem baj, 
mert a lelkekben nyomot hagyott.) 

— A magyarok megtudták, mi történt a test-
véreikkel, a liúnokkal. Mire gondolhattak? 
— Hogy segítségükre mennek, — vélekedik az 
egyik. — Kiver ik az ellenséget és elfoglal ják 
országukat, — mondja a másik. — Joguk volt-e 
ehhez? — igyekszem az igazság érzetét elhe-
lyezni a lelkükben. — Igen, mert testvéreik 
földjét , örökségüket akarták. — Igazad van. 

Messze, nagyon messze éltek a mi őseink, 
a magyarok, sok-sok éven át vándoroltak erre 
ni, nyuga t felé s egyszer ideértek. (Térkép.) 

3. Mi volt az a hata lmas erő, ami őseinket 
ebbe a szép hazába s erre a helyre hozta? 

II . 1. Őseink elhatározták, hogy addig men-
nek nyugat felé, amíg testvéreik, a húnok 
földjét megtalál ják. Sok-sok évig tar to t t a ván-
dorlásuk. Áhol folyót, síksáoot értek, megálla-
podtak. — Talán azt gondolták, hogy a húnok 
földje, — mondják. Miért? — Mert a húnok 
olyan földön éltek, ahol halászhattak, meg az 
ál la ta ikat legeltették. — Igen, a magyarok 

is, — amivel r ámuta t t ak őseink foglalkozására. 
— De sok ba juk volt ám a körülöt tük lakó né-
pekkel. Állandó harcban éltek, — mondom. De 
ez nem lett volna olyan nagy baj , mert a mi 
őseink tudtak ám harcolni. Erősek, bátrak, vi-
tézek voltak. Az volt a legnagyobb baj, hogy 
hót csoportban, hét törzsben éltek s mindegyik 
törzsnek más-más vezér parancsolt . Most gon-

doljátok el, ha az egyik törzset megtámadta az 
ellenség s a másik törzs nem tudott róla. 
— Nem tudták egymást segíteni. — Bizony, 
úgy volt, hogy amikor hazatér tek a csatából, 
egyik törzs is, a másik is elpanaszolta, hogy 
megverte az ellenség. Mit szóltok ehhez? Mi 
lett volna ennek a vége? Elpusztul t volna a 
magyar . — Jobb lett volna, ha összetartanak, 
együtt harcolnak, — mondják a gyermekek. 

2. Ann'g a vezérek, a vitézek harcoltak, a 
nők, a gyermekek a sátrakban maradtak. Mert 
sát rakban laktak őseink. — Igen, mert így 
könnyebben tud tak egyik helyről a másikra 
vándorolni, — mond ja egy gyermek. 

Álmosnak, a legöregebb vezérnek volt egy 
fia, úgy hívták, hogy Árpád. Nagyon okos, 
ügyes és bátor f iú volt ám. Maga köré gyűj -
tötte paj tásai t és nyilakat készítettek. Ezekkel 
célba lőttek úgy, ahogyan azt a vitézektől lát-
ták. Mindig többen és többen voltak. Olyan 
boldogan elnézegették a vezérek, a vitézek a 
f iúk munkáját . H a a harcosok hazajöttek a 
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csatából, ezek a f iúk t isztogatták meg a kardo-
kat, a pajzsot, buzogányokat harci eszkö-
zöket. Hí re ment ennek minden törzsnél s min-
denüt t akadt egy ügyes fiú, aki maga köré 
gyűj töget te paj tása i t és kis csapatot alakított , 
mint Árpád. Volt is ám híre ennek az ügyes, 
bátor f iúnak. Mindenütt emlegették a nevét. 
H á t még amikor megtudták, hogy az ő kis csa-
patával ez történt, ni! (Kifüggesztem az egyik 
képet.) A gyermekek szemlélődnek, vizsgálód-
nak, miközben szárnyat kap fan táz iá juk s a 
következőket olvassák le: — Ni, a fán egy ál-
lat. — Vadmacska. — Tigris, — mondják. 
— Nem, hiúz, — mondom. — Ott meg egy 
fiú a fa tövében! — Fél, menekülni akar ! — Rá 
akar ugrani a hiúz! — Nyilakkal f u tnak a 
f iúk! — Hátul meg sátrak, onnan is f iúk fut-
nak nyilakkal. — A nagy fa tövében Árpád 
lehet. — Lenyilazza a liiúzt, — vélekednek a 
gyermekek. (Elmondom vonzóan a történetet, 
ami a kép alapján könnyen megfogalmazható.) 
— Gondoljátok el, mi tör tént volna azzal az el-
tévedt paj tásukkal , ha nem lettek volna ezek 
a bátor fiúk? — Széttépte volna a hiúz. Lám, 
így mentették meg társukat . Ki t lá t ta tok leg-
bátrabbnak? — Árpádot, — mondják. 

— Máskor meg ez történt, ni! (Kifüggesztem 
a másik képet.) Nézegessétek ezt a képet is! 
— Szép sátor. Igen, ez Álmos sátra. — Azt az 
embert lenyilazták. — Az a f iú nyilazta le, aki 
a fa mögött van. — K i lehet? — kérdem. — Biz-
tosan Árpád. — A többiek is nyilaznak. — Egy 
ember be akar menni a sátorba. — Valami 
van a sátorban. •— El a k a r j a vinni. — De ezek 
nem magyarok, úgy-e? — Honnan gondolod, — 
kérdem. — Az öltözetük olyan furcsa. — Ezek 
rablók, — mondom. (Elmesélem ennek a jele-
netnek a történetét is.) Mi lett volna, ha 
nincs Árpád és pa j tása i? — Kirabolták volna 
Álmos kincses ládáját . 

3. Mult az idő, sok év telt el, a f iú Árpádból 
fé r f i lett. Őseink fogytak és k i fá rad tak a sok 
harcban. De meg At t i la örökére gondoltak. 
Egyszerre csak ideérkeztek. (Mutatom a tér-
képen Etelközt.) I t t azután azon tanácskoztak, 
mit kellene tenni, hogy erősebbek legyenek, 
hogy ne pusztuljon a magyar . — Mit tanácsol-
tatok volna ti? — Ne legyen hét vezér, csak 
egy. — Csak egy parancsoljon s mindenki en-
nek az egy vezérnek engedelmeskedjék, — vé-
lik a gyermekek. — Igen, kint a szabadban, a 
sá t rak körül folyt a tanácskozás. Nem tanács-
koztak sokáig. Mindenki egyet gondolt. Ti kire 
gondoltatok volna? — Árpádra. — Miért? 
Lám, így lett Álmos fiából, a bátor, ügyes, 
okos fiúból fejedelem. Hogy milyen boldog 
volt a magyar, milyen öröm lehetett a válasz-
tás után, erről a képről leolvashatjátok. (Ki-
függesztem Árpad pajzsraemelését ábrázoló 
történelmi képet.) Éreztetem az ünnepi hangu-
latot. S hogy a kép későbbi vizsgálódására, 
szemléltetésére serkentsem a gyermekeket, ké-
sőbbi feladatnak tűzöm a fegyverek lerajzolá-
sát s megnevezésüket. 

4. Árpád büszke volt, hogy ő a magyarok 
vezére, fejedelme. És még büszkébb volt arra, 

hogy ő vezethette be őseinket ebbe a gyönyörű 
hazába, a legszebb földre, amit az Isten a ma-
gyaroknak szánt. Gyönyörű fehér lován megy 
elől, u t ána a vezérek, vitézek sokasága, ma jd 
a rengeteg szekér, nép s boldogan ju tnak el 
oda, ahova az Is ten vezérelte őket s ahova 
szívük-lelkíik vágyot t , szép Magyarországba. 
(Elképzeltetem szemléletes előadással a hely-
zetet.) 

5. E l ju to t t ak ide, Bánhidára is, ahol leverték 
a morva szlávokat s ez a hely, Pannonha lma 
is bir tokukba került . (Bánhidai turul.) E lá ru-
lom, hogy ezen a dombon már akkor egy kis 
kápolna volt, mert i t t már keresztények laktak. 
S ez a domb kiált. Nem hallani, a lelke kiált , 
k i n y ú j t j a ka r j a i t a pogány magyarok felé, 
hogy elsőnek hirdesse a krisztusi szeretetet. 
Így történt a csoda, hogy pár évtized alat t a 
pogány magyar megérzi a krisztusi tanítás, a 
szeretet melegét és keresztény hi t re tér. 

I I I . 1. — Szerzett volna-e a magyar hazát, ha 
törzsekben, hét vezér alatt él? Mi tör tént 
volna? — Elpusztul . — Mi volt tehát az a nagy 
erő, ami őseinket a honszerzésben segítette? 
— Az összetartás. 

2. — Megélhettek volna, ha pogányok marad-
nak, a keresztény nép szomszédságában? Mi 
az, ami segítette megtar tani ezt a szép orszá-
got? — A kereszténység, a krisztusi hit. 

3. — Nézzetek Magyarország térképére! Néz-
zétek a gyönyörű hegykoszorút s a síkságot í 
A jó isten koszorúzta meg gyönyörű alkotását , 
ezt a szép földet. És nézzétek ezt a csúnya vona-
la t ! (Trianoni határ.) Maradhat-e ez így, amíg 
m a g y a r él e földön? Mit tegyünk, hogy amit 
Árpád .szerzett, Nagy-Magyarországot, vissza-
szerezzük? — Dolgozunk a hazáért és imádko-
zunk érte. — Hogyan leszünk csak erősek? 
— H a összetartunk. — Mi tesz tehát minket 
képessé arra , hogy lássuk szegény Hazánk fel-
támadását? — Összetartás, munka és — a krisz-
tusi szeretet. 

— Hiszitek-e, ha ilyen lesz ennek a szeren-
csétlen földnek minden gyermeke, hogy föl-
támad Magyarország? — Hisszük! — Áll jatok 
fel és val l juk meg hi tünket: 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában! Amen. 

* A művészi kivitelű képeket a megadott elgondolás 
szerint Lukács Gabi, a győri áll. tanítónőképző IV. éves 
növendéke festette. 

A lélekről beszélni, mint az agy váladékáról 
annyi, mintha azt mondanánk, hogy az idő az 
óra váladéka. Bemard Claude. 

* 

Napoleon elejtette azokat az embereket, akik 
nem voltak másodpercre pontosak. 

# 

Kant mondta: „Mihelyt a lovam azt mondaná, 
hogy ÉN, akkor leszállnék róla és kalapot 
emelnék előtte. 
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HAZAI ES 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

A Családi Kör a gyakor la t i családvédelem 
lapja. Nélkülözhetetlen, hasznos segítőtársa 
miudenkinek, aki nemzetnevelő munkával fog-
lalkozik. Tanítók, tanítónők, óvónők, nő- és 
leányegyesületek vezetői gondosan összeválo 
gatva, készen talál ják benne mindazt az anya-
got, amit idáig különböző helyekről kellett sok 
fáradság ós kiadás árán egybegyüjteniök. 

A Családi Kört éppen ezért melegen aján-
lotta a kultuszminiszter ú r is valamennyi nép-
oktatási intézet, elemi és polgári iskola, tanító-, 
tanítónő- és óvónőképző tantestületi, illetve 
i f júsági könyvtárai részére beszerzésre, a 
népművelési bizottságok ú t j án pedig vala-
mennyi népnevelő, kul turá l i s és i f júság i egye-
sületnek is. 

Szerkesztői: Pettkó-Szandtner Aladár, a gyer-
mekvédelem érdemes volt á l lamti tkára ós Bo-
dorné Czeke Vilma, a gyermekirodalomnak és 
a gyermekkel foglalkozó szakirodalomnak is 
kiváló művelője. 

A Családi Kör havonta jelenik meg. Előfize-
tési ára, a Gyermekbokréta-melléklettel együtt , 
egész évre 4 pengő, félévre 2 pengő. 

A Családi Kör minden száma egész évre ki-
dolgozott P r o g r a m m a lapján , tervszerűen van 
összeállítva, úgy hogy egész évfolyamában tel-
jes módszertani egészet képez. Tanácsos ezért a 
Családi Kört j anuá r ig visszamenőleg megren-
delni. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, XI , 
Horthy Miklós-út 16. sz. Posta takarékpénztár i 
csekkszámla száma: 35.950. 

Pestvármegyei Népművelés. Augusztus—szep-
temberi kettős füzetét dr. Inántsy Papp Ele-
mérnek, az „Önkormányzatok háztartása és va-
gyonjoga" című előadása ny i t j a meg, amelyet a 
szerző a balatonlellei előadóképző-tanfolyamon 
tartott . Utána sorakozik dr. Kása K á l m á n 
A tanügyigazgatás és iskolafelügyelet új út-
jain és dr. Nevelős Gyula Kimerülhet-e a nép-
művelés c ímű tanulmánya. Dr. Bocsánczy Lu-
kács Pest vármegye népművelési előadóképző-
tanfolyamait ismerteti . Mesterházy Jenő Buda-
vár visszafoglalásáról emlékezik meg, Nagy La-
jos pedig a X V I I . századbeli magyar könyv-
napról. Érdekes Szirák Ferenc cikke is a ma-
gyar néplélekről és Danóczy Józsefnek a nagy-
kőrösi tanyák életéről í r t és Horváth Károly-
nak a pestmegyei rónaság küzdelméről a szá-
razság ellen című cikke. 

Dunántúli Tanítók Lapja. A most megjelent 
október 1—15-i kettős számát Máté Törék Gyula 
testőralezredes lelkes kis cikke vezeti be, mely-
nek méltó folytatása dr. Bendefy Lászlónak 
A magyar föld című cikke is. Huszár Győző a 
számológép körül folyó vi tába meggyőző ok-
fejtéssel szól bele, dr. Csorba Tibor az angol pe-
dagógiai Olimpiászról ír, Takács Károly pedig 
tanulmányban fejtegeti a gyermeki lopások és 
hazugságok lélektani elemeit, tanulságait és je-

lentőségét. Érdekes a kilenc millió magyarró l 
szóló rövid közlemény s a keszthelyi népművelő-
előadóképző tanfolyamáról szóló tudósí tás is. 
Pclány Is tván tovább fo ly ta t ja Nyugat-Magyar-
ország közoktatásügyének történetét s mindeze-
ken kívül még a szombathelyi főigazgatóság 
alá tartozó tanintézetekről, a sokgyermekes 
családok megsegítéséről, a budapesti iskolafel-
ügyelői tanfolyamról (írta vitéz Csermely Ist-
ván, Sárvár) olvasunk érdekes cikkeket s Nyár-
végi Krónika cím alatt szellemes elmélkedést. 
Folytatódik továbbá Németh Jenő műve, me-
lyet Búcsú község történetéről ír t s az apróbb 
közlemények között Jártas Rózsa „Magyar 
nyelv" című versét és az Actio Catholica törek-
véseiről szóló értesítést olvassuk. 

Tanítók Lapja. Legutóbbi számában vitéz 
Nyitray Károly azokról a problémákról elmél-
kedik, amiket az iskolai év kezdetének alkalma 
természetszerűleg fölvet és minden ősszel ak-
tuálissá is tesz. Tálos József az iskolai élet re-
formjá t és a számszerűleg hatásosabb megszer-
vezését sürgeti. Élénk a lap irodalmi rovata is. 
A lap többi részében az iskolai élet érdekes 
híreit és a hivatalos rendelkezéseket s Fülöp 
Edit „Öszi kisváros" című hangulatos kis versé t 
oh ássuk. 

Nemzeti Közoktatás. A budapesti tanítók és 
a Tanítók Otthonának hivatalos közlönye. Szer-
keszti Ölveczky Pál . Szeptemberi számában „Üj 
tanév küszöbén" című vezető cikkét a főváros 
ú j tanácsnoka, Felkay Ferenc írta. A lap többi 
tar talma, fájdalom, csupa gyász. Nemzeti gyá-
szunkat hirdetik a Liber Endréről és Wolff 
Károlyról szóló megemlékezések. Nagyon ked-
ves Winter Pá l cikke is, melyet a kezdő iskolá-
sok első napjáról írt. Sárközy I s tvánné cikké-
ben elbúcsúzik a dűlő írástól. A lap elismerően 
emlékezik meg Angyal János, Kun László és 
Ölveczky Pá l ÁBC-jéről, melyet a főváros ösz-
szes iskoláiba bevezette. Több más érdekes cik-
ken kívül szinte szenzációsan hat Szendy Ká-
rolynak, a székesfőváros népszerű ú j polgár-
mesterének szép történelmi tanulmánya, melyet 
Budavár visszavételéről s az utolsó budai pasá-
ról Abdul Rahman-ról í r t . 

Magyar Ünnep. A Szegeden megjelenő tan-
ügyi havi folyóirat szeptemberi füzetét szer-
kesztője, Kiss Károly, a volt nagynevű magyar 
kultuszminiszter Klebeisberg Kunó gróf nemes 
emlékének szentelt vezércikkel ny i t j a meg. 
Lapjain mindenütt a nagy miniszter műveiből, 
írásaiból vett szép idézetekkel találkozunk. A 
lap és közleményei egyaránt ta r ta lmasak és 
választékosak. A prózai művek közt hazaf iúi 
aggodalomnak ad kifejezést Szederkényi Anna, 
a hírneves írónő Magyarország a francia med-
dőség útján c. cikkében. Gyakorlati taní táské-
pen Tóth Nándor, Kenessy Béla, Gárdonyi 
Dezső, Kovács Károly, Kutasi Ödöntől olvasunk 
tanításpéldákat, s azok között Berta I lona szép 
versét. Beszédet, verset Kovács Károly, Beszegi 
Margit ír t , a Mesedélután rovatában Czeke 
Vilma és Szomor József prózai mesét, Kenessy 
Béla verset írt . A Gyermekszínpad rova tában 
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Kutasi Ödön és Tóth Nándor alkalmi kis szín-
darab ja van, a Népművelés rovatban Pósa La-
jos egyik szép hazaf ias verse és Wagner Adolf 
tanulságos cikke a kertművelés tárgyköréből. 
A Figyelő rovat az aktuali tásokról tájékoztat . 

Dunántúli Népművelő. Októberi füzetének 
ta r ta lmát Dezső Lipót „Nyilt erővel" cín.ű lel-
kesítő vezércikke ny i t ja meg. A „Válaszok a 
levelesládára" rovatában a szerkesztőség a vas-
vármegyei iskolák és tantestületek életében föl-
merül t aktual i tásokra vonatkozóan nagyon vál-
tozatos tanácsokat, fölvilágosításokat és magya-
rázatokat nyúj t olvasóinak. A népművelótevé-
kenységhez tanmeneteket is közöl a lap, majd 
népművelési előadások hasznos példáit, ünnepi 
beszédet az október 6-i gyászünnep alkalmára, 
a tizenhárom a rad i vértanú rövid életrajzával. 
Szép cikket ír t a lapba Kertai J ános (A gyer-
meknevelés)1 és dr. Kovács Medárd főorvos (Az 
otthon egészsége). A Nőnevelés rovatban, me-
lyet Udvarlakyné H. Klára szerkeszt, ő maga 
í r a munkaiskola megvalósításáról. Az Időszerű 
gazdasági tanácsok rovatában hasznos gazda-
sági ismereteket olvasunk, a Népnyelv és nép-
r a j z kincsesládája címen pedig érdekes és jel-
lemző dalokat, meséket és népszokásokat, ame-
lyeket a lap munka tá r sa i Dunán tú l népéletében 
gyűjtöttek. 

Külügyi Szemle. A spanyol polgárháború, a mont-
reali konferencia eredményei és a Távol Kelet égető 
problémái részletes megvilágítást nyernek a „Külügyi 
Szemle", a Magyar Külügyi Társaság hivatalos nemzet-
közi folyóiratának most megjelent októberi számában. 
Dr. Mauks Endre az ú j egyensúlyi politikáról, dr. 
Kürthy Sándor a Dardanella-egyezmény tanulságairól, 
Rátz Kálmán orsz. képviselő pedig „Mongóliáról, az 
orosz és japán imperializmus színteréről" címen írtak 
Érdekes értekezéseket e számban. Stolpe Hermann, a 
Svéd Nemzetközi Együttműködési Társaság elnöke 
„Svédország és a Nemzetek Szövetsége" címen érteke-
zik, dr. Zilahi-Scbess Jenő pedig a Nemzetek Szövet-
sége időszerű reformjaival foglalkozik a kisebbségi 
szerződések szempontjából. Dr. Horváth Jenő egyetemi 
tanár Magyarország politikai elhelyezkedésének irodal-
máról írt értékes fejtegetéseket, dr. Szondy Viktor kül-
ügyminiszteri tanácsos pedig a spanyol polgárháború-
val kapcsolatban a nemzetközi jog vonatkozó felfogá-
sát ismerteti. Dr. Hajnal Henrik a Duna nemzetközi 
jogi helyzetéről ír háború esetén. A „Külügyi Szemle" 
rovatai ez alkalommal is rendkívül gazdagok és idő-
szerűek. Az utolsó évnegyed külpolitikai eseményeit 
dr. Gratz Gusztáv ny. külügyminiszter méltatja, a Nép-
szövetség legutóbbi működéséről Szekula Ágnes genfi 
publicista, a nemzetközi jog időszerű újabb eserrénvei-
ről dr. Schneider Béla, a Pécsi Nemzetközi Jogi Intézet 
volt adjunktusa, időszerű kisebbségi kérdésekről dr. 
vitéz Nagy Iván, a legutóbb megtartott fontosabb nem-
zetközi konferenciákról és a nemzetközi együttműkö-
dés körébe vágó egyéb eseményekről dr. Drucker 
György, a „Külügyi Szemle" szerkesztője számolnak be. 
A nemzetközi szociálpolitika fontosabb eseményeit dr. 
Bikkal Dénes O. T. I. titkár, az időszerű világgazda-
sági problémákat dr. Don ány Gyula bankigazgató is-
mertetik. Igen gazdag az irodalmi szemle is, amely a 
nemzetközi élet körébe vágó legújabb bel- és külföldi 
irodalmi termékekről számol be. Végül a „Külügyi 
Szemle" a Magyar Külügyi Társaság lrgutóbbi műkö-
dését ismerteti. Mutaványszámot készséggel kiild a 
„Külügyi Szemle" kiadóhivatala: Budapest, V, Ország-
háza, XI. kapu. 

Francia tanügyi lapokból. 

A tekintély szerepe a gyermek életében 
H a úszni nem tudó ember a tengerbe poty-

tyan, hir telen átérzi, hogy most ő — gyönge 
teremtmény — könyörtelenül ki van szolgál-
ta tva a természet hata lmas tekintélyének; eb-
ben a pi l lanatban az óceán reá nézve az abszo-
lút tekintélyt képviseli. Teljesen közömbössé 
vál t az a hatalom, amellyel előzőleg ő maga 
rendelkezett: abban a szempillantásban, ami-
kor a tengerbe zuhant, minden hatalma el-
hagyta őt, hogy átszolgáltassa a környező ter-
mészet elemeinek. 

A „végtelen kicsiny lénynek" ez a pé ldá ja 
talán leginkább alkalmazható a gyermekre, ki-
vál t ha magunk elé t á r j uk gyöngeségét, tudat-
lanságát és gondtalanságát a mindennél hatal-
masabb élet hullámverései közepett. 

Elvben mindenik ember tekintélytisztelő, 
vagyis a természete h a j t j a rá, hogy ismerjen 
el mindenféle, a tekintélyen alapuló erőt. Így 
még a leghatalmasabb egyén sem képes pél-
dául elnyomni az alvás szükségességét és meg-
szakítás nélkül éjjel-nappal folytatni munká-
ját . H a célt akar érni, bizony számot kell vet-
nie az élet elemi követelményeivel. 

Az igenis előfordul, hogy a gyermek — a 
nekilendülés és önbizakodás pil lanataiban —-
megtagadhat ja az életnek ellenmondást nem 
tűrő követeléseit, akként vélekedve, hogy min-
den mellérendelés és függőség a szolgai alá-
rendeltség viszonyát hozza létre. Ez a szabad-
ságra törekvése éppen a végső ellentéte annak 
a másik haj lamának, amely meg tudat ta lanul 
szolgai meghunyászkodásra készteti. Ez a 
gyermek masochizmusa, amit tekintélytisztelő 
ha j lamának is nevezhetni. A gyermek ugyanis 
végtelen szerénységgel azt gondolja ilyenkor, 
hogy a magatar tásnak igazi normái, törvényei 
csak a külvi lágban ál lhatnak fenn, epyetlen 
konvergens (egy irányba futó) tekintélybe össz-
pontosultam Ennek tulajdonítandó, hogy a 
gyermek hol veszedelmes szabadságvágy, hol 
meg tekintély után sóvárgás közt ingadozik, 
ami aztán nincs minden há t r ány nélkül szemé-
lyiségének ki fejlésére. 

Alaptermészeténél fogva a gyermek folyto-
nosan két szélsőség: a bizonytalanság, vala-
mint az elszigetelt tapasztalat i tények vi lága 
közt sodródik. Adott pi l lanatban a gyermek 
valóban a tényekhez akar alkalmazkodni, nem 
számolva azzal, hogy valamely dolog csak ak-
kor válik ténylegessé, konkréttá, ha azt bizo-
nyos összetett, heterogén valóságnak a lap ja 
gyanánt fogjuk fel. Csakis ezzel magyarázható 
meg az a rejtély, ho°y a pr imi t ív meg a tömeg-
ember mindent haj landó elviselni a tekinté-
lyül tisztelt egyén részéről, föltéve, hogy emez 
a határozottságot, a szélsőséget, a konvergen-
ciát képviseli. Mindaz, amit az ilyen tekintély 
tesz, helyes, és ebben a megállapításunkban 
odáig mehetünk, hogy még Néró gyalázatos 
tettei is csak növelték személyének varázsát 
számos kortársában. A gyermeknek vészes fo-
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gékonysága van az ösztönzésekre s az élet in-
tenzitására, olyannyira, hogy még a bünteté-
sek is — v á r t hatásukkal ellentétben — gyak-
ran csak ú jabb veszedelmes, tudat talan szom-
júságot keltenek benne a további bűnhödésre. 
Ugyanoly erős benne a vágy az állandóság, 
mint a változások iránt . Ez utóbbiakra irá-
nyuló epekedése magyarázza, hogy folyton 
újabb s ú jabb st imulánsokat (ösztönzőket) kí-
ván, veszedelmesen vágyakozik katasztrófák 
után, és tudat ta lanul egyre áhítozik a tekin-
télytől eredő testi fenyítésre, ami valójában 
megint csak az intenzitást és a katasztrófát 
leplezgeti. 

A gyermek lelkisége, amely homogeneitásra 
(egyneműségre) haj l ik és ennek következtében 
az erőszak s az önsanyargatás közt ingadozik 
(ez az önmarcangolás nyilvánul meg a vak en-
gedelmeskedésben is), fölötte csábító s egyben 
nagyon idomítható anyag a nevelő számára. 
Sőt mi több, éppen maga a gyermek h í v j a ki 
és kísérti meg- a felnőttet, hogy igenis csak 
bánjék vele erőszakosan, testileg, mint lelkileg. 
S a felnőtt, akinek élte során — háborút vagy 
önvédelem esetét kivéve — alig nyílik módja 
erőszakos ösztöneinek kielégítésére, nagyon is 
gyakran két kézzel r a g a d j a meg ezt az alkal-
mat, amiközben el járásának a sürgősség, ne-
velő igazságszolgáltatás vagy patr iarchál is 
szentség látszatát adja. 

A gyermekben túlontúl megvan a ha j lam, 
hogy magyarázza és e l fogadja a „tényreket", 
legyenek ezek bár a felnőttek, mégpedig vagy 
abszolút tekintélyek, vagy pedig elhanyagol-
ható jelenségek. S a tekintély, aki a maga fen-
sőségébcn csak általános szabályokul szolgáló 
felvilágosításokat nyú j t a gyermeknek, mégis 
kielégíti emennek pr imit ív haj landóságai t : epe-
kedését a homogeneitás után, szükségérzetét 
intenzív ösztönzésekre, vágyakozását a ka-
tasztrofális jelenségek i r á n t . . . 

Az élet nem gondolható el a tekintély elvé-
nek híján, még ha mást is értünk a la t ta ma, 
mint értett a kezdetleges ember; az élet ugyan-
is, egyebek közt, rendet is jelent, a rend pedig 
egyúttal hierarchiát, rangoknak, értékeknek a 
sorát. 

A tekintély kezdetleges felfogásának, az erre 
valló szeszélyes és romboló megnyilvánulásá-
nak mindinkább hát térbe kell szorulnia. A te-
kintély mindig elviselhető és tiszteletreméltó 
legyen. Dr. med. Groenevelde. 
Pour l'Ére nouvelle (Párizs), 

1936 aug.—szeptemberi szám. 

Német tanügyi lapokból. 

A falusi iskola és a szülői ház 
V. Obermann, egy kar in t ia i falusi iskola ta-

nítója í r j a a következket: 
Az iskola v i ru lása elsősorban a tanítóság és 

a szülői ház viszonyától függ. Csak ott lehet 
eredményes nevelőmunkát végezni, ahol ez a 
két tényező együttes erővel dolgozik a fel-
merülő nehézségek és akadályok leküzdése ér-
dekében. 

Okvetlenül szükséges, hogy a tanító jól meg-
ismerje taní tványainak szüleit, s a téves né-
zetek és előítéletek eloszlatásával megnyer je 
őket az iskolának. Igaz, hogy ezt könnyebb 
mondani, mint megcsinálni, de az is bizonyos, 
hogy e cél elérésének van egy sereg ú t ja-
módja. 

A szülői értekezletek fa lun nehezen valósít-
hatók meg, mert ezeken az összejöveteleken 
többnyire csak az egyébként is iskolabarát 
szülők jelennek meg. S talán előnyösebb is, ha 
a tanító nem a közösséggel, hanem az egyes 
szülőkkel külön-külön beszéli meg az ügyes-
bajos dolgokat. Az ügyes tanító megta lá l j a a 
módját annak, hogy az iskolától idpgenkedő 
szülőket is odacsalogassa az iskolába s így 
megtalál ja az a lkalmat a szülő és az iskola kö-
zötti viszony kia lakí tására és elmélyítésére. 
A tanulók munkáiból rendezett kiállítások, 
valamint az iskolai ünnepélyek és színjátékok 
egyaránt alkalmasak a gyermekeik szereplé-
sére büszke szülők megnyerésére. 

A szülői ház és az iskola közötti kapcsolat 
erősödését elősegítjük azzal is, hogy a szülők-
kel közlünk minden fontosabb iskolai rendsza-
bályt és időszerű iskolai kérdést. Ez legmeg-
felelőbben az ú. n. iskolai értesítések ú t j á n tör-
ténhetik, amelyek időnkint nevelési ú tmuta tá -
sokat és tanácsokat is közölhetnek a szülők-
kel és megemlékezhetnek minden, az iskolával 
kapcsolatos szomorú vagy örvendetes esemény-
ről. Az iskolai értesítések adnak időnkint fel-
világosítást a szülőknek gyermekük iskolai 
viselkedéséről és közlik a tanító esetleges ki-
fogásait, valamint azokat a kívánságokat , ame-
lyeknek teljesítését a tanító a gyermek érdeké-
ben a szülőktől e lvár ja . Az ilyen iskolai értesí-
tésnek ez lehet a min tá j a : 

Az iskola neve: iskolai év. 

É R T E S Í T É S . 
oszt. tanulóról. 

1. Viselkedése: 
a) egyesekkel szemben: : 
b) a közönséggel szemben: 
c) az iskolai rendszabályokkal szemben: 

2. Érintkezési formája: 
3. Beszéde: 
4. Testtartása: 
5. Rendérzéke és pontossága: 

6. Egyéb észrevételek: (Ide jönnek a szülőknek 
adott nevelési tanácsok és a szülőkhöz inté-
zett olyan kérdések, amelyek a gyermek ott-
honi megrendszabályozására vonatkoznak.) 

Kelt 

(A szülő aláírása.) (A tanító aláírása.) 

Az iskolai bizonyítványok a gyermekről nem 
adhatnak pontos képet. Az erkölcsi értékelést 
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számokkal kifejezni nem leket. Az időnkinti ér-
tesítések e tekintetben kiegészítik a meghatáro-
zott időközökben kiadott bizonyítványokat. 
A szülők f igyelmét az értesítések ráterel ik 
gyermekük hibái ra és hiányaira , s így a szü-
lők a tanítóval karöl tve gondoskodhatnak azok 
megszüntetéséről. 

A szülői ház és az iskola közötti kapcsolat 
elméiyülése érdekében kívánatos lenne az is, 
hogy a szülők időnkint, de évenkint legalább 
egyszer ellátogassanak a taní tási órára. I t t lát-
hatnák, mennyire nehéz és idegőrlő munka a 
taní tás egy nagylétszámú, túlzsúfolt osztály-
ban. A tanítóság teljesítménye így több meg-
értéssel és méltánylással találkoznék. Aki, mint 
Vendég, egyszer az osztályba lép, többé soha-
sem lesz az iskola ellensége. Feltételezve ter-
mészetesen, hogy mindenütt igazi tanítóegyé-
niség végzi az iskolai nevelő munkát . 

A kölcsönös megértés k ia lakí tására mégis 
legalkalmasabb az, ha a tanító elmegy a szülői 
házba. Ha beteg valamelyik taní tványunk, ke-
ressük őt fel az otthonában. Az emberbarát i 
ténykedés mellett egy-egy i lyen látogatás al-
kalmat ad a r ra is, hogy megismerjük taní tvá-
nyaink családjának életét és gazdasági viszo-
nyai t . A környezet nagymértékben befolyá-
solja a gyermeket; többnyire itt találhatók 
meg a hibák okai. A nevelő nem fej thet ki 
eredményes iskolai munkát taní tványai kör-
nyezetének ismerete nélkül. A taní tványok ott-
honában tett látogatások másrészt arra is jók, 
hogy a szülők lássák, miszerint a tanító nem 
közömbös gyermekükkel szemben. 

A tanítók és a szülők személyes jóviszonya 
előfeltétele a gyümölcsöző oktató tevékeny-
ségnek és nevelőmunkának. H a a szülők tud-
ják, hogy a gyermekük jó kezekben van, s ha 
érzik, hogy a tan í tó minden erejét az i f j ú s á g 
nevelésének áldozza, akkor sohasem támadhat 
az iskola és a szülői ház között áthidalhatat lan 
szakadék. 
(Paedagogischer Führer.) 

TUDOM Any« i r o d a l o m , m ű v é s z e t 

Kornis Gyula: „Egyetem és politika" 
— (Franklin-Társulat kiadása.) -— 

Kornis Gyula rendkívül értékes tanulmány-
ban teszi vizsgálat tá rgyává azt a világszerte 
aktuál is kérdést, milyen a viszony az egyetem 
és a politika között, milyen a helyes viszony 
egyfelől a társadalmi és állami rendet vizsgálni 
köteles tudomány s ennek képviselője, az egye-
tem, másfelől a valóságos, empirikus ál lam 
között? 

Hogy a fel tet t kérdésre válaszolhasson, elő-
ször szemügyre veszi az egyetemeknek az eddigi 
fejlődés folyamán kialakult történeti t ípusait . 
A középkori egyetem feladata elsősorban a val-
lás tételeinek előadása és igazolása, uralkodó 
k a r a a teológia s így természetesnek látszik, 
hogy a középkori egyetem felet t az egyház, 
mint Krisztus helytar tója gyakorol ja in spiri-

tualibus a felügyeletet. A X V I I I . század fel-
világosodás korának abszolutisztikus központo-
sító politikai rendszere az egyetemet is hatalmi 
terjeszkedése eszközének nézi, belső életét maga 
szabályozza s az egytemek önkormányzati tes-
tületeit ál lami intézményekké iparkodik for-
málni. Az egyetemben elsősorban a jó tisztvise-
lők nevelőintézményét lát ja , ezért a jogi kar 
emelkedik vezérlő fakultássá. A X I X . század 
eleji német idealizmus felfogása szerint a tudo-
mányok egységes egészet alkotnak, amelynek 
csak részei az egyes tudományok. Valameny-
nyinek középpontja a filozófia, amely, mint az 
ész őre, képviseli a tudományok egységét; 
ezért az egyetem középpontjába a filozófiai kar 
kerül. A század második felében a tudomány 
fogalma átértékelődik, ami visszatükröződik az 
egyetem szellemében is. A szaktudományok 
mindinkább szétkülönülnek, a természettudo-
mányok gazdagon fejlődnek, veszendőbe megy 
a tudományoknak a német idealizmus által hir-
detett és a filozófia által képviselt egység-
tudata. A pozitivizmus korában az egyetem egy-
másról alig tudó szakfőiskolák laza együttesévé 
válik. A századvégi demokrácia ál talában le-
fokozza a szellemi tekintélyeket s ennek követ-
keztében ál talában csökken az egyetemek tekin-
télye is. 

A háborút követő megrázkódtatások az egye-
temeket is k i forgat ják történeti helyzetükből. 
Az ú j polit ikai rendszerek a totális állani esz-
ményét követik, amely minden téren, a kul túra 
területén is, tehát az egyetemekkel szemben is 
minden eszközzel érvényre ju t t a t j a a maga 
hatalmi szellemét. A különbség csak az, hogy 
az egyik nemzetközi kommunista, a másik forró 
nacionalista i rányban halad. Az autonómiára 
büszke, régi egyetem mindkettőnek ú t j ában áll, 
a letörésére és á t formálására használt eszkö-
zök jórészt azonosak. 

Az egyetemek történeti fejlődésének tárgya-
lása után megállapít ja Kornis Gyula, hogy az 
egyetemek számára nem kívánatos a politiká-
tól való eleve megkötöttség, amely számos terü-
leten nem engedi meg a szabad kutatást , a 
vitát, az ellenőrzést, az igazságnak fesztelen, 
egyedül az ész logikáján alapuló fürkészését, 
azt az önálló gondolkodást, amely mindig külön 
iparkodik választani a lényegest a lényegtelen-
től, a pi l lanatnyi t az időtlentői, az állandót a 
merő konjunktúrától . 

A szélső demokratikus diktatórikus átalaku-
lások azt bizonyítják, hogy a tudomány és 
egyetem helyes szabadságának és szellemi füg-
getlenségének igazi védelmezője csakis az 
alkotmányos állam. Ennek megrendülésével 
megrendül egyszersmind az egyetemnek a 
szabadság életelvén nyugvó épülete is. Akár a 
szélső demokrácia, amely a tömeg d ik ta túrá ja , 
akár a kommunista, akár az egyoldalú nem-
zeti parancsuralmi rendszer egyformán vesze-
delmes az egyetemre. Az európai egyetemek 
közelmúlt története és jelenlegi helyzete eléggé 
tanúsí t ja , hogy a jelzett politikai rendszerek 
mindegyike azonnal megfoszt ja az egyetemet 
hagyományos önkormányzati jogaitól, maradék 
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nélkül elkobozza a taní tás és tanulás szabad-
ságát, a taní tás anyagát felülről szabja meg, 
az egyetem belső életében nyomasztó cenzúrát 
gyakorol. Pedig az egyetemet meg kell hagyni 
a nemzet elméleti fórumának, amely meg-
mutatni iparkodik, mire ju t a kri t ikai gondol-
kodás, az illuziómentes ész, a nem pusztán ösz-
tönös, hanem módszeies gondolkodás. Az egye-
tem az állam kr i t ikai tudományos öntudata, 
értelmi lelkiismerete, amely, mint az elméleti 
gondolkodás képviselője kiegészíteni hivatot t 
a polit ikusnak sokszor csak ösztönszerű, gya-
korlat i és hatalmi indítékú gondolkodását. í g y 
az egyetemnek lényeges, mással nem pótolható 
funkció ja van az ál lami életben, az állam tehát 
értéket rombol szét, ha nem t a r t j a tiszteletben 
a kri t ikai tudomány s vele az egyetem hagyo-
mányos igazságkutató szabadságát. 

Ezután az egyetemi önkormányzat és az 
á l lami hatalom viszonyát vizsgálva, rámuta t a 
szerző arra , hogy az egészséges egyetemi poli-
t ika alapja az egyetem szellemi hatalmának és 
az állami hata lomnak helyes konvergenciája. 
Szellem és Hata lom: az egyiket az Egyetem, 
másikat az Állam képviseli. Az igazi tudomány-
polit ikának a kettő békés együttműködésén, 
természetes jogaik kölcsönös tiszteletben tar-
tásán kell felépülnie. 

Végül azt a kérdést tagla l ja Kornis Gyula, 
hogyan tud az egyetem', mint kutató, mint 
ál talánosan művelő és mint az egyes élethiva-
tásokra szakszerűen képző intézmény hármas 
fe ladatának eleget tenni. Megállapítja, hogy 
ebből kifolyólag belső feszültség csak akkor 
támad, ha az ál lam a hivatásra való képzést 
merőben technikai értelemben fogja fel a tudo-
mány rovására s poli t ikája odahat, hogy az 
egyetem fakul tása i puszta szakfőiskolákká ala-
ku l janak át, ahonnan a kész, begyakorolt szak-
embereket nyeri . 

Forrai Miklós: „A Karvezető." E címen je-
lent meg egy könyv, amelynek a karvezető 
tanítók nagy hasznát vehetik. Minden benne 
van ebben a könyvben, amire csak szüksége 
lehet az iskolai, levente, egyházi vagy bármely 
énekkar t megszervezni, vezetni akaró tanító-
nak. Tele van illusztrációkkal, amelyek szem-
léltetően muta t ják , hogy mit kell tennünk és 
kerülnünk, ha eredményesen akarunk dolgozni. 
A szerző a mai modern iskolának a növendéke, 
aki tudja , l á t j a és érzi, hogy a szűk és korlá-
tozott lehetőségek mellett is eredményt érünk 
el akkor, ha az énekkart eredményesen vezet-
jük. (Kapható a Magyar Kórusnál , Budapest , 
I, F e r y Oszkár-utca 55. Ára 2-50 P.) 

Tornay Károly: A leventeintézméiiy története. 
Nincs, de nem is lehet magyar tanító, aki a 
leventeintézmény nevelőértékét, nemzetnevelő 
fontosságát át ne érezné. Éppen azért bizonyára 
minden tanító örömmel fogadja Toinay Károly 
könyvét, amely nemcsak a leventeintézmény 
történetét á l l í t ja kristálytisztán elénk, hanem 
hasznos útmutató is ahhoz, hogy az intézmény 
szervezetéről, eddigi működéséről tiszta képet 
alkossunk. 

A remekbe készült könyv első részében talál-
juk mindazoknak a vezetőférfiaknak arcképét, 
akik hozzájárultak a leventeintézmény felállí-
tásához és megerősítéséhez. Vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Magyarország kormányzójának, 
vitéz j á k f a i Gömbös Gyula, az e lhúnyt minisz-
terelnöknek, Hóman Bálint kultuszminiszter-
nek, Kelemen Kornélnak, az OTT elnökének, 
vitéz rulimwerthi Rapaich Richárdnak, az OTT 
társelnökének és a többi alkotónak, értékes mun-
kálkodónak gyönyörű arcképei egymásután vo-
nulnak el előttünk. 

A könyvhöz Kelemen Kornél dr., vitéz Ra-
paich társelnök és Sipőcz Jenő dr., Budapest 
székesfőváros polgármestere í r t előszót. 

Az „Előzmények" c. fejezet az 1800—1919. évek 
testneveléséről nyú j t igen részletes történelmi 
visszapillantást. Külön fejezetben kapunk ké-
pet a testnevelési törvény megalkotásáról s an-
nak főbb intézkedéseiről, aztán végigvonul előt-
tünk a leventeintézmény szervezése, vezetése és 
működése 1922. évtől kezdve egészen 1935-ig. Eb-
ben a részben felsorolja a szerző mindazokat a 
fontosabb eseményeket, amelyek helyenként a 
leventeintézménnyel kapcsolatban történtek. A 
könyvnek ebből a fejezetéből megkapóan bon-
takoznak ki azok a versenyek, sikerek, nagy-
nagy nevelőértékek, amelyeket a leventeintéz-
ménynek köszönhet a nemzet. A „Táborozás, ki-
rándulás" c. fejezetből megtudjuk, hogy az 
egyes évek folyamán hány táborozás, vándor-
táborozás és kirándulás történt s hogy mik vol-
tak azok a tényezők, amelyek ezeknek értékét 
emelték. 

Igen érdekes képet kapunk a „Balesetek" c. 
fejezetből, amely évek szerint csoportosítva so-
rolja fel a balesetek, sérülések számát. Az intéz-
mény vezetésének tökéletességére vall, hogy 
tekintve a leventék nagy létszámát, ez aránylag 
igen kevés. 

A „Népművelés" című fejezetben azt a hatal-
mas munká t ecseteli vitéz nagymegyeri Raics 
Károly, amit a leventeintézmény megalakulása 

,óta a leventék lelki művelése körül végzett. Ha 
elmerülünk ennek a fejezetnek adataiban, jól-
eső érzéssel á l lap í tha t juk meg a leventeintéz-
ménynek a lelkinevelés terén elért nagy sike 
reit is. 

Habá r a leventeintézmény a maga teljes egé 
szében szolgálja a hazaf ias nevelést, a könyv, 
igen helyesen, mégis külön fejezetben foglalko-
zik ezzel a kérdéssel, miközben r ámu ta t azokra 
a nevelési mozzanatokra, amelyek a levente-
i f jak hazafias érzését fejlesztették, mélyítették. 
Ugyancsak külön fejezet szól a valláserkölcsi 
nevelésről. Ebből megtudjuk, hogy a leventék 
valláserkölcsi érzésének fejlesztése szempontjá-
ból is minden lehető megtörténik. 

Szépen bontakoznak ki a könyvből azok az in-
tézkedések, amelyek a jóléti gondoskodás kö-
rébe tartoznak. 

A könyv felsorolja a leventeintézmény szépen 
fejlődő irodalmának termékeit, ma jd azoknak a 
nevét örökíti meg, akik a leventeintézményt 
anyagi lag támogatták s díjakat adományoztak. 
A szerző meghaj t ja az elismerés zászlóját azok 
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előtt, akiket az Országos Testnevelési Tanács a 
testnevelés terén szerzett munkásságukért ki-
tüntetet t . Gyakorlati szempontból igen értékes 
a könyvnek az a része, amely a fontosabb ren-
deletek tá rgymuta tó já t közli. A „Függelék"-ben 
igen kedves és vonzó leírást kapunk egy alföldi 
(szilkapusztai) levente életéről. 

Igen kedvessé teszi a könyvet az a sok szép 
kép, amely mozgóképszerűen pergeti le előttünk 
a magyar leventék mozgalmas, nemzetépítő 
életét. 

Ennek a könyvnek, mely nemzetnevelő intéz-
ményeinknek egyik legfontosabb területét is-
merteti, egyetlen taní tó i könyvtárból sem volna 
szabad hiányoznia. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Hugo Keller: So lebt die Waldgemeinschaft 

(Így él az erdőközösség). Leipzig, Wunderlich, 
1936, 45 rajzlap 151 ábrával, ára kemény borí-
tékban 4 márka. 

A biológia: tágabb értelemben az élőlények-
kel foglalkozó tudományok összessége, szűkebb 
értelemben az élő szervezeteknek a környező 
természethez való életmódját, szokásait stb. 
tárgyaló tudomány, az utóbbi években mind 
nagyobb szerephez ju to t t az iskolában. Ez első-
sorban a természettudományok taní tásának ja-
vára van, amennyiben kiszorította a leíró ter-
mészetrajznak a valóságos természettől és élet-
től elvonatkoztatott, jórészt az ál latok és növé-
nyek neveire szorítkozó, gépies, lelketlen taní-
tást és ezt a benső összefüggésekben, a közös-
ségben megnyilatkozó totalitásnak, egésznek 
elvi alapjaira fektet te. Ez a „Ganzheitliche 
Lebenslehre" a valóságot az ember és az élet 
szemszögéből egészként tárgyalja és a tanítót 
a nemzeti-politikai nevelés érdekében is hatha-
tósan támogatja. I lyen elgondolás vezette a 
címbeli munka szerzőjét, aki „szemléltető segéd-
eszközöket szerkesztett az egészben megnyilat-
kozó élet tanulmányra". Munkáját három kü-
lünálló, de elvben szervesen összefüggő részre 
tervezte, amelyek közül az első (címbeli) most 
jelent meg. míg a 2. és 3. rész: „Biológiai táj-
ismeret" és „Biológiai gazdaságtan" már sajtó 
alat t van és a jövő évben fog kikerülni . Már az 
első rész mutatja, hogy a szerző ú j u takat tör 
és a népnevelő célt és hatást helyezi homlok-
térbe. Mindvégig a n n a k bemutatására és beiga-
zolására törekszik, hopy minden, ami a termé-
szetben az „egyedekkel" történik, elválasztha-
tat lanul összefügg a természetnek azzal a teleo-
lógiai, célszerűségi igyekezetével, amely a kö-
zösség boldogulásának előmozdítására és a kör-
nyező veszedelmeknek elhárí tására i rányul . Ezt 
ügyes rajzok és megfelelő szöveg kíséretében 
ezúttal az erdőre nézve szemlélteti meggyőzően. 
A munkát 18 lapra ter jedő bevezetés és ma-
gyarázat előzi meg, amely részletesen útbaiga-
zít; előkészít a következő három főrész tartal-
mát illetőleg: Az erdei közösség min t lakó- és 
asztalközösség, mint munka- és védelmi közös-
ség, végül mint sorsközösség. Mindegyiket kí-

séri a vonatkozó „életrend". B á r a képek mel-
lőzésével szinte lehetetlen erről az újszerű, ere-
deti munkáról helyes fogalmat adni, az egyes 
rajzlapok főcímeinek közlésével legalább je-
lezni óhaj t juk, hogy miről esik benne szó. I. 
rész: A rendezett életközösséget folytató erdő-
közösségben egyesek lassan nőnek és virágoz-
nak, mások gyorsan; egyik részének sok vilá-
gosságra és vízre van szüksége, a másiknak 
kevésre, de azért valamennyi megtalál ja a szük-
séges mennyiséget; részben lapos, részben mély 
gyökeret eresztenek, de megtalá l ják a szüksé-
ges gyökérterületet ; itt f iatalok és öregek 
együtt élnek és kedvenc táplálékukhoz folya-
modnak; az erdőközösségben albérlők és zsák-
mányolók is élnek, mindannyian otthonra, rej-
tekhelyre, épí tőanyagra és kedvenc táplálékra 
találnak. II . rész: Erdei alom, gombák és álla-
tok biztosítják az erdő t a l a j ának egészségét, az 
alom pusztítása, gombák és ta la jment i állatok 
h iánya szegénnyé teszik; az erdőközösség védő-
esapatot t a r t fenn a rovarellenségek ellen, akik 
ott a ragadozókkal együtt biztosítják a békét; 
a szegélycserjék és fák köpenyegként védik a 
határokat , nélkülük a v iharnak van kitéve; 
ember és vasiít tűzzel veszélyeztet, amely tű-
levelűeknél nagyobb, mint lombfaerdcnél. I I I . 
rész: Valamennyi erdőréteg támogat ja egymást 
és az egészet, mindegyiktől f ü g g az egész erdő-
nek sorsa; ugyanez áll az ot tani állatokról; az 
erdőnek összes elemei kiegészítik és kiegyen-
lítik egymást az egységes ellenállás érdekében, 
ez az együttműködés egyensúlyt teremt, amely 
biztosítja az erdő békéjét. 

J ó lélekkel a ján lha t juk ezt a derék munkát 
természetrajzzal foglalkozó kar társa inknak. 
Már a puszta betekintés önként mélyebb tanul-
mányozásra fog ja őket buzdítani, amely az élő 
természetnek igazi meglátását náluk és r a j t u k 
keresztül taní tványaiknál erőteljesen fogja 
fokozni. 

Internationale Zeitschrift für Erziehung. K i -
a d j a A. Bäumlcr és A. Monroe. Szerk. Tli. Wil-
helm. 1936, 5. füzet . 

A gazdag tartalomból röviden ismertet jük a 
főbb cikkeket. F. Weinhandl : „A test-lélek-
probléma" (német): A test és lélek viszonyát 
tudományosan voltaképen Descartes t á rgya l ta 
első ízben. Elő t te mindkettőt anyagnak tekin-
tették, amely durvább vagy finomabb minőség-
ben jelentkezik. Kant és Leibniz is elfogadta 
Descartesnak a ki terjedésre (extensio) és gon-
dolkodásra (cogitaeio) alapítot t dualizmusát. 
Utánuk a materializmus diadalmaskodik és a 
szélsőséges idealizmus el lenáramlata meddő 
marad. Csak a biológia fellépésével történt az 
a nagy átalakulás, amely az eszmékből és aka-
ratból álló élő embert tet te a filozófia alap-
jává. Az élet tehát nem a szervetlen és a lélek 
nem a test mögött áll, hanem a lelkinek veleje 
bizonyos viselkedéssel egyenértékű, amely a 
test és a szellem út ján nyer kifejezést. — J . W. 
Taylor fo ly ta t j a a mai Németország közokta-
tásügyének a mul t században megkezdett be-
ható angol nyelvű ismertetését (1. Népt. L a p j a 
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18. sz.). — H. Kr ieger : „A fajoknak az iskolá-
ban való elkülönítése az Amerikai Egyesült 
Államokban és a Németbirodalomban" (német): 
Bármennyire eltérők is a viszonyok e két ál-
lamban, a négerekre vonatkozó amerikai és a 
zsidókra érvényes német f a j i törvényes intéz-
kedések összehasonlítása tanulságos eredmé-
nyekre vezet. Egyes amerikai államok nem in-
tézkednek e tekintetben, mások egyenest ellen-
zik a fa jok különválasztását , viszont ott, ahol 
a feketék nagyobb számban élnek, a törvény 
szigorú kettéválasztást rendel el. A „ n é g e r -
nek alapul szolgáló fogalma különben is tá-
gabb, mint a németeknél a „zsidók"-é. Több ál-
lam elt i l totta továbbá egyik fajbel i gyermek-
nek más fa jbel i tanérők által v#ló tanítását . 
Külön fa jbel i iskolák létesítése a helyi iskolai 
hatóságok hatáskörébe tartozik. Németorszá-
got a f a j i iskolázás problémája csupán a zsi-
dókkal szemben foglalkoztatja, jóllehet, az erre 
vonatkozó törvényt még nem hirdették ki. 
A szerző ezután részletesen ismerteti az erre 
vonatkozó gyakorlat i el járást . — R. P i t rou : 
„Mit tanulhatunk a nemzetiszocialista nevelési 
módszerektőlV (francia): Azok a nevelési pro-
blémák, amelyek Német- és Franciországot 
foglalkoztat ják, sokban megegyeznek ugyan, 
ámde a világnézet dolgában fennálló alapvető 
különbségeknél fogva a rokon-problémák kü-
lönböző következtetésekre vezetnek. Mégis akad 
néhány terület, amelyekben a német megoldást 
a f ranciák is méltányolhatnák. Ilyenek első-
sorban a következők: a tantervek túlterhelése 
elleni küzdelem, mélyítet t testi nevelés, a ne-
velésnek kihelyezése vidékre, az iskolatípusok 
egységesítése, a tanulók közép- és főiskolai 
szelekciója, nemzeti nevelés és jellemképzés. — 
P. Verges: „A spanyol szabadlevegős iskolák" 
(francia): Spanyolországban folyton hódít az a 
felfogás, hogy a szabadlevegős iskolák nem-
csupán a beteges és az üdülésre szoruló gyer-
mekeknek, hanem valamennyinek j avá ra van-
nak. A szerző ezután számbeli adatokat közöl 
a különböző jellegű spanyrol szabadlevegős is-
kolákról és eredeti spanyol intézményként ki-
emeli a tanulók számára rendelt tengeri fü r -
dőket és tengerpar t i telepeket. — A Bäumler 
„Hellén testnevelés" c. német cikkében, amely-
nek a berl ini olimpiász különös időszerűséget 
kölcsönzött, kifejt i , hogy a régi görögök gon-
dolkodása nem valamely elvont tel jesí tményre 
irányult , hanem az egész emberből indult ki : 
ehhez és a valósághoz kapcsolódik, tehát poli-
t ikailag gondolkodik, nem az egyénre korláto-
zódik, hanem a polls, a városi közösség dicső-
ségét t a r t j a szem előtt. „Nem szabad tehát a 
görög at lé tának csodálatosan kiművelt testét 
önmagában szemlélni és azc mondani: Ezt 
mi is tud juk! Az lehetséges, hogy a hellének 
abszolút teljesítményeit (értsd: rekordjai t ) túl-
szárnyaljuk, nagy számmal versenyeket rende-
zünk, amelyekben minél több trenírozott fé r f i t 
szerepeltetünk, — ámde sohasem fog sikerülni 
a görögökéhez hasonló nyilvános élet h í ján az 
ő gimnaszt ikájukat és az általa nevelt embert 
elérni." Ilyen értelmű gimnasztika lehetősége 

azonban a germán és német lélek számára 
nyi tva áll. A mindenoldalúan kiművelt testből 
kiáradó magata r tás (Haltung) az, ami t szem 
előtt kell t a r tan i és ami a pedagógia számára 
is i rányadó kell hogy legyen. — A rövidebb 
közlemények közül a következőket eml í t jük : A 
finn közoktatásügy 1935—36-ban. Angolszász 
adalékok az internátusok és i f júság i táborok 
kérdéséhez. A falusi év (Landjahr) napi rendje 
egy idevágó munka alapján. Á könyvismerte-
tések rovatában rövid megemlékezés két ú j 
magyar munkáról : Kornis Gyula „A budapest i 
Pázmány Péter-egyetem jubileumi emlék-
könyve" és „Apponyi világnézete." A változa-
tos és nemzetközi jel legű hírek között három 
magyar vonatkozásúval is találkozunk. •—Mint 
a fentiekből látható, ez a füzet felette gazdag 
és tanulságos olvasnivalóban bővelkedik k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Olasz iskolák megszervezése 
Abesszíniában 

A meghódított ú j olasz afr ikai gya rma t bir-
tokbavételét a fasiszta kormány pontosan 
megállapítot t terve szerint követte az utak, 
középületek és lakóházak építésével, kórházak 
alapításával, kutak fúrásáva l stb. egyidejűleg 
a rabszolgaság jármából felszabadított benn-
szülött lakosság gyermekei részére szánt isko-
lák felállí tása, Mussolini kormánya tettekkel 
is ékesszólóan bizonyságot tett az egész világ 
előtt — már az olasz-abesszín háború kitörésé-
nek első évfordulóján — arról, hogy az ókori 
nagy római impérium szellemében ku l tú rá t és 
civilizációt akar teremteni a sötét barbárság 
földjén. 

Szinte történelmi jelentőségű az a beszéd, 
amelyet Graziani marsall , mint Abesszínia al-
királya, Addis Abebában ez év jú l ius 24-én 
egy katonai díszszemle alkalmával intézett a 
bennszülött lakossághoz, melynek gyermekei 
is résztvettek a felvonulásban. „A külföldi pro-
paganda —• mondta Graziani — el a k a r t a hi-
tetni veletek, hog>T az olaszok azért veszik el 
a ti gyermekeiteket, hogy az etiópiai f a j t ki-
irtsák. I t t lá t já tok a ti gyermekeiteket fel-
öltözve, feltáplálva, oly megelégedetten, mint 
még sohasem voltak, egészségtől, örömtől duz-
zadó arccal. A külföldi sa j tóhadjára t hazugsá-
gai egytől-egyig szétfoszlottak szemetek előtt 
a tények valósága nyomán, amely hata lmasabb 
minden szóbeszédnél. Az I tá l ia által a lapí tot t 
iskolákban gyermekeitek megtanul ják azt, 
hogy emberek vá l janak belőlük, megtanul ják 
az olasz nyelvet, amely hivatva van ar ra , hogy 
egész Etiópia kizárólagos nyelve legyen és 
meg fogják tanulni ma jdan azt is, hogy olyan 
katonákká vál janak, akik képesek lesznek az 
olasz katonákkal vállvetve megvédelmezni 
Etiópia területét bárki ellen, aki megkísérelné 
megzavarni gyors és békés menetünket a Róma 
nevében ígért felvirágzás és nagyság felé." 
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I t t közöljük az olasz gyarmat i iskolákkal 
kapcsolatban, k i rá lyi rendelettörvény alapján 
a minap életbeléptetett egyes ú j abb intézkedé-
seket: 

Gyökeres új í tás t jelent az olasz a f r ika i gyar-
matokban működésre készülő taní tóságnak az 
ot tani viszonyokhoz szabott speciális kikép-
zése és a gyarmatok területére kinevezett tan-
személyzetnek külön státusba osztása. Ez a 
s tá tus azonban nincsen mereven elválasztva a 
k i rá lyság területén működő tanítóságétól, mert 
egészségi, családi körülmények, fegyelmi szol-
gálat i okok stb. mindig lehetővé teszik a má-
sik s tátusba való áthelyezést. A régebbi gyar-
matok (Eritrea, Szomália, Líbia) területén már 
fennállott iskolák tanítószükségletét eddig egy-
részt a Tripoliszban működő tanítóképzőinté-
zetből kikerült jelöltek, részint a királyság te-
rületéről külön pályázat út ján toborzott és ot-
tani alkalmazás szempontjából orvosilag is 
megvizsgált tanítók száma fedezte. Emellett az 
olasz királyi ko rmány megengedi a vallásos 
kongregációk által már előzőleg ott alapított 
iskoláknak működését a jövőben is, törvényes 
képesítéssel bíró oktató-nevelőszemélyzet elő-
í rásával . Az olasz gyarmatokban működő tan-
erők külön gyarmat i pótlékban részesülnek. Az 
ot tani különleges klimatikus és egyéb viszo-
nyok figyelembevételével a szolgálatba való 
beszámítás szempontjából a k i rá lyság terüle-
tén előírt minimális 150, illetve 180 tanítási na-
pot a vonatkozó kirá lyi rendelettörvény 130, 
illetve 150 napra száll í t ja le a gyarmatokon 
tel jesí tet t tanítói működés esetén. 

A régi olasz gyarmat , Eri t rea területén most 
már 40 iskola működik, 5000-nél több tanuló 
részére; Asmara fővárosban pedig alsófokú 
középiskola is. Abesszínia már meghódított és 
leljesen birtokbavett területén pedig 10 község 
kapot t iskolát. A fővárosban, Addis-Abebában 
több elemi iskola van, ahol a bennszülöttek 
mesterségekben is oktatást , kiképzést nyernek, 
azonkívül fennáll i t t az olaszok és európai la-
kosok gyermekei részére középiskola is. 

Mint az „ IDi r i t t i della Scuola" c. pedagógiai 
folyóirat asmarai tudósítója közli, a bennszü-
lött gyermekek nagy örömmel jelentkeznek az 
olasz iskolákba való felvételre és buzgón lá-
toga t ják is. 

í g y követi I tál ia ú j gyarmatának katonai 
és politikai meghódítását annak morális meg-
hódí tása is. (m. o.) 

Lengyel iskoláztatás és kultúra Német-
országban. 

A majdnem egymillió főt számláló lengyel-
ség számára bizony nagyon szegényes a német-
országi közoktatás. Több oka van ennek. Leg-
főbb oka a lengyelek szegénysége, de viszont a 
legfőbb ok mégis az a türelmetlenség, amely 
mindunta lan megnyilvánul a németek részéről. 
Éppen ezért aztán minden kis eredményt nagy 
örömmel fogadnak, mert hiszen nagy kitartás-
sal küzdenek minden kis dologért a kisebbségi 
sorsra jutot t lengyelek. Németországban jelen-
leg 27 menházuk v a n a lengyeleknek, 70 elemi 

iskolájuk és egy pr ivát gimnáziumuk. A 70 is-
kola közül külön kell számítani a 9 kisebbségi 
iskolát Sziléziában, melyben lengyel a tanítási 
nyelv és a 61 pr ivá t iskolát. A kisebbségi isko-
lák, melyek a genf i megegyezés alapján létesül-
tek, minimális jelentőségűek. 

A lengyel pr ivá t gimnázium Bytomiában 
nyilvános jogú lett. 

Az iskolai akciók mellett Németországban is 
vezetnek iskolánkívüli oktató tanfolyamokat, 
mégpedig nyelvkurzusokat. Összesen 163 ilyen 
kurzus van, melyből Sziléziára 54, Wroclawra 1, 
Közép-Németországra 40, nyugat i ra pedig 68 
esik. 

Az 1925-ös népszámlálás egész Németország 
területén 985.283 lengyelt m u t a t ki. Ha feltesz-
szük, hogy ez a szám megfelel a valóságnak, 
akkor azt is fel tehetjük, hogy iskolaköteles len-
gyel i f júság kb. 150.000 van. Ezen 150.000 gye-
reknek megfelelő számú tanerőt kellene a né-
met hatóságoknak rendelkezésükre bocsátani. 
Azonban az elmúlt évben is csak 6677 i f j ú ta-
nult az anyanyelvén. 
Miesiecznik Pedagogiczny, 
1936. februári szám. 

Szövetkezeti könyvesboltok a lengyel 
iskolákban. 

A diákintézmények talán Lengyelországban 
fejlődtek ki a legnagyobb mértékben. A lengyel 
diák például a könyveit és írószereit is a szö-
vetkezeti alapon létesült iskolai boltokban 
szerzi be. I lyen iskolai bolt körülbelül tízezer 
van az országban. E kis boltoknak nemcsak az 
a céljuk, hogy a diákokat olcsó könyvekkel, 
tanszerekkel, sőt még uzsonákkal is ellássák, 
hanem az is, hogy eszközei legyenek a modern 
gazdasági nevelésnek. A diákok nemcsak veze-
tik a kis üzleteket, hanem ők végzik a bevásár-
lás munkájá t is és így valósággal át i tatódnak 
attól a gondolattól, hogy minden szükségletü-
ket szövetkezeti alapon szerezzék be. Ki fe j -
leszti bennük a gazdasági érzéket, amelyre fel-
nőtt korukban annyi szükségük lesz majd. Az 
iskolai szövetkezetek természetesen kizárólag 
lengyel gyárak készítményeit árusí t ják. 
Miesiecznik Pedagogiczny, 
1936. február i szám. 

Japán nemzeti iskolai katekizmus. 
A japán nevelésügyi minisztérium 60.000 jent 

szavazott meg olyan nemzeti katekizmus ki-
adására, amely át tekinthető fogalmazásban is-
mertet i meg a tanuló i f júsággal a birodalom-
nak államjogi és politikai a lapja i t . Az egyelőre 
300.000 példányban kikerülő munkát a külön-
böző iskolák, tanerők és könyvtárak között fog-
ják szétosztani. 

Tempora mutantur. . . 
Az idők változnak és velük az ízlés is. Ezt 

tapasztalták Stanies angol városban, ahol a 
virágkiáll í tással kapcsolatban baba-kiállítást i s 
akar tak rendezni. Ámde a helybeli iskolás-
lányok egyetlen babát sem „neveztek" be, ami-
nek nyi t já t a játékkereskedők azzal magyaráz-
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ták, hogy a lánykák kedvenc já tékai az apró 
gépkocsik és vasutak. 

A francia ifjúság sportol. 
A testnevelés ügyének francia á l lamti tkára 

törvényjavaslatot dolgozott ki, amelynek értel-
mében a 14—18 éves i f j ú s á g sportbéli kiképzés-
ben fog részesülni, amelynek ötnaponként egy 
félnapot szentelnek. A 18. életévtől kezdve meg-
indul a katonai kiképzés. Ennek a tervnek 
megvalósítása érdekében számos ú j sportteret 
és sportcsarnokot fognak felállítani. 

A jelleinnevelés klinikája. 
Ilyen is van már — természetesen Ameriká-

ban, Brooklyn városában. Pszichológus spe-
cialisták itt állí tólag sikerrel azon fáradoznak, 
hogy a nem kívánatos jellemvonásokat eltün-
tessék. Az emberek hiszékenységére alapított 
jó üzletről lehet i t t csak szó, mert a nevelésnek 
legsúlyosabb problémájá t semmiféle mesterke-
déssel és fogással megoldani nem lehet, csak 
komoly, kitartó tanulmányozással és beavatko-
zással. 

Tisztaságra való nevelés. 
Guatemala állam tanügyi hatósága eredeti 

rendszabályhoz folyamodott , amely a szülőket 
a r r a fogja buzdítani, hogy gyermekeiket tisz-
tán küldjék az iskolába. Az iskolában ugyanis 
reggelenként szorgosan megvizsgálják minden 
tanuló ruházatának, fogainak, füleinek stb. 
t isztasági állapotát és ennek osztályzatát fel-
jegyzik. Az iskolaév végén aztán ezeket a tisz-
tasági érdemjegyeket külön „tisztasági bizo-
nyítvány"-ba ál l í t ják be és ennek a lapján ál-
lapí t ják meg a tandíjat. Már az első félév ta-
pasztalatai mutat ták, hogy a t isztaság Guate-
mala iskoláiban rohamosan megnövekedett. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Pannonhalmi Egyházmegye Tanítói Köré-
nek közgyűlését szeptember hó 24-én tar tot ták 
meg Pannonhalmán, a Szent Benedek-rend 
székházában. A reggeli szentmise u tán az 
egybegyűltek tisztelgésre járul tak Kelemen 
Krizosztom főapáthoz. A tanítóság nevében 
Erhárdt Mihály ig.-kántortanító, köri elnök 
üdvözölte a főapátot, aki keresetlen szavakkal 
köszönte meg a taní tóság ragaszkodását. Ez-
után közgyűlésre mentek át a rend társalgó-
jába. Megjelentek Kelemen Krizosztom fő-
apát, Angyal M. Béla kir. tanfelügyelő, Ka-
tona Géza várm. népművelési t i tkár , Halmos 
Péter ker. iskolafelügyelő, az egyházmegye 
összes lelkészei, tanítói, tanítónői. Erhárdt Mi-
hály elnök üdvözölte a megjelenteket. Kegye-
letes szavakkal emlékezett meg ez évben el-
húnyt Hamar József kántortanítóról. Üdvö-
zölte Tardos I lona ú j tanítónőt és az ú j tisz-
telendő nővéreket. Ezután Halmos Péter 
mintataní tás t ta r to t t a IV. osztályban, a be-
széd- és értelemgyakorlatok köréből. Árpád 
személyét és jellemét ismertető taní tását egyéni 
elgondolása szerint építette fel. A szép, lelket-

nemesítő tanításához többen szóltak hozzá. 
A főapát külön is megköszönte a szép tan í tás t 
és kérte a tanítóságot, hogy mindig ily lélek-
ből fakadóan tanítsanak. Állítsák oda a gyer-
mek elé a nemzeti nagyja ink nemes cselekede-
teit és egyéniségét. Ne ej tsük el őket meggon-
dolatlanul elkövetett kis hibáért, melyet egyes 
írók írásai növesztenek és ledöntenek vele 
minden felállított eszmét. Ne ezek után igazod-
junk, hanem lássuk meg nagyja inkban a törhe-
tetlen hitet, akaratot , mellyel nemes cél jaik 
felé törekedtek. Keller Alajos ravazdi t an í tó 
„Hogyan jelentkeznek a szociális bajok a gyer-
meknevelésben" című munká já t olvasta fel. 
Rámuta t a fa lu elszegényedésére és ezzel kap-
csolatban a nincstelen szülők gyermekeinek ne-
velésére. Vlasics Róbert plébános hozzászólá-
sában kifejti , hogy lelkiszegény gyermekekkel 
állunk szemben, kikkel különös szeretettel kell 
foglalkozni. Pócza Lajos tényői tanító „A ka-
tolikus tanító az Actio Catholica szolgálatá-
ban" címen t a r to t t értekezést. Angyal M. Béla 
kir. tanfelügyelő a tanítónak e téren való mun-
kásságát akkor lá t ja eredményesnek, ha kilép 
a passzív katolikusok sorából és akt ív ka-
tolikussá válik, hogy egyéniségével munkás-
ságával megtör je a falusi nép közönyösségét. 
Erhárdt Mihály igazgató-kántortanító az eszter-
gomi Nyári Egyetem tanulságairól ta r to t t be-
számolót. Szép előadása nagy tetszést ara tot t . 
A kör tag ja i t a gyűlés u tán a főapát lá t ta 
vendégül. 

H Í R E K 

Weiss Ödön f 

Gyásza van a kultuszminisztériumnak, nagy 
gyásza a hazai népoktatásnak és taní tóságnak: 
néhány napi betegeskedés u tán vára t lanul el-
hány t Weiss ödön I. osztályú számvevőségi 
főtanácsos, annak a számvevőségi VII I . osz-
tá lynak évek óta vezetője, amelyben az állami, 
valamint a községi, hitfelekezeti, érdekeltségi 
és magán jellegű elemi iskolák személyi és 
dologi ügyeinek számvevőségi részét intézik. 

Weiss ödön a kultuszminiszteri számvevő-
ségnek még ahhoz a régi gárdájához tartozott , 
amelynek ma már alig van egy-két képviselője. 
Harminchat esztendőn át ugyanebben az osz-
tályban dolgozott: az iktatáson kezdte s mint, 
az osztálynak elismert és tisztelettől környe-
zett vezetője végezte. Ernyedetlen szorgalom-
mal, lelkes buzgósággal küzdötte végig azt a 
hősi korszakot, amelynek folyama alatt a hazai 
népoktatásnak elszórtan és elszigetelten műkö-
dött intézeteiből a népi kul túrának hatalmas, 
szilárd övezete, az egykor kevéssé számbavett 
tanítóságból pedig a társadalomnak s az ér-
telmiségnek tekintélyes rétege fejlődött ki. 

E megszakítatlan fejlődés közben csak azok 
a tisztviselők voltak képesek mindvégig helyt -
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állani, akiket a szakértelmen kívül még a leg-
kiválóbb emberi erények is ékesítettek. I lyen 
— bár névtelen -— hőse volt ennek a hősi kor-
szaknak a megboldogult Weiss Ödön: szeré-
nyen, minden külső elismerést elhárítva mun-
kálkodott emberöltőn keresztül, de annál tuda-
tosabban halmozta pro foro interno az erkölcsi 
és szellemi értékeket. Rendületlen vallásossága, 
izzó hazafias érzülete, igénytelenséggel páro-
sult megközelíthetetlensége, megbízhatósága és 
pontossága a jó tisztviselőnek igazi példa-
képévé avatta. 

Most hirtelen távozott körünkből, megint oly 
jellegzetesen: a legnagyobb csöndben, kínosan 
kerülve minden föltűnést. Pedig . rendkívül fá j -
dalmas ürességet hagyot t maga után, nemcsak 
kicsiny családjában, amelynek szíve minden 
hevét áldozta, hanem a minisztériumban s meg-
csonkított hazánkban is, hiszen ama kevesek 
közé tartozott, akik lelket, életet öntöttek az 
egyébként sivár aktatömegbe. 

S a j á t magunkat emeljük, ha híven megőriz-
zük emlékét! 

Egy tanító irodalmi sikere. Fodor üdön várpalotai 
tanítót a kispesti irodalmi pályázaton díszoklevéllel, 
a zenepályázaton pedig elismerő oklevéllel tüntették ki. 
A „Magyar Ünnep" szegedi országos pályázatán is el-
ismerésben részesült, amennyiben munkáját önálló 
könyvben adják ki. 

Ünnepelt igazgató. A budatétényi áll. iskola és az 
ottani közönség szép ünnepély keretében rótta le hálá-
ját s fejezte ki szeretetét, ragaszkodását Gáspáry Sán-
dor igazgató iránt, ottani működésének harmincéves 
évfordulója alkalmából. 

H I V A T A L O S R É S Z 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Kecskemét thj. város közönségének a kecske-
méti tanítói továbbképző tanfolyam céljaira ho-
zott mintegy 1600 P- t kitevő anyagi áldozatáért 
őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. 

Budapest, 1936. évi szeptember hó 28-án. 
Kinevezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Rajczy-Rasztovich I m r e székesfővárosi 
ideiglenes hivatalnokot tanügyi segédfogalma-
zóvá, a X. fizetési osztályba kinevezte. 

Folyóiratajánlás. 
A szerző neve: Belohorszky Lajos. — A fo-

lyóirat címe: Fö ld tan i Értesítő. — A kiadócég: 
Magyarhoni Fö ld t an i Társulat . — A megjele-
nés helye és ideje : Budapest. — A folyóirat 
a l a k j a : 8-ad rét. — A folyóirat előfizetési d í ja 
egy évre 2 pengő. — Az a ján lás mely iskola-
f a jok könyvtárai számára való beszerzésre vo-
natkozik: közép-, középfokú és népiskolák ta-
nári , illetve taní tói könyvtárak számára. 

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

Kartársaink közös óhajának megfelelően lapunkban meg-
nyitjuk a „Szerkesztői üzenetek" rovatát. Ebben a rovat-
ban röviden válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket 
Kartársaink hozzánk intéznek s amelyek a tanítóság 
egyetemességét is érintik. Annak, aki leveléhez megcím-
zett és kellően bélyegeit borítékot csatol, úgy, mint eddig, 

ezentúl is levélben válaszolunk. 

K. I. Három családi pótlékkal a X. fiz. osztályban, a 
VI. lakbérosztályba sorozott helyen, havi 37'95 P lakbér 
illeti meg. — K. I. Encs. 1. Mert növendékei magántanu-
lóknak tekintendők, igen, a beiratási díjat és abból a ta-
nítói internátus-alapnak járó összeget be kell fizetnie. 2. 
Valami tévedés van a dologban. A IV. osztály beszéd- és 
értelemgyakorlatainak történelmi vonatkozású tételeit 
igenis szabad kronologikus sorrendben feldolgozni. Ettől 
azonban az esetleges helyi viszonyoknak vagy alkalom-
szerűségeknek megfelelően eltérhetünk. A beszéd- és ér-
telemgyakorlatok történelmi anyagának időrendi feldol-
gozása, h.a az a vezérkönyv szerint történik, még nem je-
lent történelemtanítást. Ez nyomban kitűnik, ha a IV. 
osztály b. é. gyakorlatainak vezérkönyvét összehasonlít-
juk a napokban megjelenő Szalatsy—Ferenczi-féle törté-
nelemtanítási vezérkönywel. Igaza van. A gyermek lel-
kében a nemzet múltja iránt akkor is érdeklődést kelthe-
tünk, ha az anyagot időrendi sorrendben dolgozzuk fel. — 
F. A. Gyöngyösoroszi. Ha barátnője férjhez megy, a két 
lakbér közül az egyiket teljes egészében, a másiknak pe-
dig 50%-át kapja. — A. L. A háromtanerős felekezeti 
iskoláknál csak igazgatói cím jár, de igazgatói pótlék 
nem. Az iskolafenntartó azonban jószántából adhat pótlé-
kot. —- Birsa. Tizenöt évi nyugdíjba beszámítható éve van. 
De mert nem írta meg, hányadik fizetési osztályban és 
fokozatban van, második kérdésére nem tudunk vála-
szolni. Nem közölhetők. — G. I. Egyéniség és módszer 
a népiskolában. (Kiadóhivatalunknál intézkedtünk.) — 
B. F. Budapest. A rossz gyermek metamorphozisa. — 
Cz. I. A kiejtésen alapuló helyesírás. — Cz. J. Kapcso-
latok az elemi és a középiskola között. — M. M. Miből 
lesz a kenyér? — V. B. Boldog-e a gyermek? — T. Gy. 
Mégis legszebb a magyar Himnusz! — J. I. Énektanítás. 
— Sz. Z. A csendesfoglalkozás célszerű kihasználása. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
t Gömbös Gyula. — Közoktatásunk ú j irányel-
vei.— Drozdy Gyula: A taní tásra való előkészü-
lés és vázlatkészítés. — Paál Sándor: A szellemi 
képességek fejlesztése. — Dr. Bernáth István: 
Milyen legyen az ú j embertípus? — Hajós Ele-
mér: Szociális nevelés nálunk és Amerikában. 
— A gyermek viszonya iskolatársaihoz. — Be-
számoló a Közművelődési Rádió Előadássoro-
zat harmadik esztendőjéről. — Gyakorlati peda-
gógia: Halmos Péter: Árpád. — Hazai és kül-
földi tanügyi lapokból. — Tudomány, irodalom, 
művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi 
Szemle. — Egyesületi élet. — Hírek. — Hivata-

los rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 

A Népiskola i Egységes V e z é r k ö n y v e k sorozatában most jelent m e g : 
Drozdy G y u l a i „ A fö ldrajz tanítása a IV. osztá lyban" c. vezérkönyve . 
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P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 28-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhe9sük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

GADNA gör. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Pá-
lyázati határidő október 25. A választás a V. K. M. és 
egyházhatósági rendeletek alapján hármas jelölés alapján 
történik. A korteskedés kizáró ok. Javadalma 37 értékegy-
.gég és 10% készpénz, a többi kiegészítő államsegély. A 
szükséges okmányokkal felszerelt kérvények a gadnai 
gör. kat. lelkészi hivatal, u. p. Felsővadász, Abaúj-Torna 
vm. címére küldendők. Válaszbélyeg melléklendő. (664) 

PAKS község iskolaszéke pályázatot hirdet a nyugdí-
jazás folytán megüresedett cseresznyéspusztai tanítói ál-
lásra, melynek betöltése a Miniszter úr engedélyétől füg-
gően, a tanév végéig alkalmazott helyettessel, vagy vég-
legesen történik. Fizetés szabályszerű, lakás' természet-
ben. A szabályszerűen felszerelt kérvények e hirdetés 
megjelenésétől számított 3 héten belül a községi iskola-
szék címére, Paks, Fő-u. 85. küldendők. (689) 

NYÍRKÁRÁSZ református egyháza pályázatot hirdet 
kántortanítói állására. Javadalom 23 értékegység és ál-
lamsegély. Kötelessége törvényszerinti. Pályázatok no-
vember ötig, nyírkarászi református lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Kántorpróba önköltségen, november 8. Állás 
választás után elfoglalandó. (667) 

TISZAKARÁD község iskolaszéke a lemondás foly-
tán megüresedett józsefmajori I. számú tanítói állásra, 
mint helyettes állásra, folyó tanévi határidővel pályáza-
tot hirdet törvényszerinti fizetéssel. Római katolikus kán-
tori képesítéssel bíró tanítók pályázhatnak. Határidő a 
lap megjelenésétől számított 14 nap. Kérvények válasz-
bélyeggel ellátva Községi iskolaszék, Tiszakarád címre 
küldendők. (684) 

MAGY róm. kat. egyházközsége a Nemzet Nevelés 
szeptember 1. számában hirdetett tanítói állást a folyó 
tanévre helyettessel tölti be. Pályázati határidő újabb 
három hét. Korteskedés, közbenjárás kizáró ok. Pályáza-
tok: Róm. Kat. Plébánia Levelek, címzendők. (683) 

PÓCSPETRI róm. kat. egyházközsége a kántortanítói 
állást f. tanévre helyettessel tölti be. Pályázati határidő 
21 nap. Javadalom: természetbeni lakás, 41 értékegység, 
államsegély. Korteskedés kizáró ok. Válaszbélyeges kér-
vények. Róm. Kat. Plébánia, Pócspetri küldendők. (687) 

A NÉPTANÍTÓK LAPJA 19. számában október hó 
1-én hirdetett Tárnok (Fejér m.) községi iskola IV. sz. 
áüamsegélyes tanítói állás pályázati határideje nem 15, 
hanem 30 nap. (685) 

ABAŰJSZÁNTÓ r. k. polgári iskolájánál magyar—né-
met szakos óraadó r. k. tanárnő alkalmazást nyerhet. 
Pályázatok bizonyítványokkal igazgatósághoz. Ének mel-
lékszakos vagy rajztudású előnyben. Állás azonnal elfog-
lalandó. (661) 

KISVÁRDA róm. kat. egyházközségének képviselőtes-
tülete a folyó tanév végéig helyettes tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Kötelességei: V—VI. fiúosztályt önállóan 
vezetni, heti két órában a továbbképző iskolában taní-
tani, vasárnap egyik misén orgonálni és a kántori teen-
dőkben segédkezni. Pályázhatnak jóhangú és orgonálni 
tudó férfitanítók. Javadalma havi 80 P. és az elvégzett 
temetések után stóla. Választás hármas jelölés alapján. 
Pályázati határidő okt. 31. (662) 

CINKOTA evangélikus egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett V. számú férfi tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom az egyház pénztárából a minden-
kori tanítói kezdőfizetés 10% és az ezt kiegészítő állam-
segély. Törvényes lakbér, amíg az egyház megfelelő la-
kásról nem gondoskodik. A tanítás nyelve magyar. Pá-
lyázhatnak kizárólag evangélikus tanítók, akik kántori 
oklevéllel rendelkeznek és. zene-énekkar vezetésében jár-
tasak. A pályázat határideje a hirdetmény első megjele-
nésétől számított 21 nap. A pályázatok a törvényes kel-
lékekkel felszerelve Prőhle Sándor tanügyi espereshez, 
Rákospalota küldendők. (663) 

3./ 6llacj<?ruy ől^ax mu.'at/'. / 

Ö l t ö n y ö k , á t m e n e t i e s t é l i k a b d t o k . 

m / v 11/ P-Uc^fí u f c a . 3. 
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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 
nem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL L t Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

Kérje legújabb 3 2 . sz . ár jegyzékemet 

Hálók 
ebédlők 

úriszobák 
kombiná l t berendezések 

B U D A P E S T I 
B Ű T O R S Z A L O N B A N 
BUDAPEST VIII, BAROSS-UTCA 21. 
Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre 
Képviselőnk rajzainkat meghívásra díjmentesen 
bemutatja ! 

I5ERENTE róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásnak az 1936/37. 
tanévre helyettessel való betöltésére pályázatot hirdet e 
lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel. Az ál-
lás betöltése a V. K. M. vonatkozó rendelete és az egy-
házhatóság hármas jelölése alapján történik. Fizetés tör-
vényszerű. Kérvények Róm. Kat. Plébániahivatal, Berente 
(u. p. Sajószentpéter) küldendők. Válaszbélyeg megcím-
zett borítékkal melléklendő. Próbaéneklésről három jelölt 
értesítést kap, költségmegtérítés nincs. Az a pályázó, aki-
nek érdekében bárki részéről is akár élőszóval, akár írás-
ban közbenjárás történik, a jelölésből kizáratik. (665) 

SZOMBATHELY megyei város községi iskolaszéke 
nyugdíjazás folytán megüresedett egy nőtanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés és lakbér törvényes. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő a megjelenéstől 
számított 21 nap. Csak nőtanítók pályázhatnak. A kellően 
felszerelt kérvények iskolaszék elnöksége címére — Er-
nuszt Kelemen-utcai községi elemi iskola — küldendők. 
Amennyiben az iskolaszék olyan tanítónőt választana, 
kinek, mint rendes tanítónak ez lenne első alkalmazta-
tása, — mint kezdő tanító 1936/37. tanév szorgalmi í<teje 
alatt csak helyettes-tanítói minőségben nyer alkalmazást 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendelete szerint. 
(681) 

ITÉRKÉP ATLASZ 
S Z E M L É L T E T Ő F A L I K É P 

KÓKAI L4JOS KÖNYVKERESKEDÉSE, 
Budapest IV., Kammermayer Károly-utca 3. 

Kérjen új képes árjegyzéket • I ni 111111111111111111 ni im Ii Ii Ii I mi mi mi Ii Ii ~ 
SZIRMA ref. kántortanítói állására, mely nyugdíjazás 

révén megüresedett, a f. iskolai év tartamára helyettes 
alkalmazására pályázatot hirdet a ref. iskolaszék. Java-
dalma a törvény szerinti helyettesnek járó javadalom. 
Kötelesség III—-VI. osztályok tanítása, kántorizálás, 
énekkar vezetés, belmissziói munkában segédkezés. Állás 
f. év november 1-én elfoglalandó. Kérvények ref. lelkészi 
hivatal, Szirma, Borsod m. Határidő f. év október 30. 
(675) IVAD (Heves m.) egyházközsége tanítónői állásra, he-
lyettesi minőségben, folyó tanév végéig pályázatot hirdet. 
Választás miniszteri, egyházhatósági rendeletek betartá-
sával, hármas jelölés alapján. Pályázati határidő 3 hét. 
Válaszbélyeges kérvények Plébánia, Pétervására címre 
küldendők. (677) 

DANCSHAZA református egyháza nyugdíjazás folytán 
megüresedett kántortanítói állás helyettessel leendő be-
töltésére pályázatot hirdet az 1936/7. tanévre, a megjele-
néstől számított 21 napi határidővel. Értékegység 26; a 
többi államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Református 
lelkészi hivatal, Dancsháza u. p. Bihartorda. (678) 

ÖSKÜ ág. hitv. evang. egyháza pályázatot hirdet egy 
helyettes tanítónői állásra, mely eddig kisegítővel volt 
betöltve. Az államsegély kilátásba van helyezve. A pá-
lyázat határideje 3 hét. Válaszbélyeggel felszerelt kérvé-
nyek ev. lelkészi hivatal öskü (Veszprém m.) küldendők. 
(666) 

ÓFALU róm. kat. kántortanítói állása helyettessel 
lesz betöltve. Német képesítés szükséges. Pályázatok nov. 
8-ig a cikói (Tolna m.) plébániahivatalhoz küldendők. 
(669) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jel igés l e v e ' e k e t csak m e g f e l e l ő por tó m e l l é k e l é s e e s e -
t é n továbbí tha t a k iadóhivata l ' 

HOSSZÚ GYAKORLATTAL, jó bizonyítványokkal 
rendelkező okleveles tanítónőt keresek elemista leányaim 
mellé. Ellátás és készpénz fizetésért csak tanítást kívá-
nok, mert nevelőnőt is alkalmazok. Jelentkezők bizonyít-
ványaik másolatát igényeik megjelölésével küldjék báró 
Kohner Györgynének, Felsőszászberek Szolnok m. (671 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Eenyőné zongora-
termében, Erzsébet körút huszonhat. 

EGY TANÍTÓ SEM NÉLKÜLÖZHETI!! November 
hó folyamán megjelenik Dezső L.: Népiskolai rendeletek 
gyűjteménye. Ára: 4 P 60 fill. Megrendelhető: Dunán-
tuli Népművelő kiadóhivatala, Szombathely Hollán Ernő-
utca 1. sz. (682) 

MŰKEDVELŐK által jogdíjfizetés nélkül előadható 
vígszínművek: Egyfelvonásosak: Póruljárt részegek, Her-
vadt rózsa (Tépett rózsa folytatása), Körtelopó, Petőfi 
után, Tanító, Kedves betörő (Komédia), Takarékos vő-
legény, Áldozat (előadást megnyitó prológ). Három-
felvonásosak: Falu, Csinom Palkó, Csizmadiabáró, Mik-
száth után. Jogdíjkedvezményt, prospektust ad K. Pap 
János Kaposvár (Tallián 35.). (688) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szígligetimica 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításoka mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 
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J ^ J I ^ y ^ J ^ I J ^ A T Y A S o r s z ^ S o s a n elismert speciális harmónium ké= 
szitő üzeme csakis elsőrangú, szolid kivitelű 

H A R M Ó N I U M O K A T 
gyárt KECSKEMÉTEN. Az 1934. évi Országos Ipari Kiállításon a Kereskedelmi 
Miniszter Úr á l t a l k i tüntetve . 1936 . é v b e n az I p a r ü g y i m. kir . Miniszter Úr k i ; 
küldött szakértője által felülvizsgálva, elismerve és a magyar gyártmány jeb 
lege megállapítva és a 12.732/1936. számú rendelettel ajánlva A nagym. vallás» 
és közoktatásügyi Miniszter Úr által 4889/1936 ein. sz. rendeletével a köz» 
szállítási tényezőknek és közoktatási hatóságok figyelmébe ajánlva. 
Budapesti képviselet és mintaraktár : 

DURNY JÓZSEF z o n g o r a s z a l o n j a , Budapest VIII, 
Üllői -Út 7 0 . , az Örök imádás templommal szemben. Telefon : t - 3 6 9 - 5 8 . 

CSERÉLNE katolikus felekezeti osztálytanító Veszp-
rém szomszédságából, nem felekezeti jellegű iskolához 
„Férfivel". (674) 

PRELUDIL'MOK orgonára v. harmóniumra, I. könyv, 
132 preludium, á. 6-50 P, II. könyv 75 darab, á. 4-50 P. 
Kapható a szerzőnél: Kutor Ferenc, Pécs, tanítóképző-
intézet. (680) * 

„SZÁMOLÓ JÁTÉKPÉNZ" I. oszt, Készlet 5 fill. Kap-
ható: Róna Sándor, Budapest Dalmady-u. 11. (672) 

SZÁMOLÁSTANÍTÁS AZ ELEMI ISKOLÁBAN. I r ta : 
Bene Lajos. Gyakorlati tapasztalatok alapján nyújtott tá-
jékoztatások, tanítások és tanítási vázlatok a tananyag 
módszeres feldolgozására, hogy erős számképeket, tiszta 
fogalmakat nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkoz-
zanak, gyorsan és biztosan tudjanak számolni. Számolás-
tanítás az I. osztály részére 1 P 20 fill., a II., III . , 
IV., V—-VI. osztályokban egyenkint 80—80 fillér. Aki az 

•egyes füzetek árát Bene Lajos, Budapest, 39.365. sz. 
postatakarékpénztári csekkszámlára beküldi, annak a 
szerző a kívánt könyvet bérmentesen megküldi. (531) 

CSERÉLNE Szegedalsótanyáról állami tanítónő vasút-
tól 1 kilométerre levő iskolájából. Vasúti összeköttetés jó. 
Megkereséseket a kiadóhivatal továbbít „Búzakalász" 
jeligére. (679) 

A Magyar Tanítói Kar által régen nélkülözött min» 
den alkalomra megfelelő gazdag tartalmú 

D A L O ^ ÉS V E R S E S K Ö N Y V 
jelent meg kiadásunkban 
S Z E G I L O N G I E T T A 

kiváló pedagógus, a miskolci Kert-iskola igazgatójának tollából, 
A könyv 120 különféle alkalomra szóló hazafias verset, dalt, sza-
valókórusokat, táncokat, köszöntőket, költeményeket, színdarabo-
kat tartalmaz. Ünnepi, karácsonyi, Mikulás versek, tornamon-

dókák, indulók, szöveggel és hangjegyekkel. 
SZEGILONGI ETTA DALOS- ÉS VERSESKÖNYVÉT 

Kolumbán Lajos tanügyi főtanácsos úr, tankerületi főigazgató 
helyettes, lelkes szavakkal ajánlja a tanítóságnak. A könyv ára 3 P 
60 fillér, mely összeg beküldése esetén a könyvet a rendelőknek 
bérmentesen küldöm meg. Hazafias tisztelettel 

FERENCZI 3. KÖNYVKIADÓHIVATALA 
MISKOLC. 

Postatakai ákpénztári csekkszámla: 4 1 1 9 8 . 

CSERÉLNE több tanerős férfitanító községi iskolától 
nagy társasággal bíró folyómenti nagyközségből. Jelige: 
„Somogyország". (660) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMó-
NIlJMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII., Be-
zerédy-utca 10, I. 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

Olvasóink tiKVciméhe aianljuk 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 ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT. 
Rákóczi-út ötven. Zongora terem, Erzsébet-körút sarok 

& 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 : 41—9-04. 

MAGYAR TANÍTÓK ÉVKÖNYVEI KEDVEZMÉ-
NYES ÁRON. A kiadóval történt megállapodás folytán, 
amíg a készlet tart (kevés van), előjegyzési áron 3 pen-
gőért küldi meg a szerkesztő bármelyik évfolyamot. Aki 
3 pengő 61 fillért beküld Bene Lajos Budapest 39.365. sz. 
postatakarékpénztári csekkszámlára bérmentesen kapja 
meg a kívánt évkönyvet. (609) 

KIVÁLASZTÁSRA kérje: Babócsay: Testnevelési ve-
zérkönyv 1-28, Babócsay—Tóth: Dalos tornajátékok 1-58. 
Nevelő gyermekszíndarabokból: Mikulásra, karácsonyra, 
fák- és anyáknapjára vételkötelezettség nélkül. Gyermek-
színdarabok kiadását vállalom. Babócsay, Bátaszék. (627) 

ESARAKOVI / S J A N C S 
műorgonaépitő 
Rákospalota, Pázmány-út 7 2 . 

Ú J O R G O N Ä T 
átépítést, homlokzati sípokat, 
mindennemű javitast a lep 
mérsékeltebb érőn vállal. 

CSERÉLNÉK Budapesttől 60 kilométerre levő nagy-
községből, hasonló helyre, Pestkörnyékre. Állami jeligére. 
(658) 

FELVIDÉKEN állásban levő ref. tanítónő cserélne al-
földivel. Leveleket „közelebb haza" jeligére közvetít a 
kiadóhivatal. (659) 

ORGONA 6 változatos, javított, olcsón eladó részletre 
is. Kemonesi orgonaépítő, Szombathelyen. (676) 

CSERÉLNÉK községi iskolától róm. kat. vallásúval 
„Mielőbb" a kiadóba. (668) 

EREDETI lipcsei Zimmermann harmónium 2 hangso-
ros, 8 + 2 térdregiszteres. Kitűnő állapotban 400-ért 
eladó. Máthé Elek, Ráckeve. (670) 

CSERÉLEK tíztanerős államitól, hegyvidéki megyei 
városból „Pestkörnyékre". (t>73.) 

CSERÉLNE magaslati üdülőhelyről református tanítónő 
férfival is. „Börzsöny" jeligére. (686) 
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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 harmóniumsraktár 

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

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

EH ALL 
BPEST, A N D R Á S S Y . Ú T 1 5 . 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitéiképek a leg' 
elónyösebben és legolcsóbban szerez» 
hetők be a 

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

SZIEBER FERENC 
S Z A K K É P Z E T T ZONGORA-, H A R M Ó N I U M K É S Z Í T Ő 

ÉS H A N G O L Ó 

B U D A P E S T T E L E F O N H I V Ó : 
I I , M E C S E T - U T C A ig. SZ. IV. 23. 55-3-98. 

Könyvek, folyóiratok l e g j o b b be-
szerzési for rása a 

K I R . M A G Y . 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 
IV. Budapes t , Kossuth Lajos-u . 18 

• h a r m ó n í u m o k , z o n g o r á k 
y J " U minden célra, minden árban, 

k e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . 

Hegedűt, harmóniumot, hangszereket 
Első magyar hangszergyár 

STOWASSER 
B u d a p e s t II, L á n c h í d - u . 5. Árajánlat ingyen. 

T a n á r o k , T a n í t ó k b e v á s á r l á s i helye. 

Hirdetéseket 
felvesz 

a Kiadóhivatal 

Telefon: 1-299-79. 

W Í O T E U f f l A l i í l i i : S / . l \ l : V H K . 
Magyarország aranykoszorús harangöntő mestere 

§ Z L E Z Á K L Á S Z L Ó 
H A R A N G - É S É R C Ö N T Ő D E , H A R A N G F E L S Z E R E L É S I ÉS 

H A R A N G L Á B G Y A R A 

BUDAPEST VI, I'I I VI IIÁZV-ITOI 78. (VI , F R A N G E P A N - U T C A M E L L E T T ) 

H A R M Ó N I U M O T 
o lcsón , garanc iáva l v á s á r o l h a t 
O t M É N Y orgona- é s h a r m ó n i u m é p í t ő n é l 
B u d a p e s t , VI., L á z á r - u , 13. ( O p e r á n á l . ) 

Á r j e g y z é k i n g y e n l 
K e d v e z ő f i z e t é s i fel tételek. 

T E L E F O N : 
2-913-53, 

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabútorsgyára, Budapest V I , D é v é n y i - ú t 2 0 » 2 2 

Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 00-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 

Budapest-belvárosi főplébánia templom részére készített 
2400 kg-os „ P O L G Á R M E S T E R - H A R A N G " 

Kitüntetve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének forduljanak bizalommal a régi és megbízható 
céghez 1 — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z I E L I S M E R Ő L E V É L . — 
Előnyös fizetési feltételekI — Költségvetés és kiszáltás díjmentes! 

24.719— Kirá ly i Magryar 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 . : Thier ing Richárd. 1 



( i O H V O L J I I S I K A S Z E N V E D Ő K R E ! 

50057 
69. ÉVFOLYAM. 21. SZÁM. 1936. NOVEMBER 1. 

Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest, V., Hold-utca i6. (Magyar 
^ királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 1=268=18. 

K I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 1-461-45. 

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 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. 

"LTIR D E T É S hivatalos pályázat 
" 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P, */« oldal 85 P. llt oldal 50 P, 
*/§ oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

Ritka iinncpi hangon szólalt meg a mult 
napokban a magyar sajtó. Harci riadó hang-
ján méltatta Magyarország legelső Nagy-
asszonyának, vitéz nagybányai Horthy Mik-
lósné Ö Föméltóságának szózatát, amelyben 
a Nagyasszony a magyar társadalom össze-
ségéhez fordult. A Szózat komoly és magá-
valragadó hangon hirdeti a harcot, a leg-
nagyobbat, a legnemesebbet, amit az em-
beri szellem, az emberi lélek, maga az 
emberiség vívhat: a harcot a nyomor ellen. 
Magyarország első Nagyasszonya hirdeti, 
hogy nemzeti társadalmunknak hol kell leg-
első sorban is keresnie emberi hivatását. Ott, 
ahol a megfeszített emberszeretet száll síkra, 
hogy küzdjön és vívjon, hogy dolgozzék, 
harcoljon és győzzön a nyomor ellen. 

A nyomor! A modern élet szörnyűséges 
réme, melyet nem tudunk, nem bírunk az 
emberiség örökéletéből végképen kiirtani! 
A nyomor! A sápadt, az éhes, a didergő 
embertársaink szomorú hadserege, melyet a 
balsors kíméletlen keze kirekeszt a földi bol-
dogság, a földi jólét, a földi megelégedettség 
derűjéből és örömeiből! A Nagyasszony szó-
zata figyelmeztet, hogy gondoljunk rájok! 
Gondoljuk meg, sőt érezzük is át, hogy azok-
nak a fáradt, sorsüldözött embereknek, akik 
embertársaink és testvéreink, éppolyan 
istenadta joguk van mindahhoz a jóhoz és 
széphez, mindahhoz a boldogsághoz és ölöm-
höz, amit a teremtő Gondviselés az emberi 
társadalomban szétoszt, mint amilyen jo-

gunk van nekünk szerencsésebbeknek és 
boldogabbaknak, akikhez a világrend vélet-
len és kifürkészhetetlen kegyelme bőkezűbb 
és kíméletesebb. Talán éppen miérettünk! 
Talán éppen azért, hogy az emberi szívnek 
is részt adjon a magasztos munkából, abból, 
hogy az élet igazságtalanságait és egyenlőt-
lenségeit a részvét meleg érzéseivel mi ma-
gunk egyenlítsük ki. Nekünk szerencséseb-
beknek és boldogabbaknak kötelességünk,, 
hogy meglássuk szenvedő embertársaink 
szemében a könnyeket és letöröljük azokat. 
Vegyük észre, hogy a fáradt szemekből 
Krisztus szenvedése tekint ránk és görnyedt 
vállaikon Krisztus keresztjét hordozzák. 

Bizonyára a Gondviselés választotta ki 
Magyarország Nagyasszonyát, hazánk bölcs 
és erős Kormányzójának nemeslelkű Hitve-
sét, a jótét védőangyalául. A Nagyasszony 
szép lelke meg tudta találni a milliók lelkébe 
ható gondolatokat és szavakat, melyek a 
lelkek millióihoz az utat megtalálják. 

Megindult és meghatott szívvel olvassuk 
a Főméltóságú Asszony szózatát. Benne van 
a fennkölt női lélek gyöngéd humanizmusá-
nak minden meggyőző, lebilincselő és magá-
valragadó bája és ereje. Szózata a Jóság 
kürtszava, mely harcra hív bennünket az 
emberiség nagy réme: a nyomor ellen. 

Igen, ez harc! Harc a földi élet minden 
bánata és keserűsége ellen. S a harcban az 
győz, aki erősebb. És lehet-e, szabad-e még-
csak kételkednünk is abban, hogy nekünk 
győznünk kell, mert az erősebbek' mi va-

E G Y E T E M I K ö f í T V T Á R 
SZEGED. 

F O I V Ó i n A T D K 
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gyünk! A mi részünkön van az igazság és 
az emberszeretet; a másik oldalon a mostoha 
sors méltánytalansága. Ezt az élet véletlen 
szeszélye teremti meg, de amazt, a mi mun-
kánkat a szív legnemesebb érzelmei kormá-
nyozzák. 

Tanítótársaink! Véssétek lelketekbe Ma-
gyarország Nagyasszonyának gyönyörű 
szózatát! Kövessük Őt, a emberszeretet 

magasztos ösvényén, a végső, a teljes győ-
zelem fönséges céljáig, amikor nem találunk 
többé nyomort, de megtaláljuk szívünk, lel-
künk büszke megelégedettségét, hogy győ-
zelmünkben az emberszeretet, a magyar 
tanítói szív szent győzelmét ünnepeljük! 

* 

Vitéz nagybányai Horthy Miklósné ő 
Főméltósága szózata így hangzik: 

Felhívás a magyar társadalomhoz ! 
Minden év őszén felhívást intéztem a 

magyar társadalomhoz, hogy amennyire 
csak módjuk és tehetségük engedi, segít-
senek a szükséget szenvedő testvéreink, 
nélkülözéseit enyhíteni. Meleg hálával és 
büszkeséggel állapítom meg, hogy a segély-
akcióm iránt egyre szélesebb körben meg-
nyilvánuló bizalom és áldozatkészség az 
utolsó években évenként közel negyed-
millió ember anyagi támogatását tette 
lehetővé. 

Tudom, hogy a magyar társadalom ne-
mes szíve, amely már eddig is évről-évre 
oly megható hűséggel ajánlotta fél áldo-
zatkész segítségét és támogatását, most is 
meghallja hívó szómat, kérő üzenetemet. 
Meggyőződésem, hogy mindazok, akik a 
nélkülözést maguk nem ismerik, meg fog-
ják érezni, hogy amikor felebaráti érzéstől 
áthatva segítő kezüket nyújtják az Ínsé-
gesek és nélkülözök felé, valójában komoly 
hazafiúi kötelességet teljesítenek. Mert 
minden egyes fillérrel, mélyet az ember-
szeretetnek és irgalmasságnak a nyomor 
és ínség elleni nemes küzdelmére áldoznak, 
nemcsak szamaritánus munkát cseleked-
nek, hanem a belső rend és nyugalom, 
valamint a társadalmi osztályok közötti 
béke és jó egyetértés fenntartását elő-
segítve, hazánk boldogulását és jobb jövő-
jét is biztosítják. 

Amidőn a szegények nevében is meleg 
köszönetet mondok ezúton mindazoknak, 
akik áldozatkész adományaikkal segély-

akcióm multévi működését oly eredmé-
nyessé tették, teljes bizalommal indulok a 
nélkülözök és elesettek érdeléében folyta-
tott újabb küzdelemre. Hiszem, hogy a 
magyar társadalom minden rétege átérezve 
a karitatív munka szükségességét és fon-
tosságát, ha bármily csekély áldozattal is, 
de részi fog venni a hit, remény és szere-
tet jegyében történő eme nagy és nemes-
célú összefogásban. 

Isten áldását kérem munkánkra és mind-
azokra, akik ebben segítőtársaim lesznek. 

Segélyakcióm során — miként a múltban 
is — pénzadományokat, továbbá ruha-, 
lábbeli-, tüzelő- és élelmiszeradományokat 
gyűjtünk. 

A pénzadományok beküldhetők: 
1. Csekklapon: a 19. számú postataka-

rékpénztár csekkszámlára. Csekklap bár-
mély postahivatalban vagy dohánytőzsdé-
ben vásárolható. 

2. Postautalványon: Horthy Miklósné 
segélyakciója, Budapest, királyi vár címre. 

3. Nyugta ellenében: 9 órától 2 óráig, 
személyesen történő befizetéssel, a királyi 
palotában. (Szárnysegédi hivatalban.) 

A természetben való adományok kisebb 
tételekben a királyi várpalotába; vagón-
tételek az előzetes írásbeli vagy telefon-
értesítésre megadandó címre küldendők. 
A félajánlani szándékolt természetbeni 
adományokat k)érem lehetőleg december 
l-ig beküldeni, hogy azok még karácsony 
előtt kioszthatók legyenek. 
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AZ Ö M K E T I J E ] V Ü É O É § A H Á L A 
írta : Dr. P A D Á N Y I - F R A N K A N T A L 

Az elmúlt évben Madách mondása: „Mon-
dottam, ember, küzdj és bízva bízzál!" követése 
révén törekedtünk a tanítóképzés céljához kö-
zelebb jutni . Úgy gondoltuk, ha a növendék 
küzd, ha keményen küzd, bízhat abban, hogy 
mind közelebb jut ahhoz a célhoz, hogy jó 
tanító legyen. Most az a kérdés, ebben az év-
ben, mely vezérgondolattal induljunk útnak. 
Kívánatos, hogy ez a vezérgondolat egyrészt 
rokonságban legyen a multévi célkitűzésünk-
kel, másrészt pedig időszerű eszmeáramlatba 
kapcsolódjék. Ilyennek látom Rákóczi legjel-
legzetesebb jellemvonását: az önzetlenséget. 
Rákóczi szellemi világa mindig időszerű, de 
ebben az évben, mikor halálának 200. évforduló-
járól megemlékeztünk, különösebben kell vele 
foglalkoznunk. Április havában tar tot tuk Rá-
kóczi-ünnepélyünket. Azonban nem elegendő 
Rákóczit egy-egy alkalommal ünnepelni, hanem 
a nemzet jövője érdekében Rákóczi szellemét 
állandóan kell követnünk. Necsak egy-egy 
ünnep alkalmával gondoljunk Rákóczira, ha-
nem a hétköznapokon is. S ne csak gondoljunk 
Rákóczira, hanem nagyságának egy-egy voná-
sát törekedjünk magunkban is kiformálni . 
Rákóczi legjellegzetesebb vonása az önzetlen-
ség. Ezt az önzetlenséget szeretném a most meg-
induló iskolai év vezérgondolatául kitűzni. Azt 
szeretném, ha intézetünk minden növendéke 
oly lelkületet törekednék önmagában kialakí-
tani, hogy Rákóczi nyomán azt mondhassa: 
„Nincsen magánérdek, a nemzet érdeke az én 
érdekem". — A továbbiakban szó lesz az önzet-
lenségről ál talában is, de szó lesz különösebben 
annak legjellegzetesebb jegyéről, a háláról. 

Váj jon ez a törekvés összefüggésben van-e az 
elmúlt év vezérgondolatával? Igen, összefüg-
gésben van, mer t az elmúlt év a küzdelmek si-
keres megvívása jegyében folyt le. Az önzet-
lenség is kíván küzdelmeket. Küzdelmeket kí-
ván az önzés ellen. Tehát ebben az iskolai év-
ben azokra a küzdelmekre akarom különöseb-
ben felhívni a figyelmet, amelyek az önzés, a 
rideg önzés legyűrésére i rányulnak. Tapaszta-
latból tudom, hogy ilyen kérdések merő elmé-
leti fejtegetése keveset ér. I t t akkor számítha-
tunk némi eredményre, ha példákat vonulta-
tunk fel, ha példákon m u t a t j u k be, mitől kell 
tartózkodnunk és mit kell követnünk. Azért a 
következőkben néhány elriasztó és néhány kí-
vánatos példát mutatok be. 

Volt az intézetnek egy X. nevű taní tványa, 
akit segíthettem abban, hogy álláshoz jusson. 
Alig hogy elfoglalta helyettes tanítói állását, 
azzal a kéréssel fordult hozzám, j á r j a m ki azt, 
hogy segédtanítóvá nevezzék ki. Rövid idő-
közökben háromszor vagy négyszer különböző 
formában ismételte ezt a kérést. Miután kérel-
mének nem tettem eleget, mert nem tehettem 

* Dr. Padányi-Frank Antalnak ezt a tanítói lelkeket, 
oly mélyen érintő cikkét a budapesti I. ker. áll. tanító-
képző-intézet értesítőjéből vettük á t . 

eleget, nemcsak a kérelmeit szüntette meg, ha-
nem egyebekről (munkásságáról, iskolájáról, 
gyermekeiről stb.) sem tájékoztatott . Évek 
ii.ulva csak az újságból tudtam meg azt is, 
liogy segédtanítóvá nevezték ki. Hogy milyen 
lehetetlen volt a kérelme, muta t j cl clZ ä tény, 
hogy az a kinevezés, amelynek k i já rásá t tőlem 
kívánta, közel 6 év múlva történt meg. Örö-
münk lenne abban, ha sikerülne minden tanít-
ványunknak az oklevéllel együtt állást is adni. 
Sajnos, ez most lehetetlen. Azonban X esetben 
ez is sikerült , hiszen az oklevél elnyerése u tán 
rögtön helyettes tanítói állást kapott. Mégis 
elégedetlen volt velem. H a ez a f ia ta lember 
másokkal szemben is így j á r el, akkor még sok 
nehézsége lesz az életben. Nem ismeri az em-
berismeretnek azt az elemi szabályát, amely 
így hangzik: „Az emberek általában a legéle-
sebben tiltakoznak az ellen, hogy valaki őket 
tisztán csak eszköznek nézze a maga anyagi 
érdekei szolgálatában." 

Volt egy W. nevű taní tványunk, aki a képe-
sítővizsgálat után azt ígérte, hogy majd két év 
múlva tájékoztat tanítói működéséről. A be-
számolás nem érkezett meg, ellenben mikor 
igazgató lettem, írta, hogy nem feledkezett meg 
ígéretéről s kért a r ra , hogy segítsem őt a 
fővároshoz. A helyzet az, amint végzett, egé-
szen elszakadt az intézettől. Amikor igazgató 
lettem, megint jelentkezett, de nem a beszá-
molóval, hanem kérelemmel. Hasznot akar t 
húzni abból, hogy igazgató lettem. Természe-
tesen nem tudta, hogy a fővároshoz való ju t á s 
nem olyan egyszerű, mint ahogyan ő azt gon-
dolta. Az önzetlen ragaszkodás jelét nem mu-
tatta, ellenben a kihasználási törekvés nagyon 
élénk benne. 

Volt egy taní tványunk, akit intézetünk egyik 
tanára további tanulmányaiban két alkalom-
mal kölcsönnel segített. Eiz a segítés a hála 
helyett inkább követelést ébresztett. A f ia tal-
ember ugyan azt t a r t o t t a magáról, hogy ő 
hálás. Azonban téves fogalmai lehettek a hálá-
ról, mert ragaszkodásának egyik megnyilat-
kozásaként pénzkéréssel állott elő. A két első 
alkalommal kérés nélkül kapta a segítséget. 
A harmadik alkalommal már kérte a kölcsönt. 
Ez kellemetlen volt mind neki, mind tanárá-
nak, mert utóbbi nem segíthette. Fiatalembe-
rünk eleinte tartózkodónak mutatkozott, majd 
olyannak látszott, aki megbocsátott volt taná-
rának. De úgylátszik csak abban a reményben, 
hogy t a n á r a a következő kérését teljesíteni 
fogja. Amikor legközelebbi kérelmét t aná ra elé 
terjesztette, amely lényegében szerénytelen kö-
vetelés volt, hatalmas leckét kapott a külvilág-
gal való örökös elégedetlensége miatt. Volt ta-
nára természetesen nem azért támogatta , hogy 
hálát arasson, de mélységesen megdöbbentette 
az a követelő fellépés és elégedetlen lelki élet, 
amelyet tapasztalnia kellett. Fia ta lemberünk 
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olyan önző légkörben élt, hogy nein is vette 
észre, hogy ő követelő, nem is vette észre, 
hogy ő elégedetlen. 

Intézetünknek K. nevü végzett növendéke 
közel 3 évi várakozás után kapott tanítói 
állást . Egyidőben kapott értesítést a központ-
tól és a vidéki hatóságtól. A f ia ta l tanító nagy 
örömmel csomagolt és másnap elindult állo-
máshelyére. Jelentkezett illetékes vidéki ható-
ságánál, azonban megfeledkezett arról, hogy a 
központból érkezett kérdésre válaszoljon. Ez 
a la t t a központban, miután közvetlen válasz 
nein érkezett, hogy elfogadja az állást, és az 
ügy sürgős volt, már mást akar tak abba az 
iskolába küldeni. Csak az én közbelépésemre 
helyezkedtek továbbra is a várakozás állás-
pont jára . Miután a megbízatás körül kicsiny 
részem nekem is volt, természetszerű, hogy 
volt taní tványunk késlekedése némileg az én 
megbízhatóságomat is érintette. Sürgős levelet 
intéztem volt tanítványunkhoz, amelyben egy-
részt kötelességének teljesítésére, másrészt iga-
zolásra szólítottam fel. Az igazolás csak annyi-
ból állt, hogy délután kapta az értesítéseket, 
reggel el fe l le t t utaznia és így nem volt már 
annyi ideje, hogy otthonról í r jon a központ-
nak , állomáshelyén pedig kettős feladat vár t 
rá s így ez a kettős feladat akadályozta a 
válaszadásban. Amikor személyesen felkere-
sett , megkérdeztem, hogy azon a napon, amikor 
az értesítéseket megkapta, este hány órakor 
feküdt le. Tíz óra körül j á ró időt mondott. 
Neki is megmondottam, i t t is megmondom, 
váj jon nem lehetett volna még egy órát vagy 
félórát a központba indítandó levél í r ásá ra 
fordítani? — Hányszor maradunk fenn a késő 
éj tszakai órákig nem nagyon lényeges ügyek-
ben, váj jon nem lehetne ilyen életbevágó kér-
désnek is feláldozni az é j tszaka egyik ré-
szét?! — Egészen bizonyos vagyok benne, hogy 
az illető fiatalembert, ha előzőleg megkérdezték 
volna, hány é j tszakán át ha j landó virrasztani 
állás érdekében, bizonyára a következőképen 
felelt volna: „Addig virrasztok, amíg az álmos-
ságtól összeesem." S most, hogy utólag csak 
kicsit kellett volna virrasztania, erre a kicsiny 
áldozatra sem vállalkozott. Meg kell állapíta-
nunk, hogy ebben nemcsak a fejletlen hála-
érzés, hanem a kellő meggondolás is hiányzott. 
Ebből a példából az is látszik, hogy egyéni 
érdekünk is k íván ja a sürgős cselekvésben ki-
fejezésre jutó fegyelmezettséget, k ívánja tő-
lünk, hogy a hálaérzést ápol juk magunkban. 
Már régen éreztem, hogy mind a társadalmi 
életben, mind az iskolai életben a hála nem él 
úgy, mint ahogy annak a nemzet egészséges 
élete szempontjából élni kellene. Azonban K. 
tanító esete volt az, amely a r r a késztetett, hogy 
a köszönet, a hála, a ragaszkodás, a hűség kér-
déseit most szóvá tegyem. A sürgős válasz és 
köszönet elmaradása sokszor csak elméletileg 
okoz kárt , az adott esetben azonban majdnem 
végzett növendékünk állásába került . Ettől 
szeretném mostani növendékeinket megóvni. 
Hogy ilyen eset az életben elő ne fordulhasson, 
gyakorol juk magunka t a sürgős kötelességtel-
jesítésben, a tiszta szívvel való köszönetmon-

dásban. S ha majd taní tók leszünk, ne csak 
akkor legyünk haj landók tovább fennmaradni , 
ha egy-egy alkalommal valamely szórakozá-
sunk ezt így kívánja, hanem akkor is, ha szi-
gorú kötelességet kell teljesítenünk, vagy kö-
szönetet kell mondanunk. 

Volt az intézetnek egy növendéke, akivel 
nagyon sokat foglalkoztam. Több súlyos h ibá ja 
volt, ezért kellett vele sokat foglalkoznom. A 
munka csak kisebb részben sikerült. Valaki 
előtt szóbakerült az a tény, hogy még sok hiba 
maradt meg. Növendékünk vádolással aka r t a 
a maga e l járását (t. i. a hibákon való meg-
maradását) elfogadhatóvá tenni, nevezetesen azt 
mondotta, csak az én egyéni érdekem az, hogy 
ő különb legyen. Sajnála tos jelenség, hogy a 
köszönet helyét a vádolás szándéka foglalta el. 
Azért mondom, hogy i t t csak a vádolás szán-
déka volt meg, lényegében a vád elismerést 
jelent, csakhogy azt növendékünk (annak elle-
nére, hogy állítólag eszes f iú volt) nem tudta 
megérteni. H a ugyanis valaki olyan lélekkel 
nevel, hogy az ő egyéni érdeke, boldogsága, 
öröme, bánata egybeesik taní tványai javulásá-
val, akkor az nagyon jó tanító, nagyon jó tanár . 
Szeretném, ha növendékeinkből olyan taní tók 
lennének, akiknek az egyéni öröme és bánata 
egybeforr taní tványainak tökéletesebbé alaku-
lásával. Váj jon miből merí thet te növendékünk 
ezt a vád já t? Abból, hogy a múltban súlyos 
hibákat követett el s ez a mult súlyos teher-
tételként volt a lelkivilágában. Egy időben, 
amikor nagyon sokat foglalkoztam vele, komo-
lyan különb ember akar t lenni, azonban nyug-
talaní tot ta az, váj jon el tudom-e felejteni az 
elkövetett súlyos hibákat. Azzal nyug ta t t am 
meg, hogy az igazi pedagógusnak nem lehet 
nagyobb öröme, mint látni egy súlyos hibákkal 
terhelt növendéket, aki a vele való foglalkozás 
eredményeként leveti hibáit . Növendékünk na-
gyon örült ennek a nyilatkozatnak, örült annak, 
hogy rá jobb szemmel is tudunk nézni. De miu tán 
kisded já tékai t tovább folytatva, sok jellem-
vonásban nem lett különb ember, ebből a meg-
nyugtató nyilatkozatból vádat kovácsolt elle-
nem. Volt taní tványunk az utolsó pil lanatig 
tartó nyesegetése miatt nehezteléssel távozott 
az intézetből. Fá jda lommal láttuk, hogy mun-
kánk nem sikerül t xígy, mint azt szerettük 
volna. Azonban növendékünk édesanyja még 
így is lényreges javulást ál lapított ínég f ia jel-
lemén. A képesítővizsgálat u tán az édesanyja 
a következő sorokat intézte hozzám: „Mélyen 
tisztelt Igazgató Ür! Hálás szívvel jöttem, hogy 
megköszönjem Önnek f iam iránt i sok jóságát, 
sok fáradozását . Nem tudom leírni örömömet a 
nem vár t szép képesítővizsgálat felett, tudom, 
hogy ezt Igazgató Ürnak köszönhetem, ki nem 
kímélt fáradságot , hogy f i am nevelését helyes 
irányba terel je s jellemének vadhaj tása i t le-
nyesegesse. Hálás szívem egész melegével kö-
szönöm még egyszer sok-sok jóságát. Igazgató 
Úr, Isten á ld ja meg mind a két kezével. Ezért 
imádkozom". — Növendékünk nem tud ta mun-
kánkat értékelni, az édesanyja hálás szívvel 
köszönt meg mindent. 
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Intézetünkben ismeretlen fogalom, liogy a 
növendékek a tanárokat megajándékozzák. 
Azonban egy-két esetben előfordult, liogy nekem 
akar tak valamit hozni. Így előfordult, hogy 
egyik növendékünk édesapja disznóaprólékot 
hozott. Természetesen nem fogadtam el, de 
megmondottam, ha a növendék végzett és akkor 
hoznak nekem aprólékot, elfogadom. Az apró-
lékot nem kaptam meg. Igaz, hogy a növendék 
nem végzett, de ez nem változtat azon a tényen, 
hogy az aprólékhozás inkább olyan kisebbszerű 
megvesztegetés aka r t lenni, mint a hála ki-
fejezése. Egyik volt növendékünk egy alkalom-
mal ceruzával akar t megajándékozni. Termé-
szetesen még ezt sem fogadtam el. Azonban 
megmondtam, tegye el a ceruzát, s ha végzett, 
hozza el, elfogadom. A ceruzát nem kaptam 
meg. Igaz, liogy ez a növendék másut t szerzett 
oklevelet, de ez sem változtat azon a tényen, 
hogy a ceruzát elhozhatta volna. — Harmadik 
esetem a következő: Egyik növendékünk édes-
a n y j a egyszer őszibarackot hozott. Csak úgy 
mosolygott a gyönyörű barack. Szinte erőszak-
kal akar ta nálunk hagyni a szép gyümölcsöt. 
Ennek is azt mondottam, amit az előzőknek. 
Mivel ez a növendék még itt van az intézetben, 
még lehet reményem arra , hogy ezt az őszi-
barackot (természetesen ennek valamelyik utód-
ját) meg fogom kapni, örülök, hogy többen 
nem is próbálkoztak. Az ezzel kapcsolatos ta-
pasztalataim is azt muta t ják , hogy a liála 
érzelme — sajnos — elég r i tka jelenség. 

Az elmúlt iskolai év végén is történt ebből 
a szempontból hiba. Nem minden növendék kö-
szönte meg a jutalmat . Azok közül, akik az 
1890-ben végzettek 100 pengőjét kapták, az egyik 
— figyelmeztetésem ellenére — még júl ius 23-ig 
sem köszönte meg annak a négy volt iskola-
tá r snak az adományát. H a a ju ta lom kiosztása 
előtt azt mondották volna ennek a növendéknek, 
liogy 50 P-t fog kapni, ha a megnevezett négy 
helyre elmegy, azt hiszem, 48 óra leforgása előtt 
elment volna azokra a helyekre. Miután azon-
ban az 50 P-t megkapta s utólag kellett volna 
azt megköszönnie, még hat hét múlva sem in-
tézte el. Ez súlyos hiba. 

I lyen és hasonló hibákat l á tva — elvemnél 
fogva — először magamban kerestem a hibát. 
Néztem befelé, néztem a pedagógiai munkámat . 
Nekünk van erkölcsi bátorságunk ahhoz, hogy 
magunkba nézzünk, ott esetleg h ibákat is fel-
fedezzünk. Arra az eredményre jutot tam, hogy 
a köszönet és hála területén magam is, de az 
egész tanártestület is követett el némi hibát. 
A hibát ott követtem el, illetőleg ott követtük 
el, ahol a r r a törekedtünk, hogy a köszönet és 
hála kifejezését magunktól elhárí tsuk. Ugyanis 
nevelői munkánkban is követtük azt a társa-
dalmilag helyes el járást , hogy köszönetet, hálát 
nem várunk. Csakhogy az adott kérdésben a 
helyzet az, ami társadalmilag helyes, azt a ne-
velendővel kapcsolatban másként kell értel-
meznünk. Erkölcsileg az helyes, ha a köszö-
netre és a hálára való tekintet nélkül cselek-
szünk jót. Az erkölcs azonban azt kívánja , hogy 
aki a jótettet élvezte, köszönje azt meg, legyen 

hálás. A jótevő ne ta r t sa számon ezt a köszö-
netet, ezt a hálát. Ez a gondolatláncolat a ne-
velés kérdésében is ugyanolyan az első és 
második mozzanatban, a harmadikban azon-
ban különbözik. Az első mozzanat: a tanár-
testület a köszönet és hálára való tekintet nél-
kül végezze a maga munkájá t . A második moz-
zanat: a növendék ápol ja magában mindezért, 
amit anyagiakban vagy szellemiekben kap, a 
köszönet és hála érzelmét. A harmadik mozza 
na t : a tanár tes tüle t ezentúl törekszik megálla-
pítani, hogy sikerült-e a köszönet és hála érzel-
mét felébreszteni és fejleszteni. Edd ig sokszor 
megtörténhetett, hogy mondottuk: „Ne kö-
szönje! Váljék egészségére, amit kapot t !" Ezen-
túl kötelességünknek tar t juk , liogy ne tiltakoz-
zunk a köszönet ellen. Eszközöknek tekint jük 
magunkat a nemzet életében. Eszközöknek te-
k in t jük magunkat a nemzet életében, de nem 
az indokolatlan egyéni érdekek szolgálatában. 
Eszközöknek tek in t jük magunkat , amelyen a 
növendékek gyakorolhat ják magukat . Ra j tunk 
gyakorol ják a köszönetet és hála kifejezését is. 
Ilyen gyakorlás u tán talán az életben is job-
ban fogják érezni, hogy mindent meg kell kö-
szönni és pedig sürgősen. 

Bár a jövőben a maguk érdekében ezt kell 
csinálnunk, számot ta r tunk arra , hogy a jövő-
ben is olyan vélemény alakuljon ki a tanár-
testület ilyen i rányú munkájáról , mint ahogy 
azt megboldogult végzett növendékünk, Pintér 
György í r t a oklevelének megszerzése után. 
Levelének vonatkozó helyén a következőket 
mondja: „Egyes lá tható jelekből biztosan tudok 
következtetni, hogy mennyit dolgozott értünk 
Igazgató Ür. Nem azért, hogy u t ána fogadja a 
hálálkodó köszönetet, hanem apostolkodásból." 
— A jövőben sem azért teszünk valamit , hogy 
köszönetet arassunk, hanem a maguk és a nem-
zet jövője érdekében figyelemmel kísérjük, váj-
jon a köszönet és há la érzelme hogyan alakul. 

A nyáron beszélgettünk ilyen kérdésekről, 
ekkor P . t anár úr említette, hogy a cserkész-
táborozás után egy cserkész sem akadt, aki 
megköszönte volna neki a munká já t . S. József 
megköszönte az apródokkal való foglalkozást, 
a többiek közül egyiknek sem ju to t t eszébe, 
hogy köszönetet mondjon. Nagyon csodálkozom 
ezen. Elgondolkoztam a helyzeten. Váj jon mi 
lehet ennek az okai Talán a következő. F. t anár 
úr olyan lelkesen fogta meg a táborozás kér-
dését, olyan sokszor buzdította a cserkészeket 
arra , hogy vegyenek részt a táborozáson, hogy 
végeredményben úgy látszott, min tha F . tanár 
úrnak szívességet tennének azzal, hogy a tábo-
rozáson részt vesznek. S majdnem lígy látszott, 
hogy F. tanár úr az, akinek köszönetet kellene 
mondania a cserkészeknek. Ez a hiba azért 
elég súlyos hiba, mert a cserkészek emberebb 
emberek és magyarabb magyarok óhaj tanak 
lenni. Hogy ezt a hibát a jövőben csökkentsük, 
ebben az évben csak akkor lesz táborozás, ha 
a növendékek maguk kérik F. t aná r ura t arra , 
hogy készítsen elő táborozást. 

Lehet, hogy most valaki ezt gondolja magá-
ban; Azért intézetünkben nem olyan szomorú 
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a helyzet, mint ahogy azt ez a néhány példa 
muta t j a . Aki ezt mondja , annak azt felelem: 
Lehet, hogy igaza van . Azonban ez nem nyug-
tat meg engem. Nekünk arra kell törekednünk, 
hogy ebben az intézetben és az innen kikerü-
lőkben ez a hiba ne legyen, vagy legalább is 
csak minimális mértékben legyen. S minél na-
gyobb a hálátlanság, az önzetlen ragaszkodás 
a társadalmi életben, annál inkább kell egy 
határozot t törekvésnek lennie, amely annak 
megszüntetését célozza. 

Hal lo t tam már olyan magyarázatot a hálá-
val kapcsolatosan, hogy az eszünkbe ju t t a t j a 
a mi gyengeségünket. T. i. azt, hogy másra szo-
ru l tunk, ez a tuda t kellemetlen. Én jobb ma-
gyarázatot tudok adni, t. i. azt, az a tény, hogy 
a há la bennünket másokhoz kapcsol, az erő 
tuda tá t növeli. Öntudatlanul is érezzük, hogy 
nem vagyunk egyedül, valakihez tartozirnk, 
akinek a szellemi v i lága továbbra is támogat 
bennünket. 

Hogy ennek a kérdésnek intézetünkben nem-
csak borús, hanem derűs oldala is van, azt 
egészen természetesnek tartom. Ígéretemhez ké-
pest e r re vonatkozólag is bemutatok néhány 
példát. 

N. L.-től, aki az elmúlt évben végzett, augusz-
tus 8-án levelet kaptam, amely a következőként 
kezdődik: „ Ha visszagondolok a r r a az 5 évre, 
amelyet az Igazgató Űr vezetése mellett — 
mint tanítónövendék — a budai tanítóképző 
falai között eltöltöttem, a hála érzése ébred fel 
szívemben. Felelevenedik előttem az a jelenet, 
amely 5 évvel ezelőtt játszódott le. Édesanyám-
mal együt t bent vol tam az Igazgató Űr szobá-
jában és szinte most is hallom Igazgató Űr sza-
va i t : „Ha alkalmazkodik az intézeti rendsza-
bályokhoz és szorgalmasan tanul, az intézet 
t aná ra i mindig a legjobb akarat tal lesznek irá-
nyában". — Nagy ha t á s t gyakoroltak rám ezek 
a szavak s elhatároztam, hogy a szabályokhoz 
alkalmazkodva k i ta r tóan fogok dolgozni. Elha-
tározásomat igyekeztem valóra vál tani . Azt a 
jóindulatot , amelyet az Igazgató Űr intézeti 
lá togatásom alkalmával jelzett, valóban érez-
tem is mind az Igazgató Űr, mind a t anár urak 
részéről." — Fiúk! Kövessük N. L. ú t j á t ! Tart-
suk meg a szabályokat, tanul junk szorgalma-
san! S akkor okleveles tanító korunkban hálá-
val gondolhatunk vissza erre az intézetre. 

A nyáron N. F.-től, az intézet végzett növen-
dékétől, levelet kap tam, amelyben a következő-
ket í r j a : „Szeretett Igazgató Űr! Azzal a leír-
ha ta t lan hálaérzettel, amelyet ma egy állásba-
jutó fiatalember érez, sietek megköszönni ma-
gas pártfogását , melyet a s.-i kántortaní tói ál-
lás elnyerése ügyében csekélységemnek nyúj-
tott. I lyen hosszú idő után, minden oldalról ki-
próbálva, vádolva, rágalmazva, min t megiga-
zult szép sikerrel választottak meg S. község 
kán to r t an í t ó j ává . . . Amikor ezeket leírhattam, 
ha tá r ta lan hálaérzet erősödik meg lelkemben 
Igazgató Űr iránt. Pár t fogásáva l volt szíves 
előre felhívni rám a kegyelmes püspök úr 
figyelmét, s ennek köszönhettem, hogy a szom-
szédos falukban már előre érdeklődött i rántam. 

Mire a püspök ú r S.-ra érkezett, ezzel fogadot t : 
„Fiam, te vagy az a N. F.?" 

Sz. I., amikor püspöke tanítói állásában meg-
erősítette, a következőket í r t a : „Szeretett jó 
Igazgató Űr! Most, hogy végre kántor taní tóvá 
való választásomhoz kegyelmes atyám, a váci 
püspök Önagyméltósága megerősítése megérke-
zett, örömmel sietek ezt a szeretett jó Igazgató 
Űr ra l közölni, egyben legőszintébb hálámnak 
kifejezést adni. Szeretném most színes, kifejező 
szavakkal papí r ra vetni, így e sorokon át érez-
tetni, amit a jelen pi l lanatban érzek. De nem 
tudok szerény szókincsemben mást, megfelelőb-
bet találni, mint ezt: köszönöm! Igen köszö-
nöm! Köszönök most mindent, amit eddig kap tam 
szeretett jó Igazgató Űrtól. Köszönöm azokat 
az életemre sorsdöntő estéket az irodában, a 
feledhetetlenül szép diákéveket, az idealizmuso-
mat, egyszóval köszönöm, hogy megadta nékem 
az irányt , elindított a helyes úton, amelynek 
végén az eszmények tündökölve hívják, v á r j á k 
az e m b e r t . . . Hálás tan í tványa akarok lenni,, 
de nem szavakkal, hanem cselekedetekkel." 

Az igazi hálának egyik jellemvonása, hogy 
ahhoz semmiféle érdek nem tapad. A hála nem 
a jövőbe, hanem a múltba néz — olyan érte-
lemben, bogy semmit sem vár a jövőben, csak 
a múltér t mond köszönetet. Ebből a szempont-
ból N. F. és Sz. I. levele az igazi hála kifejezői. 
Ök a jövőben egyéni érdekük szempontjából 
nem várnak tőlem semmitsem, hiszen már el 
is helyezkedtek, csak a múl tér t mondanak kö-
szönetet. 

II. I., intézetünk végzett növendéke, egyik 
levelét így kezdi: „A hála, melyet jóságos Igaz-
gató Űr belém nevelt, a szeretet és az nagyra-
becsülés a r ra késztet, hogy életjelt adjak ma-
gamról." Tehát az első szó, amelyet levélben 
leír, a „hála" szó. Mintha ez a levél egyenesen 
a r r a íródott volna, hogy néhány kedvezőtlen 
példa ellenére is bizonyságot tegyen a mellett,, 
hogy már eddig is gondoztuk a hála érzelmét. 
H. I. és társainak elegendő volt az, amit eddig 
csináltunk e téren. Az érzéketlenek szempont-
jából kell, ezt a kérdést még behatóbban meg-
ragadnunk. 

A. A.1 boldogi tanító, intézetünk egykori nö-
vendéke, felmenő rendszer szerint hat éven át 
vezetett egy osztályt. A VI. évben azt í r ta ne-
kem, hogy ha t éven át az a tudat késztette 
fokozottabb munkára , hogy a 6. év végén meg-
nézem a munkájá t , megnézem, hogy a nevelé-
sével és taní tásával miféle eredményt ért el.. 
B á r nagyon sok dolgom volt, úgy éreztem, ezt 
a ragaszkodást viszonoznom kell azzal, hogy 
valóban meg is nézem azt az osztályt, amelyet 
tan í tványunk annyi szeretettel, annyi lelkesedés-
sel ha t éven át vezetett. Olyan szép eredményt 
lát tam, hogy intézetünk büszke lehet egykori 
taní tványára . Látogatásom alkalmából egyúttal 
előadást is t a r to t tam a község vezető emberei 
előtt az iskolai és családi nevelés kérdéséről,, 
amely előadásomba beleszőttem azt a szép ered-

1 Nagy fájdalmunkra 1936 május havában elhúnyt. 
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ményt is, amelyet Á. A. osztályában tapasztal-
tam. 

A pedagógiai órán a r ra is szoktam felhívni 
a növendékek figyelmét, hogy majdan tanító-
korukban az ú. n. rosszakat, a legeihagyottakat 
karol ják fel leginkább. Tanártestületünk ezt az 
elvet nemcsak hangoztat ja , lianem a lehetőség 
szerint meg is valósí t ja . Így az 1933/34. iskolai 
évben ilyen elhanyagolt lelkületű, a lejtő szé-
lén álló növendéket ismertem fel N. L.-ben. 
Amint az itt mutatkozó pedagógiai feladatot 
észrevettem, egyrészt magam fogtam hozzá a 
megmentés munkájához, másrészt az egész ta-
nártestület segítségét kértem ehhez. A tanártes-
tületi értekezlet részére pap í r ra is vetettem nö-
vendékünkre vonatkozó gondolataimat: „Amíg 
nem tanítottam, addig olyan növendéknek tar-
tottam, akire nézve az jellemző, liogy hol bukik, 
hol pedig sorozatos elégségessel ússza meg az 
évfolyamot. Most, hogy tanítom, látom, hogy 
ennek a növendéknek határozott tehetsége van. 
Ez még súlyosabbá teszi a helyzetet. Ugyanis, 
ha a növendék eléggé tehetséges, előmenetele 
pedig állandóan az elégséges-elégtelen ha tára in 
mozog, akkor ott valami más ba jnak is kell 
lennie. Ez a más b a j még az elégtelennél is 
nagyobb aggodalmakat támaszt — olyan érte-
lemben, hogy mit fog ez a növendék majdan 
az életben csinálni?! Úgy lát tam, hogy ennek 
a növendéknek zilált a lelki világa. E ziláltság-
nak a lényege az, hogy a minimálisnál is ke-
vesebbet tanul és előfordul, hogy kellő ok nél-
kül is mulaszt. Még nem romlott , ál talában 
őszintén bevall ja hibáit. Egy alkalommal isko-
lai tapasztalataim alapján megkonstruál tam 
otthoni életét (verseket és novellákat ír, válo-
gatás nélkül olvas könyveket, malomalatti be-
szélgetéseket folytat , cél nélkül sétálgat, jár-
kál, legtöbbször csak a vonaton és a villamoson 
tanul), mire növendékünk megállapította, hogy 
valóban így folyik le az iskolánkívüli élete. 
Tapasztalatom alapján megmondottam, hogy 
értelmi ereje a kettesnél jobb (talán 1-8), s neki 
úgy kell tanulnia, hogy előmenetelének átlagos 
értéke kettesnél jobb legyen. Egy alkalommal 
— ilyen beszélgetéssel kapcsolatosan — a kö-
vetkezőket mondotta: „Ha nem kellene a ked-
vezőtlen multammal küszködnöm, el is tudnám 
érni ezt az eredményt." — Ha most a tanár-
testület minden egyes t ag ja hangozta t ja ezt a 
kötelességét és fokozottan alkalmat is ad ar ra , 
hogy ilyen i rányú javulását bebizonyíthassa, 
akkor talán sikerül ebből a zilált lelki világból, 
amely az életben esetleg rombolni fog, építő-
jellegű szellemi világot formálni. Ügy tapasz-
talom, hogy e növendéknél néha a javulás első 
jelei mutatkoznak, máskor azonban visszaesik." 
S bár az egész tanártestület dolgozott azon, 
hogy ezt a növendékét is megmentse, munkánk 
eredménye az előmenetelben vagy egyáltalá-
ban nem mutatkozott , vagy csak nagyon ke-
véssé éreztette hatását . Ügy látszik, azt hitte, 
ha az év vége felé keményen tanul, akkor majd 
valahogy átcsúszik. Azonban határozottan tud-
tá ra adtuk, hogy egész éven át kell tanulni, 
s aki csak az utolsó hetekben tanul, nem sajá-

t í tha t ja el a tananyagot úgy, hogy átmehessen. 
A végleges bukást csak úgy kerülhette el, hogy 
a vizsgálat előtt k imaradt . Ekkor a r ra kért, 
hogy vegyük fel a jövő iskolai évben újból a 
IV. évfolyamba. Valami nagyon kicsi javulás 
ugyan volt, de azt éreztük, hogy akkor teszünk 
neki jobb szolgálatot, ha egyúttal levegőválto-
zást is a jánlunk. Azért azt mondottam, hogy 
folyamodjék máshová a IV. évfolyamba való 
felvételre. K é t súlyos dolog érintette növendé-
künket: a kilátásban lévő sereges bukás folytán 
való k imaradás és a további felvétel megtaga-
dása. Sohasem szoktunk várni hálát, de olyan 
esetben, mikor a növendék egy sereg tantárgy-
ból bukásra áll, kimarad és a következő iskolai 
évre nem vesszük fel újból, a tapasztalat alap-
ján általában csak kedvezőtlen bírálat szokott 
osztályrészünk lenni. N. L. esetében kellemesen 
csalódtunk. Amikor már egészen bizonyos volt, 
hogy hozzánk vissza nem jöhet, a következő 
levelet intézte hozzánk: 

„Mélyen tisztelt Igazgató Ür! Szerettem volna 
már jóval a vizsga előtt odamenni az Igazgató 
Ür elé és megköszönni azt a végtelen jóaka-
ratot, amelyet velem szemben tanúsított . Ügy 
szerettem volna, ha Igazgató Ür belátott volna 
a lelkembe azóta, amióta Képessynek (V. éves 
növendék) megmutat ta a rólam ír t tanulmányt.2 

Amikor meghallottam, azt hittem, elsüllyedek 
szégyenemben. Azóta megváltozott minden. 
Magamra döbbentem s megundorodtam saját -
magamtól. Nem találom nyugtomat. Lelkemet 
mindig b á n t j a a hálát lanság kínos érzése. Nem 
mertem Igazgató Ür jóságos szemébe nézni, 
szégyeltem magamat . Valami kimondhatat lan 
szomorúság nehezedett rám. Nem tud ta senki 
otthon, hogy mi van velem. — Igen, azóta meg-
változott minden. Nem minden! Én változtam 
meg. Most má r meg merem írni, mert eddig 
attól tar to t tam, Igazgató Ür azt gondolja, hogy 
a bukás elől akarok ezzel a kifogással elmene-
külni. Nem! Magam is csodálkozom, hogy 24 
évem alat t nem akadt senki sem, aki így tudott 
volna rám hatni, így tud ta volna megváltoz-
tatni a 24 éves i f j ú életét. Ó, miért nem talál-
koztam előbb az én megváltómmal1? Miért lát-
tam meg ilyen későn azt a sok szeretetet, jó-
indulatot? — Nem tudom. De tudom, hogy így 
sem késő. Megtaláltam Ö ál ta la az igaz, az egye-
nes utat, amely az Istenhez vezet. Csak most 
látom, ahogy vizsgálom magamat, milyen üres, 
milyen eélnélküli volt, eddig az életem. Csak 
azért tanul tam, hogy egyszer megkapjam az 
oklevelet és a z t á n ? . . . Nem is tudom, mit akar-
tam? Semmit?! — Most má r tudom, mit jelent 
tanitónak lenni. Talán a legszebb hivatás a 
világon, de most már azt is tudom, hogy annak, 
aki taní tani akar, előbb tanulnia kell, hogy 
sok hibájáról le kell szoknia. Lelkileg tökéle-
tesnek kell lennie. Ezeket vizsgálva rá jö t tem 
arra, hogy milyen sok hibám van. Rá jö t tem 
olyan h ibákra is, amiket eddig nem ismertem 
magamban. Megundorodtam magamtól. Féltem 

2 Képessynek ugyanis elolvastam a fentebbi sorok egyik 
részét. 
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a jellemrajzomtól,3 sa já t hibáimtól. De vágy-
tam az egészséges, tiszta élet után. S megkezd-
tem a harcot bűneim ellen. Nagyon uehezeu 
ment! S éppen akkor volt az otthonom köre a 
legrosszabb. Er rő l csak ennyi t : édesapám ott-
hagy t a 7 gyermekét és egy gyönge asszonyt, 
az édesanyámat. I lyen légkörben kellett kristá-
lyosítani a lelkemet. Nem volt kereső, apa nél-
kül maradtunk. — Mennyit szenvedtem én 
akkor és azóta mindig! Bántot t a lelkiismere-
tem, hogy Igazgató ú r milyen végtelen szere-
tet tel akar engemet felemelni. Csatázott, va jú-
dott a lelkem s h a nehezen is, folytat tam az 
önnevelést. Nem mentem sehová többet dél-
utánonkint , — tanul tam. Igaz, hogy nehezen 
ment először. Ügy vi t t volna a vágyam kifelé, 
de olyankor Igazgató Ür jóságos arca tűnt 
elém, hallottam, amint mondja : „Magából kü-
lönb embert akarok nevelni", s ez erőt adott 
a küzdelemhez. Közben rohamosan közeledett 
a május i összefoglalás. Ismétlésekbe kezdtem, 
5—6 pontot is ve t tem fel egy-egy tantárgyból. 
Hányszor talált ot t könyveim mellett az éjfél, 
az egy ó r a . . . És h i á b a . . . Nem! Nem volt 
h iába! Mert a lelkem megszépült, van akara-
tom és van eredmény is. Így például nem írok 
verset , nem korzózok soha a faluban, nem ülök 
ábrándozva, édes semmittevésben stb. Csak 
egy fá j , hogy Igazgató Ür azt hiszi, hiábavaló 
volt minden, amit tett. Ez tesz mostan szomo-
rúvá . tJgy szerettem volna Igazgató Ür elé 
borulni, mint a tékozló f iú és sírni, s í r n i . . . 
Szeretném, ha az Igazgató Ür segítségemre 
lenne további fejlődésemben is. Ügy szeretnék 
mindig ott lenni, ott járni, ahol Igazgató Ür 
van, — úgy cselekedni, ahogy Igazgató Ür 
k ívánja . Szeretném, ha tanácsot adna, ha ki-
ielölné olvasmányaimat a nyá r r a . Nekem dol-
goznom kell a szünetben, hogy megkeressem 
a jövő év tandí já t . De olvasni is szeretnék 
jellemnevelő könyvet. Szeretném a jövőben • 
megmutatni , hogy milyen gazdag vagyok lélek-
ben és ismeretekben. Áldja meg a jó Isten ked-
ves Igazgató Ura t , amiért felemelt egy elme-
rülő lelket. Igaz szívből k íván j a ezt örökké 
hálás taní tványa: N. L." 

Ez a növendék már elment tőlünk, nem vár 
má r semmit sem tőlünk, mégis köszönetet mond. 
Azóta személyesen is volt intézetünkben és 
ú j abb köszönetet mondott munkánkért . 

Azonban nemcsak egyesekben látható és érez-
hető a hála, hanem azokban az évfolyamokban 
is, amelyek ismételten felkeresik az intézetet. 
Igen nagy fokban ju t kifejezésre a hála érzelme 
az Iskolatársak Egyesületében. Az Iskolatársak 
Egyesületének minden gyűlése egyúttal a hala 
kifejezése is. 

Sok hálát észleltem a taní tói továbbképző-
tanfolyamok hallgatóságában. Az 1934. évi tan-
fo lyam hallgatói ezt nemcsak szóban és írás-
ban jut ta t ták kifejezésre, hanem pénzadomány-

3 Ugyanis a jobb ú t r a térése érdekében felajánlot tam 
neki, hogy osztá lytársai őt is jellemezni fogják ha kívánja. 
Azonban ez elől azzal tért ki, hogy majd később. Ügy 
éreztem, előbb különb akar lenni, hogy azután ez a különb 
mivolta is kifejezésre jusson a jellemrajzokban. 

ban is. Ötven pengőt ad tak a következő kísérő 
sorokkal: Annak a szegénysorsú V. éves nö-
vendéknek aki lélek szerint F rank igazgató úr 
legkiválóbb tanítványa." 

Ha összehasonlítjuk a kedvező és a kedve-
zőtlen eseteket, akkor örömmel kell megállapí-
tanunk, hogy több a kedvező mint a kedvezőt-
len példa. Azonban még mindig a r ány l ag sok 
a szomorú jelenség. Tá rgyam természeténél 
fogva eddig inkább a volt növendékekről be-
széltem. Most próbáljuk ezt a kérdést a jelen-
legi növendékek lelkébe vetíteni. Általánosság-
ban azt mondom: törekedjenek magukban olyan 
lelkivilágot kialakítani, hogy egyrészt az első 
csoportban említettek önző világától mentesek 
lehessenek, másrészt pedig követhessék a másik 
csoportban említettek szép példáját. Az ilyen 
lelkivilág nem adódik magától és nem adódik 
egyszerre. E r r e már most kell megfelelő cse-
lekvésekkel elkészülnünk. Hogy mit kell ten-
nünk, e r re jó kiinduló pontul szolgálhatnak 
a következő kérdések. 

1. Vá j jon hálás voltam-e eddigi taní tóim ós 
tanára im i rán t azzal, hogy az illető iskola el-
végzése u tán felkerestem-e őket személyesen 
vagy í rásban? Váj jon imádkoztam-e értük? 
Váj jon az elsőévesek í r tak-e a nyáron a volt 
igazgatójuknak vagy osztályfőnöküknek? Mi-
lyen lelkülettel gondolnak vissza r á j u k ? Mi-
után a hálának egyik ismertető jegye a kitar-
tás, azért azt is kutassák, váj jon ki tar tóak 
voltak-e ebben a kérdésben? — Fiúk! Kívána-
tos ebből a szempontból nagyon szigorú ön-
vizsgálatot ta r tanunk és, ha kénytelenek va-
gyunk magunka t elmarasztalni, akkor siessünk 
az elkövetett hibát jóvátenni. 

2. A hálának"egyik fontos neme, hogy ipar-
kodjanak magukban tovább ápolni azokat az 
értékeket, amelyeket eddigi tanítóiktól, taná-
raiktól kaptak. 

3. Vessék fel magukban a kérdést, váj jon 
sikertelenségek esetén magukban, vagy a tanár 
urakban keresték-e a hibát . Aki a t anárurak-
ban kereste a hibát, az kétségtelen jelét adja 
annak, hogy hálátlan. 

4. Vessék fel magukban a kérdést, váj jon 
szüleik i r án t vaió hálából pontosan eivégezték-e 
otthoni és iskolai kötelességüket? Megtartót-
ták-e az otthon ós az iskola szabályait? Tanul-
tak-e olyan vasszorgalommal, hogy ezzel szü-
leik áldozatkészségét meghálál ják? Minden 
egyes növendék a s a j á t egyéni körülményei 
alapján külön kérdéseket is vessen fel magá-
ban. Így például az a növendék, aki a nővéré-
től kap támogatást , vesse fel a kérdést, hálás 
volt-e a nővére iránt, a kapott segítségért. 

5. Aki az intézettől kapot t bármiféle segítsé-
get, vesse fel magában a kérdést^ v á j j o n ki-
fejezte-e ezért hálás köszönetét ós küldött-e a 
Mindenekalkotójához a segítőkéz érdekében egy 
hálás fohászt? De vesse fel magában azt a kér-
dést is, vá j jon nem volt-e követelődző, azaz 
nem gondolta-e, hogy ezt a segélyt kötelesek 
neki megadni. Aki ilyenben kénytelen önmagát 
elmarasztalni, gondoskodjék a tisztogatásról. 

6. Vessék fel magukban a kérdést, vá j jon az 
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eddigi köszönetmondásaik gépiesek voltak-e 
vagy pedig lélekből jöttek-e. Különösen szere-
tettel hívom fel a figyelmüket ar ra , hogy ked-
ves, szép, derűs, elégedett lélekkel mondjanak 
köszönetet mindazokért, amiket kapnak. Nem 
elegendő a köszönet külső kifejezése, hanem 
egészséges lélekből fakadó köszönetre van szük-
ség. A köszönet ne ajak-gimnasztika, hanem 
szív-gimnasztika legyen. í g y próbál janak erre 
a kérdésre őszintén választ adni: Tudok-e de-
rül ten köszönetet mondani? 

7. Vessék fel magukban a kérdést: Tudnak-e 
az osztályzattól függetlenül is tanulni. Az ön-
zetlenség ugyanis az osztályzattól független 
tanulást is kíván. Az ilyen lelki berendezés 
állandó tanulást jelent és k izár ja az úgyneve-
zett számítást. Az helyes, ha nagy erővel törek-
szenek arra, hogy jó bizonyítványuk legyen, 
az azonban nem helyes, ha az osztályzatban 
csúcsosodik ki minden iparkodásuk. Nagyon 
örülök annak, aki a r r a törekszik, hogy minél 
jobb bizonyítványa legyen, azonban aki csak 
az osztályzatért tanul, ott nagyon közeli az 
a veszedelem, hogy az életben minden munká t 
abból a szempontból fog mérlegelni, vá j jon 
ezért a munkáér t fizetnek-e külön vagy sem. 
Anyagias lesz. Az életben nagyon sok munká t 
a külön fizetésre való tekintet nélkül is meg 
kell csinálnunk. Az önzetlen munkálkodás gon-
dolatát már itt az intézetben meg kell szoknunk. 

8. Vessék fel magukban a kérdést, vá j jon 
tudnak-e lélekkel olyan munkakörökben dol-
gozni, amely munkáér t osztályzat nem jár . 
I lyen munkakörök: az önképzőkör, a segítő-
egyesület keretében folyó munka, a kul túr-
estéken való közreműködés, a cserkészapródok 
vezetése, a vörös-keresztesek vezetése, a szív-
gárda vezetése, az ünnepélyek rendezése körül 
való munkálkodás stb., stb. Ezekben a mun-
kákban van sok önzetlen mozzanat is. Vessék 

Lapunk két előző számában megjelent cik-
kek keretében főleg a vázlatkészítésről szól-
tam. Most az előkészülés módjá ra óhajtok rá-
muta tn i úgy, hogy a r ra példákat nyúj tok. 

Feltételezett előzmény, hogy a Tantervi Uta-
sítást ismerem. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy előkészülés közben ne nézegessem s a lel-
kemben esetleg elhomályosult részleteket be-
lőle fel ne ú j í t sam. 

Mondjuk, liogy a I I I . osztályban „Temetik a 
pintyőkét" című olvasmány tárgyalására ké-
szülök elő. Előkészülésem első lépése, hogy 
megismerjem az olvasmány ta r ta lmát és meg-
állapítsam annak alapgondolatát. Az olvasmány 
ez: 

Temetik a pintyőkét. 
Szegény kis p in tyőke ! Reggel m é g vígan üdvözöl te a 

fe lke lő napot , mos t meg ott f eksz ik a vén fa tövében 
mereven , m o z d u l a t l a n u l . . . Meghalt . 

fel magukban a kérdést, vá j jon tudnak-e tár-
saikon önzetlenül segíteni? 

9. Vessék fel magukban a kérdést, vá j jon 
tudnak-e megfelelni azoknak a felhívásoknak, 
amelyek a r r a i rányulnak, hogy valaminek a 
megtétele ugyan nem kötelező, csak ajánlatos. 
Így például mennyire olvasnak olyan műveket, 
amelyek elolvasása kívánatos? Mennyire törek-
szenek az országot sa j á t kezdeményezésük alap-
ján nyár i kirándulások ú t j án megismerni? 
Ezekben a munkákban is kifejezésre jut bizo-
nyos önzetlenség. 

10. Vessék fel magukban a kérdést, tudom-e 
már önzetlenül szeretni a gyermeket? Átéltem-e 
már a Szentírás következő szavainak mélysé-
ges értelmét: „Engedjétek hozzám a kisdede-
ket!" 

11. Vessék fel magukban a kérdést, vá j jon 
nemzeti ünnepek alkalmával , a hősök emlék-
ünnepén, a temetőben való zarándoklásaink 
alkalmával stb. él-e a lelkükben az igazi hála 
és kegyelet azok i ránt , akikről megemléke-
zünk? Állapítsák meg, vá j jon ez alkalmakkor 
legalább egy érzéssel gazdagabbak lettek-e? 
Vagy pedig minden úgy maradt , mint aho-
gyan volt. 

12. Vessék fel magukban a kérdést, váj jon 
tudnak-e egy-egy siker u tán hálát adni a 
Mindenhatónak? Állapítsák meg, hogy kérő és 
hálaadó imájuk milyen viszonyban vannak! 
Vannak emberek, akik kérni tudnak, de meg-
köszönni valamit, há lá t adni nem tudnak. 

A nemzeti életnek legfőbb ereje az egység. 
Az önzetlenség és ennek első jellemvonása: a 
hála a nemzeti egység egyik legfőbb tényezője. 
Abban a tudatban, hogy Rákóczi önzetlensége 
segít bennünket abban, hogy i f júságunk a 
tárgyal t értelemben részese legyen a nemzeti 
egység gondolatának, az 1935/36. iskolai évet 
megnyitom. 

(Folytatás.) 

Nem ellenség ka rma i tó l pusz tu l t el, h a n e m úgy hal t 
meg hir te len. Azt sem tudn i mitől . 

Amint h a j n a l h a s a d t a k o r fe lébred t édes á lmából , 
rendbehoz ta összekúszál t tollai t s röpü l t a f o r r á shoz . 
Előbb bele tekinte t t a k r i s tá ly t i sz ta vízbe s megnézte 
magát, vá j j on r endben van-e egészen. Azután ivott 
egyszer, kétszer , h á r o m s z o r a kr is tá ly t i sz ta for rásv íz -
ből. Majd odarepül t , ahol ap ró cse rmelykén t fo lydogál t 
a víz. Egysze r re : hoppsz! — benn állt a vízben. Aztán: 
pacs, pacs, pacs! — vígan lubickol t a csermelyben . 

— Hincs, hincs, h incs! . . . Jó reggelt, p a j t á s ! — 
hangzik egyszerre mellet te . 

Amint fe l tekintet t , ott lá t ta a pa j t á s t , akivel csak az 
este beszél tek össze, hogy itt f ognak reggel ta lá lkozni . 
Azt a k a r t a megelőzni , azér t sietett úgy. 

— Hincs, hincs, h incs! . . . Jó reggelt! — adta vissza 
a jókívánságot . 

Amikor a p a j t á s is elvégezte a fü rdés t , víg szó mel-
lett e l repül tek. 

Hogy aztán mi tör tént velük, hol j á r t ak , mit csinál-
tak, azt senki sem t u d j a az egész e rdőben . 

Úgy délfelé vetődött haza a kis p in tyőke , de hogyan!. . . 

A T W Í T Á M M V A L Ó E L Ő K É Ü Z Ü L É Ü 

É S V Á Z I i A T K É S Z Í T É S 
í r t a : D R O Z D Y G Y U L A 
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Alig tudo t t m á r röpüln i , i nkább csak ugrál t ágról-ágra, 
az t is f á r a d t a n , nehezen . Aztán leült az ágra , kis fe jé t 
l ehorgasz to t ta és ült szótlanul . Megi jedt c s a l á d j a h iába 
faggat ta , hogy mi a b a j a , nem tudo t t m á r szólni. Aztán 
c sak : zsupsz! — leesett a fáról , •— meghal t . 

Lehet , hogy va lami mérges b o g y ó b a kóstol t bele. 
Lehet , hogy valami mérges legyet nyelt . Ki t u d j a ? 
A jó p a j t á s nem ke rü l t vissza, hogy m e g m o n d h a t t a 
volna. 

A kis p in tyőke ott fekszik a p u h a m o h á n . Pici csőre 
n e m nyí l ik m á r több énekszóra . 

É d e s a p j a , édesany ja , kis testvérei megs i r a t j ák . A 
f ü r g e m ó k u s , az e rdő h í r a d ó j a megál l mellet te, hogy 
a más ik p i l l ana tban vigye a h í r t t ovább : 

— Meghal t a p in tyőke! Meghalt a p in tyőke! 
Egyszer re csak ha lk szellő t á m a d . A levelek meg-

m o z d u l n a k . . . Mintha va l amenny i ból in tgatva mon-
d a n á : — Úgy van! Ügy van! Meghal t a p intyőke. 

De megmozdu l a ha rangv i r ág is. E lőbb csak egy, 
m a j d kel tő, m a j d tíz, húsz egyszerre zengi a temetésre 
hívót és szólót. A szellő átveszi és zeng a bús ha rang-
szó végig az erdőn . . . 

Összegyűlnek az e rdő lakói, hogy még egyszer lát-
has sák a kis pintyőkét , aki t úgy szeretet t mindenk i . 

De a h ívó szót megha l lo t t ák az erdő, mező sírásói 
is : a t eme tőboga rak . Azok a gyors röp tű , e rős lábú bo-
garak , amelyeknek az a h iva tásuk , hogy a legszomo-
r ú b b dolgot végezzék. E lő jö t tek h á t ők is. E lőbb csak 
egy, m a j d mindig t öbb és több, végre együtt volt 
vagy tíz. 

A s í rásóbogarak k ö r ü l r ö p k ö d i k a kis halot ta t . Az-
tán h á r o m - n é g y a lábúvik és ott kezdenek dolgozni se-
rényen . Az első l ábukka l k a p a r j á k a földet . Amit fel-
k a p a r t a k , azt a há tu lsóval m i n d j á r t h á n y j á k m a g u k 
mögé. Ott meg átveszik a külsők, ak ik tovább kapa r -
ják . Egy ideig dolgoznak, a p in tyőke teste pedig süly-
lyed, süllyed mindig l e j j ebb a s í rba . Aztán p u h a mo-
h á t r a k n a k rá. Ezt te lehint i a szellő f inom homokka l , 
v i rágmaggal , hulló falevéllel. 

Mire elkészülnek a s írásók, este van. Este, szép, 
csendes este. 

H a z a m e n n e k a szorga lmas m u n k á s o k . Hazas ie t min-
den élő lény. Csend van . . . csak a p in tyőkék énekl ik 
s z o m o r ú a n az esti i m á t . . . S m i n t h a el-elcsuklana 
egy ik-más ik h a n g j a . . . 

Miközben az olvasmányt átolvasom, magam 
is gyönyörködöm annak szépségeiben. Képze-
letben ott vagyok magam is az erdőben. Ott a 
pintyőke ébredésénél, a pa takban a fürdésnél, 
a pa j tássa l való beszélgetésnél. Képzeletben 
átélem a jelenet minden mozzanatát, amely a 
pintyőke víg, gondatlan életét varázsolja elém. 
Aztán ott vagyok a beteg pintyőke hazaérke-
zésénél. Magam előtt látom a nehezen száll-
dosó, az ágon gubbasztó, beteg, szótalan pintyő-
két és az ijedten, de részvéttel, szeretettel fag-
gató családot. És látom, amint pintyőke leesik 
a fáról, — s meghal. Én is a hozzátartozókkal 
érzek. Szánom, végtelenül sa jnálom a pintyő-
két. De lehet azt szánni, s a j n á l n i ? . . . Lehet. Ki 
ne szánná a beteg s ki ne sa jná lná az elhullott 
madara t? Azt hiszem, azt mindenki szánja, 
sa jná l j a , még akkor is, ha nem lát ja , hanem 
olvassa. 

És látom a mókust, az erdő híradóját , amint 
szerte az erdőben ágról-ágra ugrálva viszi a 
h í r t : — Meghalt a pintyőke! — Meghalt a pin-
tyőke! Érzem, hogy szellő támad s látom, hogy 
a levelek megmozdulnak, bólintgatnak. Elkép-
zelem az erdő harangvi rága inak mindig foko-
zódó mélabás hangját , amit a szellő felkap és 

visz, visz szerte az erdőbe, ahol már minden és 
mindenki szomorá. Hogyne! Hisz meghal t a 
pintyőke az erdő kedvence. 

Elképzelem a temetőbogarak megjelenését, a 
sírását, a temetést, s a csendes estében a pin-
tyőkék fá jda lommal telt el-elcsukló gyász-
énekét. 

Gondolatban így átélem az olvasmányt s ma-
gam is gyönyörködöm annak szépségeiben. Szó-
val, élménnyé alakítom lelkemben azt, ami t ta-
ní tani akarok. H a mindez hiányozna az én lel-
kemből, vá j jon átültethetném azt gyermekeim 
lelkébe? Nem. És százszor nem, mert csak abból 
adhatok, amim van. Ha a tárggyal kapcsolat-
ban nincs érzésem, nincs gondolatom vagy ha 
van is csak felszínes, felületes, silány, akkor 
nem taní thatok jól, szépen és eredményesen. 

Az olvasmány ta r ta lmának átélése u t án ke-
resem annak alapgondolatát. Mert az olvas-
mányban leírt eset központjában szomorú ese-
mény áll, azért az alapgondolatot így állapít-
hatom meg: A szánalom érzelmének felkeltése 
és mélyítése, ami egyben célja is az olvasmány 
tárgyalásának. És kell e z ? . . . Kell, mer t kiet-
len, s ivár annak az embernek a lelke, aki a szo-
morú eseteket közömbösen, minden szánalom 
nélkül nézi. A szánalom nemes emberi vonás, 
amit gyermekeim lelkében minél többször fel 
kell keltenem, fejlesztenem, mélyítenem. I t t a 
pintyőkét fogja szánni, sajnálni , amit alkalom-
adtán átvisz ember társa i ra is. S a szánalom 
érzelmének könnyű lesz megjelennie, mer t hi-
szen már jár tabb, csiszoltabb lesz az az út, 
amely valamely szemlélet hatása alat t a szív-
hez vezet. 

Előkészülés közben most meg azt keresem, 
hogy vá j jon humán- avagy reál tárgyú-e az ol-
vasmány. Mert az alapgondolat a szánalom fel-
keltése és mélyítése, természetes, hogy humán-
irányú. Igen, de ott vannak a temetőbogarak s 
annak a megismertetése, hogy miféle szerepük 
van a természetben. Ezzel meg reális ismeretet 
nyújtok, tehát az olvasmány reál i rányú is le-
het. Az Utasí tás pedig másként k ívánja a reál-
és másként a humáni rányú olvasmányok tár-
gyalását. H a mégegyszer áttekinteni az olvas-
mányt, azt látom, hogy az író a temetőbogara-
kat és azoknak a természetben való szerepét 
szépen felépített elbeszélés keretében ismertet i 
meg. A gyermek nem is veszi észre, hogy ő 
most természetrajzot is tanul, mert az szépen 
beleolvad az olvasmánynak érzelmi vonatko-
zású részébe. Éppen azért az olvasmányt hu-
máni rányúnak veszem s úgy is tárgyalom. 

Mikor az olvasmányon így végighaladtam, 
most már azt keresem, hogy gyermekeimnek 
miféle élményük, ismeretük lehet ennek az ol-
vasmánynak tar ta lmával kapcsolatban. Isme-
rik-e a pintyőkét, a mókust, a temetőbogarakat, 
a harangvirágot , amelyekhez az olvasmány 
kapcsolódik? H a ismerik, ha nem, szemléltetni 
fogom. H a rendelkezésemre áll a pintyőkét, mó-
kust kitömve, a temetőbogarat preparál t álla 
pótban, a harangvirágot természetben. H a ez 
nem állna rendelkezésemre, akkor mindezeket 
képen, esetleg rajzon szemléltetem. H a n e m tu-
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dom, hogy nekem az olvasmány tárgyalása köz-
ben a sorok között is olvastatnom kell. A szo-
morú hír t a mókus, a harangszó, a szellő nem-
csak a pintyőkéknek mondta meg, hanem a 
többi madárnak, állatnak, virágnak, az egész 
erdőnek is. Éppen azért jó, ha az erdő lakói-
ból, virágaiból minél többet állítok a gyerme-
kek elé. H a nem szemléltethetem, legalább 
megemlítem ezeket is, hogy minél szélesebb 
körre ter jedjen ki a szánalom, a részvét. 

Gyermekeim, ha nem is pintyőkét, de mást 
sajnál tak, szántak már . Halálesettel kapcsolat-
ban lehet már élményük, ha más nem, hallhat-
ták, hogy temetésre harangoztak s temetést is 
láthat tak, miközben a szánalom, a részvét meg-
jelent lelkükben. A tanításhoz ebből kell kiin-
dulnom, az olvasmányban leírt eseményt ehhez 
kell kapcsolnom. 

Most meg ezt nézem, hogy a sorok között el-
re j te t t gondolatok és érzelmek közül a tá rgya-
lás keretében mit kell felszínre hoznom. Ismét 
olvasni kezdem az olvasmányt s megállapítom, 
hogy a pa takpar t i köszönésig nincs semmi rej-
te t t gondolat a. sorok között. I t t elég lesz, ha a 
helyzetet híven elképzeltetem. Ott azonban 
már van re j te t t gondolat, ahol arról van szó, 
hogy reggel a pintyőke a pataknál megelőzte 
társát , paj tását . A kedves versenyzést aligha 
veszik észre gyermekeim, i t t tehát segítenem 
kell, s a sorok közti olvastatással, helyzetke-
restetéssel felszínre hoznom. Aztán ott van az 
egésznapi bolyongás, meg a jó pa j tás eltűnése. 
Hol bolyanghat takl Hová tűnhetet t el a jó 
pajtás'? Mitől halt meg a pintyőke? — Ezek 
mind-mind olyan kérdések, amelyeket gyer-
mekeimnek tá rgya lás közben meg kell fejtenie. 
Sőt tárgyalás közben a r ra is ki kell térnem, 
liogy másnap is temethettek az erdőben, mer t 
előkerülhetett a jó pa j t á s is. Ha ez nincs is szó-
szerint leírva az olvasmányban, de sejthető, 
megéreztethető. Az elképzelés megindításához 
elég lesz ez a kérdés: — De hová lett a másik 
pintyőke? 

Nem í r j a meg azt sem az író, hogy kik gyűl-
tek össze a temetésre. Csak annyi t mond, hogy 
az „erdő lakói". Ez elég arra , hogy ki tér jek az 
erdő többi lakójára, azok szomorúságára, gyá-
szára. Ott a v a r j ú és a feketerigó, akik, mint 
illik, feketében jöttek. Az egyik harká ly is 
tisztes fekete ruhá t öltött, némelyik meg csak 
fekete kalapot. A széncinkének is fekete volt a 
kalapja. A fülemüle ugyan szürkébe jött, de 
annál szebb gyászdalt énekelt. A sárgarigónak 
éppen nem volt fekete ruhája , de azért ta lán 
legszebben zokogott. A szarvasbogarak, a kati-
cák, a cincérek szomorúan álltak, hallgattak s 
csak magukban zokogtak. A nyuszi gyásza je-
léül lehaj tot ta a fülét . Mindezek tárgyalás köz-
ben egy kis képzeletindítással a sorok közül 
jönnek elő. Az sincs megírva szószerint, hogy 
a sírra, a kegyelet jeléül virágot szoktak tenni. 
Nincs megírva, de ott van a sorok között, mi-
kor az író azt mond ja : „Ezt telehinti a szellő 
finom homokkal, virágmaggal , hulló falevéllel." 
Sőt ebből még többet kell kiolvastatnoin. Azt, 

hogy a finom homok a mag csírázásához kell, 
a hulló falevél pedig a mag téli betakarásához. 
Ez természetrajzi ismeret s ugyancsak az a 
temetőbogarak ismertetése és m u n k á j a is, amit 
szintén a sorok közötti gondolatok előhívásával 
fogok nyúj tan i szemléltetéssel kapcsolatban tár-
gyalás közben. Aztán ott van az utolsó mondat: 
„S mintha el-elcsuklana egyik másik hangja." 
Nincs megírva, hogy miért. Eat is a sorok kö-
zül kell kiolvastatnom. 

Aztán azt keresem, nincs-e az olvasmányban 
olyan szó vagy mondat, melyet a gyermekek 
ne értenének meg. Ebből a szempontból is át-
nézem az olvasmányt s megállapítom, hogy 
annak nyelvezete igen finom s az minden szava, 
mondata a gyermek nyelvezetének fejlettségé-
hez szabott. Ha lenne ilyen szó vagy mondat, 
gondoskodnom kellene arról, hogyan magyará-
zom meg, nem kiragadva, hanem annak a gon-
dolatkörnek tar ta lmával szoros kapcsolatban, 
amelyben a szó vagy mondat előfordul. 

Aztán ismét az olvasmány ta r t a lmát nézem 
s ezzel kapcsolatban megállapítom azt a hang-
nemet, amely hozzáülik s amelyet tárgyalás 
közben követnem kell. Ez mélabús, szomorú, te-
hát ennek megfelelő hangon kell nekem is ol-
vasnom s ezt a hangot kell kívánnom a gyerme-
kektől is. Kissé vidámabb, talán ott lesz a 
hangnem, ahol a pintyőke fürdik, de ez is csak-
h a m a r visszaesik a szomorúságot kifejező hang-
nembe. 

Mikor így az olvasmány ta r ta lmában ós gon-
dolatában elmerültem s annak kiaknázható ér-
tékeit megtaláltam, a tárgyalás módjának mi-
ként jé t itt-ott megállapítottam, akkor építeni 
fel a taní tás menetét s készítem el a vázlatot 
így: 

Temetésről, részvétről van szó. Tárgyalás 
közben a szánalom, a részvét érzelmét kell fel-
keltenem, mélyítenem, tehát először arról kell 
gondoskodnom, hogy a gyermekek lelkében ha-
sonló érzelem ébredjen fel azért, hogy az ol-
vasmány tar ta lmát átérezhessék. Az előkészí-
tésben tehát a községben előfordult haláleset-
ről, a liarangozásról, a temetésről fogok be-
szélgetni, miközben a hozzátartozók bánatára, 
szomorúságára s az ezt kifejező s í rás ra is rá-
mutatok. A vázlatba csak annyit i rok: I. a) Te-
metés a községben. 

Igen, de nekem át kell hajolnom a r r a a teme-
tésre, amely az erdőben folyt le. Legjobb lesz, 
ha ezt a célkitűzés keretében végzem el, amely 
úgy fog hangzani: Egyszer az erdőben is meg-
halt valaki, akit mindenki ismert és szeretett. 
Hogy hogyan történt a haláleset s hogyan te-
mették azt cl, aki meghalt, elolvasom. A váz-
latba csak annyit i rok: b) Célkitűzés áthajtás-
sal. 

Mert az olvasmány művészi egész s mert fő-
leg humánirányú, felolvasom az olvasmányt. 
Az már a tárgyalás, tehát a vázlatban római 
II-vel jelzem s ezt i rom: II. a) Az olvasmányt 
felolvasom. 

A felolvasás közben bizonyára sok minden 
megragadta gyermekeim lelkét, azért elmonda-
tom velük azt, ami az olvasmány első bemuta-
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tása után lelkükben felszínen marad. A vázlat-
ban ezt így jelölöm: b) A gyermekek beszámol-
nak arról, ami az olvasmányból lelküket leg-
jobban megragadta. 

Most az olvasmányt gondolatcsoportonként 
tá rgyalom ágy, hogy egy gondolatcsoportot el-
olvastatok, aztán az abban rej lő helyzeteket, 
gondolatokat és érzelmeket felszínre hozom. 
Ahol kell szemléltetek, kutat tatok, kerestetek. 
Ebből a szempontból meg kell állapítanom, 
hogy az olvasmányt hány gondolatcsoportra 
oszthatom. Átnézem az olvasmányt s megálla-
pítom annak gondolatcsoportjait , ami t a váz-
latban így jelölök: c) Az olvasmányt gondolat-
csoportonként tárgyalom: 1. Meghalt a pin-
tyőke. 2. Az utolsó reggel. 3. A pintyőke ott-
hon. 4. Elterjedt a hír az erdőben. 5. Megjelen-
nek a temetőbogarak; a temetés. 6. A szomorú 
este. 

Eddig gyermekeim először egészben, majd ré-
szenként tárgyalva s a nevelési értékeket kiak-
názva foglalkoztak az olvasmánnyal. Most, 
hogy az olvasmány, mint egységes művészi al-
kotás álljon előttük, mégpedig a re j te t t részle-
tek is megvilágítva, az olvasmányt megszakí-
tás nélkül olvastatom át^ miközben a r r a törek-
szem, hogy a gyermekek az értelmet és érzel-
met egyaránt visszaadó hangon olvassanak. 
A taní tásnak ezt a mozzanatát a vázlatban így 
jelzem: d) Az olvasmányt megszakítás nélkül 
átolvastatom. 

A tárgyalás után a begyakorlás következik, 
amire az első órán aligha kerülhet sor, de fel-
tétlenül szükséges, mer t tudom azt, hogy osz-
tályomban nem minden gyermek tud egyenlően 
jól és szépen olvasni. Meg aztán nemcsak olva-
sást tárgyalok, hanem olvasni is tanítok. A be-
gyakorlás keretében tehát az lesz a teendőm, 
hogy a folyékonyan és természetes hangon való 
olvasást gyakoroltassam. Gyakorlás közben 

mintaolvasást is tar tok azért, hogy a szép fel-
olvasásra példát mutassak. Ezt a mozzanatot 
vázlatomban így jelzem.: I I I . a) Az olvasás gya-
korlása. 

Végül a r r a is törekednem kell, hogy a gyer-
mekek lelkébe minél jobban mélyítsem a tár-
gyalás közben felszínre került nevelői értéke-
ket. Egyrészt azért, másrészt pedig azért, hogy 
a rajzolásközben történő átéléssel az olvas-
mányban leírt több mozzanatból álló eseményt 
is megrögzítsem, illusztratív módon rajzolta-
tok is. Az olvasmánynak ezeket a mozzanatait 
rajzol tatom le: 1. A felébredő pintyőke. 2. A 
fü rdő pintyőke. 3. A beteg pintyőke. 4. Meghalt 
a pintyőke. 5. Viszik a gyászhírt . 6. Pintyőke-
temetés. 7. A virágos pintyrőkesír. Ezt azonban 
a vázlatban csak így jelzem: b) Az olvasmány 
illusztrálása. 

Ennek az előkészületnek a lap ján a vázlat te-
há t ez lesz: 

Temetik a pintyőkét. 
I . a) Temetés a községben. 

b) Célkitűzés áthajlással . 
I I . a) Az olvasmányt felolvasom. 

b) A gyermekek beszámolnak arról, ami az 
olvasmányból lelküket legjobban meg-
ragadta . 

c) Az olvasmányt gondolatcsoportonként 
tá rgyalom: 

1. Meghalt a pintyőke. 
2. Az utolsó reggel. 
3. A pintyőke otthon. 
4. E l t e r j ed a hír az erdőben. 
5. Megjelennek a temetőbogarak; a te-

metés. 
6. A szomorú este. 

d) Az olvasmányt megszakítás nélkül át-
olvastatom. 

I I I . a) Az olvasás gyakorlása. 
b) Az olvasmány illusztrálása. 7Folytatjuk.) 

Pannonföldi hegyes tájék. A Magyar Föld—Magyar Faj I. kötetének (írta Princz Gyula) 
műmelléklete. (Megkisebbítve.) 
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Ismertem valakit , aki nem volt építész s 
mégis vállalkozott rá, hogy házat épít más 
valaki számára, aki ugyancsak nem konyított 
az építészethez. A felhasznált anyag elsőrendű, 
a munka is kifogástalan volt, de mire a mű el-
készült, esak akkor sült ki, hogy lépcsőről el-
felej tet tek gondoskodni. 

Az indiai nevelésnek is az a hibája, hogy 
alsó és felső fokozatainak összeköttetéséről nem 
tör tént gondoskodás. Ekként a földszint kény-
telen viselni az emeletnek a terhét is, de maga 
nem használhat ja azt. 

Hogy a nevelés élő s nem mechanikus folya-
mat, az épp annyira elfogadott, mint állandóan 
szem elől tévesztett tény. Módszer és fölszerelés 
dolgában lehetséges az alkalmazkodás, de az 
kétségtelen, hogy mindenekelőtt életet kell a 
nevelésbe lehelni. Az életet folytonos erőfeszí-
tések jellemzik, magáért az életért. Erős vita-
li tású társadalom szüntelenül abban az irány-
ban nyi lvání t ja akaratát , hogy megélni és ta-
nulni óhajt, vagyis küzd az élelemért és a 
tudásért . 

Nyugaton nagy jelentőséget tu la jdoní tanak 
a népélelmezésnek. Ez Indiában, ahol türelme-
sen szenvedik az éhséget, ismeretlen. I t t csak 
kevesen akadnak, akik napjában kétszer is ét-
keznek, a többiek pedig a sors mostohaságának 
róják fel éhségüket s bizony alig kerülhetik el, 
hogy ellátottságuknak keskeny ösvényéről át 
ne síkoljanak a halálba. Az ebből származó 
élettelenség nem mérhető kizárólag a halálozási 
arányszámmal. Ha meg lehetne mérni a nyo-
mort, kétségbeesést, élhetetlenséget, a betegsé-
gekre való hajlamosságot, akkor világosan lát-
hatnók, hogy a halál miként hány f i t tye t az 
életnek, India egyik végétől a másikig. 

Ugyanígy állunk a neveléssel is. Nincs az a 
polgárosult társadalom, amely e l tűrné azt a 
lélekölő barbárságot, a népiéleknek azt az el-
nyomását , hogy a tudás csak a legfelső réteg-
nek néhány hüvelykjé t hassa át s ekként a 
szellemi életnek csupán vékony sávja lebegjen 
az alul elterülő óriási pusztaságnak csökönyös 
lomhasága felett. Vannak kisebb bolygók, 
amelyek mindig egyazon felüket ford í t ják a 
N a p felé s ennek folytán örökös különbséget 
muta tnak megvilágított és sötét felük közt. 
Ugyani ly istenverte az a társadalom is, amely 
csak az egyik, mégpedig kisebb felének ju t t a t j a 
a tudás világát, a nagyobbikat meg állandó 
szellemi sötétségben ta r t j a . 

Felhozhatni azt az érvet, hogy India társa-
dalma még teljes virágzása idején is két 
részre, a tanul takra s a tudat lanokra oszlott. 
A szubtilis nyelvtani és logikai vitatkozások, 
melyek az akkori iskolákban folytak, csak a 
punditok (ind tudósok) küzdőterére szorítkoz-
tak, de a széles néprétegek egyáltalában nem 
vettek részt e szellemi tornákban. Ezt meg-

* Ez t a cikket a Londonban megjelenő „The new Era" 
című tanügyi folyóirat nyomán közöljük. Szerk. 

engedem, hisz' az ilyen pedáns lovagjátékok 
mindenütt távolál l tak az élettől. De hangsú-
lyoznom kell, hogy az a tudás, mely ha jdan a 
legfelsőbb ormokon keletkezett, ú ta t talál t le-
felé is és ugyanama kul túrának hul lámai t 
árasztot ta az ország különböző értelmi szint-
jeire. S evégből nem is volt akkor szükség 
mechanikus oktatási intézmények alapí tására. 
Ugyanannak a bölcsességnek eleven ereje ha-
tot ta át egész társadalmi szervezetünket, aká r 
az éltető vér a testet: egyes erek lehettek tá-
gabbak, mások szűkebbek, de végtére is mind-
annyian ugyanaz t a testet hálózták át s ugyan-
azt a vér t keringették. 

Az erdő bőségesen v issza ju t ta t ja a ta la jba , 
amelyből maga is él, az éltető anyagokat s 
ezzel gondoskodik gyökerei számára arról a 
táplálékról, amelyre a magasban növekvő gyü-
mölcseinek szükségük van. Ennek köszönhető, 
hogy az erdőnek a ta la ja megmarad erdőtermő-
nek s nem válik sivataggá. Így volt ez ha j -
danta társadalmunkban is: a bölcsesség gyü-
mölcseinek fenkölt termesztői elárasztották az 
ő életadó a jándékaikkal az alsó telkek lakóit is. 
De az a nyugat i nevelés, amelyet ma kapunk, 
nem élteti szintígy országunk tömegeinek szel-
lemét, mert reménytelenül távolmarad ettől. 

A barbár népeken kívül egyedül Indiában 
van meg, hogy a népességnek csak 8—10 szá-
zaléka tud írni-olvasni. Ilyen országban bizony 
restelkedik az ember attól, hogy ünnepélyes 
nevelésügyi értekezletet tartson. Oxfordnak is, 
Cambridge-nek is megvan a maga egyeteme. 
Indiában szintén vannak egyetemi városok. 
Igen ám, de ez a pusztán külszínre ter jedő 
hasonlatosság mind já r t a r ra a következtetésre 
késztet, hogy mindannyian azonosak, — mintha 
az egyetemek csak épületekből és különféle 
felszerelésekből állnának. Holot t Oxford és 
Cambridge nem csupán elhelyezést és fölszere-
lést jelent, hanem jelenti tényleg egész Ang-
liát. Ezzel szemben az indiai egyetemek meg-
torpannak külső falaiknál, aminek azonban nem 
a f ia tal voltuk az oka. Nem mind gyermek, 
aki alacsony termetű s akiben hiányzik a tel-
jes növekvőképesség, nem ta r tha t a tyaf iságot 
a gránátosokkal . 

Olybá tűnik előttünk, hogy az angolok, akik 
kormányzatukkal együtt nevelőrendszerüket is 
elhozták Indiába, büszkélkedve azon mester-
kednek, hogy megtévesszenek minket is, meg-
tévesszék magukat is téglából-vakolatból emelt 
épületeknek a fi togtatásával. Olvastam valaha 
az újságban, hogy az ú j egyetem alapkőletétele 
alkalmából a tartomáríyi kormányzó oly ér-
telmű beszédet mondott, amely szerint a neve-
lés nem pusztán az elme, a lélek s a test ki-
művelésében áll, hanem ahhoz még tiszteletre-
méltó elhelyezés, építkezés is szükséges. E fel-
fogás szerint tehát az elhelyezés is része a 
nevelés folyamatának, a tanterem falai tehát, 
épp annyi ra fontosak, mint a közöttük működő 
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tanár. Pedig annak hallatára, hogy pénz hí ján 
nem telik kardra jobb anyag a fánál, szeretnők 
ellenvetni, hogy akkor bizony nagy pocsékolás 
a hüvelyt meg acélból készíteni. Hiába, mi, az 
értékelésről vallott keleti felfogásunk mellett, 
nem t a r t j u k szükségesnek, hogy az edény ve-
télkedjék kitűnőségben a bennefoglalt nektár-
ral; azonkép a tudás nektárát sem .vagyunk 
képesek a fa vagy tégla szerint értékelni. Ami 
már önmagában is nagy, az nem szorul rá, 
hogy külső megjelenésében is nagynak mutat-
kozzék. 

H a nem is kir ívóan szembeszökő, tény, hogy 
Kashi városában áll még egyetlen élő egyete-
münk. I t t még élnek a mi régi ku l tú ránknak 
a gyökerei, holott ennek az egyetemnek nincse-
nek bentlakásos épületei, sem kiépített nagy 
adminisztratív gépezete. De az a mesterkéletlen 
szíves viszony tanárok és hallgatók közt, az 
az odaadás, vidámság, természetesség, mely lég-
körét á that ja , sokkalta magasabbra emelte, 
semhogy külső szépítgetésére szükség volna. 

A nyugat i értelem sehogysem képes felfogni, 
hogy a mi művészeink mikép hozhatták létre, 

az ő kezdetleges eszközeikkel és egyszerű anya-
gaikkal, nagy műalkotásaikat . Szerencsétlen-
ségünkre ezt manapság mi még kevésbbé tud-
juk megérteni, mint a nyugat iak. Ez az oka 
annak, hogy oly könnyedén büszkélkedünk 
építmények és tantervek, szabályzatok és uta-
sítások fölött, egyre inkább eltávolodva az élet 
problémáinak amaz egyszerű megoldásaitól, 
amelyeket őseink elértek. 

Végeredményben tehát, jóllehet gazdasági 
helyzetünk nem változott, vagy éppen rosszab-
bodott, olyan országoktól veszünk példát, ame-
lyekben nincs ugyani ly ellentét a f i togtatás és 
a hozzávezető eszközök közt. Ne feledjük, hogy 
ebben az országban, amelyet megelőzhető jár-
ványok pusztítanak, a közegészségügyi költsé-
geket, fedezet hiányában, meg kellett nyix--
bálni s nem jutot t fedezet a r r a sem, hogy a 
mindent átható tudat lanság szégyenfolt ját ki-
törülhessük. Ellenben kormányzatunk költsége 
jóval nagyobb, mint a gazdagabb országoké, s 
a nevelés külsőségeire fordítot t összeg felül-
múl j a magának a voltaképeni nevelésnek a 
költségét. 

M E V E L O I G O N D O L K O D Ó K É S N E V E L É S I 
R E N D S Z E R E K O L A S Z O R S Z Á G B A N 

— DR. MESTER J Á N O S egyetemi professzor ú j k ö n y v e — 

I tá l ia ku l tú rá jának hatása szinte ezeréves 
múl t ra tekinthet vissza hazánkban. Már po-
gánykori , még harcias jellegű első érintkezé-
sünk e klasszikus föld népével sem múlhatot t 
el szelídítő, példaadó, nevelő hatás nélkül a 
magyar lélekre, ha részleteit nemzeti történel-
münk nem tud j a is pragmatikusan kimutatni . 
Annál erőteljesebb lett ez a szellemi hatás 
Szent I s tván korában a kereszténység kialaku-
lásakor politikai és egyházi, barát i és családi 
összeköttetések ú t j án . S ezzel meg is indul t az 
olasz hatásnak ku l tú ránka t alakító ezereszten-
dős folyama, melynek főbb állomásai az 
Anjouk fényes ura lmának és a nagyszerű 
Mátyás-kori renaissancenak szellemi jelensé-
gei, az olasz egyetemek befolyása a középkor-
ban s az ú jkor elején, I tál iát járó nagyszámú 
magyar ja ink lelki alakulása, a X V I I . és 
X V I I I . századi szellemi és a X I X . századi 
politikai érintkezések voltak. E jótékony szel-
lemi hatások után mintegy szünet látszott be-
állani e téren az utolsó félszázadban annak 
ellenére, hogy a magyarság közvetlen társa-
dalmi összeköttetése a világháború előtti nagy 
I tá l ia- járás révén még inkább bővült s a világ-
háború után, ú ju l t viszonyok között, részben 
politikai színezettel is, szépen tovább fejlődött. 
Az olasz nagyobbarányú szellemi ha tásnak a 
világháború előtti szünetét főleg a német kul-
túrának szinte egész Európára kiterjedő, de 
főleg nálunk minden egyéb kul túrhatás t ellen-
súlyozó, sőt elnyomó szerepe okozta. 

A német szellemi élet befolyása már a X I X . 
század elején, a német egyetemi élet s a német 
tudományosság fellendülésével egyidejűleg kez-

dett mind erőteljesebbé válni hazánkban. Is-
kolarendszerünk mindinkább a német befolyás 
alá került, kormányzatunk és társadalmunk a 
német szellem iskolaalkotásait vette át s las-
sankint az egész magyar művelődésre a német-
ség nyomta rá a maga bélyegét. Tudomá-
nyunk, művészetünk, szellemi életünk teljes 
habi tusa német jelleget és színezetet öltött, 
melynek békóiból — úgy látszott — nem is 
szabadul soha. 

Ennek a németes jellegnek visszahatásaként 
jelentkezett azonban a vi lágháború utáni ú j j á -
születés éveiben, bizonyos politikai alakulások 
nyomán, mostani kormányzatunk s főleg mi-
niszterünk nagy megértése következtében, kul-
túregyezmények megkötése formájában, leg-
alább is versenyezve a német orientációval, a 
sok századéves, hagyományos olasz kultúrha-
tás újjáéledése, ami szerencsés és áldásos váltó-
gazdaságot van h iva tva bevezetni nemzetünk 
szellemi életébe. 

Az elsők között áll, kik a magyar nemzet 
szellemi életére gyakorolt olasz művelődési 
ha tásnak nemcsak történeti jelentőségét ú j r a 
hangoztatták, hanem felismerték e hatás sze-
repét jövendőnkre is, egy szegedi jeles egyetemi 
professzor, Mester János, kinek a közelmúlt na-
pokban pompás monográf iá ja jelent meg arról 
az alapvető szellemi tevékenységről, amelyen 
az olasz nemzetnek világháború utáni nagy-
szerű lendülete fölépült : a X I X . és XX. szá-
zadi olasz nevelésről.* 

* Dr. Mester János: Az olasz nevelés a XIX. és XX. 
században, Budapest, 1936. Kir. M. Egyetemi Nyomda. 
556 lap. 
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Az olasz lélek hatalmas ébredése hosszas 
aléltság után egyik legérdekesebb s legizga-
tóbb jelensége a vi lágháború utáni két évtized-
nek. Nemcsak maga a jelenség, hanem annak 
forrásai és lelki a lap ja is megérdemelték a 
komoly anal i t ikus vizsgálatot a tudomány ré-
széről. Ezt a vizsgálatot ha j to t t a végre vég-
telen odaadással és nagy tudással a szegedi 
professzor, ki már addigi tudományos iro-
dalmi munkásságának nagy iskolázottságával 
és készültségével sokszoros jelét adta ilyen 
i rányú li ivatottságának. 

Jól ismerte az olasz életet. Olaszországban 
végzett tanulmányai , melyekben a filozófia 
kezdettől fogva előkelő helyet foglal t el, sok-
évi ter jedelmükkel biztosították neki a tá rgyi 
t isztánlátás lehetőségét, alkalmassá tették őt 
arra . hogy az olasz lélek vizsgálatát, á talaku-
lásának és fejlődésének elemzését teljes és 
világos eredménnyel elvégezze. Amit korunk 
fi lozófiájának egyik olasz történet írója meg-
állapított, azt a tényt , hogy az olasz bölcselet 
a renaissancetól napja inkig önállóan fejlődött 
és fejlődésének folyamán akadtak igazi nagy 
gondolkodói, azt Mester János lelkiismeretes 
u tán já rássa l maga is megállapította, ellen-
őrizte és iparkodott ennek tudatosságát az 
európai tudományos világ közömbösségével 
szemben sa já t tanulmányaiból vet t meggyőző-
déssel igazolni a magyar közönség előtt. 

Az olasz bölcselők tanulmányozása közben 
feszült figyelemmel kísérte azonban a nevelés-
tudomány művelőit és rendszereiket is és cso-
dálkozva látta, hogy a nevelői gondolkodás és 
tevékenység, az oktatásügyi szervezőmunka 
terén az olasz nemzet még szinte nagyobbat al 
kotott, mint a bölcseletben, de viszont alkotá-
sait ezen a téren még kevésbbé ismeri Európa, 
mint a bölcseletieket. Csak egy kiváló francia 
pedagógiai író ismerte el, hogy az Egyesült 
Államok és Németország után I tá l ia az az or-
szág, hol legtöbbet foglalkoznak a nevelés-
tudománnyal ós ál talában a gyermekkel. S az 
emberiség szellemi élete e nevezetes szakaszá-
nak nem ismerésében vagy elhanyagolásában 
— ha nem is célzatosan és rosszindulattal —, 
de tényleg mégis hibás volt a magyar tudomá-
nyosság is. A neveléstörténet jeles magyar kép-
viselője, Fináczy Ernő klasszikus módon fel-
dolgozta ugyan a renaissance-ot s ebben főleg 
az olasz nevelés történetének egy szakaszát, 
de az ú jkor t és a legújabb törekvéseket még 
csak nem is érintette. Többi pedagógiai írónk, 
így pl. Weszely Ödön és kortársai , sőt az 
i f jabb nemzedék sem fordultak az olaszság 
pedagógiája felé érdeklődésükkel. Csak Mon-
tessori Mária törekvései lettek szélesebb kör-
ben ismertek úgyszólván az egész világon in-
tenzíve folytatot t pi*opaganda révén, s a Ma-
gyar Paedagogiai Társaság ú t j án kisebb mér-
tékben nálunk is. Egyéb azonban e téren nem 
történt. 

Ezért megokoltnak látszott Mester János 
előtt, hogy az olasz pedagógusokkal és nagy-
jában az intézményekkel, az ilyen tá rgyú tör-
vényhozással a mi nevelőink is megismerkedje-

nek. Úttörő munkájáva l nagy szolgálatot tett 
a magyar neveléstani, sőt történeti irodalom-
nak is. összefoglalta, rendezte az eddig elért, 
nálunk többnyire ismeretlen eredményeket és 
megjelölte az idevágó, főleg külföldi i rodalmat 
azok számára, akik valamely nevelővel vagy 
intézménnyel alaposabban óhaj tanak, foglal-
kozni. 

Főcélja az volt, hogy a fasiszta Olaszország 
tanügyi r e fo rmja i t és nevelési rendszerét ne 
csak összefoglalja, hanem gyökerében meg is 
értesse, mert ezek a reformok nem üstökösként 
bukkantak föl hirtelenül, hanem hosszantartó 
folyamat éret t gyümölcseként jelentkeztek. 
Ezért volt szüksége Mester Jánosnak ar ra , 
hogy könyve első felében a X I X . századnak és 
a XX. század első két évtizedének olasz peda-
gógiai eszméit, intézményeit és nagy nevelőit 
— egy ha ta lmas nagy gondolatvilágot — is-

mertesse. Ezt legcélszerűbben az ismeretszár-
mazás i rányainak alapul vételével ta lá l ta meg-
oldhatónak. Azért az empirizmus, az idealiz-
mus és a kr i t ika i realizmus filozófiai i rányaiba 
besorolva t á rgya l j a az olasz szellemi élet közel 
egy százados időszakának nevelői gondolko-
dóit. 

Ez a felfogása az olasz neveléstörténet fejlő-
désének áttekintése során be is vált, mikor az 
egyes rendszereket s egyéni képviselőiket ural-
kodó vonásaik szerint besorolta a három i rány 
valamelyikébe s megkapta könyvének biztos 
és erős kereteit . 

E nagy keret bevezetéséül kapjuk Mester 
János könyvének talán legszebb és teljesen 
eredeti részletét, egyben első feldolgozását e 
témának a magyar irodalomban: az olasz nép-
iélelmek s egységalkotó tényezőinek és társa-
dalmi jellemvonásainak ra jzá t . Világosan meg-
lá t ta t ja az olvasóval, hogy az olasz néplélek 
rendkívüli gazdagságával, tömérdek fény- és 
árnyoldalával alkalmas a r ra , hogy eleven nép-
kultúrát teremtsen magának, de egyúttal ki-
tűnő t a la j a r r a is, hogy belőle a nagy emberek 
irányító, parancsolni tudó keze csodálatosan 
magasszínvonalú ku l túrá t termeljen. Minden 
attól függ, tud-e valaki a nép lelkében kivál-
tani olyan nagy, nemes, tartós szenvedélyt, 
mely összegyűjti, egy eszményre i r ány í t j a a 
széthúzó energiákat s állandó igyekezettel va-
lósít ja meg a nagy terveket. S mindezt oly szí-
nesen, oly világosan fe j t i ki szerzőnk, hogy 
ebből a jellemzésből mélyrehatóan megismer-
hetjük az olasz népet és meg is szerethetjük. 
E fejezet az ú jabban mindinkább fellendülő 
magyar karakterológiai irodalomnak bizo-
nyára legértékesebb lapjai közé tartozik. 

Fejtegetéseinek további részeiben az olasz 
nevelés múl t j ának következményeit ismerteti . 
Az olasz nevelésnek a XI I I—XIX. századig 
terjedő nagy szakaszában ez időszak vége felé 
bizonyos polit ikai i rányzatok az anarchia irá-
nyába vezették Olaszországot a tanügy terén 
is. Ezzel a tanügyi anarchiával szemben állí-
totta fel a fasizmus a maga nemzetnevelő el-
veit, melyek mindenkor örök értékek fognak 
maradni az egész vi lágon: a katonás, férfias 
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jellemű polgárt, a munkán ember megbecsülé-
séi és a munka kiválóságát. 

Az említett nagy átalakulásnak folyamata 
vonul el szemeink előtt az empirizmus (Ga-
belli, Ardigö, Resta, Credaro, Vidari) poziti-
vista formáiból ki indulva a pedagógiai idealiz-
mus (Gibberti, Lambrusehini, Croce), metafizi-
kai elgondolásán át, melynek jellemzésénél a 
legnagyobb fejezet Gentilevel, Mussolini első 
t anügyi munkatársával foglalkozik, a kritikai 
realizmust képviselő pedagógusokig. Mester 
J á n o s közel három íven át t á rgya l ja itt Gen-
tile tanügyi reformját , ismertet i törvényeinek 
szellemét, az egyes iskolafajok célját, átalaku-
lását, a köznevelés ú j rendjét s ennek tovább-
fejlődését, szószerint véve egészen napjainkig. 

Nem hagyja figyelmen kívül azonban, hogy 
Gentile reformjai t állandóan irányította, tett-
erős akaratával megvalósította s hiányait fo-
kozatosan, mindig jobban kiegészítette nem-
zetnevelő intézményeivel Mussolini. Éppen azért 
ennek az iránynak, a pedagógiai idealizmus-
nak képviselői között t á rgya l j a Mester J ános 
a nagy olasz á l lamférf iú t is. Vázol ja Mussolini 
életét és fejlődését, melyben nevelői tényezők 
gyanán t a szülői ház, aa iskola, a katonaság és 
az újságírói foglalkozás eszményei és tapasz-
ta la ta i érvényesültek. Élete sorából következ-
nek Mussolini nevelői gondolkodásának sarka-
latos elvei is. Nagyrabecsüli a nevelői pályát . 
Egész életében inkább nevelőnek, taní tónak 
érezte magát, mint agitátornak, szerkesztőnek, 
polit ikusnak vagy vezérnek. Ügy gondolja, 
ha sikerül az olaszokat kigyógyítani némely 
hibájukból és s ikerül a fasizmusnak átalakí-
tan i az olasz jellemet, akkor a sorsot a nemzet 
i gá j ába kényszerítette. Fel fogását az évek so-
ra i lassankint igazolni látszanak. 

Mester János kitűnően összefoglalja Mus-
solini egész működéséből a nevelői gondolato-
kat, melyek az állami és gazdasági rendszerre, 
a totális, tekintélyi és testületi á l lamformára , 

a vezetésre hivatott kisebbségbe vetett hitre, a 
dolgozó polgárságra, a munka megbecsülésére, 
az aktivizmusra, az öntevékenységre és önne-
velésre vonatkoznak. Hinni, engedelmeskedni 
és küzdeni a három jelszó, mely a Dúcét és az 
olasz fasizmust vezeti. Nemzetnevelői gondola-
tai és tervei négy harmonikus intézményben 
érvényesülnek: a fajvédelem a nemzeti anya-
és kisdedgondozó egyesületben, a szellemi neve-
lés az iskolában, a testi, erkölcsi és katonai ne-
velés a balilla-intézményben, a politikai neve-
lés a f ia tal fasiszták szervezeteiben s végül 
kulturális propaganda-intézetekben. A régi 
spártai nevelésre századokon át elkövetkezett 
sok nevelői rendszer változatai után Mussolini 
tér vissza először ú j r a ahhoz a gondolathoz, 
hogy a nevelést a nemzet érdekében az állam 
végezheti legsikeresebben, de ehhez természe-
tesen a fasiszta állam lelkületére van szükség. 
Teljesen ő sem valósíthatta meg gondolatait és 
szándékait, mert az Egyházat egészen megfosz-
tani az e téren századokon át betöltött hivatá-
sától neki sem sikerülhetett . 

Mindezeknek a nagyfontosságú törekvések-
nek és változásoknak pompás ra jzát és jellem-
zését k a p j a Mester J á n o s könyvében az ol-
vasó. A könyvnek fejtegetéseit teljessé teszi a 
kritikai realizmus i rányába tartozó nevelői 
gondolkodóknak és nevelési intézményeknek 
hasonlóképen beható rajza. Néhány ilyen 
irányú pedagógiai író (Rosmini, Rayneri , Al-
lievo) ismertetése u tán Bosco Szent János 
munkásságának, nevelői személyiségének és 
módszerének kitűnő jellemzése és értékelése, 
Montessori Mária és az Agazzi nővérek gyer-
meknevelő módszerének részletes ismertetése, 
végül X I . P ius pápa nevelői gondolatvilágának 
és a vi lágháború után alapított milanói Szent 
Szív-Egyetem működésének rajza és jelentősé-
gének méltatása fejezik be a hatalmas könyvet. 

Könyvének súlypont já t a pedagógiai idealiz-
musról szóló fejezetbe helyezi Mester profesz-

Az Alföld és a Pannonföld éles határa. (Repülő felvétel) A Magyar Föld—Magyar Faj I. köte-
téből. (Erősen kisebbítve.) 
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szór, mert ennek gondolataiban és intézményei-
ben teljesül ki az olasz lélek és az olasz nemzet 
egész sorsa, ennek diadala biztosí t ja az olasz 
nemzet dicsőségét és boldogulását a jövőben is. 

Mindent összefoglalva, Mester János könyve, 
mely 35 ívnyi terjedelmével, a hozzáfűzött~gaz-
dag irodalmi utalásokkal, pontos tantervi és 
statisztikai táblázataival , ál talában teljes ap-
parátusával a legkiválóbb pedagógiai mono-
gráf iák egyikét a lkot ja , kiáll í tásával is díszére 
válik szerzőjének és kiadójának egyaránt . 
E szép könyv határozot tan kimagasló esemény 

tehát nevelésügyi i rodalmunkban, mely — bár 
nem arra készült — tá rgyáná l fogva megfelel 
a Mussolini által kitűzött san-remói évenkinti 
pályázat feltételeinek is. A Duce minden évben 
hatalmas összegű dí ja t tűz ki olyan nem olasz 
nyelven megjelent tudományos mű jutalmazá-
sára, mely a modern Olaszország lendületes 
életének valamely szakaszával foglalkozik. Szí-
vünkből k íván juk Mester Jánosnak, hogy de-
rék könyvének az ezévi san-remói pá lyadí j di-
csősége valóban osztályrészül jusson. Az ő 
dicsősége a magyar tudománynak és nemzet-
nek is dicsősége lesz. Gyulai Ágost. 

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

A keményítő. 
— Természettan és vegytan a népiskolák V—VI. 

osztályában. •— 
í r t a : NYKRS PIROSKA 

E taní tás tárgyi célja, hogy a gyermekekkel 
a keményítőt, annak tulajdonságai t megismer-
tessem, továbbá megismertetése annak, hogy 
miként állítható elő hámozott burgonyából és 
mit lehet készíteni belőle, mire használják1? 
Nevelői célja: a takarékosságra való nevelés. 

Taneszközök: Az érdeklődés felkeltéséhez 
szükséges köténykék, puha- és keménygallér. 
A kísérletekhez szükséges üvegkád, üvegedény, 
kések, reszelő, szita, burgonya, kész bolti ke-
ményítő, krétapor, liszt, tej, jódt inktúra , csiriz, 
krumplicukor. 

A TANÍTÁS VÁZLATA. 
Előkészítés. 

a) Az é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e a szem-
léltetett köténykék, puha- és keménygallérok-
ról való beszélgetéssel kapcsolatban. 

b) C é l k i t ű z é s . — Most burgonyából készí-
tünk keményítőt és megtanuljátok, hogyan lesz 
köténykétek kemény és fényes. 
Tárgyalás. 

a) A gyermekek elmondják, amit a keményí-
tőről tudnak és hogyan látták otthon a ruha 
keményítősét. 

b) Miben és hol fordul elő a keményítő és 
hogyan képződik a növényekben? 

c) Keményítő előállítása hámozott burgonyá-
ból. 

d) A keményítő tulajdonságai; a tej hamisí-
tása. 

e) A keményítőtar talmú magvak emberi és 
ál lat i táplálék. 

f ) Mit készítenek a keményítőből? (Csiriz, 
krumplicukor, borszesz.) 
Begyakorlás. 

a) A tanultak összefoglalása. 
b) Hogyan készül a csiriz és a krumpli- vagy 

szőlőcukor? Mit készítenek még belőle? (Bor-
szeszt.) 

c) Házi feladat : Zsebkendő keményítése ott-
hon készített burgonyakeményítővel. 

TANÍTÁS. 
Előkészítés. 

a) A z é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e . — Ta-
valy a tornavizsgára sokan kaptatok líj ruhát . 
Tudom, örültetek neki. Az én szemem is fel-
csillant, mikor megláttalak benneteket. Magyar 
lányhoz magyar ruha ill ik! — Az. én anyukám 
kék selyemruhát akart venni, c!e én a r r a kér-
tem, hogy magya r ruhá t vegyen. Megvette, pe-
dig ez 20 pengőbe került . A varrásér t nem is 
fizettünk, mer t ő maga v a r r t a — mondja az 
egyik gyermek. — Milyen jó az édesanyád! 
mennyi áldozatot hoz, sok pénzt kiadott, hogy 
kérésedet tel jesí tse! — Az cn ruhám, már hús-
vétra kész volt, csak nem hordhattam, hogy a 
tornavizsgára szép, ú j legyen és a szoknyája, 
meg az u j j a meg ne törődjék, hogy keményen 
álljon — m o n d j a egy másik kislány. — Juc i ! 
Te raj tad többször is lá t tam a magyar ruhá-
dat. Hát te nem féltetted, hogy összegyűrődik, 
megtörik, mire a tornavizsga lesz? — kérdem. 
— Én nem féltem, mert m á r édesanyám több-
ször kimosta a szoknyát és az uj jakat , jól meg-
keményítette, szépen kivasal ta és éppen olyan 
lett, mintha ú j lenne. — Milyen ügyes az édes-
anyád! — mondom. — Én is hordtam a magyar 
ruhámat, az én édesanyám is tigy fr issí tet te fel 
a szoknyát és az u j j aka t , mint a Juc i ma-
mája — m o n d j a egy másik kislány. — Nézzétek 
meg Ju l i ska kötényét, milyen tiszta és milyen 
szépen áll r a j t a ! — mondom. — Az én kötényem 
is tiszta, m a tettem elém, hogy eljöttem az isko-
lába. De Ju l i ska köténye mégis szebben, kemé-
nyebben áll — mondják a gyermekek. — Mit 
gondoltok, miér t? — kérdem. Édesanyám min-
dig kikeményíti a kötényeket, öcsikémnek a 
vászonnadrágját is mindig belemárt ja kemé-
nyítőbe. — Jól teszi édesanyád, hogy kemé-
nyíti a ruhá t . Így tovább szép marad — mon-
dom. — Mutatok néktek ké t köténykét, nézzé-
tek meg! Talán valamelyiteknek jó is lesz, kös-
sétek elétek! — szólok s erre két leány felköti 
a köténykét. — Ez a kötény, amit felkötöttem, 
nem olyan szép, mint a másik, ez olyan puha! 
- mondja a gyermek. — Miért szebb a má-

sik? — kérdem. — Mert az biztosan ki van ke-
ményítve! — mondják. — Eltalál tátok! Az egyik 
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keményítet t volt, a másik nem, — mondom. 
— Még hoztam valamit, nézzétek csak! (Szem-
léltetem a férfigallérokat.) — Az egyik, a fehér 
keményített , azért olyan kemény, — mondják a 
gyermekek. — Vegyétek a kezetekbe a két gal-
lért, mit éreztek, milyen a fogása? — Az egyik 
kemény, s ímaéss ikos — mondják. Azért, mert 
azt is kikeményítették. — Lát já tok , gyerme-
kek a keményítő szebbé teszi a ruhát . 

b) C é l k i t ű z é s . — Hogy legyen mivel ke-
ményítenünk, ma burgonyából csinálunk kemé-
nyítőt és megtanuljátok, hogyan lesz a kötény-
kétek kemény és fényes. 

Tárgyalás. 
a) A gyermekek elmondják, amit a keményí-

tőről tudnak és hogyan látták otthon a ruha 
keményítését. 

Először is a r r a vagyok kíváncsi, mit tudtok 
a keményítőről? — Nálunk tegnap volt nagy-
mosás, édesanyám engem küldött el a boltba, 
hogy hozzak 25 dkg keményítőt, — mondja az 
egyik gyermek. — Láttad, mikor kimérték? — 
Igen, lá t tam! — Mondd el, milyen volt! — Fehér-
színű, kisebb-nagyobb darabok voltak. — Azt 
is láttad, hogyan keményítettek vele? — Azt 
nem lát tam, mert tanulnom kellett. — Tanító 
néni, én is vettem már keményítőt, de az olyan 
táblában volt, mint a csokoládé. — Igen, van 
táblaalakban is, de az drágább, — mondom. K i 
látta közületek, hogyan történik a ruha kemé-
nyítése? — Én láttam, összetörték apróra a ke-
ményítőt, vízben megáztatták, egy-két csöpp 
kékítőt csöppcntettek a vízbe és abba mártot ták 
a vizes ruhát . — Kékítőt miér t tettek bele? — 
Azért, hogy szebb fehér legyen a ruha, — mond-
ják a gyermekek, visszaemlékezve arra, amint 
otthon hallották. 

b) Miben és hol fordul elő a keményítő és 
hogyan képződik a növényekben? — Mit gon-
doltok, miben fordul elő a keményítő? — Bur-
gonyában, rizsben, gabonában, — találgat ják a 
gyermekek. — Tanító néni, kérem, a kukoricá-
ban is van keményítő. —• Abban is van, jól tu-
dod. Ezek a növények mind tar talmaznak ke-
ményítőt, — megerősítem a gyermekik találga-
tásait . — Lát juk mi a burgonyában vagy a 
kukoricában a keményítőt? — Nem. — Miért 
nem lá t juk? — Mert a növény belsejében van, 
— okoskodnak. — Kérdezek valamit, miből épül 
fel minden növény? — Sejtből. — mondják az 
előzőleg tanultak alapján. — L á t j u k ezeket a 
sejteket? — Nem. — Miért nem? — Mert na-
gyon picinyek. — Ügy van, mi a sejteket csak 
mikroszkóppal, vagyis nagyítóval lá that juk. 
A növényeknek pedig a sejt jeiben van a kemé-
nyítő. — Váj jon hogyan kerül a sejtekbe a ke-
ményítő? Látom, nem tudjátok, elmondom 
néktek..— Mit vesz fel a. növény gyökere a föld-
ből? — Táplálékot, vizet. — A levelek mit vesz-
nek fel a levegőből? — Szénsavat. — A szén-
savból ós a vízből képződik a keményítő a nap-
fény segítségével. A keményítő a levelekben 
képződik, a száron át lejut a termésbe, ahol fel-
gyülemlik, lerakódik. Ezek a keményítőszemek 
főleg a növény gumójában vagy a termésében 
halmozódnak fel. Pl . a burgonyagumóbfni, rizs-, 

kukoricaszemben. Ezért nem lát juk a kemé-
nyítőszemeket sem, mert a sejtben vannak. 

Részletösszefoglalást t a r tok a keményítő kép-
ződéséről táblára s i rkába írt vázlatpontok sze-
r int : Hogyan képződik a keményítő? Hol kép-
ződik? A növény mely részében rakódik le? — 
Látom, jól figyeltetek, mert szépen elmondtá-
tok. Hoztam burgonyát, vágjátok ket té és ke-
ressétek meg benne a keményítőszemeket! — 
mondom. — Nem lát juk, nem találjuk! — mond-
ják. — Tegyük nagyító alá s úgy nézzétek meg. 
— Nagyí tón át sorban nézik, vizsgálják a gyer-
mekek. — Így már jól látni, olyan csavaros, 
mintha csigához, kagylóhoz hasonlí tana az 
alakja, — mondják. — K i rajzolná fel a táb-
lára? Gyere Klári , rajzold fel úgy, amilyennek 
lát tad! Nem megy? Nézd meg még egyszer, job-
ban, — bátorítom. — No, látod, már kezd jó 
lenni. Én is felrajzolom a táblára, t i pedig az 
irkátokba, — mondom és rajzolom. 

— Nézzük meg, valóban van-e a burgonyában 
keményítő? 

c) Keményítő előállítása hámozott burgonyá-
ból. Lehetőleg minden munká t a gyermekekkel 
végeztetek. I t t van a burgonya, itt vannak a 
kések is. Először is a burgonyát meg kell há-
mozni. Nyolc-tíz gyermek burgonyát hámoz. 
— Vigyázzatok, meg ne vágjátok az u j j a toka t ! 
— Már készen vagyunk a hámozással, mi t csi-
nál junk most? — Mossátok meg, hogy szép 
tiszta legyen. — A meghámozott, megmosott 
burgonyát most megreszeljük. — Miért kell meg-
reszelnünk? — Mit mondtunk előbb, a burgo-
nyának mely részében vannak a keményítő-
szemek? — A gumójában! — És a gumó miből 
van felépítve? — Sejtből, — mondják a gyer-
mekek. — Tehát a sej tekben van a keményítő 
és azért kell megreszelni a burgonyát, hogy a 
sejtfal felszakadjon, — mondom. A reszelést is 
a gyermekek végzik. — Ezzel is készen vagyunk 
már! — Ügyesek vagytok, hamar elkészültetek 
vele. Adjá tok most ide, én folytatom a munkát 
tovább. I t t ez az üvegkád, erre helyezek egy 
szitát. A szitára teszem a megreszelt burgonyát , 
rázás közben vizet öntök rá. Figyeljétek meg, 
mi tör ténik? — Tanító néni, kérem, egészen fe-
hér lett a víz, mintha te jet öntöttünk volna bele, 
— mondják a gyermekek. — Mit gondoltok, mi-
től lett fehér a víz? — A keményítőtől. — Ügy 
van, at tól! A víz magáva l vitte a keményítő-
szemeket és a szitán visszamaradtak a rostok, 
a sej t fa lak, — mutatom, ami a szitán vissza-
maradt. Most várunk egy kis ideig, míg a ke-
ményítő leülepedik az üvegkád al jára, azután 
óvatosan leöntjük róla a vizet és kész a bur-
gonyakeményítő. 

— Figye l jük csak, hogy ülepedik? — Mindig 
jobban tisztul a víz felszíne s az üvegkád aljá-
ban vastagszik a keményítőréteg, — mondják a 
gyermekek. — Már le is lehet szűrni, — mon-
dom s leszűröm a vizet magam, nehogy a gyer-
mekek felzavarják. — Lá t já tok , itt. van a kemé-
nyítő! Milyen gyorsan tudunk mi keményítőt 
csinálni! E g y kicsit még hagyjuk száradni. — 
Nézzük meg, milyen ez a keményítő? — Kicsit 
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szürkésfehérszínű, sima tapinta tú por, — álla-
p í t ják meg a gyermekek. 

— A keményítőt gyárakban nagy mennyiség-
ben ál l í t ják elő gépek segítségével, nemcsak 
burgonyából, hanem rizsből és kukoricából is. 
Ott azután különböző alakban szárí t ják. Pél-
dául darabosan, táblásán s azért darabos, tábla-
alakú az a keményítő, amit a boltban vásároltok. 

d) A keményítő tulajdonságai; a tej hamisí-
tása. — I smer jük meg teljesen a keményítőt! 
Amint mondtátok, ti lát tátok darabos formában 
a keményítőt, milyen is az? — Fehér, síma-
tapintatú, kisebb-nagyobb darabos, szilárd, — 
ismétlik a tapasztalás révén. — Szemléltetem a 
porrá tör t keményítőt és a krétaport. — Ebben 
a kis edényben mit láttok? — Porrá zúzott ke-
ményítő van benne. — Nézzétek meg jól! Hason-
lítsátok össze a két por t ! E r re a gyermekek 
figyelmesebben nézik, tapint ják . — Az egyik 
kékesszínű és nem olyan sima, mint a kemé-
nyítő, ez nem is keményítő! — á l lap í t ja meg az 
egyik gyermek. — Eltaláltad, az egyik edény-
ben nem keményítőpor van. Így azonban na-
gyon nehéz és nem is lehet pontosan megálla-
pítani, melyik a keményítő. Próbál juk meg más-
képen, — mondom. — I t t van ebben az üvegben 
olyan folyadék, ami előttetek nem ismeretlen. 
Olvasd el, Aranka, mi van az üvegre í rva? — 
Jód. — Múltkor elestem az utcán, leütöt tem a 
térdemet, édesanyám rögtön kimosta és be-
jódozta. (A gyermek rögtön elmondta, amit a 
jódról tudott.) — Nagyon okosan tet te édes-
anyád, mert a jód fertőtlenítőszer, orvosság. 
— Csepegtess, Mariska, egy kis jódot mind a 
két porra! — cselekedtetem a gyermeket. — Az 
egyik por megkékült, — észlelik a gyermekek. 
— Lát já tok, ez a keményítő, mert az a tu la j -
donsága, hogyha jódot öntünk rá, megkékül. — 
Nem is olyan régen mondtátok, hogy a piacon 
a rendőr kiöntötte egy néni kannájából a tejet, 
nem engedte eladni. Miért tette ezt? — Nem jó 
tejet vitt. Vizet öntött bele. — Miről ismerte 
meg a rendőr? — Nagyon h íg volt és kékes volt 
a színe, — mondják. — Sokan meg lefölözik a 
tejet és úgy adják el. Bizony vannak olyan 
lelkiismeretlen emberek, hogy hamisí t ják a te-
jet. Hogy észre ne vegyék a vizes tejet, lisztet 
kevernek bele. Hogyan ismerjük meg a liszte-
zett tejet? I t t van kétféle tej, állapítsátok meg, 
melyikben van liszt? — A gyermekek nézik, 
szétfolyatják az edény oldalán, körmükre csep-
pentenek, gondolkodnak, ta lálgat ják. — Nézze-
tek ide! Jódot cseppentek a tejbe, nülyen lett? 
— Kék. A keményítő megkékiilt a jódtól, -
á l lapí t ják meg. — Azért vigyázzatok, csak meg-
bízható, jó helyről vegyetek tejet! 

e) A keményítő-tartalmú magvak emberi és 
állati táplálék. — Az előbb mondottátok, hogy 
a burgonyán kívül még másban is van kemé-
nyítő. Mely növényekben van? — A gabonában, 
rizsben, — sorolják fel a gyermekek. — Mi lesz 
a gabonából, ha megőrlik? — Liszt. — A liszt-
ből készült tésztát hogyan esszük meg? — Meg-
sütve vagy megfőzve, — mondják. — A taka-
rékos háziasszony nem önti ki azt a vizet, ami-
ben a tészta főtt. Mit gondoltok, miér t nem, 

mire használja fel? — kérdem. — Mi a mala-
coknak adjuk korpával . — Nálunk meg a tarka-
ruhá t abban keményítik. — Há t hogy lehetsé-
ges az? Alkalmas az a keményítősre? — kér-
dem. — Igen, mert a nyers tésztából kifőtt a 
keményítő s az a tésztáié is majdnem olyan, 
min tha a keményítőt főznénk meg, — következ-
tetik a gyermekek a tanultakból. — Bizony, a 
tésztáié is jó keményítő, nem is kell érte pénzt 
adni, használjátok minél gyakrabban! — buz-
dí tom őket a takarékosságra. Mondjátok még 
egyszer, miben fordul elő a keményítő? — Bur-
gonya, gabona, rizs, kukorica. Gabonából állít-
ják elő a lisztet, ebből van a kenyér, a tészta 
a főtáplálékunk. — H á t a kukoricát mire hasz-
ná l ják? — Sertések és baromfiak hízlalására. 
— Látjátok, gyermekek, a keményítésen kívül 
még emberi és á l la t i táplálékul szolgál a kemé-
nyítő. 

f) Mit készítenek a keményítőből? — A kemé-
nyítőt már megismertük, tudunk is csinálni 
krumpliból, most még arról tanulunk, hogy mit 
készítenek a keményítőből? — Az elmúlt héten 
kartonpapírból kockát csináltatok. Mivel ragasz-
tot tátok meg? — Gumiarabikummal, kovásszal, 
— mondják. — H á t a cipész mivel ragasz t ja 
meg a cipőt, a csizmát? — Csirizzel. — Lát ta tok 
már csirizt? — Igen! — Én még nem lá t tam! 
— Hoztam, megmuta tom! I t t van, ebben az 
edényben. Milyen? — Sárgásbarna, ragadós 
anyag. — Mit gondoltok, miből van a csiriz? 
Nem tudjátok, nem baj , majd megmondom én. 
A csiriz is keményítőből készül. Mégpedig úgy, 
hogy a keményítőt vízzel összekeverve addig 
főzik, forral ják, míg kocsonyaszerű, sárgás-
barna, nyúlós-ragadós anyag nem képződik. 
Most már csirizt is tudnátok csinálni! — E g y 
nagyon kedvelt és a ránylag olcsó csemegéteket 
is a keményítőből csinálják. Mit gondoltok, mi 
az? — Hallgatnak a gyermekek. Felmutatok egy 
darab krumplicukrot . — Krumpl icukor! — kiált-
ják egyszerre a gyermekek. — Tanító néni, ké-
rem, anyukám mindig hoz Pestről, a Párisiből, 
mert ott olyan sokat adnak pá r fillérért, — 
mondja egy gyermek. — Azért nem drága, mert 
olcsón tudják előállítani. A keményítőt híg kén-
savval főzik és abból lesz a krumplieukor. 
A krumplieukor nagyon tápláló, ajánlom, hogy 
egyétek. Természetesen csak mértékkel, mert a 
jóból is megárt a sok! H a a krumplicukrot er-
jesztik, keletkezik a borszesz. 

-— Mondjátok most el, mit készítenek a kemé-
nyítőből és í r juk fel a táblára meg a füzetbe. 
A gyermekek beszámolnak és közben megálla-
p í t j ák a vázlatpontokat : Csiriz. Krumplieukor. 
Borszesz. — Lát já tok , mennyi mindenre szolgál 
a keményítő és mennyi mindent készítenek 
belőle! Tehát érthető, hogy a burgonyából, rizs-
ből, gabonából és kukoricából nagyban ál l í t ják 
elő gyár i lag a keményítőt . 

— Magyarországon több keményítőgyár van, 
néhányat felsorolok és megkeressük a térképen 
is. A Dunántúlon van, i t t közel Zala megyében 
Mikosszéplakon, Veszprém megyében Lesalján, 
Sopronban, Pécsett búzából gyá r t j ák , van még 
Budapesten, Óbudán, Szegeden és Pozsonyban 
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rizskeményítőgyár. Sajnos, Pozsonyban nem 
nekünk gyár t ják most! (Érzelemnyilvánítás.) 

— Már sok mindent tanul tunk a keményítő-
ről, kíváncsi vagyok, tudjátok-e? 
Begyakorlás. 

a) Miről tanul tunk? — A keményítőről, — 
mondják s beszámolnak a vázlatpontok szerint: 
Hol fordul elő a keményítő? Hogyan keletke-
zik a növényekben és hol halmozódik fel? Ke-
ményítőkészítés burgonyából. A keményítő tu-
lajdonságai, tejhamisí tás. Emberi, ál lat i táplá-
lék ós mit készítenek belőle? — A gyermekeket 
beszélni hagyom, kérdést nem intézek, amíg a 
gyermekek el nem hallgatnak, akkor is, ha lehet, 
másik gyermekkel folytat tatom. H a valami fon-
tosat kihagynak, rávezető kérdésekkel hívom 
fel r á a figyelmüket. 

b) Gyermekek, ha haza mentek, csináljatok 
otthon burgonyából keményítőt. Keményítsétek 
meg a zsebkendőtöket, szépen vasaljátok ki és 
a jövő órán megmutat já tok nekem. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Családi kör. Családvédelmi havi folyóirat. 
Főszerkesztő: Pettkó Szandtner Aladár, felelős 
szerkesztő: vitéz Bodorné Czeke Vilma. Szer-
kesztőség és kiadóhivatal : Budapest, XI , Horthy 
Miklós-út 16. Előfizetési á ra egy évre 4,—P, 
félévre 2.— P. 

Minden tekintetben egyike családvédelmi és 
pedagógiai sa j tónk legelőkelőbb orgánumai-
nak. Minden számát magas irodalmi érték, 
szellemi frisseség dolgában csupa élénkség és 
lelkes pálya- és ügyszeretet jellemzi. Cikkeit 
legkiválóbb íróink és pedagógusaink í r ják . — 
Októberi számának mély gondolatokban gaz-
dag, pompás vezető cikkét a főszerkesztő, 
Pettkó-Szandtner Aladár ír ta, „Az igazi jóté-
konyság i ró l . Szép verset í r t a lapba Bodor 
Aladár , Já tékvásár címen. —Tartalmas és ta-
nulságos cikkeket olvasunk még a lapban. 
Fa ragó Edétől (A bará t ság a serdülő korban), 
dr. Pataky Máriától (A háztar tás rabjai) , 
K. Tóth Lenkétől (A csodatevő pongyola), dr. 
Zsakó Istvántól (Családi albumok és naplók), 
Sz. Veress Jolántól (Mi van a bábszínház mö-
gött?) dr. Gesztelyi Nagy Lászlótól (Női cso-
portokat a gazdakörök mellé.), Schweng Ló-
rándtól (Selejtezzünk a baromfiudvarban) , dr. 
Barabás Zoltántól (Hogyan táplálkozzunk té-
len) és dr. Kovách Györgytől (Zöldkereszt 
főzőtanfolyamok). Rendkívül ta r ta lmas a Csa-
ládi Kör, Egészségápolás, Otthonunk ós Udvar 
és Ke r t rovata is, valamint külön meg kell em-
lékeznünk a lap Gyermekbokréta című i f júság i 
mellékletéről, mely minden tekintetben méltó 
azokhoz a nemes tradíciókhoz, amelyek 
a magyar i f júság i irodalom múlt jához fű-
ződnek. 

Nemzetnevelés. A Katholikus Tanítóegyesü-
letek Országos Szövetsége hivatalos közlönyé-
nek októberi számában „A katholikus tanító 
lelkisége" címen Rózsa Gyula í r t szép cikket. 
Az osztatlan iskoláról és az 192C. évi tantervről 
Vas Is tván második folytatását közli a lap, az 
„Erkölcsi nevelés" problémáját Vértes I. fejte-
geti „A korszerű o k t a t á s i r ó l pedig Sebes Gyula 
gimnáziumi igazgató ír t szép tanulmányt . 
Élénk a lap „Zenei rovata" és az „Egyesületi 
Élet", valamint a „Hírek" rova ta is. A tar tal-
mas havi folyóiratot élénkíti még a XI. Ince 
pápáról ír t rövid megemlékezés. 

Levente. Októberi számában kegyeletes nekro-
lóggal áldoz Gömbös Gyula érdemeinek Máté. 
Tör ék Gyula testőralezredes meleg cikkben ün-
nepli a japán hősiességet. Külön cikkben ünnepli 
a lap azokat az olimpiai bajnokokat, akiket a 
Kormányzó ú r Ő Főméltósága ki tüntetet t . A ki-
tüntetet tek között három levente is van. A vál-
tozatos tar ta lmú közlönyben mindezeken kívül 
Karikás Gyula (Ki vagy a mennyekben), Rad-
ványi Kálmán (If j i ísági nevelő hely és kocsma), 
Nagy Jenő (A m a g y a r haza gyermekei), Gyutay 
I s tván (Munkára! Hazánkért!), Kátai Jusztin 
Tibor (Az olimpiai küzdőterek és építmények), 
Verbőczi Ká lmán (A célbalövés), Keresztes 
Imre (A kínai népörömök) í r t hangulatos és 
tanulságos cikket. A lap szépirodalmi mellék-
lete is igen értékes. 

Mezőgazdasági Népoktatás. Legutóbbi szá-
mának vezércikke lelkesen köszönti a szaktaní-
tók közgyűlését. Brozik Dezső a szakiskolák 
felügyeletéről, a befőző-tanfolyamok népszerű-
sítése érdekében Hőbansz-Meggyeri í r cikket. 
A következő közleményekben a lap a hevesi 
önálló gazdasági népiskolát ismerteti , valamint 
a sa j tó idevágó közleményeit. A lap többi köz-
leményei is változatosak és tar ta lmasak. 

Népnevelés. Október havi 10. számának vezető 
cikkét Angyal Béla kir. tanfelügyelő ír ta Göm-
bös Gyuláról, m a j d ugyancsak Angyal Béla 
fej teget i t a r ta lmas cikkben az iskolai vázlatok 
tanulságait . Rácz Kálmán befejezi a Berzsenyi 
Dániel halálának századik évfordulójára í r t 
éppoly kegyeletes, mint érdekes tanulmányát , 
Barlovits Ferenc pedig Kisborát története és 
fö ldra jza címen í r tanulságos cikket. Jóskay 
Sarol ta gondos elmélkedése a nevelői gondolat-
ról a továbbképző népiskolában, nagy hivatás-
szeretet bizonysága. A Népművelés rovatban 
változatosságot és sok pedagógiai értéket talál-
tunk, valamint a Gazdasági továbbképző iskola 
című rovatban is. 

Ifjúsági Vezető. Októberi számának közle-
ményei is világos erkölcsi érzékről és magas 
i rodalmi előadóképességről tanúskodnak. A 
közlöny meleg búcsúztatóban parentá l ja el fő-
városunk és á l ta lában a magyar közoktatásügy' 
nagyérdemű halo t t já t , Liber E n d r e alpolgár-
mestert . Az úgynevezett settlement mozgalmá-
val és i rodalmával Hilscher Rezső dr., Vásár-
helyi Katal in dr. és Fos Margi t egy-egy szép 
cikkben foglalkozik. Baloghy Mária dr. nagy-
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szabású tanulmányban a szociális munka lélek-
tani föltételeiről ír t pompás szociális szellemű 
művet, melyben a kitűnő írónő nagyszerűen 
vi lágí t ja meg a fölvett problémákat, Lrípsy 
Is tván dr. pedig a fővárosi leventék nyár i tá-
borozásával foglalkozik szépen megírt cikké-
ben. 

Angol tanügyi lapokból. 

Hogyan készül a tölgyfa a télre? 
„The Schoolmaster and Woman Teacher's 

Chronicle" szeptemberi első száma örömmel je-
lenti az olvasónak, hogy Mr. Morse, a kiváló 
pedagógus és természettudós, a lap hasábja in 
hetenkint egyszer természettudományi cikket 
fog közölni, s taní tása egyenesen a gyermekek-
nek fog szólani. A megindult tanulságos cikk-
sorozatból az egyiket, melynek tárgyát a szerző 
a növényvilágból merítette, a következőkben 
ismertet jük olvasóinkkal. 

— Annak megértésére — mondja a pedagógus 
író a gyermekeknek —, hogy a tölgyfa hogyan 
készül elő a télre, gondoljunk úgy reá, mint 
egy értelmes lényre. Természetesen tud juk , 
hogy a tölgyfának sem esze, sem lelke, sem 
idegei nincsenek, tehát nem lehet olyan érte-
lemben intelligens, mint az emberek. Mind-
amellett néhány bámulatosan észszerű előkészü-
letet tesz a tél közeledtével. 

Az első megoldandó kérdése a hideg ellen 
való védekezés. Mi magunk kizárhat juk a hide-
get a lakásunkból, felvehetünk meleg ruhá t , 
befűthetünk. A tölgyfa ilyesmit nem csinálhat, 
kénytelen tehát más eszközöket felhasználni, 
hogy megvédje magát a hideg ellen. Bizonyára 
tudjátok, hogy az autósok valamit betesznek 
kocsijuk radiátorába, hogy annak befagyását 
meggátolják. A tölgyfa ehhez nagyon hasonló 
dolgot cselekszik, amikor olyan anyagot hasz-
nál, ami a testében levő nedvek megfagyását 
megakadályozza. Ez az anyag a cukor. 

Minél hidegebbé válik az idő, a tölgyfa annál 
több cukrot ju t t a t a sejtjeibe. A cukor minden 
részecskéjét maga készíti abból a keményítő-
ből, amit a verőfényes nyár i napokon a szöve-
teiben felhalmoz. Valami úton-módon, amit 
nem ismerünk, a cukor megakadályozza a fa 
élő sejt jeinek a megfagyását , s így a fa a leg-
hidegebb télen is megél minden ba j nélkül. 

A tölgyfa második nagy problémája a tél 
közeledtével: megvédeni magát a vízhiány ve-
szedelmétől. Első pi l lanatra talán furcsának 
tetszik nektek, hogy a fának vízellátási gondjai 
vannak télen, amikor pedig mindenfelé sok 
víz van. A fának azonban valóban vannak ne-
hézségei a vízellátás körül, mégpedig azért, 
mert a gyökerei nem akarnak télen dolgozni. 
Még ha vízben állanak is, a vízfelszívás fontos 
munká já t akkor sem képesek elvégezni. Ha a 
fák vízvesztesége nem lenne olyan óriási, mint 
amilyen, akkor nem okozna különösebb ba j t a 
vízfelszívás téli szünetelése. Ám a tölgynek és 
más fáknak is a levelei töméntelen mennyi-

ségű vizet jut tatnak a levegőbe. Mi nem láthat-
juk ezt a folyamatot, mert a víz p á r a alakjá-
ban távozik a fából. De ha össze t udnánk gyűj-
teni és meg tudnánk mérn i a fából elpárolgó 
vízmennyiséget, arra a meglepő eredményre 
jutnánk, hogy egy-egy nagyobb f a naponta 
gyakran 100 gallon vizet (1 gallon = 4 és fél-
liter) is elpárologtat. 

Feltételezem, hogy már i s ki talál tátok, hogyan 
oldja meg a tölgyfa a télire szükséges víz biz-
tosításának életkérdését. Mivel a levelei télen 
áldás helyet t veszedelmet jelentenének, egy-
szerűen elhullatja őket. Minden levélnyél tö-
vén, keresztben, apró sejtekből álló réteget fej-
leszt. Ezek a sejtek lassankint annyira puhákká 
és gyengékké válnak, hogy már nem bí r ják el 
a levelek súlyát, miért is a levelek a tövükön 
leválnak ós lehullanak a fáról. 

Levelei elhullása egy másik nehéz probléma 
elé á l l í t ja a tölgyfát. A levél ugyanis nemcsak 
arra szolgál, hogy azon keresztül a f a megsza-
baduljon a felesleges vízmennyiségtől, hanem 
a levél fontos táplá lékraktár is. Vá j jon a 
tölgyfa feldolgozza-e ezt a sok tartaléktáplálé-
kot csak azért, hogy ne veszítsen vizet? A vá-
lasz természetesen az, hogy nem. A táplálék el-
készítésére és raktározására sok erőt és munkát 
fordít a tölgyfa, nem lenne tehát értelme, hogy 
ezt a sok energiát mind elpazarolja. Ezért a 
levelekből lehullatásuk előtt kivon minden 
hasznos anyagot s azokat a belső szövetekbe 
szállítja s ott raktározza. Hogy a levél belsejé-
ben ez a fontos munka folyik, azt e l á r u l j a a le-
velek őszi színváltozása. Egyre inkább eltűnik 
a nyár tide zöld színe s felvál t ják azt az élénk 
színek. A pirosassárga levelek végül is lehulla-
nak, de ekkor már nem egyebek, mint a puszta 
vázai az előbbi életerős leveleknek. 

Élelmének az elvesztése nem az egyedüli koc-
kázat, ami t a tölgyfa leveleinek lehullatásakor 
vállal. A teljesen kifej lődött fa összes levelei-
nek száma több mint 10.000, de lehet 100.000 is. 
Ez a sokezer levél nem hullhat le anélkül, hogy 
ugyanannyi nyilt sebet ne hagyjon, amelyen a 
fa életnedvei lassan, de biztosan elpárolog-
nának. 

I t t ismét kész a tölgyfa az előtte álló újabb 
probléma elmés megfejtésére. Minden egyes 
sebet vékony, szemölcsszerű paraanyag duga-
szol el, ami t külön er re a célra készít. És 
ahogyan a parafából készült dugó jól elzárva 
t a r t j a a vizet a palackban, úgy a levélsebeken 
keletkező paraszemölcsök is biztosan elzárják 
a nedvet a fa szöveteiben. 

De más szempontból is igen hasznosak ezek 
a paraszemölcsök. A nyi tot t seben ugyanis 
számtalan parányi gomba és mikroba nő és 
gyorsan szaporodik. Ezek éppen ott találják 
meg azt az anyagot, amelyben virágozni tud-
nak. De ha a seb be van takarva, el van duga-
szolva, sem a gomba, sem egyéb mikroba nem 
képes ott letelepedni s al igha akad olyan rovar 
is, amelyiket vonzana a száraz, dugószerű 
anyag. A tölgyfa tehá t — mint l á t j á tok — 
majdnem úgy bánik a sebével, mint ahogyan 
egy okos sebész bánna vele. 



808 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATO 69. ÉVF. 

A legcsodálatosabb azonban a tölgyfának a 
télre való előkészületeiben az a tény, hogy min-
dent maga csinál. Tinektek például sejtelme-
tek sincs arról, hogyan változtassatok egy ma-
roknyi keményítőt maroknyi cukor rá vagy a 
eukrot ismét keményítővé. A tö lgyfa egészen 
könnyen meg t u d j a ezt a bűvészmutatványt 
csinálni. Ugyanúgy maga a tölgyfa készíti a 
különleges lágy sej teket , amelyek hullásra 
kényszerítik a leveleket, nemkülönben a para-
anyagot, amelyet sebeinek bekötésére használ. 
Igaz, hogy ezekhez nagyon hasonló változások 
történnek állandóan a ti testetekben is, amiről 
azonban alig, vagy egyáltalában nem vesztek 
tudomást. 

Remélem, hogy ezek után sohasem fogtok az-
zal az aggodalommal tekinteni a leveleit hul-
lató tölgyfára, hogy szegényt megöli majd a 
közeledő tél. A va lóság az, hogy a tölgyfa na-
gyon okosan él, megérzi, hogy rossz idők jön-
nek, s ezért számos csodálatosan célszerű elő-
készületet végez a bekövetkező fagy és vihar 
fogadására. 
The Schoolmaster and 
Woman Teacher's Chronicle. 

Francia tanügyi lapokból. 

Felszabadító nevelés 
Mind az erkölcsiségnek, mind pedig a jól ér-

telmezett nevelésnek legfőbb cél ja: szabad sze-
mélyiségeknek a megalkotása. És mégis, min-
den emberi ténykedésnek ezt a végső célját 
csaknem állandóan szem elől tévesztette a ne-
velés legelső fókusza, a család. 

A családok tú lnyomó többsége ugyanis két 
szélsőséges maga ta r t á s közt ingadozik. Az első 
csoport mindvégig kicsinyes ellenőrzést, súlyos 
és aprólékoskodó tekintélyt gyakorol, amely a 
gyermek életének legkisebb részletére is kiter-
jed, folyvást ú j abb és lijabb parancsok, ren-
delkezések osztogatásában tobzódik, amit azzal 
vél igazolni, hogy egyrészt joga van a parancs-
adásra, másrészt pedig, hogy ezáltal is bővíti a 
gyermek tapasztalatainak a körét. A másik cso-
port viszont a te l jes szabadság zászlaját len-
geti és e szabadság örve alatt vakon átengedi 
a gyermeket a m a g a ösztöneinek, haj lamainak, 
szenvedélyeinek. 

Az első esetben kívülről nyomor í t ják meg a 
gyermeket, a más ikban meg belülről. 

Mindkét maga ta r t á s a szülők jogainak, a te-
kintély igazi mivol tának teljes félreértéséből 
származik. A szülők igenis jogosultak a paran-
csolásra, ání ez távolról sem azt jelenti, hogy 
kívülről, mintegy külső hatalomnak az akaratá-
ból kötelezzék a gyermeket a meghódolásra az 
erkölcsi törvények előtt, hanem jelenti azt, 
hogy segítsék őt e törvények megértésére és 
szeretetére avégből, hogy ezek megszilárdulja-
nak benne és felszabadítsák. Másrészt viszont 

a gyermek spontaneitásának és kezdeményezé-
sének tiszteletbentartása egyál talában nem azo-
nos teljes szabadjára engedésével, hogy hát 
tegyen, amit akar, bármit is vaktában meg-
kísérelhessen s ekkép állandósuljon vele és kö-
rülötte a rendetlenség, — hanem abból áll, 
hogy a gyermeket olyan viszonyok közé he-
lyezzük, amelyek jó cselekedetekre indí t ják; ez 
diszkrét, barátságos vezetést is jelent, amely 
megkíméli a gyermeket a h ibás lépésektől. 

Sem a tekintély tartóknak, sem a szab a d j ára -
liagyóknak nincsen igazuk. 

Az igazi út a felszabadító tekintély, amely 
pontosan alkalmazkodik a gyermek életkorá-
hoz. Az ösztönök óletszakában a szülők — a ter-
mészet m i n t á j á r a — parancsolnak a gyermek-
nek, mindvégig kezükben t a r t j á k a vezetést és 
a féket. A megszokás életkorában a szülők, 
fokozatos fejlődés után, apránkin t rávezetik a 
gyermeket, hogy ő maga rendelkezzék magával 
s ezáltal annál nagyobb állandóságot biztosíta-
nak erkölcsi élete számára, mennél inkább 
hozzájárult annak megszervezéséhez maga a 
gyermek. Ezu tán következik a szabadság kora, 
amidőn a szülők mindinkább háttérbe húzód-
nak, lehető legritkábban avatkoznak a gyermek 
dolgaiba, de amellett tovább őrködnek, akár 
abból a célból, hogy távol tar tsák tőle az idegen 
s veszélyes hatásokat, akár , hogy segítsenek 
neki uralkodnia újabb ösztönein s hogy leg-
hatalmasabb érzelmeit i rányí tsák. 

A felszabadító nevelés éppen annyi időt és 
figyelmet igényel, mint a tekintélyen nyugvó, 
de végtelenül nagyobb értelmességet, tudást, 
több tapintatot és szeretetet követel. Ennek a 
nevelésnek m á r a lét legelső napjaiban kell 
kezdődnie és mutatkoznia, akkor, amidőn a 
szülőanya olyan szabadságra engedi a piciny 
testet, aminő lehetetlen volt az élőbbén i szűk 
börtönben. A pólyásbaba további fejlődése 
aztán már egymagában is ékesenszóló története 
a gyermek felszabadításának. S mihelyst ját-
szadozni kezd, juttassunk neki egy kis szobát 
vagy legalább egy kicsinyke zugot, ahol otthon 
érezze magát, ahol megalkothassa játékszereit 
s ahol kisded teste és ébredező képzelete fejlő-
désnek indulhasson. El sem képzelhetni na-
gyobb visszásságot, mint ha belevetjük a gyer-
meket a mi felnőtti életünkbe s itt egyre effélé-
ket ha j togatunk előtte: „Ehhez ne nyúl j ; még 
el találod törni ezt a v i rágvázát ; hagyd békén 
azt a lámpát ; neked nem ezabad gyufát gyúj-
tanod stb." 

Hogy megkímélhessük a gyermeket a folyto-
nos figyelmeztetésektől, hogy lehetővé tegyük 
számára a teljes egyedüllétet, hogy hadd él-
hesse ő a maga saját életét a maga külön vilá-
gában, — tar tsuk őt távol a felnőttek kusza 
találmányaitól, amelyek nem neki valók. 

George Bertier. 
Éducation (Párizs), 
1936 szeptember—októberi szám. 

A Népiskolai Egységes V e z é r k ö n y v e k sorozatában m o s t jelent m e g : 
D r o z d y Gyu la i „ A földrajz tanítása a IV. osztályban" c. vezérkönyv . 
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TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Orbán Dezső: „Fiumei kaland." P. Laczko-
vieh Zsófi ra jza ival . (Könyvbarátok Kis 
Könyvei. Kir . Magya r Egyetemi Nyomda.) 

A „Magyar Könyvbarátok" kiadásában meg-
jelent legújabb könyv abba a világba viszi 
vissza i f júságunka t , amelyet az már egyáltalá-
ban nem ismer, amelyre az idősebbek pedig 
gondolatban is csak könnyes szemmel tudnak 
visszagondolni. 

A boldog békeidők Nagy-Magyarországa ele-
venedik meg .az olvasó előtt, az élet gond-

át remek yacht jukon a középkor hajósainak 
színes ruhá jában a régi tengerészek kalandjai t . 
Fejük felet t a kék Adr ia azúros égbolt ja, szí-
vükben a baráti szeretet, cselekedeteikben a 
gondtalan, f r i ss i f júság. Ez a „Fiumei kaland". 

A könyv külsőségeiben is rendkívül ízléses, 
méltó belső tartalmához. 

Magyar Föld — Magyar Faj. 
A nemzeti önismeret teljességéhez elengedhe-

tetlenül hozzátartozik a haza földjének, népének 
és történelmének hű t ü k r e és szakszerűen tár-
gyilagos ismerete. A megismerésnek pedig nincs 
más módja, mint a legkiválóbb tudósaink által, 

„A papagájos öreg 
Péter." 

Orbán Dezső: 
Fiumei kaland e. 
ifjúsági regényéből 
(P. Laezkovich Zsófi rajza.) 

talanságával, üde kisvárosi, eseménytelen diák-
életével. Az elbeszélés cselekménye a Dunántúl 
egyik megyei székhelyén indul meg, hogy 
folytatódjék a m a g y a r tenger kikötőjében, a 
magyar tengerábrándok birodalmában, a szent 
korona országának „corpus separátum"-ában. 
Fiume, — csodás F iume! Ez a város más volt, 
mint a többiek. Az utcái mások, mint egyebütt 
az utcák, házai, mint máshol a házak. A for ró 
vagy hideg aszfalt, a napsütöt te vagy esőverte 
falak máshol az anyag szürke életét élték. I t t 
az anyag lassan koptatot t életébe egy más, 
eleven élet harsonázott bele minden pillanat-
ban. Messze világok szívdobogásával a tenger 
ott kötött ki a házfa lak tövében. 

A történet szelíd szomorú emléke ennek a 
ködbeenyészett magya r városnak, amelyhez 
hasonló sohasem volt és sohasem lesz, mert bá r 
a politikában nincs örökkévalóság s minden, 
ami elveszett, visszakerülhet, a múltból soha-
sem lesz jövő. 

Ebben a patinás városban szövődik három 
magyar diák bará t sága előkelő olasz pártfogó-
jukkal és angol d iákpaj tásukkal . Együt t élik 

a tudomány mai állásának megfelelő feldolgo-
zásban adot t egyetemes, összefoglaló kép. A Ki-
rályi Magyar Egyetemi Nyomdának sikerült 
először ezt a nagy feladatot megoldania azáltal, 
hogy a magyar történelem, föld, nép és művelt-
ség egyetemes képének megrajzolására leghiva-
tottabb tudósainkat nyer te meg. E r r e a fel-
adatra a legelső sorban álló tudósaink ezelőtt 
nem vállalkoztak. Igazolta ezt Rudolf trónörö-
kös hata lmas méretű műve, az Osztrák-Magyar 
Monarchia í rásban és Képben, de igazolja ezt 
a M. Tud. Akadémia sikertelen kísérlete, a száz-
ezerforintos Semsey-alapítvány kudarca is. A 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda „Hungarológia" 
sorozata végre áttörte a tudósok elefántcsont-
tornyának kapuját . Már harmadik kiadásban 
tette a magyarság asztalára Hóman és Szekfű: 
Magyar Történetét. Ezt követte a magyarság 
négykötetes Néprajza. Most pedig, az előbbiek-
nél is szebb köntösben, megjelent az ugyancsak 
négykötetes magyar földrajznak, a Magyar 
Föld — Magyar Faj c ímű sorozatnak is első 
kötete. 

A Magyar Földrajz első kötete a „földrajzi" 
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Magyarország t á j r a j z i arcképe Prinz Gyulának, 
a Pécsre kei ült pozsonyi egyetem tudós geo-
g rá fus professzorának tollából. Cholnoky Jenő, 
a magyar geográfusok mai vezére írta hozzá 
a magyar éghajlat és a magyar vizek jellem-
képét. Polit ikai ha tá r ró l egy szó sincs a könyv-
ben. Még a mellékelt sokszínű országtérképen 
se. A két tudós megmuta t ja , hogy arra az or-
szág arcképéhez semmi szükség sincs. És min-
den vonás, amit a megrajzolt országképen lá-
tunk, egyetlen, egyéletet élő országtest vonása. 
Benne van az ország földjének egész, története, 
szerkezete, építőanyaga, domborzata, tájképe, 
tagoltsága, tá jainak és vidékeinek egyéni jel-
leme, sajátságos vonásai . Ez az ország földjé-
nek egész nyers, természeti képe. Ügy, ahogy a 
népek maguk számára felfedezték, mielőtt meg-
telepedtek ra j t a és hazá jukká tet ték. 25 egész-
lapos fénykép, nagy része repülőgépről való fel-
vétel s azokon o la jpap í r ra nyomot t magyará-
zat, valamint 31 szövegközti térkép és ábra teszi 
érthetőbbé a nagy szakavatottsággal , mély ok-
nyoniozással megrajzolt országképet. A máso-
dik kötet a magyar munka földrajza, a harma-
dik az állami élet ábrázolata lesz, mindkettő 
Prinz Gyula és gróf Teleki Pá l munká ja . A ne-
gyedik kötetet, az ország népének, fa j i össze-
tételének rajzát Bartucz Lajos, a Néprajzi Mú-
zeum igazgatója í r j a meg. A négykötetes díszes 
félbőrkötésű munka á r a 80 P. Megrendelhető a 
Kirá lyi Magyar Egyetemi Nyomdában, Buda-
pest, VII I , Múzeum-körút 6. sz. 

A Magyar Kórus legújabb száma Bárdos La-
jos és Kertész Gyula szerkesztésében gazdag 
ta r ta lommal megjelent. Szövegrészében D. Joh~ 
ner nagyszabású gregor ián- tanulmányát hozza 
Kozáky István dr. fordításában, Kerényi 
György mindig szellemes rovatában (Műsorok 
széléi e) egy negyedév hangversenyének mérle-
gét adja , Deák-Bárdos György és Hajnal Is tván 
a folyton mélyülő mozgalom egy-egy állomásá-
ról í rnak jelentést. A változatos hírrovatban 
öröm látni : miként hódít mindig ú j abb és ú jabb 
területeket a komoly egyházi zene a magyar 
parlagból (most Sárospatak környékéről hal-
lunk), hogy válik külföldön egyre keresettebbé 
és elismertebbé a modern magyar egyházi zene 
(Bécsi rádió hangversenye f ia tal magyar szer-
zők műveivel, az európai feltűnést keltő f rank-
fu r t i egyházzenei olimpiász sikere) s hogyan 
épülnek ki a kapcsolatok az elszakított magyar-
ság felé, még a leghozzáférhetetlenebb Dél-
Bácskában is. A lap minden sorából egy moz-
galom hatalmas méretei t érzi az olvasó, amely 
a már is megindult nemzedék-cserével ma még 
nem is sejthető szellemi erőkoncentrációt bon-
takoztat ki a magyarságból. 

A 25 oldalnyi kottamelléklet most is a szer-
kesztők következetes kul túrpol i t iká já t dicséri. 
Az egyszólamúságot a gregoriánum képviseli 
(Christus vincit!), a polifóniát most Lassns és 
Bottenbucher egy-egy műve, a modern magyar 
zenét pedig Bárdos Lajos (két egynemű két-
szólamra írt mű és a máris h í res Karácsonyi 
Bölcsődal), Kerényi György (három kétszólamú 

kar), Liszt Ferenc monumentális Cantant ibus 
című műve és Kodály Zoltán a Karácsonyi 
pásztortánccal. 

A Magyar Kórus évi előfizetése 9 P , egyes 
szám ára 2-40 P . Megrendelhető a kiadóhivatal-
ban, Budapest , I, Fery Oszkár-u. 55. 

Vikár Sándor tanítóképzőintézeti tanár , zene-
szerzőnek két újabb gyermekkar i szerzeménye 
jelent meg, egyik: Öt magyar népdal, más ik : 
Négy magyar népdal címen. Az Öt magyar nép-
d/dban Bárdos Lajos 101 magyar népdalgyüj te-
ményéből ve t t kedves dalocskákat dolgoz fel a 
szerző, kétszólamú a-capella gyermekkarra, ele-
ven, ötletes szerkesztésben, emellett azonban 
elemi fokú gyermekkarok által is könnyen éne-
keltethető dallamos, tiszta szólamvezetéssel. 

A Négy magyar népdal háromszólamú, igen 
kedvesen hangzó, de már úgy feldolgozás, mint 
hangterjedelem szempontjából igényesebb kóru-
sokat tar talmaz, éppen azért nem csupán közép-
fokú iskolák fiú- vagy lcányénekkarai, de is-
kolai kereteken kívül működő női kórusok mű-
során is bá t ran szerepelhet. Pa r t i tu ra á r a (úgy 
egyik, mint másik műből) 50 fillér, szólamparti-
tura (legalább 20 példány rendelése esetén) 
5 fillér. Megrendelhető a szerzőnél: V i k á r Sán-
dor tanár, Nyíregyháza, Űj-utca 12. 

Szegedi Boris: Fúr-Fa-Rag-Ta kínai ezermes-
ter kópéságai. Vidu Már ia rajzaival. (Az Athe-
naeum kiadása.) 

Érdekes és ízléses meséskönyvvel lepte meg 
Szegedi Bor i s és a könyvet kiadó Athenaeum 
a magyar gyermekeket. Fúr-Fa-Rag-Ta mester 
kópéságainak hosszú sorozatával gyönyörköd-
teti a szerző az ilyen á r t a t l an huncutságok i ránt 
mindig nagy elismeréssel viseltető gyermek-
világot. Minden egyes elbeszélés, többek között 
a Szaladószék, a Bölcsességmérő, az Ébresztő-
vödör, a Villanyos futballcipő, a Lá tha ta t l an 
láda, a Felelőgép, a Holdrakéta valóban élve-
zetes, gyönyörködtető, sőt tanulságos gyermek-
olvasmány. Fúr-Fa-Rag-Ta és hűséges segítő-
társai, Dok-Tor-Da-Do-Gó, Víz-Fe-Jű, Res-Tek-
Rest-Je, Gyors-Fu-Tó, Sen-Ki-Től-Sem-Fél, Ga-
Ra-Sa-Sincs és Ga-Zok-Ga-Za még sok mulatsá-
gos percet fog szerezni gyermekeinknek. 

Kitűnően sikerültek Vida Máriának az egyes 
meséket kísérő rajzai. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Die Grundfragen der Erziehung in biologi-

scher Beleuchtung. Von P r o f . Dr. Ludwig Gock-
ler. 1936. Buchhandlung des Waisenhauses G. 
M. B. H. Halle-Berlin. 

Eddig is tudtuk, hogy a nevelő-oktató hiva-
tás nem nélkülözheti az emberi életműködésre 
és fejlődésre vonatkozó ismereteket, de hogy 
biológiai a lapra építendő fel a neveléstudo-
mánynak egész rendszere, azt szerzőnk hirdeti 
először. Széleskörű olvasottság, mélyreható ta-
nulmány és gazdag pedagógiai tapasztalat alap-
ján lépésről-lépésre menő szigorú logikával bio-
lógiai alapvetéssel szervezi meg elméletét, amely 
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a pedagógia alapvető kérdéseit tisztázni hiva-
tott. Ezek a kérdések: 1. Mi a nevelés? 2. Mi a 
nevelés célja? 

Gondolatmenete világos, átlátszó és határo-
zott. Kiindul az életjelenségck vizsgálatából és 
megállapít ja, hogy az élet létföltételei: az ön-
fenntartás, a f a j f enn ta r t á s és az ivadékgondo-
zás. Az ivadékról való gondoskodás ösztönét 
élesen elválasztja a fajfenntar tásétól , mert a 
szaporítás ösztöne ellenére kiveszne az ember, 
ha az utódgondozás nem működnék. Az utód-
gondozás a születés előtti és születés u táni időre 
te r jed ki és részben öntudat lan vagy ösztönös, 
részben tudatos, tervszerű. E megkülönbözte-
tésből nyer jük az öröklés, a fajnemesítós és a 
nevelés fogalmát. A nevelés nem egyéb, mint 
az utód születésével kezdődő tudatos gondos-
kodás, azaz a fejlődés menetének tervszerű irá-
nyítása és előmozdítása. A céltudatos nevelés 
ki ter jed a természettől kapott ha j lamokra és 
képességekre, névszerint a következő hét érdek-
körnek szükségleteire: 1. az értelmi, 2. eszté-
tikai, 3. vallásos, 4. szociális, 5. erkölcsi, 6. pro-
dukt ív (munkás) és 7. testi életre. A jelzett hét 
i rányban való tervszerű vezetés és fejlesztés: 
a nevelés. Sok meghatározás tévesen felöleli az 
oktatást is, ami pedig élesen elvála£ztandó a 
nevelés fogalmától. Az oktatás lényege ugyanis 
az, hogy értékesnek tar tot t szellemi javakat 
ruházunk át az utódra. 

A második főkérdésre, mi a nevelés célja, a 
szerző úgy keresi a feleletet, hogy előbb vizs-
gála t alá veszi az eddig felmerült pedagógiai 
célkitűzéseket. Kiderül , hogy a különféle elvek 
és az általunk megszabott nevelő-oktató eljárá-
sok többé-kevésbbé fogyatékosak, egyoldalúak. 
A régi görög testgyakorló, a középkori vallá-
sos, az ú jabbkor i intellektuális, majd az eszté-
tikai, az állampolgári, a szociális és a munka-
iskola csak egy-egy részét vette tekintetbe az 
emberi lét szükségleteinek. Minden nevelési 
rendszer egyoldalú, ha egyik vagy másik szem-
pont a többiek rovására érvényesül és tökélet-
len, ha nem valamennyi érdekkörnek kielégí-
tésére irányul. Az életszükségletek pedig azt 
követelik, hogy testi, értelmi, vallásos, eszté-
tikai, morális, szociális és gyakorlat i (produk-
tív) érdek minden igénye hiánytalanul vétessék 
figyelembe, amikor tervszerű fejlesztésről, neve-
lésről van szó. 

Szerzőnk szemléletes táblázatban tüntet i föl 
az érdekkörök követelményeit, azokat az eré-
nyeket, amelyek révén kifejlődnek: egészség, 
bölcsesség, jámborság, ízlés, emberszeretet, haza-
szeretet és tettrekészség, azaz olyan tulajdon-
ságok, amelyek együttvéve megvalósítják a ne-
velés célját. S minthogy világszerte nemzeti 
nevelésre való törekvéssel találkozunk, írónk 
ehhez mérten így határozza meg a nevelés vég-
cél já t : a nemzet j avá ra törekvő erőteljes, tettre-
kész, erkölcsös jellem kialakítása. 

Amilyen világosak, átlátszóan logikusak szer-
zőnk gondolatai, éppoly szabatos, gondos és 
folyékony az előadása. Semmi sincs nagyképű 
homályba »burkolva, megértése nem szorul is-
mételt olvasásra. Aki megbízható útmutatót 

keres, hogy kivezető i rányt ta lá l jon a peda-
gógiai elméletek, kísérletek ós változó divatok 
sokfélesége nyomán keletkezett kaotikus zűr-
zavarból, szívesen fogja kezébe a jeles peda-
gógusnak, Gockler Lajosnak legújabb könyvét. 
Vonzó olvasmány és zsúfoltan tar talmas. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A népművelés múltjából. 
A népművelés, amelyet á l ta lában a modern 

demokrácia vívmányának tekintenek, a nagy 
nyuga t i államokban már vagy 100 év előtt ko-
moly figyelembe részesült. A mult század kö-
zepe tá ján „.Information for the people" (Tudó 
sítások a nép számára) címmel az ismeretek 
minden ágát népszerűen tárgyaló hatalmas an-
gol gyűj teményes munka jelent meg. Ennek 
m i n t á j á r a készült azután a f rancia „Instruction 
pour le peuple" (Oktatás a nép számára) két 
nagy nyolcadrétű kötet, egyenként 1600 lappal, 
a terjesztés és beszerzés érdekében 100 füzetre 
bontva, 25 centime árban. A 44-, 47., 48. füzet er-
kölcsi gyakorlatokat és fejtegetéseket tartal-
maz, a 49. közjogot és nemzetközi jogot, a 91. a 
találmányok és felfedezések eredetét, a 99. 
pályaválasztási útmutatót . A vál la la t népmű-
velői célját a következő sorok jelölik meg: 
„A hasznos és legkevésbbé nélkülözhető ismere-
tekről a leghivatottabb szakemberek által meg-
írt 100 értekezés, szövegközi képekkel, a tudni-
valók elméleti és gyakorlat i enciklopédiája." 

Olasz okleveles tanítók egyetemi tanulmányai. 
Az olasz nemzetnevelésügyi miniszter leg-

ú jabb rendelete értelmében a tanítói oklevél a 
bizonyos egyetemek kará t képező középiskolai 
tanárképzőintézetekbe való felvételénél a kö-
zépiskolai bizonyítvánnyal teljesen egyenlő ér-
vényű bizonyítványnak tekintendő. A római, 
firenzei, torinói genovai, milanói és messinai 
kir . egyetemeken, valamint a velencei főisko-
lán a tanítói oklevél a lapján felvett hallgató, 
a nyolc félév elvégzése és az előírt vizsgálatok 
letétele után, a doktorátust is megszerezheti, 
továbbá a képesítést az olasz és idegen nyelvek-
nek (latin, francia, angol, német, spanyol) bár-
mely' típusú középiskolában való tanítására. 

Az iskolánkívüli népművelés Lengyel-
Sziléziában. 

Az iskolánkívüli népoktatás szép eredménye-
ket muta t fel Lengyel-Sziléziában. Magában a 
tescheni kerületben 90 helyen folyik a tanítói 
munka, amely nem szűnik meg a hételemis 
népiskola befejezésével, hanem különböző cso-
portok alakulnak az iskolák elvégzése után. Így 
vannak műkedvelő-, ének-, zenekari-, önművelő-, 
sport- és földmívelő-csoportok. A földmívelő-
csoportoknál különösen a szavalókórusok értek 
el mély hatást. 

Teschenben Szabad-Egyetem is alakult , mely 
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teljesen ingyenes. Jelenleg 200 hal lgatója van 
a társadalom minden rétegéből. 

Gondoskodás történt olcsó rádiók beszerzésé-
ről is. A kerületi Rádió-komité egyezséget léte-
sített a tesckeni községi bankkal, amely előnyös 
fizetési feltételek mellett lehetővé teszi a rádió-
készletek bevásárlását. 

Nagy súlyt helyeznek a könyvtárak fejlesz-
tésére is. Az olvasótermeket ellátták napilapok-
kal is. 

Kiilön körök gondoskodnak az iskoláikat 
befejezett 14 évet betöltött fiatalság továbbkép-
zéséről is. 

A taní tás munká já t végző szakerőket sűrűn 
egybehívják konferenciákra, ahol megismertetik 
velük az iskolánkívüli oktatás aktuál is kérdé-
seit is. 
Miesiecznik Pedagogiczny, 
1936 ápril isi szám. 

Olasz elemi iskolai igazgatók tanfelügyelői 
képesítése. 

Az olasz nemzetnevelésügyi miniszternek mi-
nap kiadott rendelete részletesen megszabja 
azoknak a vizsgálatoknak követelményeit, ame-
lyek a lapján az elemi iskolák igazgatói elnyer-
hetik a tanfelügyelői képesítést, illetve ki-
nevezést. 

E vizsgálatok írásbeli és szóbeli részből álla-
nak. 

Az írásbeli vizsgálatokon a pályázó egy tör-
ténelmi vagy irodalmi tételről, továbbá — saját 
pedagógiai tapasztalatai alapján — a fasiszta 
eszméknek a nevelés terén való alkalmazásá-
ról készít dolgozatot, azonkívül az elemi okta-
tásra vonatkozó törvényekkel és az elemi isko-
lával kapcsolatos intézményekkel foglalkozó 
témát dolgoz ki, végül gyakorlat i kérdésképen 
egy, az elemi iskola valamelyik t an tá rgya kö-
rébe vágó óra vázlatos tanmenetét.. Az írásbeli 
vizsgálatra engedélyezett leghosszabb időtar-
tam hat óra. 

A szóbeli vizsgálatok az írásbeliek anyagán 
kívül felölelik a modern nevélestudomány tör-
ténetét, a fasizmus kul túrá já t , az államszám-
viteltan elemi ismereteit , végül egy elemi osz-
tályban teendő látogatást , e látogatásról leszűrt 
észrevételeivel együtt. 

A tanfelügyelőségre képesítő vizsgálat bizott 
sága egy elnöklő egyetemi tanáron kívül közép-
iskolai olasz, történelmi és pedagógiai szakos 
tanárokból áll; a vizsgálóbizottságot kiegészíti 
továbbá két közigazgatási tisztviselő és az 
elemi iskoláknak egy központi (minisztériumi) 
szolgálatra berendelt tanfelügyelője. A vizsgá-
latok színhelye Róma, de kivételes esetekben 
engedélyezheti a miniszter az írásbeliek meg-
ta r tásá t valamely vidéki tankerület i főigaz-
gatóság hivatalos helyiségeiben is. 

Franciaország. 
A közoktatásügyi miniszter körlevélben hívta 

fel a tankerületi főigazgatók figyelmét arra, 
hogy (főleg a párizsi) iskolákban a politikai 
propaganda mind nagyobb mérveket ölt. Mint-

hogy ez könnyen becsempészheti a polgárháború 
csiráit a nevelésbe, a legerélyesebben kell a fel-
merülő törekvésekkel szemben el járni . 

Norvégia. 

A kormány a fa lus i népiskolák érdekében ú j 
törvényt készít elő, amely a tanórák számának 
felemelését is tervezi. Kötelező t á rgyakká lesz-
nek a kézimunkataní tás és a to rna és amennyi-
ben a tar tományok anyagi hozzájárulása lehe-
tővé teszi, a ház tar tás tan és ker t i foglalkozások. 
Az állam hozzájárulása fejenként évi 2 korona. 
Az ú j törvény előreláthatóan 1937 júl ius 1-én fog 
életbelépni, végrehaj tása az ál lamot 3-8 millió 
koronával terheli. 

Franciaország. 

Az iskolásgyermekeknek megfelelő vizsgálata 
a lap ján kiderült, hogy Franciaországban állán 
dóan nő a balkezesek száma. Míg 15 év előtt 
csak 5%-ra volt tehető azok száma, akiket a 
jobb kéz rendes használatára kellett szoktatni, 
mostanában 7—8%-ra emelkedett a balogok 
száma. Felmerül t az a javaslat is, hogy ezeket 
külön kellene kiképezni a balkéznek tökéletes 
használatában. I t t említjük, hogy a pedagógu-
sok körében számos híve van mindkét kéz egy-
önte tű kiművelésének: ennek az úgynevezett 
ambidextriá-nák igen fejlett i rodalma is van. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium Pápán. Október hó 
9-én tar tot ta idei első szemináriumát Veszprém 
vármegye kir. tanfelügyelője Pápán , a pápai 
városi és járási tanítók részére. A szemináriu-
mot dr. Gallay Rezső kir. tanfelügyelő nyi tot ta 
meg és ennek kapcsán megható szavakkal emlé-
kezett meg a ravatalon fekvő Gömbös Gyula 
miniszterelnökről, aki mint taní tó fia, mint a 
kötelességteljesítésnek mintaképe és Követendő 
példája, nagyon közel állt a taní tóság szívéhez. 

Dr . Gallay Rezső kir. tanfelügyelő ezután a, 
testnevelés nagy fontosságáról és taní tásának 
módszeréről értekezett, utána pedig Gergely Fe -
renc és Baksy Andor pápai tanítóképzőintézeti 
gyakorlóiskolai tanítók tar to t tak igen sikerült 
előadást és gyakorla t i bemutatót a testnevelési 
óráknak a tanteremben való megtartásáról. Ez-
u tán Harsányt László marcalgergelyi rk. taní tó 
minta taní tása következett, amellyel bemutat ta 
azt, hogyan lehet egy óra alatt hangjegyek alap-
j á n kétszólamú éneket betanítani az 5—6. osz-
tályban. A kiváló ügyességgel vezetett minta-
taní tásér t a kir. tanfelügyelő elismerését és kö-
szönetét fejezte ki a kiváló néptanítónak. Végül 
Gergely Ferenc körz. iskolafelügyelő ismertet te 
a testnevelési vázlatkészítés mód já t és hasznos 
gyakorlat i tanácsokkal látta el a nagyszámban 
összegyűlt taní tókat . A jól s ikerül t pedagógiai 
szeminárium ezután a kir. tanfelügyelő záró-
szavai után a Himnusz eléneklésével ért véget. 
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K E H R E R K Á R O L Y 

Négy évtizedes szakadatlan munkában meg-
fu to t t pá lyáján most a nyugalom és pihenés ré-
vében kötött ki a magya r népoktatás egyik leg-
fáradhata t lanabb vezető egyénisége: Kehrer 
Károly. A tanító rendszerint küzdelmes, de an-
nál ragyogóbb pályáján ő a küzdelmekből gyö-
nyörű élethivatást, a pályából sikert ós ered-
ményt teremtett , örömmel, lelkesedéssel és 
büszkén ál lapí t juk meg, hogy Kehrer Károly 
dicsőséget szerzett magának és sok tanulság-
gal te t t gazdagabbá bennünket. Pá lyá ján a pe-
dagógia művésze volt, aki a szigort gyöngéd-
séggel enyhítette ós a komoly tanítói munkát a 
hivatot tság és hivatásszere-
tet könnyedségével tet te ked-
vessé és eredményessé. 

A m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Keh-
rer Káro ly tanügyi főtaná-
csost, a népoktatás terén tel-
jesített eredményekben gaz-
dag, négy évtizedre ter jedő 
szolgálat után — sa j á t kéré-
sére — nyugalomba helyezte. 
Ez az egyre emelkedő, negy-
venéves pá lyafu tás méltó 
arra, hogy részleteiben is 
ismertessük. Az a rad i áll. 
tanítóképzőintézetben vég-
zett 18 éves i f j ú Ré thá t né-
met község taní tójaként kez-
di népnevelői munkásságát ; 
ünneplésekben gazdag, em-
lékezetes esztendőben: 1896-
ban. Nem hisszük, hogy ez a 
körülmény, ez a véletlen is 
ne tüzelte, ne lelkesítette 
volna Kehrer Károly t szívós 
küzdelmeiben, építő munkái-
ban. Bizonyára gondolt rá, 
hogy márcsak azért is mily nagy kötele-
zettség háramlik vállára, amiért a sors ren-
deléséből, a második magyar ezredév beköszön-
tőjekor kellett szent hivatásának szolgálatát 
megkezdenie. Egy év leforgása alat t már Elek-
nek községi iskolájában ta lá l juk: a többtaní-
tós, népes iskola csakhamar Kehre r Károly 
igazgatása alá kerül . Az aradiak nagytekin-
télyű, kiváló tanfelügyelője: Var jassy Árpád 
azonnal lá t ja az i f j ú igazgató rátermettségét 
ós sikerül neki a minisztérium figyelmét is rá-
terelni. Apponyi Albert minisztersége alatt , az 
1907 : X X V I I . t.-c. hatásos végrehaj tása érde-
kében megszervezik az iskolalátogatói intéz-
ményt. Ez az esemény ú j ra fordulatot jelent 
Kehrer Károly életében. Neki is szerepet jut-
ta tnak ezen a téren, s a már nagy tanügyi 
múlt ta l rendelkező 29 éves i f j ú az aradvárme-
gyei tanfelügyelői hivatal tag ja lesz. Innen rö-
vid időre Szolnok-Doboka vármegye tankerü-
letének élére kerül, majd kiváló mesterének, 
nyugalomba távoztakor, magának Var jassynak 
a jánlására , az alkotás vágyától áthatottan, 34 

éves korában az aradvármegyei nagy tankerü-
let vezetője lesz. Apostoli munká j á t nagy lel-
kesedéssel teljesíti ; vezetése alat t Arad vár-
megye népoktatása egyre izmosodik. Ezer ágú 
elfoglaltságában nemcsak élőszóval, hanem a 
toll erejével is terjeszti eszméit, gondolatait , 
megír ja volt elődjének Arad vármegyében tel-
jesített igen • értékes munkásságának történe-
tét. Közben azonban ránk zúdul a vi lágháború 
förgetege, s u tána a megszentelt m a g y a r föld 
szétszaggat ás a. Kehrer Károly is fá jó szívvel, 
de férf ias erővel viseli nagy művének romba-
dőltét. Nem hagy ja el támogatásra szoruló, 

védtelen tanítóseregét, a for-
radalmak idején, a megszál-
lás súlyos lelki hányódásai 
közepette ott szenved, síny-
lődik munkatársa ival együtt. 
Majd látva azt, hogy a sze-
rencsétlen helyzet nem vál-
tozik, kénytelen elhagyni 
pá t r i á já t . A 20-as évek ele-
jén az újpesti tankerület 
élére kerül, majd 1928-ban 
Pest-Pil is-Solt-Kiskún vár-
megye kir. tanfelügyelője 
lesz. Hata lmas munkabírása 
ekkor igazi kielégülésre ta-
lál. A leggyorsabb i ramban 
egész nagy tankerületével 
megismerkedik, mégpedig 
nemcsak a tanügynek vala-
mennyi munkásával , hanem 
az egyházi életnek, a köz-
igazgatásnak, a társadalom-
nak minden jelentősebb 
egyéniségével is. Nincs a 
tankerületnek olyan falva, 
olyan iskolája, ahol ne já r t 
volna. Munkatársa inak be-

szélte egy alkalommal, ha bármelyik iskola 
ügyével kell foglalkoznia, hivatali szobájában 
lelki szemei előtt l á t ja az illető épületet, tanter-
meit s mintha csak a helyszínen végezné dol-
gát, úgy intézkedik a felvetődött kérdésben. S 
aki ebbe a hivatali szobába először belépett, 
feledhetetlen érzés ej tet te rabbá. Egyik falon 
Thorma János Aradi vér tanuk című megren-
dítő képének másolatát látni, a másikon Pa r -
laghi Vilma méltán nagyhí rű Kossuth képé-
nek kellemes hatású sokszorosítását, továbbá 
a kiváló aradi tanfelügyelőnek, V a r j a s s y Ár-
pádnak arcképét és végül Arad vármegye 
nagyméretű tanügyi térképét. Így tehát aki 
ebben a dolgozó szobában szétnézett, s ha gon-
dolkodó elme volt, tudhat ta , hogy ez olyan 
mesternek alkotó szobája, aki a jövendőt a 
múltra építi, s aki a múlt ta l kapcsolódó jelenből 
igyekszik jövőnkre tekinteni, ö t esztendős pest-
megyei működése alat t szóval, tollal egyaránt 
nagy hatással küzd tervei, céljai érdekéhen. 
A Gondviselés bámulatosan könnyed előadó 
készséggel áldotta meg. H a tanítói előtt peda-
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gógiai szemináriumon neveléstani kérdéseket 
világít meg, logikus kapcsolódású, szemléltető 
előadása minden hal lgatójá t magával ragadja. 
H a mint népoktatási szakember a vármegye 
gyűlésén szólal fel, a jelenlevőket könnyűszer-
rel megtudja nyerni felfogásának. Ha a hely-
színen, a nép egyszerű fiával tárgyal , akkor 
sincs nehéz dolga; nemes, t iszta céljai aka-
dályba sohasem ütköznek. Természetes módon 
bizonyít ja, hogy egyrészt a népoktatásnak, 
másrészt a falunak, a vidéknek, a 'k isembernek 
érdeke sohasem lehet ellentétes, egyik kiegé-
szít i a másikat. Pestmegyei működése alatt ki-
váló munkát fe j te t t ki a pedagógiai szeminá-
r iumok fáradhata t lan vezetésével, valamint a 
Ped. Szeminárium című 3 kötetes kiadvánnyal. 
(Ennek a műnek Krehnyay Bélával együtt 
társszerkesztője volt.) Ez időben a Pestvárme-
gyei Népművelés című, gazdag t a r t a lmú folyó-
i ra tnak is egyik szerkesztője. Rövid veszprém-
megyei, majd székesfővárosi munkásság u tán 
Kehre r Károlyt a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumba oszt ják be. S bárhol működik 
is, tisztviselőinek, tanítóinak mindig megértő, 
melegszívű, atyai gondviselője. 

Miniszterünk meglá t ta benne a kiváló érzékű 
gyakorlat i szakembert, s a taniigy-közigazga-
tási reform-munkálatokban igen sok tervének 
kidolgozását, életbe való átvitelét bízta reá. 
Az 1935 : VI. t.-c. végrehaj tás i utasí tásának s 
az iskolafelügyelők utasí tásának megalkotása 
körül neki jutott a legjelentősebb és legnehe-
zebb szerep. Munkásságának ju ta lmául elébb 
tanügyi főtanácsos lett. Kiváló munkásságát a 
Kormányzó Űr Ö Főméltósága is megbecsülésé-
vel tüntet te ki, m e r t megengedte, hogy leg-
felsőbb elismerése tudtu l adassék. Nem sokkal 
u tána előlépett az V. fizetési osztályba. 
Ebből az állásából vonult most nyuga-
lomba, ahová a m a g y a r pedagógiai közvéle-
mény hálás és nagy megbecsülése kíséri és ál-
talános az az óhaj, hogy a nagyérdemű tan-
fé r f iú tapasztalatait még a nyugalom idején is 
érvényesítse. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. Az október 
17-én Friml Aladár dr. főigazgató elnöklésével 
megtartot t rendes felolvasó - ülésen elsőnek 
Hajdú János dr. reálgimnáziumi t aná r adta elő 
„A nevelés gondolata Eötvös József br. költé-
szetében" című székfoglalóját. Ebben bemutatta 
azokat a művelődési és nevelésügyi eszméket és 
észrevételeket, amelyek Eötvös szépirodalmi al-
kotásaiban taláhatók. Államférfiúi tevékenysé-
gében a kul túrpol i t ikus alakja áll előtérben, míg 
a regények és elbeszélések főleg a gyakorlat i 
nevelés problémáival foglalkoznak. Jellemző, 
hogy Eötvös minden hősének gyermekségére és 
nevelkedésére kiterjeszkedik. Ku ta t t a , hogy mi-

lyen viszony van a velünkszületett diszpozí-
ciók, a körülmények s a környezet hatása és a 
tudatos nevelés eszközei közt és megállapít ja, 
hogy a gyermek természetét nincs módunkban 
megváltoztatni, de törekednünk kell arra , hogy 
kedvező és értékes haj lamai t erősítsük, a káro-
sakat pedig semlegesítsük és visszaszorítsuk. 
Eötvös a szeretet pedagógusa: ez a nemes ér-
zület képesíti az embert legszebb földi hivatásá-
nak elvégzésére, önzetlen, áldozatos munkálko-
dásra, embertársaink, a köz, a nemzet javára . 
A nagy író a hazaszeretet lényegét a hazáért 
való önfeláldozó, ál lhatatos munkában lát ja. 
Nagyjelentőségűnek t a r t j a a vallásos érzelmek 
ápolását és a feltétlen kötelességteljesítést. 
A gyermekre fontos a hasonlókorúak társasága. 
Már nyolcvan év előtt pálcát tör amellett, hogy 
a gyermek nem kicsinyített felnőtt, őt önmagá-
ban kell megítélni. A korabeli oktatásban főleg 
az értelmi képzés túltengését hibáztat ja, de sür-
geti az egyéniség figyelembevételét. Hatalmas 
szelleme nagyértékű gondolatokat adott a mű-
velődés és nevelés ügyének, egész élete pedig 
nemes és mélytar ta lmú nevelőpéldát az eszmé-
nyek szolgálatában. 

Ezután Kovács Rezső ny. polg. isk. igazgató 
muta t ta be „Mozgásművészet, mozgástechnika, 
mozgásöröm" című előadását, amelynek fogla-
la t ja a következő: Mozgásművészet. Ha a gim-
nasztikában a mozgás olyan formát ölt, hogy 
„élő plaszt iká ' -nak lehet elnevezni, mozgás-
nmvészet keletkezik. Ennek két alkotóeleme: 
szépségvágy mint lelki szükséglet és ennek tö-
kéletes külső kifejezése. Mozgásművészet ki-
fejthető a tornában, a korcsolyázásban és a tánc-
ban. Közös tulajdonságuk, hogy nem nélkülözik 
a ri tmust. — Mozgástechnika a mozgás formá-
já ra vonatkozik, arra, amelyben kevés erő moz-
gósításával túlhaladó eredményt érünk el. (A 
mozgás gépiessége.) Teljesen gépies a mozgás 
az evezősöknél és jóformán teljesen hiányzik a 
vívásnál. A helyes mozgástechnika egyenletes 
mozgásritmust alkalmaz; továbbá okosan el-
aprózza a munkát ; közbeiktatott pihenőket tart, 
helyesen lélegzik és a sa já t s t ruk túrá jához al-
kalmazkodó stílust sa já t í t el. A jó technika és 
a lélek a d j a az edzettséget, bátorságot, ötletes-
séget. — A mozgásöröm for rása a mozgás szép-
ségének a megérzése; továbbá az a tény, hogy 
az egyén a mozgás alat t szabadon nyilatkozha-
tik. A legtisztább örömet a mozgásösztönnek ki-
elégítése, a legtöbb, de nem legtisztább örömet 
a siker szerzi. Maga a mozgásöröm központi té-
nyező: része van a mozgásművészet és a jó moz-
gástechnika kialakításában. 

Az elnök megköszönte mindkét nagy tetszés-
sel fogadott előadást és az ülést berekesztette. 

Tanítógyűlés Nagyfügeden. Az Alsópatai Ta-
nítókör folyó évi közgyűlését október hó 8-án, 
Nagyfügeden tartotta, amelyen megjelent Híd-
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Un Anta l kir. tanfelügyelő és Hammel Árpád 
népművelésügyi t i tkár is. 

A Veni Sancte után Bankó Endre kerületi 
esperes-tanfelügyelő köszöntötte a csaknem tel-
jes számban megjelent kerület i tanítóságot és 
papságot. „Krisztus és a fa lu" címen t a r to t t a 
meg gondolatokban gazdag, nagyér tékű előadá-
sát. Rámuta to t t arra, mint kell a falusi tanító-
ságnak dolgoznia, hogy a fa lu lakossága, a mai 
vészterhes időkben is, a krisztusi igazságokkal 
felvértezve, erős lélekkel tudjon ellenállni mind-
azoknak a kísértéseknek, melyek őt minden ol-
dalról fenyegetik s melyek őt a Krisztus szere-
tetétől mindenáron el aka r j ák tántor í tani s a 
felforgatók táborába csábítani. 

Az előadás u tán Rubinka György nagyfügedi 
igazgató a vázlatkészítés szükséges voltáról és 
annak készítési módjáról értekezett, majd be-
muta t t a a helyes vázlatkészítés módját. A be-
mutatot t vázlat alapján Tamassl József nagy-
fügedi tanító ta r to t t a levegőről és annak hasz-
náról beszéd- és értelemgyakorlati taní tást a 
I I I . osztályban. 

Az előadáshoz és tanításhoz Lukrits Káro ly 
esperes, Hullin Antal kir. tanfelügyelő és Új-
helyi István világi elnök szóltak hozzá. Vala-
mennyien elismerőleg nyilatkoztak az alapos 
felkészültségről és hozzáértésről tanúskodó elő-
adásról és tanításról . 

Reichardt La jos adácsi taní tó igen kedves elő-
adásban a szülői értekezletek megtar tásának 
mikéntjéről értekezett. Nagy szakavatottsággal 
boncolgatta a sokszor igen nehéz és kényesnek 
látszó feladatot s meggyőzte hallgatóságát arról, 
hogy milyen nagy nevelőértéke van a kellő 
hozzáértéssel rendezett szülői értekezletnek. 

Stipula József viszncki taní tó a „Használ-
junk-e tankönyvet?" című pályamunkát b í rá l ta 
meg, melynek szerzője: Hortobágyi Antal nagy-
fügedi tanító, aki ügyesen megír t munká jáé r t 
jegyzőkönyvi dicséretben részesült. 

Ugyancsak utóbbi kar társunk tartotta meg 
igen sikerült előadását, ma jd gyakorlat i be-
mutatóját a testnevelési óráról. 

A t isztúj í tás során világi elnök lett: Újhelyi 
I s tván viszneki igazgató-kántortanító, jegyző: 
Kozma Károly viszneki tanító, pénztárnok: 
Vass Béla adácsi tanító. 

A személyi változások bejelentése során me-
leg szeretettel mondott köszönetet elnöklő espe-
res Berényi Lajos , Adács község volt kántor-
tanítójának, a kör volt lelkes pénztárosának, aki 
40 évi becsülettel végzett munká j a után nyuga-
lomba vonul. A kör tagjai fá jó szívvel búcsúz-
tak fehérhajú, melegszívű kartársuktól , őszinte 
szívvel kívánva neki, hogy a jól megérdemelt 
nyugalomnak napja iban az Is ten á ldja és tegye 
boldoggá még sokáig a becsületes munkában ki-
fá rad t életét. 

A törökszentmiklósi esperesi kerület r. kat. 
tanítóinak köre folyó évi október 15-én ta r to t ta 
meg évi rendes közgyűlését, amolyen a kör tag-
ja i úgyszólván teljes számban megjelentek. A 
Veni Sancte u tán 10 órakor nyi tot ta meg a köz-
gyűlést dr. Böthy Lajos érseki tanácsos, h. es-

peres, ker. tanfelügyelő, a tanítói kör egyházi 
elnöke, aki a tanügy i r án t i szeretettől át i tatot t 
szavakban hívta fel a kör figyelmét a tanítói 
hivatás fontosságára, amelyet ő nemcsak mint 
pap, hanem mint volt pedagógus is, kétszeresen 
tud méltányolni. Gondolatokban gazdag beszé-
dében azután kifejtette, hogy a tanítótól miféle 
munkát vá r az A. C. idei vezéreszméjének: 
Krisztus és a falu gyönyörű programmjának 
megvalósításához. Balogh Antal törökszentmik-
lósi rk. tanító módszeres értekezést tartot t 
a taní tási vázlatok elkészítésének módjáról . 
Utána Z. Török Mihály törökszentmiklósi rk. 
tanító muta to t t be egy módszeresen felépített 
tanítási vázlatot. A bemutatot t vázlat a lapján 
Schmidt Nándor törökszentmiklósi rk. ig. tanító 
tartott mintataní tást . Ezek után az elnöki állás 
betöltése következett, melyre a kör egyhangú-
lag Schmidt Nándor törökszentmiklósi ig.-taní-
tót választotta meg. A kör tisztviselőinek jelen-
tése, ma jd az egyházhatósági leirat ismertetése 
után, az indítványok során dr. Böthy Lajos el-
nök indítványózta, hogy a tavasz folyamán ka-
nonokká és nyíregyházai plébánossá kinevezett 
Török Dezső apát-kanonok, a kör öt éven át volt 
egyházi elnökének érdemeit a kör jegyzőköny-
vében örökítse meg. Kádár József mesterszál-
lási plébános lelkes szavakkal méltatta a kör 
egyik taní tó tagjának, Padányi Perger Viktor-
nak nemrég megjelent „Májusi fagy" című re-
gényét és indítványozta, hogy a könyv egy pél-
dányát a kör szerezze be és terjessze be vitéz 
Subik Káro ly pápai prelá tus kanonok, egyház-
megyei főtanfelügyelőhöz. A kör mind a két in-
dítványt egyhangúlag elfogadta. 

A Zalavármegyei Tanító Egyesület közgyűlése. 
A zalamegyei tanítóság most tar tot ta évi rendes 
közgyűlését Iwsits Gyula igazgató elnöklete 
alatt Sümegen. Ott voltak többek között Liber 
Béla dr. tankerület i főigazgató, Medve I s tván 
dr. tanfelügyelő, Szabó Sándor esperes, Ber-
kényi Káro ly országos elnök. Az elnöki meg-
nyitó u t án Liber főigazgató kijelentette, hogy 
elsőrendű feladatának tekint i a magyar népok-
tatás fejlesztését, szívvel-lélekkel áll a tanító-
ság mellé, akiknek érdekeit minden erejével 
kívánja előmozdítani. Medve tanfelügyelő be-
jelentette, hogy az egész megyében megkezdték 
a hősök fája elültetését. Galla Endre az orszá-
gos központ üdvözletét tolmácsolta. Drozdy 
Gyula a Néptanítók L a p j a felelős főszerkesz-
tője előadást tartot t a vázlatkészítésről. A 
tisztújítás során elnök let t újból egyhangúlag 
Iwsits Gyula igazgató, pedagógiai elnök Tanay 
jenő, i rodalmi elnök Békefi László, jogügyi 
elnök Tersztenyék József. 

A tiszántúli felső esperesi kerület tanítói gyű-
lése október hó 15-én volt Tiszafüreden. Jelen 
voltak a kerület papja i és tanítói, va lamint 
több meghívott vendég, mintegy 50-en. A gyű-
lést szentmise előzte meg, amelyen a t iszafüredi 
róm. kat. elemi iskolás gyermekek kéthangra 
szépen betanítot t egyházi énekeket énekeltek. 
A gyűlés a róm. kat. elemi iskolában folyt le. 
Kalocsay Gusztáv esperes-plébános, elnök, az 
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A. C. „Krisztus és a falu", a katolikus nagy-
gyűlés gyönyörű t émájá t fe j teget te és lelkes 
buzdító szavakkal kérte a tanítóságot, hogy 
mint a falvak vezetői, az A. C. öt szakosztály 
fontos követelményeinek tőlük telhetőleg min-
den erejükkel igyekezzenek eleget tenni a ma-
gyar falvak előbbrevitele és boldogulása érde-
kében, annál is inkább, mert a szovjetveszede-
lem a fa lvakat is veszélyezteti. Majd vitéz Hor-
váth Béla köri elnök közvetlen szavakkal üd-
vözli elnöklő esperes-plébánost ez évben meg-
tar to t t aranymiséje alkalmából. Ezután Gren-
dorf Gábor egyeki s. tanító t a r to t t a meg „A ta-
nítási vázlatok készítésének módja" e. értekezé-
sét, ezt követte Papp Béla egyeki tanító „Egy 
módszeresen felépített tanítási vázlat bemuta-
tása és megbeszélése" című szabadelőadása, vé-
gül Gyetvuy Mária félhalom-tanyai tanítónő a 
megbeszélt tanítási vázlat a lapján tanítást tar-
tott. Mindhármuk munkájá t a kör jegyzőkönyvi 
dicsérettel jutalmazta. A gyűlés távira t i lag fe-
jezte ki mély hódolatát főpásztora, dr. Szmre-
csányi La jos egri érsek iránt. 

Az Orsz. Evangélikus Tanítóegyesület folyó 
hó 15-én Somogyi Béla elnöklete a la t t Révfülö-
pön tar to t ta közgyűlését. Fel tűnően sok ev. ta-
nító, valamint számos egyesület, község és egy-
ház képviselője sereglett össze a kies fekvésű 
fürdőhelyen, ahol az Evangél ikus Tanítók 
Üdülőháza van. Az elnöki és t i tkár i jelentés a 
felekezeti tanítók súlyos helyzetét érintve: Is-
ten, Haza és Egyházért való lankadat lan mun-
kásságát emelte ki. Drozdy Gyula, a Néptanítók 
Lap ja főszerkesztője a tanítási vázlatról tar to t t 
a tőle megszokott vonzó alakban értékes elő-
adást. Ludván Sándor iskolafelügyelő az írás-
problémáról értekezett. A t isz túj í tás során el-
nökké: Somogyi Bélát, t i tká r rá : vitéz Szügyi 
Károlyt , jegyzőkké: Királyfalvi Gusztávot és 
Hrabovszky Mihályt, pénztárossá: Kiszely J á -
nost ismét megválasztották, míg az Üdülőházi 
Bizottság elnöke: Roth Kálmán lett. 

A Külső Somogyi Református Tanítóegye-
sület folyó évi szeptember hó 22-én Dombóváron 
tar to t ta meg évi közgyűlését. 

A közgyűlésen jelen voltak: Eőri Szabó Dezső 
külsősomogyi ref. esperes, helybeli lelkész, 
Kozma Andor kőröshegyi lelkész, dr. Halmos 
Andor tanügyi tanácsos, Tolna vármegye kir. 
tanfelügyelője, az egyházmegyei kör lelkészei, 
igen sok lelkész és a teljes egyházmegyei taní-
tói kar, továbbá megtisztelték jelenlétükkel a 
dombóvári állami tanítók s a helybeli r. kat. ta-
nítóképző-intézet felsőbb osztályú református 
növendékei. 

Kozma Andor lelkész, tanügyi bizottsági el-
nök imá ja után Kiss József felsőnyéki tanító-
egyesületi elnök nyitot ta meg a közgyűlést. Kö-
szöntötte a vendégeket. 

Kiss József egy. elnök jelentésében mindarról 
megemlékezett, amely a tanítóságot érdekli. 
Örömmel jelentette be, hogy a dunamelléki ref. 
egyházkerület mult évi határozata alapján a jö-
vőben a r r a érdemes aktív taní tókat is jutal-

mazni fog az igazgatói kinevezéssel s először 
Huszár Gusztáv balatonkiliti-i ref. tanítót tün-
tette ki ezzel. Majd büszkeséggel emlékezett meg 
arról, hogy az ú j iskolafelügyeleti törvény 
életbeléptetésével egyházmegyénk két kiváló 
taní tóját nevezte ki a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ú r szakfelügyelőnek, és pedig Nöth-
ling Géza németgyönki és Karsay Dezső bá-
bonymegyeri tanítókat. Szívből jövő jókívána-
tokkal emlékezett meg dr. Halmos Andor kir. 
tanfelügyelő tanügyi tanácsossá való kinevezé-
séről. 

Hosszasabban foglalkozott az ú j tanügyi tör-
vénnyel, mely a szakfelügyelet megvalósításával 
a tanítóság régóta óhaj to t t jogos kívánságát 
valósította meg. Rámuta to t t arra, hogy bár a 
vázlatok kötelező készítésével igen jelentős 
munkatöbbletet kapott a tanítóság, viszont an-
nak munkánk értékének emelésére való hatása 
el nem vitatható. Az egyes körök évi munkál-
kodásáról való megemlékezés után örömmel je-
lentette, hogy első pályatételünkre igen sikerült 
munkák fu to t t ak be! A jövő évre „A magyar 
népviselet és népművészet megmentésének je-
lentősége(" címen ajánl pályatételt kitűzni, an-
nál is inkább, mivel ezzel a tétellel beható fog-
lalkozást Egyetemes Konventünk kívánja. 

Az elnöki beszámoló u tán Jámbor Dezső ság-
vár i tanító, köri elnök református egyetemes 
egyházunk nagy halot t já ró l : dr. Baltazár Dezső 
tiszántúli püspökről ta r to t t emlékbeszédet, me-
lyet a gyűlés megilletődve hallgatott végig. 

Végül t i sz túj í tás következett t z ötéves ciklus 
leteltével. A közgyűlés Kiss József elnöknek 
sikeres munká jáé r t őszinte köszönetét fejezte ki 
s elfogadta visszavonulási szándékát. Helyére 
elnöknek egyhangúlag Jámbor Dezső ságvári 
tanítót, volt alelnököt, alelnökké pedig Bartha 
Jenő felsőmocsoládi taní tó t választotta meg. 
Kósa Zoltán egyesületi pénztárost pedig újból 
felkérte, hogy az egyesület gyámpénztárát to-
vábbra is olyan gondossággal kezelje, mint a 
mult évben. 

Nógrád-Hont vármegyék Általános Tanító-
egyesületének közgyűlése. Nógrád és Hont 
k. e. e. vármegyék Általános Tanítóegyesülete 
folyó évi október 7-én, Nagymaroson tar to t ta 
62. évi rendes közgyűlését. Az egyesített vár-
megyék minden részéből szép számmal össze-
gyűlt tanítóságon kívül megjelentek: dr. Kura-
fi át h Jenő nyug. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter, a budapestvidéki tankerületi főigazga-
tóság képviseletében dr. Szabó Béla t anügyi fő-
tanácsos, a vármegye tanfelügyelői h ivata la ré-
széről dr. Visnovszky Rezső tanügyi tanácsos 
és Iványi József tanügyi t i tkár , továbbá Aágh 
József polg. isk. igazgató, Aágh László szolga-
bíró, a környékbeli községek lelkészei csaknem 
teljes számban, valamint a helybeli intelligen-
cia számos tag ja . 

A Nemzeti Hiszekegy elhangzása u tán Böder 
Alfréd sa lgótar jáni acélgyártelepi ig.-tanító, el-
nök megnyitó beszédében rámutatot t arra, hogy 
ma, a világnézetek harcában a magyai tanító-
nak minden áldozatot meg kell hoznia Is ten és 
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a Haza oltárára. Majd kegyeletes szavakkal em-
lékezett meg a nemzet nagy halot t járól : Göm-
bös Gyuláról és az egyesület halott jairól . Öröm-
mel számolt be arról, hogy Magyarország kor-
mányzója Szvoboda Vince nyug. zebegényi ig.-
tanitó négyévtizedes, eredményekben gazdag 
munkásságát legfelsőbb elismerésével jutal-
mazta. Szeretettel üdvözölte a Jul ián-Egyesület 
ál tal ki tüntetet t Kismartoni Ferenc, özv. Fi-
scherné Metzker Lujza, Baraczku Tivadar és 
Németh Ferenc, — valamint az I f j ú ság i Vörös-
kereszt-Egylet által ezüst érdeméremmel jutal-
mazott Balogh László, Bender Károly, Müller 
Pálné, Radnai Nándor, Kívpesok Antónia, Vad-
kerti Béla és Kerényi Dániel egyesületi tagokat. 

Dr. Visnovszky Rezső tanügyi tanácsos, ve-
zető kir. tanfelügyelő kiválóan értékes előadást 
t a r to t t a gyakorlat i életre és a munkára neve-
lés fontosságáról és követelményeiről. 

Vadkerti Béla albertaknai tanitó hazafias ér-
zéstől fűtöt t előadásban fej tegette Budavára 
250 évvel ezelőtt tör tént visszafoglalásának je-
lentőségét. Bundy Miklós körz. iskolafelügyelő, 
nagymarosi ig.-tanító „Az ú j iskolafelügyelet 
célja" című ta r ta lmas előadásában ismertet te a 
tanügyi közigazgatás ú j szervezetét és a körzeti 
iskolafelügyelő teendőit. Törzsök Gábor perő-
csényi ig.-tanító az általános továbbképző nép-
iskola tantervével foglalkozott előadásában, fej-
tegette a továbbképző-iskola rendeltetését és 
egyes tárgyainak gyakorlat i célkitűzéseit. Sü-
megi Emil kisterenyei ig.-tanító az egyesületi 
ügyekről szóló ismertetésében a taní tóság helyi 
és országos intézményével foglalkozott. 

A pénztáros jelentése szerint az egyesületnek 
összesen 23.000 pengő tőkével rendelkező ösztön-
dí ja lapja i vannak, ezek kamataiból a folyó év-
ben tanítógyermekek tanulmányi segélye címén 
850 pengőt fizetett ki. A közgyűlés határozati-
lag kimondta, hogy a jövő évtől kezdve a peda-
gógiai szemináriumi értekezletekkel kapcsolat-
ban kiállításokat rendez s ezeken a gyermek-
munkákon kívül a tanítók által készített tan-
szerek és szemléltetőeszközök, valamint a körz. 
iskolafelügyelők ál tal kiszemelendő értékesebb 
tananyagbeosztások és tanítási vázlatok is be-
muta tás ra kerülnek. 

A Hevesnagykunsági Református Egyház-
megyei Tanítóegyesület október hó 27-én Szol-
nokon, a vármegyeház nagytermében tar tot ta 
évi rendes közgyűlését, amelyen a nagyszám-
ban összegyűlt egyesületi tagokon kívül meg-
jelent Török Imre esperes, kormányfőtanácsos, 
Tóth J ános egyházmegyei tanügyi bizottsági 
elnök, Gaál I s tván egyházmegyei főjegyző, 
Drozdy Gyula, a Néptanítók Lap ja főszerkesz-
tője, Bihary I s tván tanügyi tanácsos, kir. tan-
felügyelő, Ormós Lajos , az ORTE elnöke s több 
a tanügy i ránt érdeklődő vendég. 

A közgyűlést Török Imre esperes magas-
szárnyalású imá ja előzte meg. Bodor Lajos 
egyesületi elnök megnyitó beszédében, a tanügy-
közigazgatáson kívül, a tanítói h ivatás és az 
egyesületi élet mozzanataival foglalkozott, mély 
gondolatokban s igazi tanítói lélekre valló alak-

ban. Majd Nagy La jos dr. karcagi igazgató-
tanító, körzeti iskolafelügyelő Baltazár Dezső 
püspökről mondott meghatóan szép'emlékbeszé-
det. Bodor La jos egyesületi elnök javasla tára 
a közgyűlés Bihary Is tván tanügyi tanácsos, 
kir . tanfelügyelőt az egyesület egyhangúlag tisz-
teletbeli t ag jává választotta. Az erről szóló dí-
szes oklevelet Bodor Lajos magasszárnyalású 
beszéd kíséretében nyú j to t t a át a közszeretetben 
álló kir. tanfelügyelőnek. Ezt követte Drozdy 
Gyula előadása a tan í tás ra való előkészülésről 
és a vázlatkészítés módjáról. Előadását a köz-
gyűlés nagy figyelemmel hal lgat ta és megértés-
sel fogadta. A tanügyi közigazgatás és az iskola; 
felügyelet kérdésével Kárpáti Káro ly karcagi 
igazgató, körzeti iskolafelügyelő foglalkozott 
nagy hozzáértéssel. A t i tkári jelentéssel kap-
csolatban Ormós Lajos, az ORTE elnöke a ta-
nítók anyagi helyzetének javí tásáér t folyó küz-
delemre mutatot t rá. Az indítványok tárgyalása 
u tán a közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért 
véget. 

H Í R E K 

Éltes Mátyás 
1873—1936 . 

A magyar pedagógiai életnek ismét fá jdalmas 
gyásza van. ö rökre eltávozott a magyar nevelői 
tevékenység köréből annak egy fá radhata t lan 
és önzetlen munkása, Éltes Mátyás állami 
gyógypedagógiai igazgató, a Gyógypedagógiai 
Tanárképző Főiskola Tanára , ki bár — betöltvén 
teljes állami szolgálatát — két esztendővel ez-
előtt nyugalomba vonult, érdeklődésével és lel-
kesedésével, frissességében megmaradt egész 
nevelői és tanítói, gondolkodó és tudós lényével 
mindvégig a szent ügy, a pedagógia eszményei-
nek szolgálatában állott. Oktatásügyünk meg-
szentelt területéről egy nagy tevékenységű ve-
zető és irányító egyéniség távozott és lépett át 
vele az örökkévalóságba, kinek lelkében az ok-
tatásügy i ránt i szeretetével, taní tványai i ránti 
meleg odaadásával csupán lelkes és buzgó 
kutatóvágya és tudományos érdeklődése verse-
nyezhetett. 

A német eredetű, Ellenbach nevű családból 
származó, szívben-lélekben magyar i f j ú a gim-
náziumi tanfolyamnak elvégzése és a karme-
li tarend linzi és győri konventusában folyta-
tott bölcsészeti tanulmányok után Győrött a 
katolikus tanítóképzőben tanítói oklevelet sze-
rezvén magyar- és németnyelvű elemi népisko-
lákban való taní tásra , majd a gyengeelméjűek 
oktatására, később pedig külön a teljeskörű 
gyógypedagógiai okta tásra is képesítést nyer-
vén, négy évig különféle dunántúl i elemi isko-
lákban tanított, hol speciális gyógypedagógiai 
érdeklődésére ilyen i rányú dolgozatai révén rá-
i rányulván a figyelem, a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium kinevezése a lap ján 1898-tól 
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kezdve csakhamar megtalá l ta igazi munka-
helyét és hivatását a képezhető hülyék és 
gyengeelméjűek országos nevelő- és tanintéze-
tében, ma jd később az állami kisegítő iskolá-
ban, illetőleg az állami gyógypedagógiai nevelő-
intézetben és a gyógypedagógiai tanárképző 
főiskolán. Erényekben gazdag, nemes törekvésű 
és sokoldalú munkássága közepette sa já t sze-
mélyét illetően végtelenül szerény és mégis 
sajá t lagosan fenséges volt egyéni szándéka: 
mindig csak jó tanító akar t lenni. Szép tudása 
és gazdag pedagógiai gondolatvilága, nagy tájé-
kozottsága általános és szakirányú nevelői kér-
désekben föltétlen tekintélyt szereztek neki, 
mert mindig tudott tanáccsal és felvilágosítás-
sal szolgálni a tanácstalanoknak és kételkedők-
nek. S e réven nemcsak tanítványai , hanem a 
tanítói és emberi erények iránt fogékony tanító-
és tanár tá rsa i is szerették s halálával bizonyára 
fá jda lmasan szólalt meg egy érző hang szívük-
ben. 

Amily gazdag volt nemes törekvésekben és 
szép eredményekben tanítói pályája , oly érté-
kes volt irodalmi munkássága is, mellyel nem-
csak hazai kartársainak, hanem a külföldi szak-
társaknak megbecsülését is kiérdemelte. Szak-
tudományának jeles folyóiratát, a Magyar 
Gyógypedagógiát, min t annak főszerkesztője, 
egy évtizeden át tar tó i rányí tásával nagy tekin-
télyhez jut tat ta s kiváló szakszerűségével, sok-
oldalú becses tar ta lmával a gyógypedagógusok 
számára mindenkor értékes kút for rássá fejlesz-
tette. Külföldi t anu lmányút ja in szerzett szak-
társ i kapcsolatai és nyelvismeretei elősegítették 
személyes tudományos munkásságát is. Egy-
részt a gyengeelméjűek lelkivilágának meg-
ismerésére és okta tásukra vonatkozó dolgozatai 
és könyvei, másrészt — a normális tehetségű 
gyermekek világa felé fordulván tanulmányai-
val — tudományos érdeklődésének másik spe-
ciális körében, főleg az intelligenciavizsgálatról 
szóló nagyobb munkáinak egész sora e két 
tárgykörnek irodalmunkban legkiválóbb isme-
rőjévé és szaktudósává avatták. Munkásságának 
tetemes részét különösen a szaktudománya kö-
rébe vágó irodalom termékeiről szóló jeles kri-
t ikái alkották, melyek széleskörű vonatkozá-
saikkal igazolták, hogy a normális gyermekek 
pedagógiájának területén is derék szakember 
volt. Egész irodalmi munkásságában, minden 
gondolatával az értelmi nevelés jelentősége mel-
lett az érzelmi és aka ra t i élet fontosságáról volt 
meggyőződve. Ezt az átfogó lelki egységre való 
törekvést nemcsak í rásban és szóban képviselte, 
hanem saját életével is példázta. Ö, az intelli-
genciavizsgálatok tudós képviselője, maga csupa 
szív, csupa érzelem, csupa melegség és lelkese-
dés volt s egész lelkét kitárta, mikor iskolája 
jeligéjéül Gárdonyi Gézának örökszépségű gon-
dolatát választotta, mely azt követeli a taní-
tótól: 

Mikor először lépsz az iskolába, 
Legyen arcodon Jézus nyájassága! 
Szólítsd köréd a kisgyermekeket, 
És simogasd meg kezecskéjüket. 

S ha látsz Közöttük rútat, rongyosat, 
Gyermeki arccal búbánatosat, 
Ismerd meg benn a korán-szenvedőt, — 
Öleld magadhoz, és csókold meg őt! 

Ez az érzület, mely jeligéjének megválasztása-
kor sugárzott lelkéből, a legjellemzőbb vonások 
egyike, mik Éltes Mátyás egyéniségét alkották 
s ennek ragyogása fog ja kísérni és övezni min-
denkor közöttünk az örökre eltávozott peda-
gógus-társnak nemes emlékét. Gyulai Jgost. 

A tanítói munka elismerése. Szép ünnepség 
volt Hercegfalva községben okt. 25-én, Kovács 
Ferenc r. kath. ig. ktaní tó 40 évi ktanítói szol-
gálat után — melyből 32 évet Hercegfalván töl-
tö t t — nyugalomba vonult és tőle búcsúzott a 
község, az egyházközség képviselőtestületének 
ülésén. Az ünnepségen az iskola udvara zsú-
folva megtelt. A legkisebb taní tványtól kezdve, 
az őszbecsavarodott emberekig az egész falu 
ott volt. Dr. Orsovai Fülöp ker. tanfelügyelő 
az egyházközség nevében méltat ta az ünnepelt 
érdemeit. Gróf Imre főjegyző a politikai község 
nevében búcsúzott, majd a székesfehérvári 
alsóesperesi tanítói kör nevében Winkler Jó-
zsef sárbogárdi ig. tanító, a tantestület nevé-
ben Fogarasi László, a volt t an í tványai nevé-
ben Kauffmann I s tván kisgazda mondott bú-
csúbeszédet. Dr. Orsovai Fülöp ker. tanfelü-
gyelő á tadta a megyés püspök úr elismerését, 
ma jd felolvasta a jóbarátok üdv. távi ra ta i t és 
leveleit. Az iskolások és az óvódások nagyon 
kedves jelenetekben búcsúztak a felejthetetlen 
igazgató bácsitól. Végül Gróf I m r e főjegyző 
á t ad ta a község ajándékát, egy gyönyörű mű-
vészi festményt. 

A Népiskolai Egységes Vezérkönyvek újabb 
sikere. Kolozsvárott most jelent meg DrOzdy 
Gyula beszéd- és értelemgyakorlat i vezérköny-
vének kötete, amelyet erdélyi magyar tanítók, 
az ottani viszonyokhoz alkalmazva dolgoztak 
át. Most már három szomszédállamban jelentek 
meg Drozdy könyvei. Ez a tény örvendetesen 
bizonyí t ja ezeknek a munkáknak igazi peda-
gógiai értékét. 

Irodalmi pályázat. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr a 6041—1936. ein. sz. rendele-
tével Hogyan készülök elő az egyes tantárgyak 
metodikai egységeinek tanítására? címen iro-
dalmi pályázatot hirdet, amelyre csak helyettes 
és segédtanítók pályázhatnak. A legjobb pálya-
munka 1C0 P, az u tána következő két pálya-
munka 50—50 P, az ezek után következő négy 
pá lyamunka pedig 25—25 P ju ta lomban része-
sül. A pályázat határ ideje 1937. év február 1. 
A pályamunkákat a Néptanítók L a p j a szerkesz-
tőségéhez kell beküldeni. 



22. S Z Á M . NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 835 

Egy tanító irodalmi sikere. Patkó Olivér 
okányi tanító az Edition Intercontinental közép-
európai kamaraszíndarabpályázatán „Lekéstük 
a motort" című vígjátékával pályadíjat nyert . 
Az országos dalpályázaton „Itt a földön nine« 
boldogság" hallgatódalával és „Kőszáli sas a 
Hargitán" című költeményével ugyancsak pálya-
dí ja t nyert. 

A Közművelődési Rádióelőadássorozat no-
vemberi műsora. Minden vasárnap délután fél 
öt órakor Budapest I. állomásán a következő 
előadások hallhatók: November 1-én dr. Tormay 
Béla a józan takarékosságról olvas fel. A háború 
utáni devalvációk és elértéktelenedések meg-
ingatták az emberek hitét a takarékosságban, 
pedig a takarékosság az állami és társadalmi 
rend egyik oszlopa, melyre nevelni kell az embe-
reket. Nem a pénzgyűjtő fukarság, hanem a jó-
zan takarékosság a cél, mely növeli az egyén jö-
vedelmének értékét és biztosítja függetlenségét. 

November 8-án dr. Petrányi Győző A háború 
a gümőkór ellen cím alatt t a r t felolvasást. Mus-
solini Olaszországa indította ezt a háborút a tár-
sadalom és minden ember, különösen a gyermek 
veszedelmes ellensége ellen, mely ott lappang 
mindenütt, az othonban, az iskolában, a munka-
helyen és még ott is, hol mulatságot, üdülést ke-
res az ember. A fertőzés veszélyének tudata és 
okos óvatosság a leghatásosabb fegyver a leküz-
désére. Ha a bőnépességű Olaszország ilyen há-
borút indított, mennyire szükséges a megcsonkí-
tott Magyarországnak felvenni a küzdelmet a 
gümőkór ellen. — Bodor Aladár november 15-én 
Zrínyi Miklósról, a magyarság e messzelátó 
államférfiéról, vitéz hadvezéréről és régi irodal-
munk legnagyobb költőjéről fog megemlékezni. 
— A Magas-Tátra a l ján meghúzódó gyönyörű 
Késmárk a tárgya Germánusné Hajnóczy Rózsa 
november 22-i előadásának, melyben elmondja, 
hogyan lett a Thökölyek ha jdani székhelyéből, a 
nevezetes kereskedővárosból diákváros és. ügyes 
takácsai szorgalmából országosliírű a fehér kés-
márki vászon. — November 29-én Drozdy Gyula 
a száz év előtti magyar iskoláról fog beszélni, el-
mondva, hogy milyen volt az az iskola, melyben 
Petőfi, Arany János, Kossuth, Deák nevelkedtek 
és veliik együtt az a nemzedék, mely oly lobogó 
hazafisággal küzdötte végig a szabadságharcot, 
szenvedte át az elnyomatást és építette fel a ki-
egyezéskor az ú j Magyarországot. 

Halálozás. Buhmann Andor, a nyíregyházi 
evang. népiskolák nyug. igazgatója, az egyházi 
képviselőtestület örökös tiszteletbeli tagja , a 
Kossuth Lajos ág. h. ev. gimnázium kormányzó-
tanácsának tagja , folyó évi október hó 14-én, 
áldásos életének 82. évében az Űrban csendesen 
elhúnyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek a m. kir. miniszterelnökkel egyetértőleg 
kiadott 6263/1936. ein. számú körrendelete a 
tanítóknak az értelmiségi népességre vonatkozó 
statisztikai adatfelvételnél való közreműködés 

tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-

méti tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 
Az 1929. évi XIX . t.-c. 13. §-a értelmében a 

nyilvános elemi iskolákban alkalmazott tanítók, 
az iskola jellegére való tekintet nélkül, fe-
gyelmi felelősség terhével kötelesek a magyar 
kir. miniszterelnök ú r ra l egyetértve kiadott 
rendeletemre statisztikai felvételeknél szám-
lálóbiztosi minőségben közreműködni. 

Az idézett törvénycikk a lapján a miniszter-
elnök ú r ra l egyetértőleg felhívom Címedet, 
hogy erről tankerületének minden nyilvános 
népiskolában működő rendes taní tóját az ér-
telmiségi népességre vonatkozó s lehetőleg 
folyó évi november hó 9., 10. és 11. nap j án tar-
tandó statisztikai adatfelvétellel kapcsolatban 
oly felhívással értesítse, hogy amennyiben köz-
ségük (városuk) vezetője (jegyző, polgármester) 
által ennél az adatfelvételnél összeíró, vagy 
felülvizsgáló számlálóbiztosul jelöltetnek ki, e 
megbízatásukban vonakodás nélkül s a legna-
gyobb lelkiismeretességgel és pontossággal tar-
toznak el járni . 

Olyan helyeken, ahol a községben, illetőleg a 
számlálókörzetben legalább 15 adatszolgáltató 
egyén van, a számlálóbiztosok a számlálólapok 
arányában később megállapítandó dí jazásban 
részesülnek. 

Mindazokban az osztályokban, amelyek osz-
tálytanítói számlálóbiztosi megbízást nyernek, 
az említett napokon a taní tás szünetelhet. 

I I . 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Az 1929. évi X I X . t.-c. 13. §-a alapján, a mi-

niszterelnök úrra l egyetértőleg elrendeltem, 
hogy az értelmiségi népességre vonatkozó sta-
tisztikai adatfelvételnél a népiskolai tanítók, az 
iskolák jellegére való tekintet nélkül, a szük-
séghez képest, számlálóbiztosokul működjenek 
közre. 

Ezzel kapcsolatban van szerencsém Címedet 
tisztelettel felkérni, hogy a főhatósága alá tar-
tozó hitfelekezeti elemi népiskolákat erről az-
zal méltóztassék értesíteni, hogy amennyiben 
tanítóik összeíró, vagy felülvizsgáló számláló-
biztosi megbízást nyernek, ezt vonakodás nélkül 
fogadják el s az ada tgyűj tő munkában, fe-
gyelmi felelősség mellett, a legnagyobb lelki-
ismeretességgel és pontossággal igyekezzenek 
eljárni. 

Az adatgyűj tés ideje alatt , folyó évi novem-
ber hó megfelelő napjain, a számlálóbiztosi 
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teendőkkel elfoglalt osztálytanítók osztályaiban 
a szükséghez képest a tanítás szüneteltetését en-
gedélyezem. 

Budapest, 1936. évi október hó 28. 
Hóman Bálint s. k. 

A m, kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek Irinyi János hazánkfia emlékének meg-
őrzése tárgyában folyó évi 6268/1936. sz. ein. 

rendelete. 
I. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek, valamennyi 
tankerületi kir. főigazgatónak, a budapesti, 
debreceni és pécsi tanárképző-intézet Elnöksé-
gének, a felső kereskedelmi iskolai tanárképző-
intézet igazgatóságának, a szegedi polgári is-
kolai tanárképző főiskola igazgatótanácsának, 
valamennyi népiskolai, közép- és középfokú 

szakiskola igazgatójának. 
Száz éve, hogy hazánkfia, I r iny i János, a 

gyufá t feltalálta és Pesten gyufagyára t ala-
pított. 

A budapesti I. ker. Iparoskör, az ipari t radí-
ciók buzgó őrzője, azon a házon, ahol száz év 
előtt I r inyi g y u f a g y á r a állott, emléktáblát 
helyezett el, mely folyó évi október hó 29-én 
ünnepség keretében lett leleplezve. 

Felhívom Címet, hogy november hó első he-
tének egyik taní tás i napján a r r a alkalmas ta-
nítási órában a tanulók előtt I r inyi J á n o s 
hazánkfiáról emlékezzenek meg, hogy az i f j ú -
ság hazánk ez érdemes fiának munkásságát 
megismerve, emlékét megőrizhesse. 

II . 
Valamennyi iskolafenntartó egyházi fő-

hatóságnak. 
I r inyi János hazánkfia emlékének megőrzése 

tárgyában egyidejűleg a tanügyi hatóságokhoz 
intézett rendeletemet oly kéréssel van szeren-
csém Címednek megküldeni, hogy a főhatósága 
alá tartozó oktatóintézeteket illetőleg hasonló 
értelemben intézkedni méltóztassék. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1936. évi 14.300. ein. sz. körrendelete „A Nem Ál-
lami Tanszemélyzet Orsz. Nyugdíjintézete" kö-
telékébe tartozó tanintézetekre nézve minden év 

november havában teendő bejelentésekről. 
I. 

Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek. 

A Nem Állami Tanszemélyzet Orsz. Nyugdí j -
intézetének kötelékébe tartozó tanintézetek u tán 
fizetendő nyugdí j járulékok pontos megállapít-
hatása, valamint ezen tanintézetek alkalmazot-
tainak a megjelölt nyugdíj intézet szempontjá-
ból való nyi lvántar thatása céljából elrendelt, 
úgynevezett novemberi bejelentésekre nézve az 
1934. évi 95.000/IX. sz. körrendeletem (megjelent 
a Budapesti Közlöny 1924. évi október hó 3-i 
213. számában) I I I . fejezete részletes utasításo-
kat tartalmaz. Ez az utasí tás kifejezetten úgy 
rendelkezik, hogy a nyugdíjintézet kötelékébe 
tartozó minden tanintézet fenntar tó ja évente, 

november havában köteles az előírt szövegű be-
jelentést megtenni, tekintet nélkül arra, hogy 
az elmúlt évben a tanintézet állásaiban, illető-
leg az alkalmazottak személyében történt-e vál-
tozás, vagy sem. A bejelentéshez az illető tan-
intézet előző iskolaévi értesítőjének (ha ilyen 
kiadatott) egy példányát csatolni kell. 

Az iskolafenntartók egy része azonban nem 
t a r t j a be pontosan az idevágó rendelkezéseket, 
amiből fölösleges iratváltások és egyéb kezelési 
zavarok keletkeznek, ami a nyugdíjintézet köte-
lékébe tartozó alkalmazottak nyugdíjigényének 
ellenőrzését szerfölött megnehezíti. Ezeknek ki-
küszöbölése végett felhívom a Címet, hogy a 
felhívott körrendelet XVIT. fejezetében foglal-
taknak megfelelően fokozott mértékben ügyel-
jen arra, hogy a bejelentési kötelezettségnek a 
hatásköre alá tartozó minden tanintézet fenn-
tar tója szabályszerű időben eleget tegyen és a 
bejelentéseknek valódiságát Cím intézetenként 
vizsgálja felül. 

Az utasí tás értelmében a bejelentéseket oly 
időben kell elkészíteni, hogy azokat az iskola 
felettes hatósága felülvizsgálás és felterjesztés 
céljából az iskolai, értesítőkkel együtt november 
hó 15-ig kézhez vehesse. Feltétlenül mellőzendő 
tehát a bejelentéseknek és az iskolai értesítők-
nek a felettes hatóság kikerülésével való közvet-
len bemutatása. Cím a felülvizsgált bejelenté-
seket és az értesítőket minden év november ha-
vának végéig köteles hozzám felterjeszteni, és 
pedig valamennyi hatásköre alá tartozó tan-
intézetet illetőleg egy csomagban, egy ügyszám 
alatt, összesítő kimutatás kíséretében. Az össze-
sítő kimutatásba a tanintézetek, az itteni köz-
ponti nyi lvántar tásban kapot t és veliik közölt 
számuk sorrendjében veendők fel. Amennyiben 
valamely iskolafenntartó bejelentési kötelezett-
ségének ismételt felszólítás ellenére sem tenne 
eleget, úgy ez a körülmény a kimutatásban kellő 
részletességgel feltüntetendő, hogy ez alapon a 
felhívott rendelet I I I . fejezetének utolsó bekez-
désében említett megtorló intézkedés foganato-
sítható legyen. 

A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi 
VI. t.-c. életbeléptetése tá rgyában kiadott 3500. 
1936. ein. sz. rendeletem értelmében, a rendelet 
3. (1) bekezdésének 10—12. pontjai alat t fel-
sorolt tanintézetekre nézve a kérdéses bejelen-
téseket ezentúl is a kir. tanfelügyelőségek gyű j -
tik össze és terjesztik fel közvetlenül hozzám. 
Úgyszintén — további intézkedésig — az óvo-
dákét és menházakét is. 

Megjegyzem, hogy a nyugdíjintézet kötelé-
kébe azok a tanintézetek is tartoznak, amelyek-
ben a szerzetesrendi alkalmazottakon kívül bár-
mily elnevezéssel világi alkalmazott is műkö-
dik. Ennélfogva ilyen tanintézetekre nézve is 
tartozik a fenntartó bejelentést tenni. 

I I . 
Valamennyi főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Az úgynevezett november havi bejelentések 

tárgyában kiadott rendeletemet szíves tudomás 
és figyelemmel az 1924. évi 95.000/IX. sz. kör-
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rendeletem II I . fejezetének 8. bekezdésében fog-
la l takra megfelelő további intézkedés végett 
van szerencsém tisztelettel megküldeni. 

Budapest, 1936. évi október hó 20-án. 
A miniszter rendetéből: 

Velics Lajos s. k. 
miniszteri tanácsos. 

Könyvajánlások. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Polány István áll. tanító „Nyugatmagyarország 
közoktatásügyének története, különös tekintet-
tel a népoktatásra" című füzetét (ára 1 P 70 f, 
a szerző kiadása, Pestszenterzsébet, Jókai Mór-
utca 71) a tanító-, tanítónő- és óvónőképző-inté-
zetek, valamint polgári iskolák tanár i könyv-
tára i részére beszerzésre a ján l j a . (53.182/1936. V. 
2. szám.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Sztrókay Mária állami gyakorló polgári iskolai 
t aná r (Szeged, Boldogasszony-sugárút 8) „Ma-
gyar Hímzés-Varrás" című, 100 mintalapból álló 
gyűj teményét (ára 12 P 90 f) a polgári leány-
iskolák, tanítónőképző-intézetek, nőipariskolák, 
leányközépiskolák tanár i és a fedezettel rendel-
kező leánynépiskolák és leányiparostanonc-isko-
lák tantestületi könyvtárai részére beszerzésre 
a ján l ja . (50.119/1936.) 

A szerző neve: Pogány Kázmér. A könyv 
címe: Morus Szent Tamás élete. A kiadócég: 
„Élet" irodalmi nyomda rt . A megjelenés helye 
és ideje: Budapest, 1935. A könyv a lakja : 8-ad-
rét, 68 oldal. A könyv ára 1 pengő. Az a ján lás 
mely iskolafajok könyvtárai számára való be-
szerzésre vonatkozik: középiskolai, felsőkeres-
kedelmi, polgári iskola, tanítóképző-intézet i f j . 
könyvtárai számára. 

A szerző neve; dr. Orosz Dezső. — A könyv 
címe: A gyermek szervezete, életműködései, 
táplálása, gondozása, gyakori betegségei és ápo-
lása. — A kiadócég: Nóvák Rudolf és Társa, 
Budapest. — A megjelenés helye és ideje: 
Budapest, 1932. — A könyv a lak ja : fűzött. — 
A könyv ára : portóval együt t 4 pengő, megren-
delhető: dr. Orosz Dezső főorvos, egyet. m. ta-
nár, Budapest, VII I , Szentkirályi-u. 6. sz. — 
Az a jánlás mely iskolafajck könyvtárai szá-
mára való beszerzésre vonatkozik: középiskolai, 
tanító (nő)képző intézetek, felső kereskedelmi és 
polgári iskolák tanár i könyvtára i számára. 

Tanszerengedélyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

5996/936. ein. számú rendeletével Kosaras Pál 
homokkomáromi kat. tanító ál lal szerkesztett 
„ABC-mozigép" című szendéitetőeszközt a nép-
iskolai olvasástanításhoz taní tási segédeszközül 
való használatra engedélyezte. 

„A m. kir . vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 6169/1936. ein. számú rendeletével Balázs 
Géza kisújszállási gyógypedagógiai t aná r által 
szerkesztett számoló készüléket a népiskolák-
ban taní tás i segédeszközül engedélyezte." 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
Kartársaink közös óhajának megfelelően lapunkban meg-
nyitjuk a „Szerkesztői üzenetek" rovatát. Ebben a rovat-
ban röviden válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket 
Kartársaink hozzánk intéznek s amelyek a tanítóság 
egyetemességét is érintik. Annak, aki leveléhez megcím-
zett és kellően bélyegeit borítékot csatol, úgy, mint eddig, 

ezentúl is levélben válaszolunk. 

F. L. A Népiskolai Egységes Vezérkönyvek sorozatá-
ban a számolás-mérés vezérkönyve e lőre lá thatólag 
1937. év szeptemberére je lenik meg. A Straub—Vadász-
félét k i a d j a a Szent István Társula t . — T. F. 1. Abban 
az esetben, ha 1914 júl ius 26-án vonult be és 1918 
augusztus hó 15-én szerelt le, 4 hadiév beszámí tásá ra 
jogosult. 2. 37 beszámí tha tó szolgálati év u tán havi 
230-50 P nyugd í j illeti meg. A családi pót lék annyi , 
mint a ténylegeseké. A l iadipótlék a n y u g d í j á b a be 
nem számí tha tó . Lakpénz az V. lakbérosztályba soro-
zod községben, a VIII. fiz. osztályban, havi 69-40 P. 
3. A levonások összegéről nem tudunk felvilágosítást 
adni. — Cz. A. Abban az esetben, ha a cserélni a k a r ó 
áll. taní tó ugyanabban a fiz. osztályban van, min t a 
felekezeti taní tó , a csere lehetséges, de nehéz . — 
V. Gy. 1. Csak a t izennyolcadik életkor betöl tése előtti 
idő nem számí t be. 2. A n e m állami tan í tó a 35 év 
ulán is köteles fizetni a nyugdí j já ru lékot . — B. A. 
Rengeteg az anyagunk, azér t nem kérünk. — D. L., 
Hajdúszovát. Csak akko r t u d j u k kiszámítani , hogy 
mennyi n y u g d í j jár, ha meg í r j a , hogy melyik fizetési 
osztályban van, illetve volt akkor , mikor nyugd í jba 
ment. A levonások összegéről azonban még a k k o r sem 
tudunk felvilágosítással szolgálni. -— „Kántortanítónő 
férje." F o r d u l j o n annak az intézetnek igazgatóságához, 
amelyben vizsgázni óha j t . — H. A. Nagyon szívesen. 
Egyet a z o n b a n kérünk. Ez pedig az, hogy m á s k o r ud-
varias levelet szíveskedjék írni. Mi lenne akkor , ha 
nekünk n a p o n k é n t 2—3 ilyen hangú levelet kel lene 
elolvasnunk? 

Nem közölhetők: „Székelyföldi": A székely nép . - -
K. V.: A sá tán fiai. — M. B.: A számológép használa ta . 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Gondoljunk a szenvedőkre! — Dr. Padányi-
Frank Antal: Az önzetlenség és a hála. — 
Drozdy Gyula: A tan í tás ra való előkészülés és 
vázlatkészítés. — Rabindranath Tagore: A neve-
lés Indiában. — Dr. Mester János: Nevelői gon-
dolkodók és nevelési rendszerek Olaszországban. 
— Gyakorlati pedagógia: Nyers Piroska: Á ke-
ményítő. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. 
— Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi 
irodalom. — Külföldi szemle. — Kehrer Károly . 
— Egyesületi élet. — Hírek. — Éltes Mátyás. — 

Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
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 28-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 16-én és 1-én pontosan 
szétküldhessnk. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a kővetkező számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

KUNSZENTMÁI« TON rk. egyházközsége ós egyház-
védnöksége pályázatot hirdet az elhalálozás által meg-
üresedett tisztán kántori állásra. Javada lom: négyszobás 
lakás mellékhelyiségekkel, udvarral. Készpénzfizetés évi 
2196 pengő az egyházvédnök-község pénztárából. Része-
sedés az újabb alapítványi misék kamataiból az előírt 
arányban és stólabevételek. Kötelessége: szolgálati sza-
bályzat szerint minden kántori teendő. Kérvények beadási 
határideje november 23-án déli 12 órakor. A pályázathoz 
oklevél s a Rendszabályok (Módosítások) 108. §-ban elő-
írt egyéb okmányok csatolandók. Az állás betöltése az 
egyházvédnökség által a hármas jelölés alapján történik. 
Az a pályázó, akinek érdekében bárki részéről is akár élő-
szóval, akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből 
kizáratik. A három jelölt az énekpróbáról ítélve a vá-
lasztás napjáról idejében értesítést kap. Utazási költség 
nem igényelhető. Bélyeges válaszborítékkal felszerelt kér-
vények a plébániahivatal címére küldendők Kunszent-
mártonba. Szolnok megye. (696) 

HUJ (Szabolcs m.) róm. kat. iskolájához, a kántor-
tanító nyugdíjaztatása folytán, helyettest keresünk. Kér-
vények beadása 3 hét alatt. Választás december 20-án 
délután. Állás elfoglalása január 1. (691) 

NYIRLUGOS római katolikus egyházközsége a le-
mondás út ján megüresedett kántortanítói állást folyó tan-
évre helyettessel tölti be. Pályázati határidő 21 nap. 
Javadalom: természetbeni lakás, 35 kat. hold föld, pár-
bér, stóla 52 értékegységben, kiegészítő államsegély. 
Kötelesség díjlevél szerint. Korteskedés kizáró ok. Pályá-
zatok: Római katolikus plébánia, Nvírlugos, küldendők. 
(709) 

CSANÁDAPÁCA róm. kat. egyházközségének iskola-
széke az elemi népiskolánál nyugdíjazás folytán megüre-
sedett és segéd- vagy helyettes-tanítónővel betöltendő egy 
tanítónői állásra pályázatot hirdet a vallás- és közokta-
tásügyi miniszternek az állás betöltésére vonatkozó jóvá-
hagyásától feltételezetten. A pályázati kérelmek szabály-
szerűen felszerelve a csanádapácai róm. kat. iskolaszék-
nél nyújtandók be ezen pályázati hirdetménynek meg-
jelenésétől számított 21 napon belül. Az állás betöltése 
a püspöki ha tóság hármas jelölése alapján történik. (710) 

PUSZTAKISFALU (Baranya megye) rk. egyházköz-
sége kántortaní tó katonai szolgálata idejére helyettest 
alkalmaz. Iskola „b" típusú, németnyelvű. Határ idő: 
hirdetés megjelenésétől 3 hét. Plébánia Hivatal, Lovász-
hetény, u. p. Erdősmecske. (700) 

BALATON róm. kat, iskolaszéke f. tanévre pályázatot 
hirdet az üresedésben lévő I I I . számú tanítói állásra, 
mint, helyettes állásra. Fizetés szabályszerű. Határ idő a 
lap megjelenésétől számított 21 nap. Korteskedés, köz-
benjárás kizáró ok. Pályázatok válaszbélyeggel e l lá tva: 
Róm. kat. Plébánia, Balaton, Borsod megye küldendők. 
(703) 

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 

BEKÖLCE egyházközsége a megüresedett kántor-
tanítói állásra folyó tanévre helyettessel való betöltés 
végett pályázatot hirdet. Határidő a lap megjelenésétől 
számított 21 nap. Javadalom: természetbeni lakás, 30 q 
búza párbér, évi 408 P deputátum és a kezdő fizetés 8 
százaléka és kiegészítő államsegélyek. Kötelesség díjlevél 
szerint. Választás hármas jelölés alapján. Korteskedés, 
közbenjárás kizáró ok. Pályázatok válaszbélyeggel: Róm. 
kat. Plébánia, Balaton, küldendők. (704) 

TARNABOD róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásnak a folyó tan-
évre, helyettessel való betöltésére pályázatot hirdet. Pá-
lyázati határidő e lap megjelenésétől számított 21 nap. 
Javadalom: 7 értékegység, 1531 P 36 fillér készpénz és 
kiegészítő államsegély. Természetbeni lakás, 6 kat. hold 
jóminőségű föld. Stóla egyházhatósági szabályzat szerint. 
Kötelessége díjlevél szerint. Választás hármas jelölés 
alapján, a miniszteri és egyházhatósági rendeletek sze-
rint. Az a pályázó, akinek érdekében bárki részéről, szó-
ban vagy írásban közbenjárás történik, a jelölésből ki-
záratik. Költségmegtérítés nincs. Csak férfitanító pályáz-
hat, aki kántori oklevelét, valamely róm. kat. tanítókép-
zőben szerezte meg. Válaszbélyeggel ellátott pályázatok 
Plébániahivatal, Boconád, Heves vm. címre küldendők. 
(705) 

f U h t o p á 

Kmnyét" 
/ ó w w t ! 

J ó s t rapaszövetből készül, 
derékig d u p l á n vattel ínozva, 
s c h i r á s z szőrmegallérral, 
m ű s e l y e m b é l é s s e l 

i s m é t e g y N a g y k o v á c s y s k ü 1 ö n 1 e g e s s é g 

Nagykovácsy M i lenkó 
IV., Petőfi Sándor-utca 3. 
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Harmóniumot, zongorát, hangszert 
nem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat. 

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. á r j e g y z é k e m e t . 

SZABOLCSVERESMAKT ref. osztálytanítójának e tan-
évi helyettesítésére pályázatot hirdetünk .Helyesen fel-
szerelt kérvények iskolaszékhez küldendők két héten belül. 
(698) 

PAPOS róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állást a folyó tanévre he-
lyettessel tölti be. Javadalom: természetbeni lakás, 19 
értékegység, többi államsegély. Korteskedés kizáró ok. 
A szabá'yszerűen felszerelt kérvények e lap megjelenése 
után 21 napon belül adandók be a Róm. Kat. Plébánia-
hivatalnál, Papos, u. p. Jármi, Szatmár megye. (706) 

MAISA iskolagondnoksága pályázatot hirdet a nyug-
díjazás folytán megüresedett maisapusztai tanítói állásra. 
A folyó tanévben az állás betöltése helyettes tanítóval 
történik. Csak férfitanító pályázhat. Leventeoktatói iga-
zolvány kívánatos. Fizetés szabályszerű, lakás természet-
ben. Pályázati határidő nov. 15. Kérvények főméltóságú 
herceg Esterházy László úrhoz intézve Plébániahivatal, 
Regöly, Tolna m. címre küldendők. (707) 

KÓTAJ (Szabolcs vm.) áll. iskolájánál a ref. kántor-
sággal összekötött tanítói állás megüresedik. Kántori ja-
vadalom 13 és fél kát. hold föld. 14 km-nyire van Nyír-
egyháza középiskolákkal és jó vonatösszeköttetéssel. Ér-
deklődők forduljanak a ref. lelkészi hivatalhoz. (694) 

CINKOTA evangélikus egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett V. számú férfitanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom az egyház pénztárából a minden-
kori tanítói kezdőfizetés, 10% és az ezt kiegészítő állam-
segély. Törvényes lakbér, amíg az egyház megfelelő la-
kásról nem gondoskodik. A taní tás nyelve magyar. Pá-
lyázhatnak kizárólag evangélikus tanítók, akik kántori 
oklevéllel rendelkeznek ós zene-énekkar vezetésében jár-
tasak. A pályázat határideje a hirdetmény első megjele-
nésétől számított 21 nap. A pályázatok a törvényes kel-
lékekkel felszerelve Prőhle Sándor tanügyi espereshez, 
Rákospalota küldendők. (663) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőséi nem vállal felelősséget. 

. J 
J e l i g é s l e v e l e k e t c s a k m e g f e l e l ő p o r t ó m e l l é k e l é s e e s e -

t é n t o v á b b í t h a t a k i a d ó h i v a t a l 

DEBRECEN közelében, 15 tanerős állami iskolától, 
hol polgári fiú- és leányiskola helyben, főgimnázium 5 
km-re van, cserélne férfitanerő osztott iskolához. Jelige: 
„Karácsonyig". (697) 

ÖTOKTAVOS használt, kitűnő karban lévő márkás 
Königgrácz-harmónium, gvönyörű hangú, 320 P-ért el-
adó. VI I I . ker., Táncsics-utca 5., I. em. 4. (702) 

Tanító urak ügyeimébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet körút huszonhat. 

CSERÉLNÉK Dunántúlról, Nagykanizsa mellől Pest 
megyébe, államival. Bolvárv Ferenc áll. tanító. Petri-
vente. (713) 

B a b o n a , 
hogy a külföldi áru jobb, mint a magyar. A 

„ T ú r á n " 
irón a legfinomabb grafitból gyártott legjobb 

MAGYAR irón. Ezt kérje mindenütt! 
Gyártja: SCHÜLER JÓZSEF Rt. 

CSERÉLNÉK ötödik lakbéres mellékjövedelmes két 
tanerős helyről ref. Pes t megyei államival. „Szolnok me-
gyéből" jeligére. (690) 

PESTKÖRNYÉKRÖL cserélnék, róm. kat. férfi vagy 
nővel. Jó iskoláztatás. „Szubalpin" jeligére. (692) 

JELESEN végzett róm. kat. házitanítónőt keresek 
pusztára polgáristához. Fényképes a jánla tot kér: Faragó 
Jánosné, Hegyhátmaróc, u. p. Egyházaskozár. (693) 

T É L I K A B Á T O K , 
B U N D Á K 

SZÖVETEK M G Í 
VÁLASZTÉKBAN 

R E F O R M 
R U H Á Z A T I R T . 

B V I » A I » E S T V I , V I L M O S C S Á S Z Á R - É T 5 . 
A m. t. Tantestület tagja inak kedvező fizetési feltételek. 

Mintákat szívesen k ü l d ü n k ! 
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„ L U X 5 0 0 " 
m k ' ^ W ^ U J EPISZKÓP-VETÍTŐGÉP KÖNNYŰ, 

3 HORDOZHATÓ, OLCSÓI 

^ " Ä - M A R X ÉS MÉREI 
t e l e f o n : 93-3-86 és 93-3 a s . Budapest, VI. ker., Bulcsu-utca 7. 

CSERÉLNÉK 19 tanerős róm. kat, iskolától, vasút-
állomással bíró, autóbusz-közlekedés naponként kétszer 
Miskolcra és Debrecenbe, polgári fiú- és leányiskolás 
nagyközségből, községi vagy állami iskolához, lehetőleg 
Pestkörnyékre. Kovács József tanító. Polgár. (701) 

HARMÓNIUM, négy oktávos, kitűnő karban, olcsón el-
adó. Hútwágnerné, Budapest, Banolder-utca 23. (714) 

ZONGORÁK, P I A N I N Ő K . HARMONIUMOK beszer 
zése előtt látogassa meg raktáramat, ahol leszállított áron 
100%-os garanciával és fizetéskönnyítéssel vásárolhat. 
Tipold Péter zongorakészítő. Budapest, Rákóczi-út 61. 
Divatcsarnok mellett. (712) 

KIVÁLASZTÁSRA kérje: Babócsay: Testnevelési ve-
zérkönyv 1'28, Babócsay—Tóth: Dalos tornajátékok 1-58. 
Nevelő gyermekszíndarabokból: Mikulásra, karácsonyra, 
fák- és anyáknapjára vételkötelezettség nélkül. Gyermek-
színdarabok kiadását vállalom. Babócsay, Bátaszék. (627) 

Olvasóink neveimébe aianljuk 

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 Ö K A T 
Rákócz i -ú t ö t v e n . Z o n g o r a t e r e m , E r z s é b e t - k ö r ú t s a rok 

SZÁMOLÁSTANÍTÁS AZ ELEMI ISKOLÁBAN. Irta 
Bene Lajos. Gyakorlati tapasztalatok alapján nyújtott tá-
jékoztatások, tanítások és tanítási vázlatok a tananyag 
módszeres feldolgozására, hogy erős számképeket_ tiszta 
fogalmakat nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkoz-
zanak, gyorsan és biztosan tudjanak számolni. Számolás-
tanítás az 1. osztály részére 1 P 20 fill., a II., I I I . , 
IV., V—VI. osztályokban egyenkint 80—80 fillér. Aki az 
egyes füzetek árát Bene Lajos, Budapest, 39.365. sz. 
postatakarékpénztári csekkszámlára beküldi, annak a 
szerző a kívánt könyvet bérmentesen megküldi. (531) 

HELYETTESÍTENE teljesen árva református taní tónő 
jó oklevéllel, ellátásért (esetleg kevés zsebpénzzel). \Ta-
niényi Gizella, Nyíregyháza, Kótaji-utca 21. (699) 

KATOLIKUS tanítónő jeles oklevéllel helyettesnek, 
nevelőnek megy. Párkányi Magdolna, Debrecen 9. (70ö) 

HELYETTEST keresek. Jövőre nyugdíjba megyek. La-
kást kerttel adok. Je l ige: „Férfitanító". (695) 

CSERÉLNE bárhova osztálytanítóval is katolikus kán-
tortanító. Alsószentmárton, Baranya. (711) 

17 fg. szállítja a rniniszt. ajánlott és többszörösen kitüntetett, 
a mély fekete, tartós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy »/i bádog 6/4 kg 4—6 isk. táblának P 8 — 

» l / i » 3/4 » 2 - 3 » » » 4 - 2 0 
» drb iskolatáblamázsecset, lapos 4"=os » 2*50 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel » I" — 

Láda, szállítólevél » —'40-től feljebb 
Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Főutca 60. 

PEKKER Pál Szombathely, Kisfaludy Sándor-u. 23, 
készít ú j orgonákat, homlokzati sipokat; elvállal hango-
lást, javítást, t isztí tást és mindennemű szakmába vágó 
munkát. (634) 

H A R M Ó N I U M O T 
o l c s ó n , g a r a n c i á a i v á s á r o l h a t 
D E M É N Y o r g o n a - é s h a r m ó n i u m é p í t ő n é l 
B u d a p e s t , VI . , L á z á r u . 13. ( O p e r á n á l . ) 

Á r j e g y z é k i n g y e n ! 
K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

Fatiizelésnél 
ne kísérletezzen! 

Vegye csak a 
világhírű 

»ZEPHIR« 
fo ly tonégő kályhát . 
Átlag 10 kg. fával 

fűt egy normál 
szobát 24 órán át. 
Ára 60 pengőtől. 

Tekintse meg 
mintaraktáramat 1 

Ár jegyzéket ingyen k ü l d : 

Hazai szenekre 
legideálisabb a 

2:aknás 

Record 
folytonégő 

kályha! 
Ára 6 0 pengőtől. 

kályha« és tűzhelygyára 
Vilmos császár: út 

(Hajóssutca sarok.) 
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II ID ÁC7IK k/i ÁT VÁC o r s z á g o s a n elismert speciális ha rmónium ké= 
J U l i A U l n M A I I A J s z í t ó üzeme csakis e lsőrangú, szolid k iv i te lű 

HARMÓN1UMOKAT 
gyárt KECSKEMÉTEN. Az 1934. évi Országos Ipari Kiállításon a Kereskedelmi 
Miniszter Úr által k i tün te tve . 1936. évben az Iparügyi m. kir . Miniszter Úr ki= 
kü ldö t t szakér tő je által felülvizsgálva, elismerve és a magyar gyár tmány jel* 
lege megállapítva és a 12.732/1936. számú rendelettel a jánlva A nagym. vallás» 
és közoktatásügyi Miniszter Ú r által 4889/1936 ein. sz. rendeletével a köz» 
szállítási tényezőknek és közoktatás i ha tóságok figyelmébe ajánlva. 
Budapesti képviselet és mintaraktár : 

DURNY JÓZSEF z o n g o r a s z a l o n j a , Budapest VIII, 
Üllői -Út 7 0 . , az Ö r ö k i m á d á s t emplommal szemben. T e l e f o n : 1 - 3 6 9 - 5 8 . 

TIBOLDI JÓZSEF MÜVEI: Kétszólamú karenekes 
könyv. 48 szerző műveiből, iskolai és hazafias ünnepé-
lyekre alkalmas dalok gyűjteménye. Összesen 63 dal. Ára 
8*— P. Ugyanaz háromszólamú kiadásban. Ára 8'— P. 
A magyar népdal családfája. A magyar népdal eredetének 
és fejlődésének története ősidőktől kezdve napjainkig. Mel-
lékelve a legszebb magyar népdalokból 101 dal. Ára 8 — P. 
Dalos zsebkönyv (101 dal). Iskolák és leventék részére. Ára 
2-— P. Négyszólamú férfikarok I—VIII . füzetben. Egy fü-
zet ára 2-— P Négyszólamú vegyeskarok I—IV. füzetben. 
Egy füzet ára 2'— P. Dalgyűjtemény az elemi iskolák 
I—II. oszt. részére. Egy füzet á ra 2"— P. A szavalólcóru-
sok szervezésének és tanításának módszere. Ára 2-— P. 
Szavalókórusok, I—III . füzet hazafias, IV—V. füzet vallá-
sos tárgyú költemények. Egy füzet ára 2'— P. Egyfelvo-
násos színművek szavalókórusra: Nem! Nem! Soha! Igaz-
ságot Magyarországnak! Talpra magyar! Egy füzet ára 
2"— P. Megrendelhető a szerzőnél, Pestszenterzsébet, Vas 
G.-u. 11. és minden könyvkereskedésben. 

PRELUDIUMOK orgonára v. harmóniumra, I. könyv, 
132 preludium, á. 6-50 P, I I . könyv 75 darab, á. 4*50 P. 
Kapható a szerzőnél: Kutor Ferenc, Pécs, tanítóképző-
intézet. (680) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, P IANINÓT, HARMÓ-
NIIJMOT legolcsóbban, garantál tan, Budapest VI I I . Be-
zerédy-utca 10, I. 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

MAGYAR TANÍTÓK ÉVKÖNYVEI KEDVEZMÉ-
NYES ÁRON. A kiadóval történt megállapodás folytán, 
amíg a készlet tar t (kevés van) , előjegyzési áron 3 pen-
gőért küldi meg a szerkesztő bármelyik évfolyamot. Aki 
3 pengő 61 fillért beküld Bene Lajos Budapest 39.365. sz. 
postatakarékpénztári csekkszámlára bérmentesen kapja 
meg a kívánt évkönyvet. (609) 

I S K O L A I 

JELZŐ ÓRÁT előírás szerint 
J A V Í T , - A L A K Í T , - K É S Z Í T é s 

K A R B A N T A R T 

Ó P A É S F I N O M I D Á D 
V R H M E C H A N I K A I 1 • 
S C H V A R C Z T E S T V É R E K 

S Z A K Ó R Á S O K B U D A P E S T V I , 

P O D M A N I C K Y í U . 5 9 . T e l . : 1 - 2 9 6 - 2 4 . 

B A R A 9 C O V I t S J Á N O S 
müorgonaépltő 

R á k o s p a l o t a , P á z m á n y - ú t 7 2 . 

Ú J O R G O N á T 
átépítést, homlokzat i s ípokat , 
mindennemű javítást a lep 
mérséke l tebb áron vAllal. 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPÍRNEMŰ RÉSZVÉNYTARSASAG 

B U D A P E S T 
G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, ra jz tömbök, á l ló tömbök a 
l eg jobb kivitelben, váz la tkönyvek külön» 
féle kivi telben készülnek. Magyar gyárt» 
mányúra j z t áb l ák , há romszögekés v o n a b 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
n e m ű rajz és fes tőanyagok nagy rak tára 

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 . 

HIRDETÉSEKET FELVESZ A KIADÓHIVATAL 
BUDAPEST V I I I , MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem díjmentes költségvetést 

RÁFAEL 
K É S Z Í T : 

új harangos 
kat, harangi 
vaskoronákat 

és vas» 
ál lványokat , 
repedt harans 
gokat újra át* 
ön t i legjutás 

nyosabb 
árban. 

S1LE1ÁK 
h a r a n g -

ö n t ő -

m e s t e r 

B U D A P E S T , 
Frangepán«u 

.80. szám 

Saját házában 

Eddig szállított 
harangjaimról igen 

•zép elismerő 
leveleket kaptam 
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DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabútoregyára, Budapest VI, Dévényi-út 20«22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

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

Hegedűt, harmóniumot, hangszereket 
Első magvar hangszergyár 

STOWASSER 
Budapes t II, Lánchíd-u. 5. Árajánlat ingyen. 

T a n á r o k , Taní tók bevásár lás i helye. 

TÉRKÉP ATIASZ 
SZEMLÉLTETŐ FALIKÉP 

KÓKAI L4JOS KÖNYVKERESKEDÉSE, 
Budapest IV., Kammermayer Károly-utca 3. 

Kérjen új képes árjegyzéket 

L O P O S GYULA 
BUDAPEST III , 
BÉCSI-DT 85 
ISKOLAPADOK, 
TORNASZEREK, 
JÁTSZÓTEREK. 
ISKOLATÁBLAK 
FALRAFESTETT 
TÁBLÁK. 

I C i i u Y c u e . t a i í i : k i : s í í t \ í : v i m . 
Magyarország aranykoszorús harangöntő mestere 

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTŐDE, HARANGFELSZERELÉSI ÉS 

HARANGLÁBGYÁRA 

B U D A P E S T V I , F E T H Í E H 4 X 1 - U T C A Í 8 . 
(VI, FRANGEPÁN-UTCA M E L L E T T ) 

Budapest-belvárosi főplébánia templom részére készített 
2400 kg-os „POLGÁRMESTER-HARANG" 

Kitüntetve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének forduljanak bizalommal a régi és megbízható 
céghez 1 — SZÁMTALAN EGYHÁZI ELISMERŐLEVÉL. — 
Előnyös fizetési feltételekl — Költségvetés és kiszállás díjmentes! 

SAJÁT HÁZ 1 TELEFON: 
2-913-53-

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 harmónium«raktár 

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

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

B Í R Ó S Á N D O R 
m i s k o l c i i gazga tó - t an í t ó , sz lö jd 

t an fo lyam v e z e t ő 

SZLÖJD-
GYAKORLATOK 

p a p í r m u n k á i 

170. ábra. 

az elemi iskola i —VI- oszt. részére 
11.804—932. sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
Botondsutca 21. 

Legjobb h a r m ó n i u m o k , z o n g o r á k 
minden célra, minden árban, 

k e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . 

Telefon: 1-299-79. 
EH ALL 
BREST, ANDRÁSSY.ÚT 15. 

24795. — Király i M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a Bud&pest VTTI. Múzeum-körűt 6. (F.: Thieriner 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 Ó 
C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest, V., Hold-utca 16. (Magyar 
^ királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 1*268*18. 

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

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

820—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 címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37«473« számú csekkszámlájára. 

"LJIR D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P, »/> oldal 85 P. lU oldal 50 P, 
v , oldal 30 P. Á hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

HÓMAHí B Á L I X T K U L T U S Z M I N I S Z T E R 
N Y 1 L A T K O X A T A 

K U L T Ú R P O L I T I K A I P R O G R A M J Á R Ó L 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a sajtó képviselői előtt részletesen nyi-
latkozott kultúrpolitikai programmjárói . Beve-
zető szavaiban hangsúlyozta, hogy az eddigi 
nyomokon kíván haladni a nemzetnevelés cél-
jai, az egészséges és egységes nemzeti világ-
szemlélet kialakítása és a magyar szellemi s 
testi kul túra színvonalának emelése felé. 

A munkanélküli diplomások és érettségizet-
tek ügyéről beszélt ezután a miniszter: 

— Ez a kérdés — mondotta — ma kétségkívül 
egyik legnehezebb és legaktuálisabb problémája 
a magyar társadalomnak és államnak. A közép-
iskolák és egyetemek évi termelése meghaladja 
a köz- és magánszolgálatban s a szabad pályá-
kon fennálló tényleges szükséglet mértékét. En-
nek következtében az érettségizett és diplomás 
i f j ak százai, sőt ezrei vannak foglalkozás és 
munka nélkül s e munkanélküliség kérdése 
nemzeti életünk egyik legsúlyosabb szociális 
problémájává nőtt. Az eddigi megoldási kísér-
letek csak tüneti kezelés értékével bírtak, mert 
e szociális probléma teljes megoldásához csak 
az azt előidéző okok megszüntetésével s az ál-
lami hatóságok és a társadalom harmonikus 
együttműködésével ju thatunk el. 

Az értelmiségi túltermelés főokaiul Hóman 
Bálint kultuszminiszter ezeket jelölte meg: a 
lakosság és az értelmiségi elem arányszámának 
módosulása az ország feldarabolása miat t ; a 
keresetre utalt nők számának megnövekedése; 
az elméleti és gyakorlati irányú iskolai képzés 
egyensúlyának megbomlása; a kóros törekvés az 
elméleti pályák, fixfizetéses állások és a főváros 
felé; az egyéneknek és házastársaknak mind 
gyakoribbá vált kettős foglalkozása. Valameny-
nyi ok közt a legsúlyosabb a társadalom ide-
genkedése a gyakorlati pályáktól. Utal t a mi-
niszter a r ra a téves felfogásra, hogy az érett-
ségi bizonyítvány és a diploma a közszolgálati 
állásra és a magángazdasági elhelyezkedést elő-
mozdító állami támogatásra igényt adó utal-

vány, majd hangsúlyozta, hogy a középiskola és 
a gazdasági i rányú középfokú iskola között 
nincs rangfokozati, csak minőségbeli különbség. 

— A középiskolai és egyetemi képesítés ön-
magában senkinek sem ad jogot, csupán lehető-
séget nyú j t közszolgálati elhelyezkedésre, vagy 
állami támogatásra. Az if júságnak a gazdasági 
szakiskolák és a gyakorlati pályák felé való irá-
nyítása s az erre vezető iskolai szelekció első-
rendű nemzetpolitikai érdek. Az önszántukból 
elméleti iskolákba forduló és ott képesítést 
szerzett i f j ak elhelyezkedésének kérdése társa-
dalmi probléma. Állami feladat azonban azok-
nak az okoknak megszüntetése, amelyek a mai 
rendkívüli helyzetet, az értelmiségi munkanél-
küliség nagy szociális betegségét előidézték. 

Azt fejtegette ezután a kultuszminiszter, 
hogy az értelmiségi munkanélküliség problé-
mája két önálló kérdésre tagozódik. Az egyik: a 
munka nélkül levő i f j ak elhelyezkedésének 
ügye, a másik: az elméleti iskolák termelésének 
a tényleges szükséglethez való alkalmazása. Az 
elvi kérdés a munkaalkalmak feltárásával, újak 
létesítésével, a gazdasági pályákra átképző tan-
folyamokkal vihető közelebb a megoldás felé. 
A másik probléma megoldása következetes ne-
velés-, iskola- és gazdaságpolitikai intézkedé-
sekkel segíthető elő. Az iskolapolitikában máris 
érvényesítette azokat az elvi szempontokat, 
amelyek nyomán a túltermelés néhány év 
múlva remélhetőleg megszűnik. 

— A minisztertanács e szociális probléma 
fontosságának teljes ismeretében — mondta a 
miniszter — javaslatomra elhatározta az ország 
összes érettségizett, középfokú iskolában képe-
sítő oklevelet szerzett és főiskolai diplomával 
rendelkező lakosának rendszeres összeírását. Az 
országos összeírás a Statisztikai Hivatal által 
kibocsátott összeíróiveken a tanítóság közremű-
ködésével november elején fog megtörténni. Az 
összeírásnak körülbelül hat hetet igénybevevő 
feldolgozása után lesz módunkban hazánk tény-
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leges értelmiség munkaerőszükségletét s a 
munkanélküliek és ideiglenesen foglalkoztatot-
tak számát megállapítani. Az összeírás feldol-
gozása után kell m a j d a minisztertanácsnak a 
konkrét adatok a l ap j án foglalkoznia az említett 
két problémával. A vezetésem a la t t kiküldött 
tárcaközi bizottság azonban már is munkába 
fogott, hogy az adatok beérkezése u tán tüstént 
kidolgozhassa javasla ta i t . Már most hangsúlyo-
zom, hogy a megoldási javaslatok sorából elvi-
leg ki kell rekesztenünk a felesleges állami és 
közületi létszámszaporításokat. 

A gyakorlat i pá lyák megkedveltetésének cél-
já t szolgálja a gazdasági szakiskolák tanulmá-
nyi rendjének megreformálása. A polgári isko-
lát a miniszter a gazdasági szakismereti okta-
tás szolgálatába k í v á n j a állítani. A leánypol-
gár i iskolákban a családvédelmi, anyanevelési, 
háztartási , társadalomegészségügyi ismeretek-
nek tágabb teret kell adni. A belügyminiszterrel 
együt t az ápolónő-, gondozónő-, szülésznő- és 
védőnőképzés problémáit tisztázó törvényjavas-
latot, nemkülönben a gazdasági szakoktatási 
törvényjavaslatot legkésőbb a jövő őszön a tör-
vényhozás elé a k a r j a terjeszteni a kultuszmi-
niszter. 

Bejelentette Hóman Bálint, hogy a legköze-
lebb bocsátják ki az ú j teljes gimnáziumi tan-
tervet, aminek a lap ján folytat ják a középiskola 
átszervezésének végrehaj tását . A legközelebbi 
napokban kerül napirendre a felsőiskolai re-
form. November végén országos felsőoktatási 
kongresszus v i ta t ja meg a kérdéseket. A köz-
oktatásügyi igazgatás átszervezését most fejez-
ték be. A Kósa K á l m á n miniszteri tanácsos ve-
zetésével működő ú j ügyosztály az alsó- és kö-
zépfokú oktatás i rányí tásának elvi egységét 

Lapunk előző számában a r ra muta t tam rá, 
hogy miként készülök elő az olvasmány tárgya-
lására s miként épí tem fel annak vázlatát . Most 
a helyesírás és nyelvi magyarázatok, meg a 
fogalmazás egy tan í tás i egységére készülök elő 
s építek fel egy-egy vázlatot. 

Tanítási tételem ez: A felszólító és feltételes 
mód nehezebb helyesírási esetei. (IV. osztály.) 

Forrásmunkák: Veszeli: Magyar nyelvkönyv; 
Drozdy: Helyesírás és nyelvi magyarázatok az 
osztályban című vezérkönyv, meg gyermekeim 
fogalmazási füzete. 

Mindenek előtt azt nézem meg, hogy mivel 
foglalkoztunk az előző órában s hogy lehet-e, 
kell-e ezzel kapcsolatot teremtenem. Megállapí-
tom, hogy az előző órán az igemódokat ismer-
tettem, miközben mondatokból _ kiemelt igéket 
vizsgáltat tam t a r t a lmi és alaki szempontból s 
megismertettem a jelentő, felszólító és feltéte-
les módot, meg azok jeleit, de nem foglalkoztam 
azokkal a helyesírási esetekkel, amelyek az ige-
módokkal összefüggnek. Pedig ez nagyon fon-

biztosítja. A népiskolai körzeti felügyelők — je-
les néptanítók — munkássága alapján oktatá-
sunk színvonala tekintetében már is javulás ész-
lelhető. 

Megemlékezett a kultuszminiszter arról, hogy 
nemzetközi egyezményeink a lapján külföldi 
érintkezésünk egyre intenzivebb lesz. Melég 
hangon szólt Operaházunk bayreuthi nagy sike-
réről, hasonlóképen művészeinknek a milánói 
kiállításon elért eredményéről. Előkészítésbe 
vette a miniszter az iskolánkívüli népművelés 
korszerű átszervezését. 

— Az előadott célkitűzések értelmében foly-
t a t j u k egyelőre az idei költségvetés szerény ke-
retei közt is, azt az iskolaépítési akciót, amely-
nek keretében a folyó költségvetési év végéig 
500 új elemi népiskolai tantermet és a jövő év 
végéig 13 új polgári iskolai épületet adnak át 
rendeltetésüknek. 

A kettős állások és az álláshalmozás megszün-
tetésével kapcsolatban a miniszter a következő-
ket mondotta: 

— Erről is csak a statisztikai adatok tény-
megállapításai u t án lehet részletesen beszélni. 
Elvileg minden kettős foglalkozás ellen vagyok, 
feltétlenül különbséget kell azonban tenni a 
köztudatban álláshalmozás szóval illetett töb-
bes foglalkozások és a f iatal exisztenciáknál és 
a kisexisztenciáknál a f é r j és a feleség külön 
foglalkozása között. Amennyire elítélem, ha 
magasállású és nagyjövedelmű személyek fele-
ségei mások elől a hivatal i á l lás t elveszik, épp 
annyira szükségesnek tartom, hogy a létmini-
mummal sem rendelkező f iatalok családalapí-
tási lehetősége az asszony esetleges keresetével 
előmozdíttassék. 

ás.) 

tos s éppen azér t erre legalább két órát kell 
szánnom. Mert tudom, hogy a jelentő mód ra-
gozott a lakja inak helyesírása semmi nehézséget 
nem okoz, mostani tanításom keretében ezt alig 
érintem. Ánnál nagyobb gondot fordítok a fel-
szólító és feltételes módra, mert hiszen tapasz-
talatból tudom, hogy gyermekeim ezek í rása 
közben ütköznek nehézségekbe. I t t van, ni! Pa l i 
a fogalmazványában a „küld j" helyett „külgy"-öt 
ír t . Géza a „feküdj"-öt „fekügy"-nek írta, Pann i 
nem úgy ír ta , hogy „aludna", hanem „alunna". 
Gyermekeim í rásában tehát elég gyakori a fel-
szólító és feltételes mód í rásával kapcsolatos 
hiba. És ez nem is csoda, 'mert hiszen a gyer-
mek írás közben kezdetben csak a fonetikai 
szempontra figyel, mert ez természetesebb. 
A származás szerinti helyesírást a nyelvi ma-
gyarázatokkal kapcsolatban kell tudatosítanom 
s gyakoroltatnom. 

Mivel is kell tehát foglalkoznom, mit is kell 
hát megtanítanom ? Emlékezetből nem tudnám 
összeszedni a felszólító és feltételes móddal kap-

A T A N Í T Á S R A V A L Ó E L Ő K É § Z Ü L É § 
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csolatos valamennyi nehezebb esetet, azért meg-
nézem Weszely: Magyar nyelvkönyvét, vagy 
más nyelvtani könyvet. Tárgyi ismeretem fel-
ú j í t á sá ra azonban ez kevés. Megnézem a vezér-
könyvet. Ebben már többet találok. Elolvasom 
a bevezető részt és látom, hogy itt a í-vel, z-vel, 
s-vel, s2-vel és s«í-vel végződő igék felszólító 
módjairól van szó, amelyeknél a j helyett s-t, 
z-t vagy s2-t mondunk, illetve írunk. Ezekhez 
nyomban példaszavakat is keresek, mégpedig 
először az én szókincsemből, emlékezetből s csak 
azután nézem meg a vezérkönyvet, amelyből 
-valamennyi esethez egy-két példát veszek. 
A példák, amelyekhez hasonlókat kell gyüj té -
liem, a következők lehetnek: tanít, taníts; hoz, 
liozz; ás, áss; növeszt, növessz. Megnézem a ve-
zérkönyvnek ezt és az u tána következő terve-
zetét s látom, hogy ezekre az esetekre a könyv-
ben még igen sok példát találok, amelyeket el-
olvasok. 

De a felszólító móddal kapcsolatban rá kell 
muta tnom a r r a is, hogy némely igét a felszó-
lító módban csak szóbontás a lapján í rha tunk le 
helyesen. E r r e az esetre is keresek példákat a 
kézi- vagy a vezérkönyvben. Pl . Azt mondom, 
liogy: aggy, de úgy írom, hogy: adj; úgy mond-
juk, hogy: menny, de úgy í r juk, hogy menj. De 
ezeken kívül még azt is észre kell vétetnem, 
hogy a felszólító módban némely igének a töve 
is megváltozik, amit sokszor írás közben is 
figyelembe kell vennünk. Pl . vesz, végy, ve-
gyetek. 

Váj jon melyik időben vannak ezek az igék? 
Valamennyi a jelen időben van, ami termézse-
tes is, mert hiszen beszéd közben a felszólító 
módnak csak a jelen idejét használjuk. H a csak 
ezt használjuk, akkor taní tás közben csak ezzel 
foglalkozom. 

Most megnézem a vezérkönyvet, esetleg kézi-
könyvet, hogy felúj í tsam lelkemben azt, hogy 
melyek a feltételes mód nehezebb helyesírási 
esetei. Megállapítom, hogy a na, ne módjegyen 
kívül észre kell vétetnem azt is, hogy az w-nel 
végződő igék a feltételes módban két w-nel hang-
zanak s úgy is kell írni. Pl. köszön, köszön-ne; 
fon, fon-na. Ezekre az esetekre is több példát 
keresek részint a magam szókincséből, részint, 
a vezérkönyvből vagy kézikönyvből. 

S ezzel tárgyi szempontból elő is készültem a 
taní tásra . 

Mikor már tisztában vagyok azzal, hogy mit 
és miért tanítok, hozzákezdek a tanítás felépí-
téséhez, amiben ú tmuta tóm lehet a vezérkönyv, 
de azért annak használata mellett is önálló-
ságra törekszem. 

Minthogy az előző taní tásban az igemódok-
ról nyúj to t t ismeretek rokonságban vannak en-
nek a taní tásnak az anyagával , azokat fel kell 
ú j í tanom azért, mert valószínű, hogy ezek az 
ismeretek némely gyermek lelkében már el-
homályosodtak, pedig a megértetéshez ezek fel-
tétlenül szükségesek. 

Hogy a gyermekeket önálló munkára késztes-
sem s lássam, tisztában vannak-e az előző óra 
anyagával, nem zúdítom feléjük a kérdések özö-
nét, hanem nagyobb csomagolópapírra olyan 

mondatokat írok, amelyek ugyanazok az igék 
a jelentő, a felszólító és a feltételes módban 
vannak. A mondatokban az igéket színes be-
tűkkel írom, vagy pedig aláhúzással jelölöm, 
úgy, hogy az igető és a módjel világosan ki-
domborodjék. Ez a táblázat taní tás alatt ál lan-
dóan a gyermekek előtt lesz s valahányszor 
szükséges, mint alapszemléletet az ú j anyaggal 
összehasonlítom. 

Nem kis gondot ad a példamondatok össze-
állítása. Ezeket lehetőleg önerőmből állítom 
össze, de felhasználhatom a vezérkönyv pél-
dáit is, ha azok gyermekeim gondolatköréhez 
alkalmazkodnak. A példamondatok pl. ezek le-
hetnek: 

Jelentő mód: 
Pal i tanul. 
Feri ír. 
Ágnes varr. 
Gyurka fürészel. 
Felszólító mód: 
Anti, te is tanulj! 
Marci, te is írj! 
Pannika , te is varrj! 
Sannyi, te is fűrészelj! 

- j . 

Feltételes mód: 
Pis ta is tanulna, ha i t t volna. 
I m r e írna, ha volna tolla. 
K l á r r a is varrna, de nincs tűje . 
Laci is fürészelne, de nincs fűrésze. 

-na, -ne. 
Taní tás elején ezt a táblát kifüggesztem s 

csak annyi t mondok: — Olvassátok el s mond-
játok meg, ami erről eszetekbe jut . E r r e a gyer-
mekek elmondják, ami az igemódokról emléke-
zetükben felszínen van. Lehet, hogy sok kép-
zet m á r háttérbe szorult, elhomályosodott. Taní-
tás közben ezeket m a j d felszínre hozom, úgy-
hogy csak a színesen í r t vagy aláhúzott igékre 
és módjelekre i rányí tom a figyelmet, miközben 
szétbontatom az igét tőre és módjelre. A taní-
tásnak ebben a mozzanatában a vezérkönyv sze-
rint haladok s vázlatomba ezt í rom: I. a) Kap-
csoló ismétlés. Az igemódokról tanultak felújí-
tása. 

A kapcsoló ismétlés keretében a gyermekek 
megállapították, hogy ha valakit cselekvésre 
szólítunk fel, a cselekvést jelentő szóhoz j-t 
mondunk és írunk, h a pedig a cselekvés valami 
feltételtől függ, akkor -na, -ne van az ige végén. 
A célkitűzést ehhez így fogom kapcsolni: — 
Majd megnézzük, mindig úgy van-e ez?! A váz-
latomba csak ennyit í rok: b) Célkitűzés: — Néz-
zük meg, hogy a felszólító módban mindig j-e 
s a feltételes módban mindig -na, -ne van-e az 
ige végén! 

A papírlapon í r t mondatokban az igének a 
felszólító módban -j, a feltételes módban pedig 
-na, -ne a mód jele. Most olyan igéket gyűjtetek, 
amelyeknek a felszólító módjában nincs meg a 
j módjel, mert az átváltozik, áthasonul. Az igé-
ket i t t is mondatokból, helyzetek elgondoltatá-
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sából emeltetem ki, de nem a mondatokat, hanem 
csak a szemléltetésre szánt igéket í rom a táb-
lá ra s a gyermekek is csak ezeket í r j á k füze-
tükbe. A jelentő és felszólító módban levő ige 
használatára magam vezetem rá a gyermeket, 
de a feltételes módot már velük alkottatom. A 
taní tásnak ezt a mozzanatát így vezetem: — Ki-
nézek az ablakon s látom, hogy János ás. Melyik 
igével mondtam meg János cselekvését1? — Az-
zal, hogy: ás. — í r j u k fel! — Gábor J á n o s mel-
lett játszik. Édesanyja felszólítja, hogy ő is csi-
nál ja , cselekedje azt, amit János. Hogyan szó-
l í t j a fel a cselekvésre1? — Gábor, áss! — Melyik 
szóval szólította fel a cselekvésre? Azzal, hogy: 
áss. — Mondjuk ki magunkban s közben figyel-
jük meg, mire kell vigyáznunk, ha ezt a szót le 
aka r juk írni, — mondom s a gyermekek meg-
állapít ják, hogy az áss szóban a s hangot hosz-
szan mondjuk, tehát kettőztetve í r juk . — í r j u k 
fel! 

Mindig tar talmi kapcsolatokkal s ugyanilyen 
alakban még a következő mondatokból emelte-
tem ki az igéket: Tamás édesapja a félszer alatt 
vés. Tamás, te is véss! Az édesanya lángost hoz! 
Hozz vizet! A kalapáccsal üt. Tamás, te is üss! 
Majd mondatokba foglalom s belőlük kiemelve, 
helyesírási szempontból megbeszélve, még a 
következő igéket í r j u k fel: bont, bonts; tanít, 
taníts; szaporít, szaporíts; kotorász, kotorássz; 
növeszt, növessz; ereszt, eressz; mulaszt, mu-
lassz. 

A példák összegyűjtése u tán vázlatomba ezt 
í rom: II. Példák gyűjtése az átváltozás, hasonu-
lás eseteire. 

Most meg az egymás alá í r t jelentő módban 
levő igéket fogom vizsgáltatni, még pedig elő-
ször tar talmi aztán alaki szempontból. A tar-
ta lmi szempontból való vizsgálgatás közben azt 
vétetem észre, hogy ezekkel az igékkel azt je-
len t jük ki, hogy a cselekvés bizonyosan meg-
történik, azért ezek a jelentő módban vannak. 
Alaki szempontból vizsgálgatva, azt fogom meg-
állapíttatni, hogy a jelentő módban lévő igék 
más-más hanggal végződnek. 

A felszólító módban levő igék ta r ta lmi vizs-
gálata közben azt ál lapít tatom meg, hogy ki-
mondásukkal valaki t cselekvésre szólítok fel, 
azért felszólító módban vannak. Alaki szem-
pontból való vizsgálgatás közben az igék végén 
való hasonulást kissé erőteljesebben hangozta-
tom s észrevétetem a kimondás és a leírás kö-
zötti különbséget. Majd a r ra mutatok rá, hogy 
ha az igével felszólítunk, akkor a j helyet t sok-
szor más hang kerül a végére. Végighaladva a 
felszólító módban levő igéken, hogy a j helyett 
micsoda végzet van a felszólító módban. 

Ennek az anyagnak és menetnek megállapí-
tása után vázlatomba ezt írom: b) A példák 
vizsgálgatása tartalmi és alaki szempontból. 

Aztán a feltételes mód nehezebb helyesírási 
eseteire gyűjtetek példákat. Pl . ezeket: köszön, 
köszönne; ken, kenne; fen, fenne; ad, adna; fek-
szik, feküdne; alszik, aludna. (Természetesen 
ezeket is megfelelő mondatkörbe illesztett mon-
datokból emeltem ki.) A példákat a kiejtés 
megfigyeltetése a lapján iratom le. 

Vázlatomba ezt í rom: e) Példák gyűjtése a 
feltételes mód nehezebb helyesírási eseteire. 

Ezután ezeket az igéket vizsgáltatom előbb 
a jelentő-, majd a feltételes módban. A jelentő 
mód vizsgálgatása közben csak azt vétetem 
észre, hogy velük azt jelentjük ki, hogy a cse-
lekvés bizonyosan megtörtént s hogy a végző-
désük mindig más. A feltételes mód t a r t a lmi 
vizsgálgatása közben arra mutatok rá, hogy a 
cselekvés történése valami feltételtől függ . 
Alaki vizsgálgatása közben pedig felbontatom 
az igét tőszóra és módjelre, miközben észre-
vétetem, hogy az egyik n az ige vége, a másik 
pedig a módjelhez, a na-, ne-liez tartozik; m a j d 
meg az adna, feküdne, aludna igék kiejtése és 
í r á sa közötti különbségre muta tok rá. 

A taní tásnak ezt a mozzanatát vázlatomban 
így jelzem: d) A feltételes módú igék vizsgá-
lata tartalmi és alaki szempontból. 

Mikor a t á rgya lás (megértetés) menetét így 
végiggondoltam, akkor a begyakorlás miként -
jé t állapítom meg. Nehogy begyakorlás közben 
a lényegtelen részek számonkérésére pazarol-
j a m az időt, i t t is azt keresem, hogy vá j jon 
mindezeket miér t tanítottam. Azért, hogy rá-
mutassak a felszólító és feltételes módú igék-
nek azokra az eseteire, amelyekben a kiejtéstől 
eltér a leírás. Éppen azért az összefoglalás ke-
retében végighaladok azokon az igéken, amelye-
ket vizsgálgat tunk s a gyermekektől számon-
kérem azt, hogy azokat miként e j t jük ki s mi-
ként í r juk le. 

A begyakorlásnak ezt a mozzanatát vázlatom-
ban így jelzem: I I I . a) Összefoglalás. 

Mert a taní tásban főleg a helyesírás tudato-
sításáról van szó, nekem az alapszemlélet ana-
lógiá jára felszólító és feltételes módban levő 
igéket kell í ra tnom. Most t ehá t ilyeneket kell 
gyüjtenem. Csakhamar megállapítom, hogy a 
kézikönyvben a l ig van néhány ilyen ige. Meg-
nézem a vezérkönyvet s megállapítom, hogy 
abban annyi van, hogy az óra keretében vala-
mennyit nem is tudom leiratai. Éppen azért ki-
választom az alkalmasakat . Néhány igét elő-
ször külön á l lva iratok, néhányat pedig mon-
da tba elhelyezve. Tollbamondás után pl. ezeket 
i ra tom le: véd, védd, védje; ébred, ébredj, ébred-
jetek; zúz, zúzz, zúzzon; haragszik, haragudna; 
haragudnál; szán, szánna, szánnátok; elmegy, 
elmenne, elmennétek. Ha nem dolgoztál, ne is 
pihenj! Áldja meg az Isten mind a két kezével, 
aki szíve szerint jót tesz a szegénnyel! Dűlő fal-
hoz ne támaszkodj! Fonnék neki aranyszálból 
aranykendőt. Adnék neki f r i s s tejecskét. Fe-
küdne, aludna, ha nem volna dolga. (Természe-
tes, hogy ezeket a példákat nem írom le a váz-
latomba, hanem megjegyzem magamnak. És ha 
nem marad m e g emlékezetemben1?... Az nem 
b a j ! Majd taní tás közben belenézek a könyvbe. 
Nem lopva, hanem nyiltan. Többször még ezt i s 
mondom: — Megnézem, van-e még több ilyen 
felszólító módban levő ige ebben a könyvben. 
(S azért taní tói tekintélyem semmit sem szen-
ved.) 

A begyakorlásnak ezt a részét vázlatomban 
így jelzem: b) Tollbamondás. 
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H a osztott iskolában tanítok és j u t időm 
(esetleg később), akkor azokat az önálló és mon-
datokba foglal t igéket, amelyek a vezérkönyv-
ben vannak s tollbamondás után még le nem 
írattam, lemásoltatom. De hogyan! Hiszen a 
gyermekeknek nincs vezérkönyve1? H a időm 
lesz s ha tantermemben több tábla van, a táb-
lára írom s onnan másoltatom. Ha er re az óra 
keretében nem volna időm, akkor már- előkészü-
lés közben nagy csomagolópapirosra írom, ezt 
rajzszeggel a gyermekek elé tűzöm és erről 
másoltatom. 

Vázlatomba csak ennyit írok: c) Másolás. 
Eddig az igéket készen állítottam a gyerme-

kek elé. Most valamely tá rgyal t olvasmányból 
kerestetek igéket s azokat leiratom a jelentő, a 
felszólító és a feltételes módban. 

Ezt vázlatomban így jelölöm: d) Igék kere-
sése s azok leíratása a három igemódban. 

Ennek a taní tásnak a vázlata ez lesz: 
A felszólító és feltételes mód nehezebb helyes-

írási esetei. 
I. a) Kapcsoló ismétlés. Az igemódokról ta-

nultak fe lúj í tása . 
b) Célkitűzés: Nem mindig j a módjel. 
I I . a) Pé ldák gyűjtése az átváltozás, hasonu-

lás eseteire. 
b) A példák vizsgálgatása tar ta lmi és alaki 

szempontból. 
c) Példák a feltételes mód nehezebb helyes-

írási eseteire. 
d) A feltételesmódú igék vizsgálgatása tar-

talmi és alaki szempontból. 
I I I . a) Összefoglalás. 
b) Tollbamondás. 
c) Másolás. 
d) Igék kerestetése és azok leíratása a három 

igemódba. 
Már a vázlat megállapítása után megnézem, 

hogy a vezérkönyv szerint mit fogok a jövő 
órán tanítani . Azt látom, hogy az még mindig 
ezzel a fontos helyesírási anyaggal foglalkozik, 
mégpedig az írásban való gyakorlásra helyezi 
a súlyt, úgyhogy azt a fogalmazási készség fej-
lesztésével kapcsolja össze. Ez tehát a most 
nyújtot t helyesírási esetek alkalmaztatása és 
megrögzítése lesz. 

A napokban levelet kaptam, amelyben az 
egyik iskola taní tó ja a r r a kér, küldjek neki egy 
vázlatot a fogalmazásból, mert az „a gyaniíja", 
hogy a fogalmazási egységek vázlatában állan-
dóan ismétlődnek a taní tás mozzanatai s előre 
nem tudjuk, hogy a gyermek mit fog a kitűzött 
tételről írni, tehát nem is í rha tunk vázlatot. 

Látszik, hogy a levélíró gondolkozó tanító, 
ismeri a fogalmazás tan í tás módszerét s ezért 
támadnak kételyei. 

Igen, a fogalmazás tan í tása közben állandóan 
ismétlődnek ezek: 1. Az érdeklődés felkeltése 
vagy hangulatkeltés. 2. A gyermekek szabadon 
fogalmaznak. 3. Több gyermek fogalmazványát 
felolvastatom s a felolvasott fogalmazvány tar-
talmát megbeszéljük. 4. Mondatonként haladva 
előbb stiláris, aztán helyesírási szempontból kö-
zösen jav í t juk a fogalmazványt. 5. A fogal-

mazványok hibáit megjelölöm, ki javí t ta tom, 
ma jd a tisztázati füzetbe másoltatom 

Nagy vonásokban ez a fogalmazás tanításá-
nak menete s ezt bizony minden alkalommal a 
vázlatfüzetbe leírni időpocsékoló, felesleges és 
sablonos munka lenne. Ezt minden taní tó tud ja 
s a menetet sohasem hibázza el. Elég, ha az első 
fogalmazási óra vázlatát leírom, részint azért, 
hogy a menetet lelkemben felúj í tsam, részint 
azért, hogy a felügyelet lássa, hogy ismerem a 
menetet. 

Igen, így lenne s vázlat sem kellene, hacsak 
egytípusú fogalmazvány lenne. Hanem ott van 
az Utasí tásban a fogalmazás taní tás módszere, 
amely azt kívánja , hogy a I I . osztályban a tanév 
elején néhány hónapig, a felsőbb osztályokban 
pedig rövidebb ideig kötött és közös legyen a 
fogalmazás, akkor pedig már kissé bonyolul-
tabb a menet s elő kell készülnöm tárgyi és 
pedagógiai szempontból is s ezt vázlatban kell 
felépítenem. Aztán meg ott van a nyolctípusú 
fogalmazás. Más az élmény, más a szemlélet s 
más a képről és más a képzeletre való hatás 
stb. a lapján való fogalmaztatás. H a b á r ezek 
menetében sok az azonos vonás, itt-ott mégis 
eltérnek egymástól s ahol eltérnek, ott hasznos 
is a vázlat. H a tanmenetünkön végighaladunk, 
mégis megál lapí that juk, hogy sok az analóg 
eset. I lyenkor pedig felesleges az ál landó váz-
lat írás, mert azokban csak folytonos ismétlések 
lennének. A taní tás maga érzi azt, hogy mikor 
van szüksége vázlatra. Ezek az esetek azok, 
amelyeknek a lapján azt kezdik hangoztatni, 
hogy lassan az iskola másoló iroda lesz. Ismé-
telten hangoztatom, hogy semmit se í r j unk le 
magáér t a vázlatért és semmit se í r j unk le, ami 
felesleges, ami természetes, amit minden kép-
zett tanító úgyis tud. A vázlatok világosan meg-
muta t j ák a tanító pedagógiai intelligenciáját. 
Szépen kidomborodik belőlük tá rgyi és peda-
gógiai tudása, esetleg — tapasztalatból és meg-
győződésből mondhatom, hogy r i tka esetben — 
tudásának hiányossága. A terjengős, a legegy-
szerűbb pedagógiai elveket ismételgető, minden 
kicsi és természetes mozzanatokat vázlatokba 
foglaló tanítónak bizony sokat kell még tanul-
nia, hogy igazi tanító legyen. A vázlat a taní tó 
t á rgy i és pedagógiai tudásának tükörképe, amit 
az az iskolafelügyelő, aki nem a vázlat szavait, 
hanem a mögöttük és bennük rej lő gondolato-
kat nézi, nyomban meglát. 

Habá r a fogalmazás taní tásának minden egyes 
egységéről felesleges vázlatot írnunk, előkészü-
lés nélkül azonban fogalmazást eredményesen 
tan í tan i szinte lehetetlen. Éppen azért még 
azokra a fogalmazási taní tásokra is elő kell ké-
szülnünk, amelyeknek menetét a magunk szá-
m á r a leírni feleslegesnek tar tunk. 

Nézzük most azt, hogyan készülök elő pl. egy 
megfigyelés a lap ján történő fogalmazás taní-
t á sá ra a I II . osztályban s miként építem fel 
annak vázlatát. Mondjuk, hogy a tételem ez: 
A mi utcánk reggel. 

H a erről a tételről akarok fogalmaztatni, ter-
mészetes, hogy előbb magamnak kell megfigyel-
nem a mi utcánk reggeli életét s össze kell gyüj-
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teneni azt, amit látok, megfigyelek. Nem bizo-
nyos azonban az, liogy a gyermekek akkor, mi-
kor az utcát velük figyeltetem, ugyanazokat a 
mozzanatokat fog ják látni. A sa já t előző meg-
figyelés azonban mégis kell azért, liogy lelke-
met a megfigyelésre, annak szempontjaira be-
áll í tsam, hogy élményem legyen, amelynek 
a l a p j á n szemléleteket gyiijtlietek. 

H a iskolámnak o lyan a fekvése, hogy az ab-
lakból f igyelhet jük az utca életét, akkor erre 
negyedórát szánok. H a az ablakból nem figyel-
he t jük , akkor gyermekeimet ki kell vezetni az 
utca egy alkalmas részére, ahonnan megfigyel-
tethetem, ami az u tcán történik. Ebben az eset-
ben a megfigyelésre legalább fél óra kell. 

Ezt a megfigyelést meg kell előznie az érdek-
lődés és a megfigyelési vágy felkeltésének. 
E lő re kell tudnom, hogy mivel keltem fel eze-
ket. Az utca élete u t á n pl. úgy kelthetek érdek-
lődést, ha megkérdezem a gyerekektől, hogy mi 
történhetik most az utcán. Az egyik ezt, a másik 
azt mondja. Ám nem tudom, kinek van igaza. 
-— J ó volna megfigyelni az u tcá t ! — mon-
dom, mire a gyermekek maguk mondják, hogy 
men jünk ki s f igye l jük meg. 

A tanításnak ezt a mozzanatát a vázlatban 
így jelzem. I. a) Érd. felk. (Rövidítve.) — Mi 
történhetik az utcán? 

Ezután párba á l lunk s kimegyünk az utcára. 
Valamely alkalmas helyen megállunk, csendben 
vagyunk s f igyelünk. Ezt a megfigyelést csak 
egy-két szóval s ha lkan irányítom. Pl. így: — 
Ludak, — mondom, mire a gyermekek mondják, 
hogy — patak mel le t t ludak vannak. — Kocsi 
jön, — mondják a gjTermekek. — Nézzétek meg, 
mi van rajta, hogyan jön, de ne mondjátok el, 
mi van rajta, hogyan jön. Ezt ma jd leírjátok-
— Bolt, — mondom, mire a gyermekek odanéz-
nek s halkan mondják , amit ott látnak. Most 
az t kívánom tőlük, hogy egy szót se szóljanak, 
hanem csendben nézegessenek, figyeljenek. — 
Néni kosár ra l . . . Kerékpáros. Csenge t . . . Öreg 
e m b e r . . . K u t y a . . . Gyermek f u t . •. Nyílik a 
k a p u . . . Szalad a k o c s i . . . stb. Most a gyerme-
keknek fogalmazás közben maguknak kell a 
szemléleteknek t a r t a l m a t adniok, maguknak kell 
a mondatokat megfogalmazniok. Azért többet 
nem mondok. Elég a figyelmeztető, a hívó szó! 
Én is figyelek. A lá to t takat magam is rendezem 
azért , hogy gyermekeim fogalmazásának hívsé-
gét ellenőrizhessem. 

Ebből láthat juk, hogy az anyagot nem gyüj t -
lietem előre össze, tehát nem is í rha tom be váz-
latomba. Előkészülés közben azonban elképzel-
he tem s el is kell képzelnem. Er rő l a vázla-
tomban ennyit í rok: b) Az utca életének meg-
figyeltetése. 

Előkészülés közben aztán a r ra gondolok, hogy 
visszatérve a tanterembe, elővétetem a füzetet 
és az irónt, azután" a cím megállapítása és kellő 
célkitűzés után a gyermekek önállóan í r ják azt, 
a m i t az utcán lá t tak . 

Ezeket a mozzanatokat vázlatomban így jel-
zem: c) Célk.— Írjátok le azt, amit az utcán lát-
tatok. II . a) A gyermekek önállóan fogalmaz-
nak. 

Ennél többet a vázlatba már nem is kellene 
írnom, mert innen kezdve úgyszólván minden 
hasonló fogalmazás menete ugyanaz. Egy-két 
fogalmazási vázlatba esetleg még odaírom a 
szokott menetet is, de csak akkor, ha abban nem 
vagyok határozott, bizonyos. H a mindent leírok, 
a fogalmazvány teljes vázlata ez lesz: 

A mi utcánk. 
(Fogalmazás megfigyeltetés alapján.) 

I. a) Az érd. felk. (Rövidítve.) Mi történhetik 
az utcán? 

b) Az utca életének megfigyelése. 
c) Í r j u k fel azt, amit az utcán lá t tunk! 
II . a) A gyermekek önállóan fogalmaz-

nak. 
b) A fogalmazás felolvasása ós tar ta lmi 

megbeszélése. 
c) A fogalmazás javí tása s t i lár is szem-

pontból. 
d) A fogalmazás javítása helyesírási 

szempontból. 
I I I . a) A fogalmazvány letisztázása. 
b) A tisztázatban ejtett hibák javítása. 
Mert a fenti vázlatban leírt mozzanatokat nem 

egy, hanem 2—3 órán végezzük el, azért csak az 
első órára kell vázlatot készítenem, s amint 
mondottam, az állandóan ismétlődő mozzanato-
kat felesleges is minden vázlatban leírnunk. A 
tárgyi, stiláris és helyesírási szempontból nem 
készülhetek elő a fogalmazás megbeszélésére és 
javí tására, mert hiszen előre nem tudhatom, 
hogy mit kell közösen megbeszélnünk és javí-
tanunk. 

Amint az elmondottakból lá t juk , egy-egy ta-
n í tás ra való előkészülés, anyaggyűj tés sok ol-
vasgatással, átgondolással van kapcsolatban. 
Munkánkat ugyan megkönnyítik a vezérköny-
vek, mert azokban együtt van az anyag is meg 
a módszeres e l járás is, mégpedig vázlatok sze-
r int felépítve, de azokat is tanulmányoznunk s 
a helyi viszonyokhoz kell alkalmaznunk, ami 
bizony tekintélyes időbe kerül. 

A körzeti iskolafelügyelők számára kiadott 
utasí tás azonban nem mondja azt, hogy min-
den nap t an í t ásá ra az előző napon kell előké-
szülnünk, tehát előkészülhetünk egy-két hétre 
is akkor, ha időnk engedi. Aztán meg ne feled-
jük, hogy itt nem a vázlatkészítésen, hanem a 
tanító önképzésén, tá rgyi és pedagógiai ismere-
teinek állandó frissítésére, gyarapí tásán van a 
hangsúly. Ez pedig olyan természetes következ-
mény, amely elől egyetlen tanító sem zárkóz-
ható k el, inert az elmaradt taní tó elmaradt is-
kolát, az e lmaradt népiskola pedig elmaradt 
népet, elmaradt nemzetet jelent. Azok a vázlat-
körüli buzgóságból fakadó túlkapások, szerte-
lenségek, amelyek a kezdet-kezdetén történtek 
s amelyek a tanító munkabírását , munkaképes-
ségét meghaladták, lassan helyes irányba tere-
lődnek s nem az íráson, a vázlatkészítésen lesz 
a hangsúly, hanem az állandó, lankadást nem 
ismerő önképzésen s ezzel kapcsolatban a taní-
tásra való lelkiismeretes előkészülésen. 
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F O K O Z O T T A B B H A Z A F I A S I E T E L É § T ! 
í r t a : N É M E T H S Á N D O R . 

„A népiskola célja a hazának vallásos, erköl-
csös, értelmes és öntudatosan hazafias polgáro-
kat nevelni, akik az általános műveltség alap-
elemeit b í r ják és képesek arra , hogy ismeretei-
ket a gyakorlati életben értékesítsék." Érvény-
ben levő népiskolai tantervünknek ez a célkitű-
zése kettősnek látszik, de tísak az első pilla-
nat ra . Első része u. i. a vallásos, erkölcsös és 
hazafias nevelést jelöli ki célul, a második pe-
dig az ismeretnyújtási. Ha azonban meggondol-
juk, hogy a nevelés szükségkép föltételezi az 
oktatást és viszont az i smere tnyuj tás nevelési 
eszköz is egyúttal : akkor úgy lá t juk, hogy a 
népiskolai nevelés és oktatás elválaszthatatlan 
egymástól. 

H a a népiskola elé tűzött célnak első, a szoro-
sabb értelemben vett nevelésre vonatkozó részét 
vizsgáljuk, erőteljesen csendül felénk belőle a 
nemzetnevelés gondolata: a hazának kell pol-
gárokat nevelnünk, mégpedig öntudatosan ha-
zafias polgárokat. A vallásos és erkölcsös ne-
velés is szorosan hozzákapcsolódik a hazafias 
neveléshez, mert hiszen az igazi hazafi vallásos 
lelkületű s nemes erkölcsi felfogású, amint hogy 
a vallás és erkölcs a lapján álló egyén sem lehet 
hazafiat lan. Ha tehát a népiskola az eléje tű-
zött célt igazán meg a k a r j a valósítani, neveltjei 
csakis vallásos, erkölcsös és hazaf ias emberek 
lehetnek. A nevelésnek ez a hármassága is egy-
ségbe forrad s a három együtt határozza meg a 
nemzetnevelés fogalmát. Áz állampolgárok ne 
csak hazafias, de becsületes és vallásos emberek 
is legyenek. És mégis a nevelés gyakorlata so-
rán nyert tapasztalataink a lapján azt kell meg-
állapítanunk, hogy a szűkebb értelemben vett 
nevelés hármas céljából hol az egyik, hol a má-
sik inkább a hangsúlyos a szerint, hogy az idők 
forgatagában melyiket fenyegeti veszély, a ka-
vargó élet melyiket igyekszik a mélybe lerán-
tani, vagyis melyik ponton a k a r j a nevelésünk 
egységét kikezdeni, megbontani egy-egy áram-
lat. 

Ha ilyen i rányban ma, a világnézetek elkese-
redett harcai körül szemlélődünk, hamarosan 
észrevehetjük, hogy elsősorban a hazafias érzés 
forog veszedelemben, a mai időkben tehát neve-
lői e l járásunk során a hazafias nevelésre kell a 
hangsúlyt helyeznünk. Mert nézzünk csak szét 
egy kissé is a világban s azonnal lá t juk, hogy a 
nemzetköziség hadat üzent a haza eszményének, 
a hazához való hűségnek. Az emberek lelkéből 
ki a k a r j a törülni a haza fogalmát, el akar ja 
tépni azokat a szálakat, melyek az embert hazá-
jához fűzik, meg akar ja szüntetni a múlttal 
való kapcsolatot és széjjelrombolni mindent, 
amit századok alkottak, megtagadni mindent, 
ami eddig az emberre nézve erkölcsi értéket je-
lentett . A hazafias érzés kiir tásával együtt öli el 
az emberekben az Istenbe vetett hitet, sárba ta-
possa valamennyi erkölcsi eszményünket ós az 
anyagiasságot emeli egyetlen ideállá. 

A forrongó világ eme küzdelmeiben nem két-

séges, hogy melyik táborban van a mi helyünk. 
Ezer esztendő öröme, búja, minden emléke és 
reménye ehhez a földhöz kapcsol bennünket. 
„A nagy világon e kívül nincsen számodra hely, 
áldjon vagy ver jen sors keze, itt élned, halnod 
kell" — hangzik felénk a százéves Szózat költői 
szólama, mintha csak ma lebbent volna el a 
költő ihletett ajkáról . Mi ezt a földet örököltük 
apáinktól, akik ezt ezer esztendő véres küzdel-
meivel védték meg. Innen keltek szárnyra azok 
a szellemóriásaink, kik számottevő építőmun-
kásai voltak az emberi művelődésnek. Minden 
további nemzedék is csak e haza tá rsadalmának 
körében fej thet i ki tehetségeit. Szembe kell te-
hát szállnunk minden oly törekvéssel, mely a 
hazát, magyarságunkat alkú t á rgyává teszi s 
tudatunk világos mezejéről sötét hát terébe 
aka r j a szorítani. Egészen világosan áll előttünk, 
hogy napja inkban a hazafias nevelés kétszere-
sen fontos, az öntudatos hazafiság kialakításán 
fokozott erővel kell fáradoznia a népiskolának. 
A nevelői célok közül tehát a hangsúlyt ma 
kétségtelenül a hazaf ias nevelésre kell helyez-
nünk. 

Nincs kétségünk az iránt, hogy a népiskola 
eddig is teljesítette nemzetnevelői kötelességét. 
De az sem kétséges, hogy a hazaf i érzéssel el-
lentétes áramlatok soha jobban nem veszélyez-
tették a lelkeket, mint manapság. Mindenki 
tudja , hogy világpolgárias felfogású, szélsősé-
gekre haj ló egyének dolgoznak t i tokban nem-
csak városainkban, hanem ott kísértenek im-
már falvaink ha tárán is. Csodálatos ki tar tással 
és szívóssággal igyekeznek építgetni a maguk 
sejthálózatát. Rendszerint jó lélekbúvárok, ha-
mar felfedezik azokat az embereket, akik köny-
nyen befolyásolhatók. A képzeletükben kialakí-
tott világrendnek színesre, tetszetősre kirajzol t 
képét lepergetik az ingadozó lélek előtt s az 
eredmény rendszerint egy ú j se j t je az ő i rány-
zatuknak. E sötét, nemzetellenes munkának út-
já t nagyon egyengeti a nemzeti dolgok iránt 
való közömbösség, amellyel — sa jnos — ma oly 
gyakran találkozunk. A közömbösség mindig és 
mindenben veszedelmes tünet. Aki közömbös pl. 
a vallása iránt, az nem teljesíti vallása i ránt i 
kötelességeit s ha nyí l tan nem t a g a d j a is meg a 
vallását, jöhet idő, jöhet hatás, melynek nem 
nagy erőfeszítésébe kerül a vallással való 
szembehelyezkedésre rábírni az ingadozó lel-
ket. Egészen természetes, hogy valamennyi egy-
ház papja egyként kárhoztat ja a vallási közöm-
bösséget s a r áha tás minden eszközével igyek-
szik a vallásos élet területére visszaterelni az 
eltévedt lelket. Épp ily veszedelmes a közömbös-
ség a hazafiasság dolgában. Olt is magában rej t i 
a balfelé kanyarodás lehetőségét. Az ily egyé-
nek lelkében nincs kialakult, határozott erkölcsi 
alapon nyugvó világnézet, amely uralkodnék 
gondolkodásukon és szabályozná cselekedetei-
ket, épp ezért könnyen hajolnak el a r á juk ható 
erők irányába. A nemzeti dolgaink iránt való 
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közömbösség tehát sokkal nagyobb bonyodal-
mat re j t magában, semmint első p i l lanat ra gon-
dolnók, mer t a közömbösség melegágyából igen 
gyakran a nemzeti gondolattól, a hazaf i érzés-
től való elhajlás mérges növénye ha j t ki. Már 
pedig ilyen növényt a magyar föld nem táp-
lálhat. 

A közömbösség felburjánzásának lehetőségét 
már cs í rá jában meg kell akadályozni, már a 
népiskolai neveléssel ineg kell hiúsítani a kö-
zömbösség kifejlődését. A közömbös hazaf iság 
voltakép nem hazafiság, legalább is nem tevő--
leges hazafiság, mert a nemzeti élet területén is 
a tettek számítanak. A hazafias nevelésnek te-
hát már a népiskola fokán oly erőteljesen kell 
hatnia, oly szilárdan kell megalapoznia a haza 
eszményét, a nemzeti gondolatot és érzést, hogy 
az ellenkező áramlatoknak bármily erős hullám-
verésében is „mint szirt a habok közt" megáll-
jon. Ezért mondottuk már fentebb is, hogy a 
népiskolának ma kétszeresen fontos feladata 
megingathatatlan, rendületlen hazaf iakat ne-
velni, illetőleg az ilyen jellemek kifejlődéséhez 
a biztos alapot megadni. 

Igen sok eszköz áll a népiskola rendelkezé-
sére, hogy ezt a célt elérhesse. Valamennyi tan-
tárgy körében nyílik alkalom a magya r érzés 
ébresztgetésére és erősítésére. Tanító-emberek 
előtt szinte feleslegesnek látszik fölemlegetni 
azokat az alkalmakat, amikor a népiskola egyes 
tárgyai, de különösen az olvasmányok, a törté-
nelem, földrajz, a lkotmánytan keretében kínál-
koznak a hazafiérzés ápolására, mert hiszen e 
tá rgyaknak szinte minden egyes taní tás i egy-
sége ezt a nagy célt is szolgálja. Nem is a haza-
fias nevelés alkalmának keresésében — hisz 
ezek maguktól kínálkoznak — határozódik a 
népiskola teendője, hanem az alkalmak felhasz-
nálásának módjában. A hazafiérzéstől fűtöt t 
tanítói léleknek természetes kiáradása, őszinte 
s nem erőltetett lelkesedése kétségkívül rátalál 
a gyermek lelkére. A szónoki pátosz, a szó-
virágokkal díszített, mesterkélt lelkesedés azon-
ban igen könnyen azt eredményezi, hogy a frá-
zis-hazafiságnak, a csak szónokló hazaf inak a 
t ípusát alapozzuk meg a gyermekben ahelyett, 
hogy a tettrekészségnek, a megalkuvást nem is-
merő rendületlen és áldozatos hazafiságnak hin-
tenők el magvait. Régi igazság az, hogy minden 
Domosthenes-nél szebben beszél a tett. A haza-
fias tettrekészséget kell tehát megalapozni a 
gyermeki lelkekben. Ennek módja pedig nem a 
szónoklás, a sok-sok beszéd, hanem elsősorban 
a példa, azután meg érzelmek keletkeztetése, 
átéletése, hogy ezek alkalomadtán te t tekre vál-
tódjanak. A hazafias nevelést szolgáló minden 
tanítási egység egy-egy élmény legyen a gyer-
mek számára. Ilyenné pedig nem a nagy hang-
tól, puffogó bombasztóktól lesz, hanem attól, ha 
a tanító hangjában is ott rezeg a s a j á t lelke 
minden szóvirág nélkül. Sem lelkesedésünket, 
sem fá jda lmunkat nem a virágos stí lus közve-
títi a gyermek lelkéhez, mert meg se érti a ke-
resett beszédet, hanem az a hangszínezet viszi 
át érzelmeinket a gyermek lelkébe, amellyel 
egyszerű szavainkat, mondatainkat elmondjuk. 

Csak a színezett beszéd alkalmas arra , hogy an-
nak tar ta lmát a gyermek átélje. A tanító igaz 
érzése mindig megtalá l ja a kivezetésre alkal-
mas szavakat s ezek viszont könnyen rátalál-
nak a gyermek lelkéhez vezető útra s nem kell 
kimesterkedett eszközökhöz folyamodnia. Gon-
doljunk arra, amit Gárdonyi mondott: „ . . . a 
hangnak is van értelme, ha az a szívhez szól." 
Sohsem felejtem el azt a jelenetet, amelynek 
pár évvel ezelőtt az egyik balatonmelléki falu-
ban voltam tanuja . Sétám a falu végére vitt, 
ahol egy nagy homokhalom körül népiskolás 
korú fiúcskák játszadoztak. A bástyává lapított 
homokrakás mögül négy-öt f iú kémlel kifelé, a 
közeli bokor védelme alat t is hat-nyolc f iú hú-
zódik meg. — Mit csináltok, gyerekek? — kér-
dem a várbeliektől, mer t rögtön láttam, hogy a 
homokrakás valami vá ra t jelképez. — Zrínyi 
Miklóst játszunk — felelte kettő is. — Há t 
aztán melyiktek Zrínyi Miklós? — Én — 
mondja egy villogó szemű kis mezítlábas. Hang-
jából gyermektől r i tkán hallható határozottság 
csendült ki, felszegett fe j ta r tásában valami ko-
moly dac, kifeszített mellében erő, elszántság 
látszott. — És hát hol az ellenség? — Ott ni, a 
török, ott lapul a bokorban. — Elveszik a vára-
tokat, azok ott többen vannak! — Azt már nem! 
Ide be nem jönnek! — Micsoda önérzetes, maga-
bízó hangon mondta ezt! — No, ne is engedjetek 
a magyar becsületből! — szóltam bíztatóan s 
tovább mentem. Ar ra gondoltam: ezeket szíven 
talál ta a Zrínyiről szóló tanítás, mert íme, cse-
lekvéssé a lakí t ják s ú j r a átélik, amit az iskolá-
ban hallottak. Mindenesetre taní tójuk magyar 
lelkének, az ő hazafiságának visszavert fénye 
és ereje ez a kis jelenet. Beszédes példája an-
nak, hogy igenis maradandó nyomokat szánt a 
gyermeklélek ugarán a lélekből fakadó tanítás. 
És ezek a nyomok legtöbbször állandósulnak is, 
a sok ellentétes ha tás szinte nyomtalanul suhan 
el mellettük. Nagy szellemeink közül különö-
sen Mikszáth és Gárdonyi példája is azt iga-
zolja, hogy a gyermekkori hatások a fé r f i lélek-
ben is élénken élnek. Az a sok végtelenül finom 
megfigyelés a gyermekvilág s a nép életéből, 
mindkét írónak gyermekkorából üdén megma-
radt emlékei. Nem tagadható azonban, hogy a 
gyermekkor benyomásait másféle hatások sok-
szor elhomályosítják, de aligha tévedünk, ha 
azt hisszük, hogy az elhomályosítás csak akkor 
lehetséges, ha a gyermekre gyakorolt nevelő 
hatások nem voltak elég erősek és az ellentétes 
hatások már az iskolai neveléssel egyidőben 
érték a gyermek lelkét. H a a gyermek azt lát ja, 
hogy otthoni környezete egyáltalán meg sem 
hal lgat ja vagy csak közömbösen hallgat ja , sőt 
talán éppen becsmérli vagy gúnyol ja (sajnos, 
történik ilyen) az ő lelkes kis iskolai beszámoló-
j á t a magyar történet lélekemelő eseményeiről, 
a haza gyönyörű tá ja i ról stb-ről, akkor köny-
nyen más r i tmusokra váltódik át szíve dobo-
gása. A nem kívánatos hatásokkal szemben az 
iskolának egyetlen fegyvere: a felfokozott 
hazaf ias szellemű nevelés. Minthogy azonban a 
család hatása rendszerint erősebb, az iskolának 
gondolnia kell a r ra is, hogy az otthon ellenha-
tásá t elhárítsa, legalább is gyengítse a szülők és 
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a felnőtt családtagok oktatása segítségével, ami 
az iskolánkívüli népművelés keretében történ-
hetik. Meg kell értetni, hogy nem jó, nem igazi 
magyar ember az, aki nem érdeklődik nemzete 
sorsa iránt, akinek mindegy, hogy kié -az apái 
vérével öntözött föld. 

Nemcsak az otthon fe j thet ki káros ha tá s t a 
serdülők lelkére, hanem a nevelés többi ténye-
zője is. Ezek közül most csak az iskolánkívüli 
olvasmányokat említ jük föl, mert ezek rend-
szerint igen erősen hatnak a fejlődő lelkekre. 
Az iskola csak azokat az olvasmányokat ellen-
őrizheti, amelyeket ő ad a gyermekek kezébe. 
Hogy az iskolán kívül miféle olvasmányok: 
újságok, könyvek kerülnek a gyermek kezébe, 
ezt a tanító nem tudha t j a ellenőrizni, legfel-
jebb a ha tásukat lá that ja . Hogy mily erkölcsi 
felfogás alakulhat ki a serdülő lélekben az 
olvasmányok hatására s a lassan alakuló élet-
nézet miféle bomlasztó elemekkel terhelődik, 
amelyek később tettekre is átváltódnak, azt a 
f ia talkorú bűnözők bűnla js t roma szomorú pél-
dákkal igazolja. A könyvek részéről inkább a 
városi gyermekeket fenyegeti ugyan a nagyobb 
veszély, de a falu gyermekeit sem kerül i el. 
A világnézeti harc balfelől álló tábora is fel-
használja a betűt a maga cél ja i érdekében, ezért 
van szükség az i f júság i iratok fokozottabb 
ellenőrzésére. Az i f júság i olvasmányokról, az 
i f júság i irodalom válságáról nemrég igen ta-
nulságos és érdekes tanulmány jelent meg a 
Va j thó Lászlótól szerkesztett A tanítás problé-
mái címet viselő sorozat 14-ik számaként 
L. Ujváry La jos gimnáziumi tanár tollából 
A mai gyermek és a könyv címmel. (Budapest, 
Kir . M. Egyetemi Nyomda kiadása, ára 1.20 P.) 
Igaz ugyan, hogy ez a mű a gyermek ós a 
könyv viszonyát inkább a középiskola néző-
pontjából vizsgálja, fejtegetéseinek, megállapí-
tásainak igen sok része azonban a népiskolára 
is vonatkozik. Mindenesetre sok gondolatot éb-
reszthet a néptanítókban is abban a tekintet-
ben, hogy mikép lehetne megelőzni az i f j ú s á g i 
olvasmányoknak a fejlődő lélekre gyakorol t 
káros hatását. 

A nevelés tényezői sorában különös figyelem-
mel kell kísérnie a tanítónak az iskolás gyer-

mekeknek egymásra tet t hatását is. Melyik 
gyermek mit hoz a lelkében hazulról? Falu-
helyen könnyebb a tanuló környezetének ellen-
őrzése, mint a városokban. Ha a gyermek ott-
hon nemzetellenes beszédet hall, az államrend 
állandó bírálgatását, a fennálló renddel való 
elégedetlenséget, sőt ellene való lázadozást, 
könnyen meginog a lelkében a hi t minden 
iránt, amit az iskolában hallott, m e r t lelke az 
otthon légkörével v a n telítve. Azon erős hatás-
nál fogva, amellyel az egykorúak vannak egy-
más i rán t , a fertőzött lélek az egészségeseket is 
megmételyezi. Nem r i t ka pl. az a jelenség, hogy 
ha egy-egy szennyirat kerül valahol a gyermek 
kezébe, azt, miután elolvasta, t á r sa inak is oda-
ad ja dicsérő szavak kíséretében és sokszor az 
egész iskola kezén végigmegy egy-egy lélek-
rontó olvasmány. A hazafias nevelés sikere 
érdekében tehát az iskolának az ilyenszerű je-
lenségekre is ki kell terjesztenie figyelmét, ne-
hogy ami t ő épít, azt a rej tet t erők lerombolják. 
Jól t ud juk , hogy a re j t e t t hatások ellenőrzése 
nagyon nehéz, sok esetben egyenesen a lehetet-
lenséggel határos, de az a nézetünk, hogy a 
nemzeti szellemű nevelés, az egészséges magyar 
világszemlélet k ia lak í tása érdekében semmi 
munka, semmi áldozat sem sok. Test i egészsé-
günket is csak akkor óvhatjuk meg, ha a beteg-
séget megelőzzük, v a g y már cs í rá jában elfojt-
juk, mer t ha a ba j kifejlődött , a gyógyulás min-
dig kétséges. Éppígy kell védenünk a fejledező 
lelkeket is a r á j u k leselkedő veszedelmektől. 
Meg vagyunk győződve, hogy ha a felfokozott 
s minden veszélyre ki terjedő gondos, hazafias 
neveléssel már a népiskolában életképessé tud-
juk fejleszteni a nemzet i öntudat csíráit, akkor 
a balfelé elkanyarodás lehetősége a legkisebbre 
csökken. Ne csak idézzük tehát, hanem éljük is: 
„Itt élned, halnod kell." És ha ma nehéz is az 
élet, merí tsünk erőt, hitet a költői jóslatból: 
„Még jőni kell, még jőni fog egy jobb k o r . . . " 

Átha tva a hazafias nevelésnek m a különösen 
nagy jelentőségétől, lelkes örömmel üdvözöljük 
miniszterünknek azt az intézkedését, amellyel 
a fokozottabb hazaf ias nevelést szolgáló tanítá-
sokra pályadí jakat tűzöt t ki. 

A H Á Z T A R T Á S I O K T A T Á S F E J L Ő D É S E 
A F A S I S Z T A O R S Z Á G O K B A N É S L E K ^ Y E L -

O R S Z Á & B A N 
írta : D r . PATAKY M Á R I A 

A háztar tási oktatásnak, mely egy ősi asz-
szonyi munkakörben, a háziasszonyi munka-
körben gyökerezik, ú j lendületet adtak Euró-
pában az xíj berendezkedésű államok, Olasz-
ország, Németország s a f r i ss ál lamalkotású 
Lengyelország. A fasiszta államok világszem-
léletéhez tartozik a nőiesség lényegének egy 
bizonyos kollektív társadalmi rendbe való be-
illesztése, melynek a maga sajátosságával hasz-
nálnia kell, de amely egyben a legtermészete-

sebb élethivatás révén megfelelő egyéni kifej-
lődést is ígér ez ál lamok asszonyainak. A fa-
siszta államok a nőkérdésben elfoglal t merev 
konzervat ív állásfoglalásukból má r sok enged-
ményt tettek; Németország legnagyobbrészt 
nőkkel adminisz t rá l ta t ja és részben i rányí t t a t j a 
az ál lamnak, mint nagys t í lű háztar tásnak, a női 
szellemnek legjobban megfelelő részét (általá-
nos nevelés, közegészségügy, ház tar tás i okta-
tás nőkkel legjobban ellátható területeit) és 
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Mussolini elősegíti a dolgozó nőnek önálló ke-
resetét akkor, ha ez az ő közismert és alapvető 
népszaporodási és családalapítási cé l ja i t szol-
gál ja . Mindkét ál lam megegyezik azonban ab-
ban, hogy a háziasszonyi, családanyai képzést 
— ha itt-ott el is térő felfogással — tökéletesí-
teni aka r j a . Lengyelországban pedig csak a 
régi hagyományok a lap ján tör elő a háziasszony-
képzés ú j lendülete, mely főként a háztartási 
oktatás tudományos alapjának intenzív műve-
lésével tünteti ki magát . 

Egyál ta lában megállapítható, hogy a házi-
asszonyok azelőtt sokszor lenézett hatásköre 
színvonalban és tekintélyben emelkedett. Ez 
nemcsak a fasiszta nőmozgalmi törekvésekből 
folyik, amelyek az úgyszólván rehabi l i tá l t női-
ességnek és ebből kifolyólag a természetszerűen 
nőies élethivatásnak elsőrendű jelentőséget tu-
la jdoní tanak, hanem abból is, hogy annyi ki-
válóan képzett, széles látókörű és intelligen-
ciájú nőnek bevonása a háziasszonyi munka-
kör sokféle tudományt érintő ágazata iba nem 
maradha to t t hatás nélkül az egész ügy fejlő-
désére. (Angliában az egyetemen doktori címet 
is adnak bizonyos háztartási tudományok el-
végzése után.) Tényleg világszerte felfedezték, 
hogy a háziasszony munkája produkt ív nem-
zetgazdasági munka, még akkor is, ha nincs 
kereset jellege. A norvégek szerint a háziasszony 
munká jának értéke 15%-át teszi az általános 
népi jövedelemnek, mer t kétféleképen is érté-
kelhető; az első a háziasszony és nem más 
fizetett alkalmazott á l ta l végzett m u n k a értéke, 
a másik a háztartás j avára elvégzett munka-
produktum. A háziasszonyi munká t tehát a 
nemzetgazdaság szempontjából tudományosan 
értékelni és felmérni lehet. Egyébként a tudo-
mányok igen is belenyomulnak a háztartás 
konyhaszagúnak látszó levegőjébe, mer t ha a 
háztar tás i oktatás anyagá t és módszereit vizs-
gáljuk, egészen természetszerű a n n a k ketté-
oszlása elméleti — bizonyos értelemben vett 
tudományos — és gyakorlat i részre. A házi-
asszonyi, családvezetői munkában a különböző 
szellemi, társadalmi és természettudományok 
találkoznak; hiszen a vallás, lélektan, nevelés-
tan bizonyos polit ikai tudományok éppen úgy 
nem idegenek a háztartásban, a családban, 
ebben a kis államban, mint a különböző tech-
nikai és természettudományok. Építészet, fizika, 
ásványtan kémia, élet tan és orvostudomány, 
növény- és állattan, gazdasági ismeretek mind 
szükségesek a háztar tás i oktatás n a g y tárházá-
ban. A háztartási ok ta tás tudományos részének 
feldolgozásában a lengyelek mellet t éppen a 
németek ős olaszok j á rnak elő jó példával. 

Az olasz felfogás a háztartási ok ta tás kiin-
duló pont jául a családi életet tekinti . A család 
színvonalának emelésére viszont a megszokott 
nevelésen kívül a jó táplálkozás, a testgyakor-
lás és a fajtabeli ön tudat kifejlesztése szolgál-
nak. Az olasz háztar tás i iskolák teljesen új-
szerű ágazatában, a diplomées d'eeonomie do-
mestique számára szervezett oktatás i rendszer-
ben nyilatkozik meg legjobban az olasz háztar-
tási oktatás a lapjául szolgáló nagys t í lű nem-

zetpolitikai elgondolás. Eszer in t a ház ta r t á s 
vezetése és a gyermeknevelés a legszorosabb 
kapcsolatban vannak egymással, mert a ház-
t a r t á s a család jólétének et ikai céljait is szol-
gá l ja , minden egymásután következő nemzedé-
két, melyek élete örök. Ahogyan ezt az olasz 
közoktatásügyi miniszter nemrégiben mondotta; 
„ í g y szolgálja a háztartási iskola a fasiszta 
kormány népnevelő szándékát, mely az asszony 
erényességében, hitében, akara tában , az anyá-
ban élő odaadó és áldozatkész szellemben I tá l i a 
felemelkedésének legtisztább forrását lá t ja ." 

Egyébként az olasz háziasszonyi képzés 
ugyancsak a szakoktatás és az iskolánkívüli 
népművelés, fe lnő t t oktatás keretében tör ténik, 
sőt a legtöbb ú j í t á s t éppen az utóbbi területen 
hozták. A falusi asszonyok több mint félmillió 
tagot számláló szövetsége foglalkozik a házi-
asszonyi munkáva l különböző szempontok sze-
r in t . Ilyenek: a munka tudományos alapon 
való megszervezése az anyagok és termékek 
standardizálása, az eladás és szállítás módjai-
nak javítása. A Duce személyesen érdeklődik 
e munkák i rán t s az ő kezdeményezésére a láz-
betegek egykori főfészkében létesített L i t to r i a 
le t t szimbóluma az olasz élet újjászületésének. 
Kissé költséges azonban ez a mód, ahogyan az 
olaszok az asszonyokat törekvéseiknek m e g 
a k a r j á k nyerni ; egyes fontosabb községekben 
felépítik annak a vidéknek t ip ikus mintaházát 
és vándorkiáll í tási autókkal j á r j á k be az orszá-
got. A mintaháztar tás felál l í tása azonfelül, 
hogy költséges, merev is, nem adja egy sze-
mélyesen vezetett háztartás állandóan hullámzó 
életfolyamatát. E g y észszerűen vezetett élő ház-
t a r t á s viszont egy olyan épület, amelybe úgy-
szólván minden nemzedék beleépíti a maga tég-
láit s minden szomszédasszony utánozhatja, ha 
ügyszeretet és becsvágy fűt i . 

Érdekes az olaszok maga ta r t á sa a háztar tás i 
munka rendezésének újszerű törekvéseivel szem-
ben, amelyeket az 1934-ben Berlinben t a r to t t 
nemzetközi ház tar tás i kongresszuson H e n r y 
l 'Abée asszony párizsi f ranc ia kiküldött öntöt t 
a legpontosabb formába. (A francia forma-
alkotó erő!) Szerinte, ha azt akar ják , hogy az 
asszony ismét visszatérjen a házimunkához, azt 
olyan módon kell átalakítani , hogy egy mo-
dern, életteljes, szellemi igényekkel bíró létnek 
megfeleljen. (A házimunka felemelésének gon-
dolata a szélesebb látókörű emancipált nő szá-
mára!) Ehhez többek között a házimunka olyan 
megreformálása tartozik, hogy azt az igen 
sokszor kereső nő is minden nagyobh meg-
erőltetés nélkül és kedvvel is végezhesse. Ezér t 
szükséges racionalizálni a készletek bevásárlá-
sát, módszeres, higiénikus elkészítését. K i kell 
számítani minden étkezésnek, életkornak meg-
felelő adagokat s a készletet helyesen el tar-
tani . A házimunkák mind kevesebb idővel és 
fáradsággal va ló elvégzése is idetartozik. Nor-
malizálni is kell, azaz egységes, a célnak leg-
jobban megfelelő eszközöket és edényeket kell 
csináltatni. S végül standardizálni kell a mun-
káka t egy kiegyensúlyozott és szabályszerűen 
ismétlődő rendben. Az olaszok igen spi r i tuál is 
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álláspontot foglalnak el e kérdésben s nem a 
háztartás, de az emberi, a lelki motívumokkal 
telített családi élet racionalizálását kívánják a 
már ki fe j te t t elvek szerint. Nemcsak a munkát , 
eszközöket reformálni , de elsősorban a háztar-
tásban résztvevők életfeladatának pontos körül-
határolását és kimélyítését szeretnék. Az ola-
szok élénken ti l takoznak minden olyan tenge-
rentúlról jött tú lha j to t t racionalizálás ellen, 
mely azt hiszi például, „hogy az emberi ka r 
egy mechanikus kéz, melyet az akarat min t 
motor hoz mozgásba". 

Az ú j Németországban a háztar tás i oktatás 
célja szintén személytelen régiókba emelkedik; 
a népközösségek és a f a j legfőbb javainak ápo-
lására. Társadalompoli t ikailag az ú j háztartási 
oktatás főképen a vidék és falu asszonyának 
kiképzésére vannak tekintettel. Hogy a házi-
asszonyképzést nemcsak az egyénre, de a nép-
közösségre való tekintettel kell kialakítani, ez 
már a régi német háziasszonyi egyesületeknek 
(főképen Poroszországban) célkitűzésében is 
szerepelt. Az a bizonyos német szociális érzés, 
mely szemben a szláv misztikus testvéri érzés-
sel, a társulás jól felfogott érdekein alapszik, 
i t t a tanoncrendszer révén érvényesül. A város 
és falu közötti áldat lan feszültséget aka r j ák 
enyhíteni, miközben városi lányokat vidékre, 
fa lu ra küldenek, s emellett a háziasszonyok és 
tanoncok közötti összeköttetés az osztályellen-
téteket is csökkenti. A fejlődés igen gyorsnak 
tekinthető; 1922-ben mégcsak két háziasszonyi 
egyesület dolgozott e munkán, 1932-ben már 90. 
A rendszer egyik alapvető elve, hogy a házi-
asszonyi képzést nem szabad iparűzéssé degra-
dálni, de le kell szögezni annak komolyságát s 
a többi hivatásoknál hátrább nem álló voltát. 
A német háziasszonyi egyesületek birodalmi 
szövetsége vigyáz a tanoncok jónevelésére. A 
tanoncleányokkal úgy kell bánni mint család-
tagokkal, esetleg zsebpénzt is kaphatnak. A 
háziasszony, valamint a tanoncok közötti meg-
állapodás szabályozza az esetleges betegápolás 
és szabadságok módjait . A két tanoncév közül 
az elsőben még utasí tásokat kap a tanonc, ké-
sőbb már önállóan dolgozik. A tananyag — me-
lyet a mezőgazdasági kamarák bocsátanak ki 
s ellenőriznek — a következő tá rgyaka t öleli 
fel : főzés, mosás, varrás , baromfi-, disznó- és 
borjiitenyésztés, tejgazdaság, gyümölcs- ós ker t -
termelés. A tanulmány végén a mezőgazdasági 
kamarák által szabályozott módon kizárólago-
san prakt ikus vizsgát is tehetnek a hallgatók. 
A tanonclányok kiegészítőlég úgynevezett Be-
rufschule-t végeznek. Vizsgázni félévenkint 
vagy évenkint lehet. Ennek az elvégzése meg-
könnyíti az állásszerzést. Egyébként az egész 
iskolával kombinált gyakorlat i oktatásnak leg-
főbb célja ilyen módon kinevelni a jövő föld-
míves és földbirtokos asszonyait. Ezt lehet az-
tán kiegészíteni szakiskolával, amilyen Német-
országban sok van. Gazdasági vezetői állásra 
képesítenek például a kötelező iskolázás u tán 
8 év gyakorla t s egy háztar tás kifogástalan ve-
zetése, a háztartásvezetőnői ál lásra pedig a kö-
telező iskolázás u tán 2 év gyakorlat , 1 év7 szak-

iskola és még 2 óv gyakor la t nagybirtokon, 
intézetekben, stb. 

A német háziasszonyok birodalmi szövetsége 
dolgozik a tanoncrendszer minél tökéletesebb 
kialakí tásában s amellett főkép a középosztály 
lányainak magasabb ház tar tás i képzése céljából 
az úgynevezett háziasszonyok iskoláját vezetik. 
Ez az iskola hosszabb-rövidebb kurzusok el-
végzésére h í v j a meg az érdeklődőket, akik kö-
zött 18. évtől a nagymamakorig minden életkor 
képviselve van. A különböző német szakiskolák, 
a „Berliner Verein f ü r Volkserziehung" által 
fenntar tot t mintaszerű berendezésű Pestalozzi 
Fröbelhaus stb. ugyancsak a háztar tási oktatás 
fejlődő intézményeit jelentik. 

Az ú j államrendszernek újszerű összefogása 
a női munkatáborban az anyák képzésére ala-
kult birodalmi munkaközösség, mely a követ-
kező egyletekből a lakul t : 

a nemzeti szocialista p á r t női osztálya, 
az evangélikus anyák köre, 
a német háziasszonyok birodalmi közössége, 
csecsemő- és gyermekvédő német szövetség, 
német Fröbel-egylet. 
Az egyes „Gau"-kban, kerületekben hasonló 

összetételű munkaközösségek alakultak. Ezek a 
munkaközösségek szervezik az úgynevezett 
vándortanfolyamokat a falvakban és kisváro-
sokban és szoros összeköttetésben álla,nak a 
szabad jóléti gondozás egyletével, va lamint a 
községi és egyházi hatóságokkal. A központ irá-
nyító és ellenőrző, ezek a munkaközösségek 
pedig az anyaképzés gyakorla t i keresztülvite-
lére hivatot tak. Hogyan, milyen fo rmák között 
történik ez? Első, hogy kurzusokat ta r tanak, 
anyák zá r t iskoláját szerveznek, s végül fog-
lalkoznak az anyák szabadidejének és nyaralá-
sának kérdéseivel. A vidéki vándorkurzusok az 
anyaképzésnek mindig csak egy feladatkörét 
lát ják el. 

Egyébként az egész intézmény fölépítésén 
érzik, hogy a harmadik birodalom az asszony-
nak, főkép a falu asszonyának milyen súlyos 
nemzetpolit ikai jelentőséget tulajdonít . A föld-
míves asszony nem szolgálója már az üzemnek, 
de az iij nemzedékek any ja . Ezért oktatásuk 
tantervében központi helyet foglalnak el a 
tárgyi tudnivalókon kívül egészségügyi, faji , 
örökléstani ismeretek. Az egésznek természete-
sen erős világnézeti, pol i t ikai íze van. Tanerők 
gyanánt csak nemzeti szocialisták jöhetnek szá-
mításba, b á r szakképzettség, bizonyos érettebb 
kor elengedhetetlen követelmények. Az oktató-
nőket a központ igazolja, s iskoláztatásukról is 
ő gondoskodik. Tantervükben 5 különálló 
munkaterüle te t dolgoznak fel: ál talános kép-
zés (idetartoznak a nő poli t ikai és nemzeti köte-
lességei), háztartásvezetés a következő részle-
tekkel: főzés, házvezetés, varrás, továbbá az 
anyával és gyermekkel foglalkozó munkaterü-
let, amelyik a terhességtől kezdve a külső és 
belső gyermeknevelésig mindent magábafoglal ; 
az egészségügyi és betegápolási fejezet; s végül 
a valláserkölcsi nevelés, ahol az illetékes egy-
házi szerveknek megfelelő tért kell engedni. 
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A háztartásvezetés tudományos gyökereit 
táp lá l ják a különböző idevágó szervezetek, így 
a Hi t ler által kezdeményezett Reichsnährstand. 
A racionalizálással szemben a praktikus és 
józan német bizonyos tartózkodással viseltetik. 
Igen sokszor a racionalizálásra nincs szükség, 
mert adott viszonyok között fölösleges kiadá-
sokat okozhat, azonkívül elveheti a háztartásba 
szorult munkanélküli munkáját , aki így mégis 
— legalább közvetlenül — használhat a családi 
körnek. Az edények, eszközök standardizál ásán 
mint mindig, úgy most is dolgoznak, de csak a 
fenti célok (olcsóság, célszerűség) figyelembe-
vételével. 

A háztartásvezetés tudományos munkájának 
kifejtését az 1934-i nemzetközi háztartási kon-
gresszuson legjobban a lengyelek lát ták el. Leg-
szebb referátumaik voltak ebből a tárgykörből 
s kiállí tásuk pontos megfigyelésekről, kísérle-
tekről számolt be. Háztar tási oktatásuk meg-
lehetősen kiterjedt s a négyéves és hétéves elemi 
iskolához csatlakozik. Háztar tási iskoláik pedig 
a cél szerint három csoportra oszlanak: család-
nevelésre szolgáló iskolák, szociális jellegű 

háztartási iskolák és végül a szállodavezetésre 
képesítő intézetek. A tanoncgondolatot a len-
gyelek nemcsak bevezették, de tovább is fej-
lesztik, mer t nemcsak a tanoncokról, de az őket 
gyakorlat i munkára elfogadó háziasszonyokról 
is gondoskodnak. Ezek számára ugyanis olyan 
kurzusokat tartanak, melyeken megtaní t ják 
őket a f ia ta l tanoncok munká jának ellenőrzé-
sére, kr i t izálására is. Egyszóval háztartási ana-
lízist t an í t anak nekik, mely a háztartási munka 
bírálatának pozitív és negat ív határai t t á r j a fel. 

Mindhárom ország — Olaszország, Németország • 
és Lengyelország — háztar tás i oktatása közös 
vonást mu ta t abban, hogy a háztartási oktatást 
újonnan fellendülő faj i , nemzeti érzésük egyik 
fontos forrásának, a családnak szolgálatába 
állítják, eszméik végreha j tásá t pedig a nép-
közösségre, mint nagy családra építik fel. E 
módszer végeredményben a nemzeti öntudat 
kifejlesztését, a f a j megerősödését s az egy 
nemzetcsaládhoz tartozók között a szociális kü-
lönbségek csökkentését eredményezi, amellett , 
hogy magá t a háztar tási oktatást is haladó 
szellemben fog ja föl. 

G O N D O L i T O K 
A T E R M É S Z E T I É S G A Z D A S Á G I 

I S M E R E T E K T A N Í T Á S Á H O Z 
Ir ta: G Ü N T H E R J O L Á N 

A gyermek mielőtt iskolába kerül, sok, sok 
természeti jeleneéggel találkozik, melyek kíván-
csiságot, félelmet, vagy érdeklődést keltenek 
kicsiny szívében. Csodálkozva nézi a gyönyörű 
szivárványt, kíváncsian szalad az udvarra, ha 
repülőgép búgását hal l ja ; hányszor bámulja a 
fu tó felhőket, a p u h á n hulló hópelyheket; sze-
retné tudni, mi van a titokzatos csillagokban és 
azokon túl; megr iadva bújik el a mennydörgés 
és villámlás elől; meleg baiá tságot köt a kör-
nyezet állataival; örökös „miért"-tel ostromolja 
hozzátartozóit. P a r á n y i lényét m á r érdekli az 
örök titkok for rása : a természet. Az iskolában 
még több csodát t á r fel előtte t an í tó ja : Egy pici 
kis paradicsommagból ezer, meg ezer lesz; 
ugyanegy földből tulipán, rózsa s más pompás 
v i rág nő ki; az elrothasztott, undokszagú t rá -
gyábój liliomok s a legfinomabb illatok fakad-
nak stb. Kuta t ja , ki intézi a vándormadarak 
csodálatos jövését, menését; a méhek és han-
gyák titokzatos életét; a magvak változatos 
a l ak já t és terjedését. Lát ja , hogy valaki benépe-
sí tet te a mezőt, az erdőt, a folyót, a tengert hasz-
nos és ránk nézve káros állatokkal, növényekkel; 
s mindegyiknek megadta az életéhez szükséges 
testi alkatot, természetet, hogy mindegyik tel-
jesíthesse feladatát , akár jó, a k á r rossz az az 
emberre nézve. A természeti ismeretek benső-
séges óráin találkozik lelke Istennel, mikor a 
mindenható Alkotót l á t ja tükrözni virágban, 
bogárban, esőben, viharban, hőben, fényben, 
•aját testének legtökéletesebb berendezésében. 

A mai gyermek a technika csodálatos száza-
dában született s a modern élet nagyszerű vív-
mányait valahogy az élet természetes járulékai-
nak tekinti. El sem t u d j a képzelni a vi lágot gé-
pek, rádió, vasút, stb. nélkül . Csak a természeti 
ismeretek munkáltató óráin eszmél a r ra , hogy 
az ember az isteni tudásvágy szomjával hogyan, 
kutatta, véres verítékével, hogyan alakí tot ta át 
a maga j a v á r a a nyers természetet. Ezeken a 
kutató, okokat kereső, mozgalmas órákon tudja 
meg, hogyan hajtották elődei hatalmukba a ter-
mészeti erőket, hogyan hálózták be gépekkel, 
vasutakkal, láthatatlan hullámokkal az egész 
földet s hogyan teremtették meg a mai, minden 
képzeletet felülmúló kul túrvi lágot . I lyenkor esz-
mél az ember kitartó szorgalmára, folyton ku-
tató természetére, magasabbrendű vol tára . 

A gazdasági, háztartási órákon pedig megta-
nul ja a gyermek, hogyan bánjék a földdel, víz-
zel, ál lat tal , növénnyel, h a azt akarja , hogy fá-
radságának bőven jövedelmező gyümölcse i s 
legyen. A természeti ismeretek eme gyakorlati 
óráin nevel jük az öntudatos, jobb- és többter-
melő m a g y a r gazdákat s a világpiacra is kiállni 
merő, versenyképes m a g y a r gazdasszonyokat 
Természetesen az ügyes taní tó e háromféle célt 
szem előtt t a r tva lehetőleg minden egyes órán 
munkáltat, elmélyít és a gyakorlati életet is 
szolgálja. 

Mivel csupa titokbontogató, Istenhez vezető, 
emberszeretetre nevelő és szorgalomra buzdító 
tudomány, mesteri kézzel és nagy szeretettel 
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lássunk mindig a természeti és gazdasági isme-
retek tanításához. 

Miért szereti a gyermek legjobban ezeket az 
órákat? Mert mozgékony, tenni- és ismerni-
vágyó természete szomjas kíváncsisággal kutat-
hat, problémákat oldhat meg, tevékenykedhetik. 

Miért nagyon hasznosak a természeti és gaz-
dasági ismeretek a gyermekre nézve? 

Mert a legintenzívebben fej leszthet jük velük 
a gyermek minden képességét. 

Azzal, hogy egy-egy növényt, állatot, vagy 
természeti jelenséget megfigyelhet, sokoldalú 
érzéki benyomás ú t j á n világos szemlélethez jut , 
a sok tarka szemléletből helyes ítéleteket al-
kot, majd a tanító vezetésével egybevet, követ-
keztet, jó fogalmakat szerez, tehát értelme, gon-
dolkodó képessége növekedik, biztos meglátása 
fokozódik. 

A természet megrázó jelenségei: a zivatar, 
földrengés, tűzvész, árvíz, tenger, stb. félelmet 
keltenek bennünk, a nagy mindenséggel szem-
ben kicsinységünk tudatára ébresztenek s imára 
kulcsoltat ják kezünket. — A természet apró, 
idillikus jelenetei: a madáranyó eteti kicsinyeit, 
a kotló harciasan védi csirkéit, a növény a nap 
felé ford í t j a leveleit, mindegyik rovar csodálatos 
ösztönnel gondoskodik utódjáról , stb. az életösz-
tön nagy törvényét hirdetik s az élet szereteté-
ről prédikálnak. — A gyermek lassankint rá jön, 
hogy az állat tudatosan soha rosszat nem tesz, 
hogy a virág, a madár, soha senkit sem bánt, 
önzetlenül gyönyörködtet és szolgál nekünk. 
L á t j a a természetben az egymásonsegítés, a szor-
galom, a hűség, a ragaszkodás, erő és önzetlen-
ség megható példáit s fogékony lelkében a leg-
nemesebb érzelmek ébredeznek. Igen, a termé-
szeti ismeretek mélyítik a gyermek kedélyvilá-
gát s nevelik legszebb, legnemesebb érzelmeit. 

A természeti órákon ismeri fel a gyermek, 
hogy az Ür az egész természetet, annak minden 
élőlényét és titokzatos erejét neki adta; állat, 
növény és természeti erők segítőtársai. Ha meg-
becsüli őket, Isten dicsőségére dolgozik velük 
legjobb tudása szerint: áldás és öröm fakad 
munká ja nyomában. Ámde folytonos küzdelem 
ez a munka. Küzdés a káros növényekkel, kár-
tékony állatokkal, mostoha ta la j ja l , rossz időjá-
rással, a sok balhiedelemmel és babonával szem-
ben. H a kitartóan küzd, feltétlenül a jó győze-
delmeskedik. íme: a természeti ismeretek cse-
lekvésre indítanak, az akarat nevelésének leg-
hatásosabb eszközei. 

Hogyan tanítsuk a természeti és gazdasági 
ismereteket? Úgy, hogy minden egyes óra él-
mény és öröm legyen a gyermekeknek. Legna-
gyobb az élmény és öröm, ha kivisszük őket az 
élő forráshoz, a természethez: kertbe, rétre, er-
dőbe, patak pa r t j á ra , istállóba, stb., hogy ott 
közvetlen megfigyeléssel, munkával és öntevé-
kenykedéssel szerezzék meg tudásukat . 

Élmény és öröm, ha ők is gyűjthetnek az 
órákra megfelelő szemléltetési anyagot, megfi-
gyeléseket, tapasztalatokat s arról be is számol-
hatnak. Ezért soh'se t i tkoljuk el, hogy a követ-
kező órán mit taní tsunk, sőt tájékoztassuk nö-
vendékeinket, hogy az elkövetkezendő órán sa-

ját tapasztalataik kincsesházából is meríthes-
sünk. •— Élmény és öröm számukra, ha részt-
vehetnek eszközök készítésében, kísérletek el-
végzésében, szertárgyarapításban, ki találásban; 
vonjuk bele tehát minden alkalommal ilyen 
i rányú munkánkba is őket. Élmény és öröm ne-
kik, ha problémákat oldhatnak meg, pl. miért 
hiányzik néha szem a kukoricacsövön, — miért 
kerüli a csiga a töknövényt, — hogyan já r az 
óra, — miér t nem töri le a szélvész a búza szá-
rát, stb. Élmény és öröm, ha a taní tás i egység-
hez illő igaz történetet, vagy mesét is mondunk 
nekik. Mennyi bájos virágmesével, tanulságos 
állatmesével t a rk í tha t juk óráinkat! Élmény és 
öröm számukra a távoli világrészek állat- és 
növényvilágának megismerése. I t t megfelelő ké-
pek, rajzok, színes történetek támogatha t ják 
taní tásainkat . 

Élmény és öröm a táblai színes rajzolás, az 
összefoglaló órák szabad, önálló beszámolói, az 
ügyes személyesítések, rögtönzött kis párbeszé-
dek, egy-egy odavágó olvasmány, h í res kutatók 
és feltalálók küzdelmes életének elmondása, eset-
leg mozgó vagy vetített képeknek bemutatása, 
stb. stb. 

Az elénk táruló végtelen lehetőségből azonban 
nem ölelhetünk fel mindent. Nagyon is ki kell 
válogatnunk, hogy az elemi népiskolában a ter-
mészeti és gazdasági ismeretekből mit, mikor 
és mennyi t adjunk. Ebben a kérdésben, vala-
mint az anyag feldolgozásában és elrendezésé-
ben a Tan te rv és Utas í tás a legjobb vezércsilla-
gunk, de az ott megjelölt maximális anyagból 
egyénenként és iskolánként kell gondosan össze-
szednünk a tanítandó anyagot. 

Egy-egy vidék jellegzetes állat- és növény-
világát, sa já tos gazdasági viszonyait, a vidék 
talaját , vizét, helyi időjárását , természeti erőit 
s ezek felhasználását a helyes termelésre csakis 
a helybeli tanító ismerheti s hazai vonatkozás-
ban csak ezt kell taní tania. Tanmenetének azok 
lesznek legértékesebb részei, melyekben vidéké-
nek természeti és gazdasági viszonyait tükröz-
teti. Ál ta lában: kevesebb anyagot válasszunk ki, 
de azt munkáltatva, elmélyítve (koncentrálva) 
és gyakorlati alapon dolgozzuk fel! 

Sokat merí thet a taní tó a Tanterv és Utasí tás 
s a más meglévő és eljövendő vezérkönyveken 
kívül a természettudományi folyóiratokból (Bú-
vár, A Természet, Növényvédelem, Kertészet) 
az olcsó és nagyon hasznos „Vasárnapi Könyv"-
ből, „Amit rosszul tudunk" címii ós bonák és 
balhiedelmek ellen szóló könyvből, rádióelőadá-
sokból, stb. 

Ha azt a k a r j a a tanító, hogy a természeti és 
gazdasági ismeretek órá ja a gyermekek számára 
mindig az öröm órája legyen, úgy a természet-
tudomány is legyen a tanító számára mindig 
szeretetreméltó tudomány; ahogy a régiek mond-
ták: Scientia amabilis. 

Mindent nélkülözhet az emberiség, mindent 
el lehet tőle rabolni méltóságának sérelme nél-
kül, csak egyet nem, a tökéletesítés lehetőségét. 

Fichte. 
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I S K O L Á N K Í V Ü L I N É P M Ű V E L É S 

Egy vármegye nép- (köz-) könyvtár 
állapotrajza és ami abból következik. 
Az iskolánkívüli népművelés szerteágazó 

munkaterületén ezidőszerint sürgős és gondot-
igénylő tennivaló a köz- (nép-) könyvtáraknál 
észlelhető, talán azért, mert a tizenöt év előtt 
lendületet és egészséges alapot, va lamint szerve-
zetet nyert népművelés ezen területén eddig 
mindössze csak 1600 ú j népkönyvtár szervezte-
tett. Igaz, hogy a vármegyei népművelési bizott-
ságok utasítást nyertek arra, hogy az évi költ-
ségvetésük teljes összegének 15%-át állítsák be 
és használják fel a népkönyvtárhálózat kiépíté-
sére, a kultuszkormány pedig évenkint könyv-
adománnyal gyarap í t ja a felállított könyvtárak 
ál lományát , mindez azonban a tényleges szük-
ségletet kielégíteni nem tudja és községeink 
nagyobb része ma még könyvtár nélkül áll. 

Mielőtt a tennivalókat elősorolnók, vegyük 
szemügyre a mai népkönyvtári ügy állapotraj-
zát. Az egész országra vonatkozó adatokkal nem 
rendelkezünk, de azt hisszük, hogyha egy megye 
— a mi esetünkben Somogy vármegye — nép-
könyvtárügy-állapotát ismerjük ós arra vonat-
kozólag levonjuk a következtetéseket, úgy azok 
bizonyos fokban nemcsak a szomszédos várme-
gyékre, hanem az egész csonka hazánkra is ér-
vényesek. 

A Somogy vármegyére vonatkozó statisztikai 
számok a következők. Nincs könyvtára 90 köz-
ségnek. Egy könyvtárral 129, kettővel 52, három-
mal 26, néggyel 3, öttel 2 és hattal 7 község ren-
delkezik s így az összes könyvtárak száma 370. 
Ebből a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Taná-
csának ajándéka 10 könyvtár. Ezidőszerint 2365 
kötettel. A vallás- és közoktatásügyi miniszté-
r ium által létesített ú j könyvtárakból van 101, 
ezek köteteinek száma 18.875. A földmívelésügyi 
minisztérium a háború előtti időben létesített 
könyvtáraiból van még 76 (6347 kötettel). A 
D E M K E stb. egyesület a jándéka 8 könyvtár, 
1049 kötettel. A vármegyei népművelési bizott-
ság 51 könyvtárat adományozott, a kötetek 
száma 1106. A levente-könyvtárakból van 21, 
1644 kötettel. A helyi népművelési bizottságok 
beszerzése 22 könyv tá r (475 kötet), — s így a 
vármegye összesen 39.836 népkönyvtári kötettel 
rendelkezik. 

Hozzá kell tennünk, hogy a legjobb igyekezet, 
a legszorgalmasabb kutatás dacá ra sem sike-
rült minden közkönyvtár-jel legű könyvtárat 
felkutatni , szétszórt köteteit összegyűjteni. Az 
ada tgyű j tés még most is folyik, itt-ott még 
mindig nyomára j u t u n k egy elfelejtett , pusztu-
lásnak kitett, csonka könyvtárnak. 

Nem tartozunk a statisztika fanat ikusai közé 
s viszont nem a k a r j u k lekicsinyíteni a számok 
értékét, hanem igyekszünk egyrészt megérteni 
a számok beszédét, a mögöttük re j lő valóságot 
és abból következtetni, azaz — a mi esetünk-
ben — a népkönyvtár igazi arcát s azon a szo-
morú vonásokat meglátni és megkeresni a b a j 
orvoslását. 

Leszögezhetjük azt az örvendetes tényt, hogy 
Somogyban a 310 helységben összesen — tudo-
másunk szerint — 370 népkönyvtár van s ezek 
állománya 39.836 kötet. Somogy 385.635 lakosából 
a 15 évnél idősebbek száma 288.339. S így mind-
egyik 10 fe lnőt t re jut egy könyv. Nem sok! 
Amikor Csehszlovákiában egy-egy lakosra 2—3 
könyv esik. Tudnunk kell azt is, hogy a 370 
népkönyvtárból 233 olyan, amely csupán 2—50 
kötette] rendelkezik, 62 könyvtár köteteinek 
száma 50—100 és 75 könyvtár pedig 100-nál több 
könyvet mondhat magáénak s így a valóban 
könyvtárszámba menő könyvtárak száma na-
gyon megcsappan. Ha most figyelembe vesszük 
a könyvek értékét, mondhat juk, hogy azok kö-
zel 40%-a igen kis értékű és pedig azért, mert 
a tar talmuk, nyelvezetük idejét multa. Az állo-
mány 10%-a azért nem jöhet számításba, mert 
ez a mennyiség tartalmazza a nép kezére való 
könyveket s éppen azért ezek a sok használat-
tól rongyosak és hiányosak. A statisztika to-
vábbi vizsgálatánál fel tűnik, hogy milyen sok-
féle eredetűek e könyvtárak. Nem is az a baj, 
hogy 8 vagy 10 hatóság, egyesület — különösen 
a régi időben — könyvet ju t ta to t t az olvasni-
vágyó és szegénysége mia t t könyvet beszerezni 
nem tudó fa lunak, hanem az, hogy az adomá-
nyozás ötletszerűen, a véletlen szerencse foly-
tán, vagy befolyásos közbenjáró révén történt. 
Mikor közel 100 községben nincsen könyvtár , 
akkor 38 olyan boldog községet találunk, melyek 
3—4—5, sőt 6 könyvtárral is rendelkezik. Nem-
csak a könyvtárak adományozása történt rend-
szertelenül, hanem a könyvek tárgyának, anya-
gának, m ű f a j á n a k kiválogatása is. 

De még egyéb visszásságok is tűnnek ki az 
elősorolt néhány számadatból. Azonban ezeket 
nem igyekszünk kimeríteni, inkább igyekszünk 
rámutatni a r r a , hogy ez irányban mit kérünk 
a kormányhatóságoktól, mi t várunk a várme-
gyei népművelési bizottságoktól, általában a 
társadalomtól, illetve a népművelőktől. Meg-
győződésünk, hogy e nagyrahivatot t és jelentő-
ségteljes népművelési ág terén, mélyreható ered-
ményt csak akkor várhatunk, ha a legfelsőbb 
irányítás egységes lesz és az egész népkönyvtár-
ügy ebben az egy kézben, a kultuszkormány 
kezében lesz letéve, mert ő rendelkezik mindazon 
erkölcsi és anyagi erőkkel, amelyek az ügy szol-
gálatába állíthatók. Ma az állam pénzét több 
minisztérium, egyesület és bizottság fo rd í t j a egy 
célra ugyan, de nem összhangzó és céltudatos 
elgondolás szerint. 

Kívánatos lenne, hogy kormányintézkedéssel 
utasíttassanak a községek, kultúregyesületek 
könyvtárak létesítésére, illetve azok könyvállo-
mányának gyarapítására. I ly módon mennyi jó 
könyv özönlene a nép közé s vele mennyi jó 
eszme találna utat a néphez s ezzel megélhetést 
találna a sok magyar í ró és könyvkiadó. 

Szükséges volna mielőbb ú j r a elkészíteni és 
kiadni a népkönyvtárak részére alkalmas mun-
kák teljes jegyzékét. 

A társadalmi munka során egészen kiváló sze-
rep vár a vármegyei népművelési bizottságokra. 
I t t megemlítjük, hogy a somogymegyei népmű-



22. S Z Á M . NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 835 

velési bizottság a jelenlegi közkönyvtári helyzet 
javítása, illetve a könyvtár i hálózat kiépítése 
érdekében mitt tett. Stephaich Pál alispán ren-
deletet adott ki, amelynek értelmében a nép-
könyvtárak javára rendezett műkedvelői elő-
adások minden bélyeg- és illetéktől mentesek; 
még abban az esetben is engedélyeztessenek, ha 
azok táncmulatsággal vannak egybekötve. Ez 
úton nemcsak felemelkedett a műkedvelői elő-
adások száma — amivel számos egységet nyert 
a népművelésnek ez az ága —, hanem egy év 
leforgása alatt több, mint 1500 pengő értékű (475 
darab) könyv, ú j és jó könyv, került a somogyi 
falvakba. Kielégítő és szép eredménynek kell 
ezt tekinteni akkor, ha figyelembe vesszük, hogy 
a mai pénztelen világban milyen nagyon meg-
fogyatkozott a legnemesebb célú áldozatkészség 
is. Egy másik mód, hogy a Múzeumok és Könyv-
tárak Országos Tanácsának ajándékát képező és 
a legnagyobb részben pusztulásnak kitett könyv-
tárakból összegyűjtött 2365 kötetből, valamint a 
földmívelésügyi miniszter által az 1914. év előtt 
létesített könyvtárakból megmaradt 6347 kötet 
kiválogatott részéből egységes könyvtárak ala-
kíttassanak. I t t az e l járásunk az, hogy azok sze-
rint kiválogatjuk a még használható könyveket 
és ezeket besorozzuk azon könyvek közé, ame-

lyeket most szerez be a vármegyei bizottság s 
amelyek tárgy és forma szerint frissek és újak. 
I lyen módon reméljük, hogy sok olyan könyv-
tár, amely már évtizedek óta egyhelyben volt 
s ezért, mint „kiolvasott" holt tőke számba ment, 
— ú j helyen, ú j embereknek szolgáljon táp-
lálékul. Az utolsó, de számottevő eszköz az az 
összeg, amelyet a bizottság költségvetésébe be-
beállít ú j könyvek beszerzésére. Ebből Somogy 
eddig 51 könyvtárat létesített és 48 olyan közsé-
get jutalmazott meg 5—10 kötetes könyvado-
mánnyal, amely a maga erejéből ú j könyvtárat 
létesített vagy a meglevőt gyarapította. 

Nem vontuk le az összes következtetéseket. 
Nem állapítottuk meg az összes tennivalókat, 
amelyek a népkönyvtárak mai állapotrajzából 
folynak. De nem is ez volt a célunk, hanem 
csupán az, hogy rámutassunk, ime itt van egy 
nagyjelentőségű, időszerű ós sok munkát és sze-
retetet kívánó probléma: a nép- (köz-) könyvtá?-
ügy, amely ma már égeti az u j junkat és köve-
teli a megoldását. A nemzet ősi, szent talajának, 
népünknek a lelkét nemzeti kultúrával, nemzeti 
eszményekkel, törekvésekkel és érzésekkel ma — 
s a jövőben még inkább — csak a jól megszerve-
zett és gazdagtar ta lmú könyvtárakkal lehet 
megtölteni! 

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

írási előgyakorlat. 
I. osztály. 

A „kis kígyó", nagy kígyó." (Az n, m befejező 
vonala, a kis és nagy v fővonala. 

I r ta : SZÍJJ BÉLA 

Feltételezett előzmény: a pont, (hópehely) 
jobbra dűlő vonal, (nagy és kis eső) horog 

vonalak (horgok) ismerete. 

Tervezet. 
I. Előkészítés, 

1. Kapcsoló ismétlés. Megnézem a gyermekek 
füzeteit s az ott látott elemek alapján a már is-
mert mesékről érdeklődöm: Szép rendes irkád 
van, kis f i am! Mik ezek a kis mákszemek itt? 
— Hópelyhek. — Kire estek ezek a hópelyhek? 
— A kéményseprő bácsira. — Hiszen akkor az 
a fekete bácsi szép fehér lett! Talán most már 
nem is féltek tőle!? Há t ez itt micsoda, kis lá-
nyom? — Nagy eső. — De sűrűn esik! Ki t pacs-
kolt meg ez a nagy eső? — Lusta Palkót. — Na, 
az bizonyára meg is érdemelte! — Szófogadat-
lan, engedetlen volt. — H á t ez a kis eső kire 
esett? — A kis libákra. — Na, az nem igen árt-
hatott meg a kis l ibáknak! Ni-ni! itt meg hor-
gokat látok! Ki halászott ezekkel, kis f iam? — 
Nesiess Gyurka. — Az a hirtelenkedő kis le-
gény? Azután fogott-e sok halat? — Egyet sem. 
csak horgot halászott, mer t mindig sietett, — 
kerülnek felszínre a kis meserészletek. 

2. Az ismert elemek Íratása. Füzetjei tekbe 

ügyesen lerajzoltátok a hópelyhet, nagy esőt, 
kis esőt, horgokat, most ra jzol junk ilyeneket a 
nagy táblára is! — Jelentkezések. — Az ismert 
elemekből felváltva iratok a táblára. 

3. Áthajtással célkitűzés. Lám, igazán ügyes 
kis gyerekek vagytok, mert a t áb lá ra is szépen 
rajzoltatok. Lusták sem voltatok, min t az az 
engedetlen Lusta Palkó, de nem is hirtelenked-
tetek, mint Nesiess Gyurka! Hoztam is érte va-
lamit! — ? ? — Egy másik mesét! — ! ! — El-
mondom! 

II. Tárgyalás. 
1. A mese. Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény 
asszonynak volt két gyermeke. Egyik fiú, má-
sik leány. A nagyobbik, a fiú, akkora lehetett, 
mint a nagyiskolások, a másik, a kis leány csak 
akkorácska mint ti voltatok tavaly, mikor még 
ovodába jártatok. Ez a szegény asszony olyan 
szegény volt, mint a templom egere. Alig volt 
betevő falat ja . Fá j a meg annyi sem volt, hogy 
az ebédjét megfőzhette volna. Azt mondta egy-
szer a szegény asszony a f iának: Ugyan, Jancsi 
fiam, szaladj el hamar az erdőbe, hozz nekem 
tűzrevalót, mert másként nem lesz ebédünk! 
(— Én is voltam már az erdőben f á é r t , . . . én is 
hoztam m á r , . . . én egysze r . . . szólalnak meg a 
kis apróságok.) Amint a kis Manci, mert azt meg 
majd elfelejtem mondani, hogy a kis lányt 
Mancinak hívták, mondom, amint a kis Manci 
meghallotta, hogy a b á t y j a az erdőbe megy, ő is 
szeretett volna elmenni. Addig könyörgött az 
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édesanyjának, addig ölelgette, simogatta, csó-
kolgatta, míg az őt is elengedte. De meghagyta 
ám a bátyjának, hogy úgy vigyázzon rá, mint 
a szeme világára. J ancs i fogadkozott is, hogy 
nem lesz semmi baj . Kézenfogta kis húgát és el-
indul tak az erdőbe. I t t mennek, n i ! (1.) Az erdő 
mellett folyt egy kis patak. Akkora lehetett, 
mint a Gyöngyös. (Helyi vonatkozás.) A kis pa-

tak pa r t j a tele volt náddal. A nád közül buzo-
gányfejek kandikáltak ki. Ilyenek, ni! — Szem-
léltetem. — (Nekem, is vo l t , . . . én is szedtem,. . . 
nekem a Pista adott egysze r . . . stb. — hozakod-
nak elő hasonló élményeikkel.) Hanem, lát játok 
picinyeim, ez a J ancs i csak olyan Jancsi volt 
ám, hogy amint meglát ta a kis patakot, patak 
p a r t j á n a zizegő nádast ; nádasban az ingó-ringó 
buzogányokat, eszébe sem jutott többé a tűzre-
való és a jó édesanya intő szava. Otthagyta a 
kis Mancit, ő meg elszaladt buzogányt szedni. 

I t t szalad, ni! (2.) — Ott meg a kis Manci! Ho-
gyan sír, szegény! — Nem is csoda, kis fiaim! 
Egészen egyedül marad t abban a rengeteg er-
dőben! Hanem azért valaki van vele, valaki 
lá t ja , vigyáz rá! — A jó Isten. — Az, kis fiam, 
a jó Isten vigyáz minden jó kis gyerekre. Ha-
nem Jancsit is l á t j a ám, meg az ő rossz szívét 
is! D e Jancsi most erre sem gondol, csak fu t a 
patakhoz. Már egészen közel van. Hal l ja a bé-
kák beszédét, de a r r a sem figyel, pedig ugyan-
csak brekegik: brekeke, ne erre, brekeke, ne 
erre! A nád is, buzogány is zúgja, susogja: siess 
vissza, siess vissza! De Jancsi most se hall, se 
lát, csak a buzogányon jár az esze. Nyúl is már 
u tána ! (3.) Hanem, lát játok, abban a pillanat-
ban, amint a legelső buzogányt megfogta, olyan 
valamit hallott, amit aztán igazán észrevett, pe-

dig az nem is beszélt sokat, csak azt mondta: 
sz sz! Hanem azt aztán olyan ijesztően 
sziszegte, hogy Jancs i ijedtében ma jd hanyat-
vágódott! — Kígyó volt! — Az ám, de nem is 
egy, nem is kettő, hanem égy egész sereg! Ki-
csik is, nagyok is! Nézzétek csak. (4.) — Nini, 
hogy megijedt! Meg akar ják csípni a kígyók. — 
Az ám! Hej ! Most volt ám csak a hadd el hadd! 
Mind já r t eszébe jutot t a haszontalannak a jó 
Isten. Nem is tudott ijedtében mást mondani, 
mint : j a j Istenem, j a j Istenem! Aztán elkezdett 
szaladni, mintha száz lába nőtt volna. Hanem a 
kígyók mindig a sarkában já r tak . Űzték, ker-
gették. I t t vannak, ni! (5.) Addig kergették, míg 
vissza nem jutot t az erdőbe a kis Mancihoz. 
Hej , hogy dobogott a szíve! Megölelte, meg-
csókolta kis testvérét és megfogadta, hogy soha 
többé nem hagyja magára. Meg is tar tot ta a 
szavát, nem volt többet panasz reá. Jó Jancsi 
lett a rossz Jancsiból. 

2. Az élőgyakorlat jellegzetes vonalának ki-
emelése a rajzból. Kik tették jóvá a rossz Jan-
csit? — A kígyók. — Ezek, ni! Lerajzolom őket 
külön is a nagytáblára , mert igazán megérdem-
lik. Először a nagy kígyót. Ennek két utca kell 
ám! Egy nagy, meg egy kicsi. í gy , ni! I t t a . . . 
„hosszú nyaka, — görbe háta, — a pocakja, — 
fark incá ja" i rányí tó mondókával kísérem a 
kígyóvonal részleteinek rajzát . Ugyanúgy a kis 
kígyónál. 

3. A kiemelt elem Íratása. Ti tudnátok-e ilyen 
nagy kígyót rajzolni? —- Próbá l juk meg! 

a) A levegőben, a táblai rajzot követve. Céloz-
zátok meg az én nagy kígyómat a táblán, itt, ni, 
aztán úgy menjen az uj ja tok, mint a kígyó! 
Kezdjük! (Csináltatom egypárszor.) 
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b) A tanító ujja nyomán. Most az u j j amat cé-
lozzátok meg és velem együtt rajzol játok a kí-
gyót. (Egypárszor.) 

c) Csukott szemmel. Most hunyjá tok be a sze-
meteket és úgy ra jzol já tok a kígyót! (Irányító 
mondókával kísérem az írást.) 

d) A padon. Rajzolgassunk most a padra! Na-
gyot is, kicsit is. I rányí tás , mint előbb. 

e) A táblán. Talán ezekbe a szép piros utcákba 
is tudnátok már rajzolni! Jelentkezések, próbál-
gatások. 

f) Az irkába. Most aztán megpróbálhat juk az 
i rkába is! Majd rajzolok mindegyikteknek egy 
nagy kígyót is, meg egy kicsit is. Az előrajzo-
lás után iratok a gyermekekkel egy nagyot meg 
egy kicsit a kiemeléskor megadott irányító 
mondókával vezetve az írást . 

III. Befejezés. 
1. A kiemelt elem írásának gyakorlása. A gyer-

mekek a megkezdett sorokat önállóan töltik ki. 
Közöttük járok, buzdítok, bátorítok, biztatok, 
javí tom a hibás vonalvezetést. 

2. A táblai rajz másolgalása. 

HAZAI ES 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Gyermeknevelés. Az évenként tízszer 
megjelenő pedagógiai lapot Székesfehérvárott 
a d j a ki a szerkesztő Héjj Erzsébet óvónő. A no-
vemberi számot, mely egyút ta l a székesfehér-
vár i Mantz-óvoda fennállásának harmincéves 
jubi leumát ünnepli, Mantz János, a székesfehér-
vár i Mantz-óvoda nagyérdemű alapítójának 
szenteli a szerkesztő. Majd a lap közli Héjj 
Erzsébet magas szárnyalású beszédét, mellyel a 
Dunamenti óvónők Körének I I I . kisgyűlését 
megnyitotta és Kajárikné Hattos Margi t rend-
kívül kedves megfigyeléseit a kis palócok éle-
téből. Az országos Stefánia-Szövetség célkitű-
zéseiről és eszközeiről s különböző óvodai fog-
lalkozásról dr. Orosz Dezső í r t szép tanul-
mányt, melyet a göcseji héten Zalaegerszegen 
fölolvasott. A gyermekfoglalkoztatási rovat sok 

változatos verset és já tékot tar talmaz; beszél-
getést az óvodáról, verset, mesét arról, hogy mit 
álmodik a macska és a félelmes sündisznóról, 
a mesefáról és a Tóbi kú t j á ró l s még egy bú-
csúverset is. Még több más közlemény a papi-
rosragasztással foglalkozik s a dunántúl i óvó-
nők körének tanfolyamáról közöl tudósí tást . 
A lap Hírek rovata is változatos. 

Oktatófilm. Korszakjelző jelentőségét m á r az 
is eléggé mu ta t j a , hogy a közoktatási kormány 
külön sa j tóorgánum szervezését látta szükséges-
nek ar ra a célra, hogy a n a g y tömegeket a film 
nagy szerepére figyelmeztesse s érdeklődését a 
f i lm kul turá l is fontosságára irányítsa. Mer t ez 
az érdeklődés egyúttal érdeklődés nemzeti kul-
túránk egész óriási területei iránt, mivelhogy 
a film már mindenütt alkalmazáshoz ju t . Az az 
igénytelen v a g y jobban mondva külsőképen pu-
r i tán egyszerűségű kis lap, mely havonként meg-
jelenik, közleményeinek szigorúan válogatot t 
tar ta lmával megismerteti a publikumot a film 
birodalmával. Most megjelent októberi számá-
ban A filmigénylésekről olvasunk tájékoztató 
cikket. Majd Hézser Aurél dr. Filmoktatás a 
felső kereskedelmi iskolákban címen szintén tá-
jékoztató célzattal ír nagyon tanulságos érteke-
zést. Külön rovatban Szükséges tudnivalók címen 
a szerkesztőség szintén útbaigazító tá jékoztatást 
nyúj t . Tóth Bartók Jenő A t rükkra jzok készíté-
séről ír, m a j d különféle olyan jó tanácsokat 
közöl a lap, amiknek a rádió publikuma nagy 
hasznát veheti . A székesfőváros filmoktatási 
ügyosztályának közleményében szintén nagyon 
lelkiismeretes gonddal í r t érdekes hozzászólást 
olvasunk, ami t Zombory Afoldovánüéla, Polezer 
Kálmán és mások írtak. Ügy hisszük, hogy a 
kis lapnak nagy hivatása a film jelentőségével 
együtt fog kifejlődni és növekedni, miér t is 
örömmel l á t j uk annak sa j tóorgánumában a 
rádió vezérszellemének buzgóságát és lelkes 
odaadását. 

Népünk és nyelvünk. A szegedi a l földkutató 
bizottság folyóirata, megjelenik Szegeden, szer-
keszti Horger Antal közreműködésével Moór 
Elemér és Cs. Sebestyén Károly . A most meg-
jelent 7—10. számú 1936. julius-októberi füzet-
ben Itatás és itatok címen Tálasi Is tván í r t nép-
rajzi tanulmányt , Horger An ta l Pál és táj cí-
men nyelvészeti értekezést, Kiss Lajos pedig 
A hódmezővásárhelyi mészárosmesterségről 
szóló ismertetésében a nagy magyar alföldi vá-
ros életét jellemző sok érdekes rajzot ad. Eze-
ken kivül rövid, de éppoly érdekes közlemény 
van e. füzetben még Erdődi József és Beke Ödön 
tollából, a Szemle rovatban pedig két érdekes 
és szép könyvismertetést olvasunk. 

Pedagógiai Szeminárium. A dr. Haltenberg er 
Mihály szerkesztésében megjelenő havi fo lyóira t 
1936. évi októberi füzete nagyon gazdag és fö-
lötte tar ta lmas. A lapot Az európai országok 
mai határai című, Haltenberger Mihály ál ta l í r t 
szép cikk n y i t j a meg. Majd Révész Emil dr.-nak 
a jénai lélektani kongresszusról szóló bő ismer-
tetése következik. Az Apponyi-tér szobrairól 
Mesterházy Jenő, Énektanításunkról Rákosné 
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Szilárd Margit sok megszívlelni valót mond el, 
valamint Nemes Árpád dr. Mohács felé c ímű 
történelmi tanulmányában, Jankovits Miklós 
A felkiáltójelről, Faller Gizellának Kossuth La-
josról, Lengyel Ferencnek A tettek tulajdonsá-
gairól szóló minta-taní tása is szépen kidolgo-
zott példát nyúj t . A könyv és folyóiratszemle-
rovatban nagyon tanulságos krit ikai tanul-
mányt olvasunk Klatz Károly dr., Unghváryné 
Katona I rén dr., Haltenberger Mihály dr., Ba-
logh Sándor, Farkas László dr., Kernszky Már-
ton dr., báró Podmaniczky Edi t , Koch Sándor 
dr. és mások tollából. Az iskolai könyvtárak 
szervezéséről és kezeléséről Nyireő Éva mond ja 
el nagyon tanulságos megjegyzéseit. 

A gyermek. Bölcs és hasznos könyv, melyet 
dr. Orosz Dezső a ki tűnő gyermekorvos, a Ste-
fán ia Szövetség országos főorvosa ír t a gyer-
mekről s amelyet nagy szaktudósok: dr. Hainis 
Elemér, az egyetemi gyermekklinika igazga-
tó ja és dr. vitéz Duzár József egyetemi tanár , 
a pécsi egyetemi gyermekkl inika igazgatójának 
átnézése után és előszavával bocsát ú t j á r a az 
érdemes szerző. A Gyermek című könyvben a 
családok olyan bölcs tanácsadóra tesznek szert, 
amely a gyermeknevelés szent művészetében 
minden eshetőségre a legbölcsebb ú tmuta tás t 
n y ú j t j a . Ez a könyv az élet nélkülözhetetlen ka-
lauza s a legnagyobb elismeréssel lát juk benne 
az életet és a kitűnő szerzőt, aki az élet minden 
fontos megnyilvánulására, az emberi szervezet 
és kivált az Anya és h iva tása jelentőségének 
nagy megbecsülésével ad gyakor la t i ú tmuta -
tást, mindig a Gyermeken t a r t v a szívét és 
eszét, hogy az emberiség jövendőjét, a Gyerme-
ket védje, óvja, segítse, ha kell gyógyítsa is a. 
tömérdek veszedelem között, amely fejlődését 
olykor lappangva, orvul kiséri vagy fenyegeti . 
Dr . Orosz Dezső könyve, azt mondhatjuk, a leg-
kiválóbb háziorvos. Családi bölcs, aki a tudós 
és az emberbarát önzetlen lelkesedésével segít i 
az Anyát szent hivatásában, a gyermekgondo-
zás és nevelés gyönyörű művészi és isteni mun-
kájában. Ennél hasznosabb, bölcsebb könyv ré-
gen nem volt a kezünkben. Ez a könyv: A Gyer-
mek, az emberszeretet gyönyörű könyve, mely 
érdemes arra, hogy az emberiség angyalai: az 
Anyák legkedvesebb olvasmánya és ba rá t j a le-
gyen. 

Magyar Paedagogia. Az 1936. évi szept.—okt. 
(7—8.) füzet vezetőhelyen Barankay Lajos pécsi 
egyetemi magántanárnak „Nemzet és művelt-
ség" c. tanulmányát közli. A tanulmány t á rgyá t 
alkotó két fogalom gyakran kerül egymás 
mellé, mint közös belső et ikai összefüggések 
hordozói s csak igen ritkán, mint egymással fa r -
kasszemet néző ellenfelek. "Újabban egyesek azt, 
ami nemzeti, azonosítják a népivel s mind a 
kettőt, mint a politika függvényét , szembeállít-
ják a humaniszt ikus műveltséggel. Ez az azo-
nosítás éppen olyan helytelen, mint a két foga-
lomnak politikai függvényként való kezelése s 
a műveltséggel való szembeállítása. Barankay 
dolgozata ezeknek a viszonylatoknak tisztázá-
sával foglalkozik. — A kisebb közlemények so-

rában Gálffyné Tarczay Erzsébet a leányközép-
iskolák reformjához szól hozzá s főleg a tan-
tervnek egyes tárgyaira vonatkozólag, melyeket 
mind so r ra vesz, vannak gyakorlati megjegyzé-
sei. Meggyőződése egyébként, hogy a leány-
középiskolának nem is annyira a kiszemelt 
anyag sa já tos színeződése ad ja meg az igazi jel-
legét, hanem az, hogy nevelő és oktató munká-
jában, a kiszemelt anyag földolgozásában min-
dig tekintet tel van a leánylélek sajátosságaira. 
— A folyóirat vegyes rovatában Kemény Fe-
renc az olimpiai játékok pedagógiai méltatása 
keretében Pier re de Coubertin bárónak, az ú j -
kori olimpiai játékok megindítójának föllépé-
sével, érdemeivel, idevonatkozó nevelői gondo-
latait tar ta lmazó i ra ta ival foglalkozik. — Lá-
czer I s tván pedig a br i t t oktatásügyről közöl 
legújabb adatokat az elemi oktatástól az egye-
temig te r jedő viszonylatban s főleg az angol is-
koláknak mindinkább gyakor la t ivá válását álla-
pí t ja meg. — Az irodalmi rovat során Kemény 
Ferenc E. Spranger „Közerkölcs és személyes 
erkölcsiség" c. filozófiai értekezéséről, Gyulai 
Ágost K o m i s Gyula „Egyetem és politika" c. 
nagyér tékű kultúrpedagógiai tanulmányáról és 
Domokos Lászlóné-Blaskovich Edi t „Az alkotó 
munka az Ü j Iskolában" c. könyvéről, továbbá 
Misángyi Ottó egy testnevelési dolgozatáról és 
Katonáné Thuránszky Irénnek a Már ia Do-
rothea-Egyesiilet félszázados történetét tár-
gyaló művéről, Váradi József, Marczell Mihály 
és Noszlopi László egy-egy neveléstudományi 
könyvéről, a néhány héttel ezelőtt e lhúnyt Éltes 
Mátyás posthumus cikkeiben egy-egy magyar, 
német és francia pedagógiai műről közölnek be-
ható és részletes ismertetéseket. — Számos ki-
sebb ismertetés és néhai Éltes Mátyás nekro-
lógja egészítik ki a füze t gazdag tar ta lmát . 

Iskola. Kolozsvárott, a mi „Kincses Kolozs-
várunk" fa la i között jelenik meg i lyen címen, 
mint oktatásügyi és népnevelő folyóirat éven-
ként nyolc füzetben, szép kiállításban és ami 
nekünk legfontosabb: magyar nyelven. A folyó-
irat t iszta magyar szellemet ápol és sugároz 
széjjel. Szerkeszti: György Lajos és Márton 
Áron. Most megjelent szeptember—október 1—2. 
számának a vezércikkét „Krisztus és a fa lu" 
címen Márton Áron í r ta . A cikk tele van a 
falu és a nép forró szeretetével és ez a szeretet 
ösztönzi az írót a r ra is, hogy becsületes székely 
népét aggódva óvja a kommunizmus mérgező 
ragályától . „Modern nevelés, modern iskola" 
című tanulmányban Drozdy Gyula, lapunk fő-
szerkesztője ad értékes gondolatokat azok-
nak, akik a világszellem most folyó fordu-
lataiban az ú j embert ípus nevelésének nagy 
problémáján töprengenek. Dobos László a ta-
nulók újságolvasásáról mondja el tapaszta-
latokra alapított véleményét, Puskás Lajos 
az i f j ú ság i szervezetekről elmélkedik. Nagyon 
érdekes Földeák Áronnak „Az Élet í rása" című 
értekezése, továbbá Csiky Jánosnak az egészség-
védelemről, dr. Csér Jánosnak a gyermek meg-
ismeréséről írott cikke is. Külön figyelmet ér-
demel dr. Venczel Józsefnek a „Magyar ön-
ismeret ú t j a " című tanulmánya. A rendkívüli 
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odaadó, lelkiismeretes gonddal szerkesztett fü -
zet gazdag t a r t a lma felöleli jóformán mindazt 
az ismeretanyagot, amire elszakított erdélyi 
testvéreinknek szüksége lehet, vagy aminek 
hasznát vehetik. Élvezetes olvasmányban k a p j a 
a legváltozatosabb ismereteket a nevelés és ta-
nítás, a számtan, a magyar helyesírás, a fa lus i 
gazda életviszonyainak rendbentartása érdeké-
ben használható nyomtatvány- és okmány-
mintákat, mindezeken felül pedig a lélekneme-
sítő olvasmányokat. Végül r i t ka és értékes női 
kézimunkákra h í v j a fel olvasói figyelmét az 
éppoly értékes, mint változatos tar talmú folyó-
irat, amelynek szerkesztőit és munkásait a 
legnagyobb dicséret és elismerés illeti meg 
azért a lelkes tevékenységért, hogy erdélyi test-
véreinket az elhagyatot tság mai szomorú ide-
jén szellemi és erkölcsi segítséggel védelmezik 
és támogatják. 

Felsőmagyarországi Tanügy címen új peda-
gógiai folyóirat indult meg, amelyet Böhm 
Péter és Nyitray J enő szerkeszt. A folyóirat 
Miskolcon jelenik meg, az ottani tankerületi 
főigazgatósághoz tartozó felsőmagyarországi 
vármegyék népművelési szervezeteinek kiadá-
sában. Az 1—2. egyesített kettős szám változa-
tos tartalmából kiemeljük Tálas Béla Üdvöz-
let-ét, mellyel a folyóirat megindulását köszönti 
s a szerkesztő lelkes Beköszöntő-jét, melyben 
programmjá t vázolja. A lap további tar ta lmában 
Tamedly Mihály az osztrák tanítóképzést ismer-
teti, Kolumbán L a j o s ú tbaigazí t ja olvasóit a 
községek viszonyairól szóló adatok és kivona-
tok elkészítése dolgában, Böhm Péter pedig a 
tanügyi szaklap hivatásáról, míg Nagy J á n o s 
a falu légvédelméről ír. Érdekesek Mózner J á -
nosné „Gondolatai" is az iskolai év kezdetéről, 
valamint a Mesedélután rovatában Berezeg 
Elemérné két szép gyermekmeséje. Közli a 
folyóirat a tanügyi hatóságok hivatalos ren-
deleteit is és az iskola adminisztrációjában fel-
merül t legújabb híreket . 

Francia tanügyi lapokból. 

Hivatás és pályairányítás 
Hivatás: ékes szó, teli hasonlí thatatlan szel-

lemi gazdagsággal. Á világ rendje szerint mind-
egyikünkre pontos szerep vár , mindannyiunk-
nak igyekeznünk kell, hogy azt megismerjük, 
r á előkészüljünk, hogy majdan minden tehet-
ségünket annak szentelhessük. A modern tudo-
mány sem döntötte meg a munkamegosztás esz-
ményét, amely a r r a kényszerít bennünket, hogy 
keressük a nekünk leginkább megfelelő helyet, 
sőt ellenkezőleg, megmarad az egyéneket el-
választó nagy különbségek, va lamint — a maxi-
mális teljesítmények biztosítása érdekében — 
annak a szükségszerűsége mellett, hogy a leg-
alaposabban megismer jük sa já t képességeinket. 

A világ törvénye az egyszerűtől a bonyolult, 
az egyetlentől a sokaság i rányában halad. A 
munkamegosztás is ehhez az egyetemes törvény-
hez alkalmazkodik és a tevékenykedésnek mind-
egyre újabb meg ú jabb módjai t tűzi ki fiaink 
elé. 

A dolognak e sebes i r a m a közepette a multak 
tapaszta la ta immár nem elegendő a jövő elő-
készítésére: holnap minden máskép lesz, mint 
volt tegnap s van ma, tehát egyre túl kell szár-
nyalnunk a jelent és előrelátnunk, elképzelnünk 
a kialakuló ú j társadalmat , hogy az tán minél 
jobban ehhez illeszthessük gyermekeinknek tes-
tét-lelkét. 

Fölötte kívánatos, hogy az i f j ú t még ta-
nulmányainak befejezte előtt meghatározott 
irányba terel jük, mert valamely adott hivatás, 
életpálya különlegesen megválasztott előkészü-
letet igényel. Ma már vége annak a boldog 
időnek, amikor a serdültek az utolsó vizsgáikat 
követő vakáció alatt föllelhették a ha j lamaik-
nak leginkább megfelelő életpályát; minden 
valószínűség amellett szól, hogy manapság már 
semmit sem találnak. 

It t-ott azt szokták emlegetni, hogy a mi időnk 
a könnyebbségek kora. E z talán így is van, ki-
vált ha az erkölcsi szokások dolgában mutatkozó 
közömbösséget tekint jük s ez bizony eléggé 
szomorú liírhedtség ahhoz, hogy harcol junk 
ellene és t ö r j ü k meg. H a pályaválasztásról van 
szó, korunk egyre inkább a nehézségek korának 
nevezhető s erről a tényről mind magunknak 
tudomást szereznünk, mind pedig gyermekeink-
nek felvilágosítást nyu j t anunk kell. 

A jövőben azoknak áll majd a világ, akik 
kitűnő munkabírással vértezve a legjobban al-
kalmazkodnak a maguk szerepéhez. Egyet len 
szülő se r ingassa magát abban a téves hitben, 
hogy a üú mindig az a p j a nyomdokába léphet. 
Igen, vannak esetek, amikor kívánatos és a leg-
jobb is a családi munkának a továbbfolytatása. 
Más esetekben viszont mind a vállalkozás sikere, 
mind pedig az egyén boldogulása érdekében 
ajánlatos, hogy más i r ányba terelődjék a fiú 
tevékenykedése. Néha bámulatos eredmények-
kel jár a h ivatás folytonossága egyazon család 
kebelében, máskor meg határozottan szakítást 
követel a dolgok s a lelkek természete és sú-
lyos hiba volna, ha szemet húnynánk e tény 
előtt. Előfordul , hogy a hagyományos hivatás-
érzetet va laminő újabb képesség v á l t j a fel, 
aminek megállapítása u t á n nyomban le kell 
vonni a következményeket; máskor meg bizony-
talan u t a k r a vagyunk kénytelenek elkalandozni 
s ez a keresgélés persze hosszas és gyötrelme? 
is lehet. 

Mind e súlyos feladatok betöltése közben a 
családok kétségtelenül támogatásra szorulnak, 
hisz' senki sem á l ta tha t ja magát azzal, bár-
mennyire tájékozott is legyen, hogy minden élet-
pályát és munkaviszonyt egyaránt ismer. 

Nemrégiben egyik főiskolánk igazgatója, eszes 
ember és ava to t t nevelő, rámuta to t t a r ra a fon-
tos szerepre, amelyet a hivatásoknak e fürké-
szése közben a foglalkozását értő és szerető 
iskolaigazgató betölthet. Felhozott példái való-
ban meggyőzőek. És mégis, akármennyi re 
nyitva á l l janak is az iskola ablakai, innen a 
világnak, az életnek mindenik sarkába be nem 
láthatni; akárminő gyors is legyen az iskola-
igazgató eszejárása, a dolgok, a viszonyok bi-
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zony a még gyorsabb fejlődós törvényeinek 
engedelmeskednek. 

Legyünk szerényebbek, családok, iskolák egy-
arán t . Segítsük egymást kölcsönösen, de főleg 
ahhoz értsünk, hogy felhasznál juk az igénybe-
vehető támogatást. 

Valamelyik i f j ú n a k megfelelő irányításához 
kettős ismeret szükséges: ismernünk kell először 
is magát a serdültet, azután pedig azt a pá-
lyát, amelyren még szabad az út, még lehetséges 
az elhelyezkedés. Az i f j ú t i l letőleg végtelenül 
hasznosak azok a megfigyelések, amelyeket 
gyermek- és serdülőkora fo lyamán a szülők és 
taní tók tettek, nemkülönben azok a haj lamok 
és képességek, amelyek a különleges munkála-
tok és egyes kivál tságban részesített tanulmá-
nyok közben megnyilvánultak. Ugyanily jelen-
tőségű mindaz, ami t a háziorvos mond, akinek 
véleményét természetesen szintén meg kell hall-
ga tn i . De ne f i tymál juk a szakavatot t lélek-
búvár pszichológiai tanulmányai t se, hiszen 
a n n a k tanácsai mindig hasznosak, bizonyos ese-
tekben pedig egyenesen döntőek. Keressük fel 
ezután azt az orvost is, aki á l lásánál fogva jól 
ismeri az összes szóbakerülhető foglalkozásokat, 
tud ja , hogy melyikhez minő képességek szüksé-
gesek, mekkora testi erő, k i t a r t á s kell, s ak i 
m a j d ekként fog bennünket felvilágosítani: „Ezt 
semmi esetre se, de miért ne ezt vagy emezt?..." 

S amikor már mind e szakértőknél tájékozód-
tunk, forduljunk a tulajdonképeni pályairányí-
tóhoz, akinek följegyzései, cédulái a leghaszno-
sabb felvilágosításokat nyú j tha t j ák , hiszen ezek 
a jegyzetek a legújabb adatokat tartalmazzák 
a munkapiac helyzetéről, a ny í l t és elzárt u tak-
ról, mint : az á l lamnál főiskolai végzettséget fel-
tételező negyven á l lásra 750 pályázó, középisko-
lai végzettséget megkívánó 60 ál lásra 1100 jelölt, 
50 négy középiskolás helyre 1300 jelentkező; a 
székesfővárosnál 12, illetőleg 17 és 21 állásra 460, 
illetőleg 870 és 930 pályázó; bankoknál és t aka-
rókpénztároknál 25 üres ál lásra 490 jelentkező; 
a biztosítóintézetek bővelkednek üzletszerző 
ügynökökben, viszont egynéhány matematikust 
még foglalkoztathatnak; a hajózási társaságok 
bővében vannak a forgalmi tiszteknek, ellenben 
néhány gépészmérnököt még alkalmaznak; eb-
ben és ebben a szakiskolában még fölvesznek 
enny i és ennyi tanulót , hallgatót stb., stb. 

Távolról se h igy jük , hogy az i f j ú testi-lelki 
állapotának, képességeinek ez az aprólékos, be-
ható elemzése, a leginkább megfelelő útnak ez 
a gondos keresgélése elpuszt í t ja a hivatás köl-
tészetét, csorbít ja annak magasztosságát. De ne 
ringatózzunk abban a téves hi tben se, hogyha 
az i f júság pályairányí tását most már valamivel 
szilárdabb, tudományosabb a l ap ra helyeztük, az 
ekként egyengetett úton i m m á r zökkenés nél-
kül, szinte elcsépelt módon halad a további 
munka. Holott e munka nemességének, benső-
séges voltának fokozásához még az a meggyő-
ződés is szükséges, hogy azt lehetőleg a töké-
letességig kell fejleszteni s azzal az örömmel 
végezni, amelyet a magabízó hivatás ad, azzal 
a büszkeséggel, amely mindenki t elfog, aki 
megért i és betölti a maga emberi feladatát , 

azon az állomáson, amelyet az isteni és emberi 
rendelkezés számára kijelölt . 

George Bertier, 
az École des Roches igazgatója. 

L'Éducation Familiale (Brüsszel), 
1936 októberi szám. 

Német tanügyi lapokból. 

A hazai rög szeretetére való nevelés. 
Karl Wiesinger osztrák tanügyi tanácsos a 

fenti cím a l a t t a következőket í r j a a „Pädago-
gischer Führer" ez évi 8. számában: 

A „Lexikon der Pädagogik der Gegenwart"-
ban azt olvashatjuk, hogy az újabb időben a 
falusi nép azért áll többé-kevésbbé védtelenül 
a nagyváros befolyásaival szemben, mer t a 
falusi iskola rendszerint nem veszi figyelembe 
a falu sajátosságait . Ne keressük, hogy ez a 
megállapítás jelenleg mennyi re helytálló, ha-
nem igyekezzünk tisztázni azt a kérdést, hogyan 
lehet a fa lus i gyermeket a hazai rög szeretetére 
nevelni. 

Mindjárt, elöljáróban szögezzük le, hogy az is-
1 ola egyedül nem képes ezt a fontos feladatot 
elvégezni; ennek nagyobb része a szülői házra 
hárul. H a a falusi gyermek otthon folytonosan 
csak azt hal l ja , hogy nincs rosszabb sors, mint 
a paraszté, akkor az iskola hiába küzd ez ellen 
a felfogás ellen. Szerencsére vannak fa lus i szü-
lők, akik másként gondolkodnak és beszélnek. 
Ebben a kedvező esetben az iskolának nincs 
más teendője, mint elmélyíteni a szülői ház 
nevelését. 

Er re bő alkalmat n y ú j t az olvasás-tanítás, de 
csak akkor, ha igazán megfelelő, jó olvasókönyv 
áll rendelkezésre; olyan, amely tekintettel van 
a falusi iskola igényeire. I rodalmunkban számos 
olyan olvasmányt (leírást, elbeszélést, mesét, 
költeményt) találunk, amely a faluról és a falu-
siakról szól; ezeknek nem szabad hiányozni a 
falusi iskolák olvasókönyveiből. Legyen a falusi 
iskola olvasókönyvében néha olyan költemény 
vagy elbeszélés is, ami az illető vidék nyelv-
járását szólal tat ja meg. A helyi nevek eredeté-
ről szóló olvasmánynak is ott a helye a falusi 
iskolában használt olvasókönyvben. 

Nagy szerepe van a haza i rög szeretetére való 
nevelésben a honismertetésnek és a történettaní-
tásnak. Nem mindig a tanmenetbe illeszkedve, 
sőt g y a k r a n csak alkalomszerűen a következő 
témák kínálkozhatnak nevelő értékű megbeszé-
lésére: 

A régi parasztházakban, a szoba egyik tető-
gerendájába vésve, többnyire ott lá tha tó egy 
évszám, a ház építésének éve. Valamelyik sa-
rokban bizonyára ott áll egy öreg fes te t t szek-
rény vagy láda, talán m é g a dédapa idejéből. 
A padláson még fellelhető egy régi rokka, ame-
lyen a nagyanya font. Mellette látható néhány, 
az egykori nyilt tűzhelynél használt konyha-
eszköz: háromláb, nyá r sak stb. Az almárium 
valamelyik fiókjában előkerülhet még egy régi, 
kézzel í ro t t imakönyv is. Vájjon ki í rhat ta? 
Milyen sokszor imádkozhattak belőle az elő-
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deink! Talán egy öreg kalendáriumban a család 
történetére utaló adatok is fel vannak jegyezve. 

A ház udvarán öreg kör tefák. Milyen idősek 
lehetnek? Mikor az édesatyánk még kis gyer-
mek volt, má r akkor is i lyen volt. H á n y em-
bernek adtak már gyümölcsöt; hányszor á t fu-
tott r a j t u k a villám, s még mindig élnek é/s 
gyümölcsöznek. A csűrben régi csép függ. Ma 
már nem használják, de milyen sokszor forgat-
ha t ta a gazda azelőtt. A fogany tyú ja már egé-
szen le van koptatva. Milyen nehéz lehetett ez 
a munka! Ma jobb dolguk van a falusi embe-
reknek. A pincénél talán még látható a föld-
a la t t i istálló bejárata. Ide menekültek elődeink 
az ellenség támadásai elől. A présházban több-
nyire ott van még egy szép, régi, kőből való 
borsajtó; ta lán még a dédapánk dédapja hasz-
nálta. 

H a a falusi templom öreg falai es kövei be-
szélni tudnának, mi mindent mesélhetnének! 
Különösen régi vártemplomok, melyeknek falain 
még láthatók a lőrések. Milyen sok vér foly-
hatot t el i t t a haza védelmében. Vasárnapokon 
és ünnepnapokon a templomban ott van az 
egész község, Isten áldását kérve nehéz munká-
jára . Többnyire a templom őrzi a falu egyetlen 
műemlékét: régi oltárképet vagy szobrot. Ezek 
és a régi templomi zászlók (esetleg céhzászlók) 
mily sokat beszélhetnek nekünk a falu múlt-
járól . 

Ma már csaknem minden faluban áll egy 
hősi emlékmű. Váj jon mit beszél a mi hőseink-
ről? Milyen hőstetteket v i t tek végbe a világ-
háborúban? Az emlékművet nemcsak az ő ne-
vük megörökítésére emelték, hanem azért is, 
hogy figyelmeztessen bennünket kötelességeinkre 
hazánkkal és nemzetünkkel szemben. 

Milyen sokat tudnak beszélni a múltról a mi 
régi útszéli keresztjeink és kegyképeink is. Kü-
lönösen, ha még ki lehet betűzni ra j tuk az egy-
kori felírásokat. Némelyik falu szélén kis ká-
polna is áll, amit egy véres háború, kolera-
veszedelem vagy más pusztító j á rvány elmul-
tával emeltek hálából valamelyik szentnek. 
Szörnyű csapások voltak ezek. S hányszor pusz-
t í to t ta el a verejtékes munka gyümölcsét egy-
egy jégvihar, sáskajárás, orkán. De elődeink, 
bízva az Üristen irgalmában, soha sem estek 
kétségbe. Mi se horgásszuk le a fejünket , ha 
megint egyszer rossz idők következnek. 

Gyakran fennmaradtak a faluban mondák; 
ezeket a falusi i f júsággal mind meg kell ismer-
tetni. Hiszen a monda nem hazugság, hanem 
költészet, akárcsak a példabeszédek és szólás-
mondások, amiket édesatyánktól és édesanyánk-
tól tanul tunk. Igazi költészet a népdalok, régi 
népszokások, népies táncok is. Ezeknek kul tu-
szát fenntar tan i a falusi i f j ú s á g körében egyik 
nagyon fontos hivatása az otthoni és iskolai 
nevelésnek. 

H a a falusi iskola ebben az irányban tevé-
kenykedik, akkor nem lehet azt a kifogást 
emelni ellene, hogy a nagyváros kedvezőtlen be-
folyásai ellen nem vértezi fel eléggé a falu népét, 
í g y olyan falusi if júságot lehet nevelni, amely 

nem nézi ellenséges szemmel az ú j í tásokat sem, 
de rendületlenül k i ta r t a családi és nemzeti 
hagyományok mellett és szívvel-lélekkel szol-
gálja hazá já t . 

TUDOMANX, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Lili Gonda: Methode dramatique. (Drá-
mai módszer.) Dudapest, 1936. Cserépfalvi ki-
adása. A f rancia nyelv taní tása gyermekjáté-
kok, tehát cselekvés és szemlélet ú t ján . Ezzel a 
könyvvel és módszerrel dr. Ferriére világhódító 
eszméje a cselekvő iskoláról alkalmazást nyer 
azon a területen is, mely eddigelé leginkább 
sínylette a dinamizmusnak, az életnek a hiá-
nyát. Mindnyájan keservesen endékezünk isko-
lai nyelvtanulmányainkra , a padban szorongva 
vívott örökös küzdelmekre a rideg formákkal , 
folyvást az emlékezet egyoldalú megterhelésé-
vel. Dr. Gonda Lili módszere felszabadí t ja a 
gyermekek testét-lelkét egyaránt: mozgalmas, 
vidám já tékokra fogja őket és ezenközben óva-
tosan adagol ja a nélkülözhetetlen alak- és mon-
dattani ismereteket, nemkülönben a közkeletű 
szókinqset. Tizenöt já ték van e könyvben, a 
szembekötősditől a kávéházasdiig, megannyi 
gyöngyszeme az eleven oktatás művészetének. 
A szók megértését és emlékezetbentartását je-
lentékenyen megkönnyíti Enyvvári Herber t 
cea 270 szövegközti, részben egész oldalt betöltő 
rajza. Valamennyi nyelvoktatónak melegen 
a ján l juk e könyv beszerzését s módszerének kö-
vetését. 

Kalló Ferenc: Nostalgia d'amore. Egy orvos 
beteg felesége mellett az életét és minden célját 
munkájában igyekszik megtalálni. Hiva tása az 
egész emberiség meggyógyításának vágyává 
magasztosul föl és egyéni t ragikumát rettenetes 
küzdelemmel igyekszik elfeledni. Már-már győz 
az orvos az ember fölött, amikor megjelenik a 
harmadik küzdelemben, a friss, egészséges ú j sze-
relem. Ennek a heroikus férf inak a küzdelme 
csak ezután lesz igazán küzdelemmé, a vér, ér-
zés, hivatás, házassági eskü és a szerelem küz-
delmévé. Hát térben a modern idők uszító pél-
dája, elől egy beteg asszony szanatóriumi ágya, 
ott vannak a hivatás és küldetés feladatai , itt 
van ez a hamvas fiatal , felkínálkozó szerelem. 
Pszichológiai mélységekbe vezet bennünket a 
könyv, a lélek ismeretlen területein já runk , az 
orvos küzdelmeinek ú j és új , de mégis oly-
annyira emberi fejezetei peregnek le előttünk. 
Amikor már-már őrületté fokozódik a nosztal-
gia a zavar ta lan boldogság után, a férfihoz 
méltó szerelem eléréséért, a hivatás látszik győ-
zedelmeskedni, a halott feleség árnyéka csak 
növeli kétségét, de a könyv utolsó lapja i a küz-
delmek végét is hirdetik, az összeboruló két ha-
talmas ember, mint a mai idők megcsúfolását 
szimbolizáló kivételes két emberpéldány, a ne-
mesebb lélek feltétlen győzelmének hi té t fejezi 
ki korunk zagyva, kuszált, enervált idejében. 

Kalló Ferenc ú j név a magyar irodalomban, 
ezután ismerni fogjuk. Első könyvével a leg-
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nemesebb igényeknek felelt meg, első könyvével 
a legkomolyabb íróink közé sorolhatjuk. Vára-
kozással nézünk további munkássága elé. 

A könyv a Ki rá ly i Magyar Egyetemi Nyomda 
kiadásában jelent meg. Ára fűzve 480 P, kötve 
6-40 P. 

A Hóman—Szekfű: Magyar Történet új kiadá-
sának I . és II . kötete nemrég hagy ta el a saj-
tót. Az átdolgozott két kötet tudós kultuszmi-
niszterünk, Hóman Bál in t munká ja . Az I. kötet 
az ősidőktől az Árpádház kihal tá ig tekinti át 
nemzetünk történelmét, a II . kötet Mohácsig. 
(Az utolsó fejezetet Szekfű Gyula írta.) Az első, 
ami a kötet olvasása után világosan áll előt-
tünk, Hóman világos, tárgyilagos előadására 
vonatkozik. Olyan kérdéseket t á rgya l minden 

kételyt eloszlatva, amelyekről ő előtte csak ho-
mályos sejtéseink voltak. A legrégibb idők ed-
digi mithikus köde Hóman kuta tása i nyomában 
maradék nélkül eltűnik és az ősmagyarok tör-
ténelme minden pont jában világosan áll előt-
tünk. A kötetek impozáns por t ré i a királyokról 
és vezéregyéniségekről önálló biográfiáknál is 
plasztikusabban, élőbben m u t a t j á k be őket s a 
könyv ezen részleteiben külön analízist végez-
hetnénk Hóman Bálint pszichológiai mélyen-
látásáról. Mint a legkiemelkedőbbeket, IV. Béla 
jellemzését és Nagy Lajos lelki egyéniségének 
ra jzá t említ jük. A t a t á r j á rás részleteinek ismer-
tetése, majd a főurak kiskirályságának részle-
tezése teljes korhűségre tan í tanak bennünket. 
A két kötet mint átdolgozott és bővített k iadás 
overtűrje, mindazokat a történeti igazságokat 

ft. X 

jnmt itwixrtgmúAűe i tr 
inauj íűf i mmus mjjp*i rcoi? 
rom gmtöio.ioc ronítoiaor 
ittmijöimfis r a x q á m o f r 

Nagyvárad alapítása. 
f Kálti Márkus 

Képes Krónikájából. 
Hóman—Szekfű : 
Magyar Történet képmelléklete. 
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magában foglalja, amelyek a történelem folya-
mán lassan kibontakoztak. S itt megint csak 
Hóman Bál int óriási történeti ismereteire kell 
hivatkoznunk. Ö meglát ta minden jelenségnek 
történeti értékét és úgy jellemzi, hogy az olvasó 
is vele együtt értékelhessen. Amint pereg előt-
tünk a történelem, úgy nő tiszteletünk vezetőnk, 
Hóman Bálint i ránt . Nem is tehetünk mást, 
mint a legnagyobb magyar könyvsikeren túl a 
legmaradandóbb magyar cselekedetet ünnepel-
jük a kötetek megjelenésében. 

Új magyar költők. (A Tanítás Problémái c. 
könyvsorozat 12. kötete.) Szerkeszti: Vajthó 
László. K iad j a a Ki r . Magy. Egyetemi Nyomda. 

Az „Új magyar költők" szerkesztői a könyv 
bevezetésében, illetőleg tájékoztatójában ismer-
tetik azt a célt, amely őket a könyv kradásában 
vezették. Meg aka r j ák ismertetni az utolsó ma-
gyar évtizedek magya r lírai költészetét minél 
olcsóbb gyűjteményből, minél több tanulóval. 

Tanár , taní tvány számára régóta szükséges 
könyv ez. A gyűj temény mitsem tud izmusok-
ról, költői iskolákról, mégis sikerülten képviseli 
a századvég és a X X . század legfontosabb irá-
nyait. A költőket nem muta tha t ja ugyan be ér-
tékük arányában, sa jnos a gyűjteményből so-
kunknak kedves költemények is hiányoznak, de 
a szerkesztőknek számolniok kellett azzal, hogy 
hány és milyen költemény közlésére kaptak jo-
got. A közlési engedélyt élő költőktől, jogutó-
doktól, kiadóktól a könyv szerkesztői jogdíj nél-
kül kapták, mert szándékuk a l t ru is ta s mert 
tankönyvpótló munkát végeztek. A könyv mi-
nél olcsóbb ára érdekében a szerkesztők szintén 
önzetlenül dolgoztak, a tiszta jövedelmet pedig 
nyomorgó költők megsegítésére ford í t ják . 

Az antológiában több-kevesebb s a költő egyé-
niségét jellemző költeménnvel a következők sze-
repelnek: Vajda János , Reviczky Gyula, Kom-
játhy Jenő, Endrődi Sándor, Ábrányi Emil, 
Kiss József, Makai Emil , Vargha Gyula, Kozma 
Andor, Szabolcska Mihály, Pa l ágy i Lajos, 
Zempléni Árpád, Londesz Elek, Gárdonyi Géza, 
Sajó Sándor, Heltai Jenő, Bárd Miklós, Telekes 
Béla, F a r k a s Imre, Harsányi Kálmán, Ady 
Endre, K a f f k a Margit , Szép Ernő, Kassák La-
jos, Füs t Milán, Móra Ferenc, Oláh Gábor, Ba-
bits Mihály, Kosztolányi Dezső, J u h á s z Gyula, 
Gellért Oszkár, Kemény Simon, Bodor Aladár, 
Falu Tamás, Ernőd Tamás, Nagy Zoltán, Gyóni 
Géza, Tóth Árpád, Sik Sándor, Lendvai István, 
Bende Mária, Zilahy Lajos, Nadányi Zoltán, 
Végvári, Áprily Lajos , Reményik Sándor, 
Tompa László, Erdélyi József, Szabó Lőrinc, 
Boross Sándor, Mécs László, Bnrta l is János, 
Sárközi György, Illyés Gyula és Gulyás Pál. 

A 400 oldalas ízléses kötet bolti á ra 2 P. 

Nótás Nagy Dezső: Dalbokréta. (A Magyar 
Zenealbum kiadása. Budapest . Ára: 2 P.) A te-
hetséges tanító-zeneszerzőnek tizenhat dala je-
lent meg ebben a kötetben. A dalok szövegét 
Melha Armandné, Fü leky József, F a r k a s Berta-
lan, Várhegyi Lajos, Kissné Tóth Laura , Berecz 
Bertalan, Fa rkas Andor, Baja Mihály, Antal 
Iván, Turán i T. Ferenc és Szalay József írta. 

Az ének és a zongorára í r t dallamok egytől-
egyíg kedvesek s az érzelmet kifejezőek. Lát-
szik, hogy szerzőjük mélyen átéli azt, amit ze-
neileg ki akar fejezni. Hisszük, hogy a tehetsé-
ges tanító-zeneszerző nótái szélesebb körben el 
fognak terjedni . 

Dr. Fekete László: A házinyúltenyésztés 
egészségtana. Az ól, takarmányozás, tenyésztés 
és nevelés egészségtana. A házinyulak betegsé-
gei. (A „Pátr ia" Irodalmi Vállalat és Nyomdai 
Részvénytársaság kiadása. Budapest. Ára 2;80 
pengő.) 

Ez a tenyésztők részére í ro t t tetszetős kiállí-
tású könyv első része a házinyúltenyésztés 
egészségtanát ismerteti és szakszerű leírását 
ad ja az ól, a takarmányozás, a tenyésztés és a 
nevelés egészségtanának, tehát felöleli a házi-
nyúltenyésztés valamennyi problémáját egész-
ségi vonatkozásban. 

A második rész a házinyulak származását, 
hasznosítását és fontosabb f a j t á i t ismerteti. Szól 
a közönséges házinyúlról, a hús- és prémnyulak 
jelentősebb fa j tá i ról , valamint a szőrnyulak cso-
port jának egyetlen képviselőjéről: az angóra-
nyúlról. 

A harmadik rész a házinyulak vizsgálatának 
és ápolásának módjá t t á rgya l j a s fontos utasí-
tásokat tar ta lmaz ar ra nézve, hogy a tenyésztő 
miként bánjon nyúljaival . 

Jl könyv negyedik része a házinyulak beteg-
ségének gyakrabban előforduló eseteit ismer-
teti meg a tenyésztővel. A járványos házinyúl-
betegségek és az azok ellen védő- és gyógyító-
eljárások részletes ismertetése után az emésztő-
szervek, légzőszervek, húgy- és ivarszervek, 
bőr-, idegrendszer és s z anyagforgalom beteg-
ségeinek leírása következik, majd külön fejezet 
tájékoztatja a tenyésztőt a mérgezések felisme-
réséről és gyógyításáról, valamint a fontosabb 
sebészi betegségek kezeléséről. 

A könyv ötödik része a házinyúltenyésztő 
gyógyszertárát ismerteti úgy, liogy a tenyész-
tők szakszerű felsorolását kapják annak, hogy 
milyen gyógyszereket ta r t sanak otthon készlet-
ben és milyen betegségek ellen milyen adagban 
és milyen módon alkalmazzák azokat. 

A sok szövegközti képpel díszített könyv tar-
talmánál fogva hézagpótló szerepet fog betöl-
teni a hazai szakirodalomban. Éppen ezért mél-
tán í r ta Nitsmann Jenő kir. gazd. tanár, a Győri 
Házinyúltenyésztő Egyesület elnöke a könyv 
előszavában, hogy: „a tenyésztés higiéniájának, 
a házinyulak gyakrabban előforduló betegsé-
geinek és azok gyógykezelésének, a tudomány 
mai ismereteinek megfelelő szakszerű, világos 
és áttekinthető ismertetését n y ú j t j a ez a könyv, 
mely gyakorlati és értékes tar ta lmánál fogva 
hasznos tanácsadója lesz a tenyésztőknek." 

A gyermek legdrágább kincse nem az ész, ha-
nem a szív. A legegyszerűbb ember is földön-
túli dicsfényben ragyoghat szíve nemességével 
és igazságával; túlragyoghatja az eszeseket és 
hatalmasokat, kiknek lelke sivár, kedélye sze-
gény, szíve üres. Fináczy Ernő. 
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K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Die Deutsche Schule. Szerk. K. Higelkc. Ki-

ad ja Klinghardt , Lipcse. 1936, júl.—aug. szám, 
305—416. lap. 

Ennek a 40. évfolyamban megjelenő folyó-
i ra tnak ez a kettős száma külön helyet, kellő 
mél ta tás t érdemel. Eredet i célkitűzését ideig-
lenesen mellőzve és keretét kibővítve, felette 
időszerű vállalkozást valósít meg. Az egy-
idejűleg Berlinben ta r to t t olympiai versenyek 
alkalmából a bennük megnyilatkozó jellemző 
nemzetközi szempontot domborít ja ki, amennyi-
ben 16 európai ország és az amerikai Egyesült-
Államok közoktatásügyének mai állapotát és a 
jövőre kiható irányelveit ismerteti nagy jában 
azonos terv szerint és a folyóirat rendeltetésé-
nek megfelelően különös tekintettel a népisko-
lára és a tanítóképzésre. A szerkesztő igen jól 
válogat ta meg munkatá rsa i t : részben az illető 
ország oktatásügyének hivatott képviselői, rész-
ben az ott fennálló német iskoláknak vezetői, 
cseretanítók, asszisztensek stb. Ez utóbbiaknak 
közleményei még azzal az előnnyel is já rnak , 
hogy mentek minden szépítgetéstől, nemzeti el-
fogultságtól, emellett a tárgyilagos kr i t ikát is 
szóhoz ju t ta t ják és az összehasonlítás termé-
keny ta la já t is megművelik. E tekintetben kü-
lönösen figyelemreméltó Brandschnak Komá-
niáról ír t tanulmánya, amely szinte át van 
szőve az erdélyi szászok régi és háborúelőtti 
fe j le t t iskolaügyére való utalásokkal. Ám a 
nemzeti kisebbségek iskoláinak ügyét sem ő, 
sem a lengyel és a csehszlovák részek szerzői 
nem teszik szóvá. A hazánkra vonatkozó részt 
Nyireő Éva í r ta alapos szaktudással, ügyesen 
tagoló beosztással és szinte kifogástalan német-
séggel a következő sorrendben: a közoktatás 
mai szervezete, a magyar iskolaügy áttekintése 
és felépítésének vázlatos szemléltetése, statisz-
t ikai adatok: iskolafenntartók szerint az isko-
lák és tanerők száma. Közben (1. 405. lap fent) 
igen helyesen utal Magyarországnak a tr ianoni 
békeszerződés ál tal elkövetett terület i és lakos-
ságbeli megcsonkítására. Ez a dolgozat a leg-
jobbak közül való és hazafias szempontból is 
osztatlan elismerésre szolgált rá. 

Az érdemes vállalkozás jelentőségét csak fo-
kozta volna az ezúttal mellőzött országoknak 
bevonása (Svájc, Hollandia, Jugoszlávia, Por-
tugália, Törökország, az északi államok és 
Oroszország, Japán) . De így is felette jól esik 
az az üde, közvetlen hang, amely a közlemé-
nyekből az olvasó felé árad. Akik a képviselt 
országok oktatásügyének mai állapotáról és 
előrelátható jövőbeli fejlődéséről röviden össze-
foglaló, de egyúttal tanulságos tájékoztatást 
óhaj tanak nyerni, ebben a ta r ta lmas füzetben 
hiány nélkül megtalál ják. 

Hans Denzer: Deutsche Arbeitserziehung. 
(Német munkára való nevelés.) Lipcse. Wun-
derlich 1936, 160 1., á r a 1 márka 80. 

Emil von Schenckendorff neves német peda-
gógus (1837—1915), aki nagy sikerrel buzgólko-
dott az i f júsági és népi játékok érdekében is, 

„Der praktische Unterricht" (A gyakorla t i t a -
nítás) című 1880-ban megjelent í rásával hazájá-
ban hata lmas lökést adott a munkataní tásnak, 
amelynek terjesztése és mélyítése érdekében 
külön bizottság jöt t létre. Ebből alakul t 1886-
ban a fiúk kézimunka-tanítását előmozdító 
német egyesület (Deutscher Verein für Kna-
benhandarbeits-Unterricht), amely utóbb a 
„Deutscher Verein für werktätige Erziehung'' 
címet vette fel és csaknem félszázados műkö-
dés u tán 1934-ben „önként" feloszlott. Ez az 
egyesület kettős célt tűzött maga elé: a munka 
elismerését, értékelését és az alkotó munka 
ápolását a német fo rma kialakulására irányuló 
törekvéssel. A címbeli munka szerzője, aki több 
mint 30 évi gyakorla t folyamán szoros kapcso-
latban áBt a munkára való nevelés eszméjének 
német vezető férf ia ival (1914-ben előadási kör-
ú t j án megfordult Bécsben, Budapesten és az 
erdélyi városokban), e könyvével méltó emlé-
ket állít az említett egyesületnek: részletesen 
mél ta t ja sikerekben gazdag tevékenységét, 
amely kezdettől fogva a nemzet és a nép erejé-
nek gyarapí tásá t tűzte ki zászlaj ára, „a ser-
dült nemzedék nevelését gyakorlati rátermett-
ségre, gazdasági teljesítményekre és az alkotó 
munka megbecsülésére". A könyv ennél többet 
is ad: nagy vonásokban tanulságos történeti 
át tekintést a német munkatanítás, munka-
iskola, műhelytaní tás fejlődéséről, ennek folya-
mán a felmerült ellenáramlatokról, túlzások-
ról, a kezdet tapogatódzó kísérleteiről, azokról 
a törekvésekről, amelyek az emberi munkának 
az iskola munkájába való szükségszerű be-
illesztéséről felmerültek stb. Mindezt a szerző 
három, pontosan elhatárolt időszakban t á r j a 
elénk a kezdettől a máig kialakult helyzetig: 
1875—1900, 1900—1911, 1911—1936. Régi kezdemé-
nyezés az 1775-ben alapított Industrieschule 
(Ipariskola), amelyet 100 év múlva az ú jabb 
mozg' lom követett. Mindkettő az életből, gaz-
dasági megfontolásokból indult ki és erre irá-
nyuló törekvéseit utóbb pedagógiai célkitűzés-
sel egészítette ki. A szerző mél ta t ja a tanuló 
vizsgáló, kutató tevékenységét, az alkotó 
munka jelentőségét az értelmi munka megala-
pozása és fejlődése érdekében és külön-külön: 
t á rgya l ja az iskolai kézimunka különböző 
nemeit (Arbeitsunterricht, Handfertigkeits-
unterricht, Werkunterricht). A zárszóban Hi t 
ler „Mein Kampf" c ímű könyvéből a következő 
idevágó részletet idézi: „A népi ál lamnak a 
munka fogalmával szemben egy elvileg ú j 
állásponthoz kell ju tnia . Szakítania kell, szük-
ség esetén évszázados nevelés segítségével, 
azzal a tévhittel, amely a testi tevékenységet 
lebecsülte. Az egyes ember munká j á t elvileg 
nem ennek a munkának faja, mineműsége sze-
rint fog ja értékelni, hanem teljesítményének 
alakjához és jóságához mérten." 

A nagy hozzáértéssel és lelkes hivatásszere-
tettel megír t könyvet, amely a német munkára 
való nevelés történetének mintegy monográ-
f iá ja , a munkataní tás folyton növekvő táborá-
nak hívei sok tanulsággal forgathat ják . 
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K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Mától kezdve nincs szekunda! 
A Miesiecznik Pedagogiczny f. évi októberi 

számában a következő, Kurjer Polski napilap-
ból átvet t magyar vonatkozású közleményt ta-
láljuk. 

Az egyik budapesti fiúiskolában a következő 
felírás volt olvasható a napokban: 

— Mától kezdve nem lesznek rossz jegyeid. 
Az osztályok közötti biztosító-intézet bebiztosít 
téged a szekundák ellen. A nagyszünetben 
Katsch Edvin, ötödikes tanuló fogadja a jelent-
kezéseket. 

A tizenötéves Katsch Edvin valóban zseniális 
fiú. \ valószínűleg kiváló, tehetséges fiú, a 
maga nemében egyedülálló biztosító-intézményt 
nyitott. Mobilizálta az összes budapesti gimná-
ziumokban levő tanulókat . Gyakorlatokat, fel-

adatokat és tételeket i ra t velük. Esetenkint 
fizet nekik ezért. Ezeket a dolgozatokat és fel-
adatokat osztja azután szét a gyengébben ta-
nulók, a „biztosítottak" között az ő nagyszerűen 
fejlődő biztosítási intézetében. Ezekért a „pus-
kákér t" nem vesz el már semmit, megelégszik 
a dí jakkal , amit a tagok minden hónapban fizet-
nek neki. 

A kis Katsch Edvin nagy közkedveltségnek 
örvend szülővárosában. A felnőttek, akik isme-
rik ennek a nem mindennapi biztosító-intézet-
nek a társaságát, nagyszerű jövőt jósolnak 
Katsch Edvinnek. Csak nem lehet tudni , hogy 
mit mond erre az a gimnáziumi tanár i kar, 
ahová Katsch is j á r . . . (Természetes, hogy erről 
a biztosító-intézetről Budapesten mit sem tud-
nak.) 

Középiskolai reformok Olaszországban. 
A kirá lyi rendelettörvénnyel most szentesí-

tett középiskolai reformok a jövő iskolai évben 

Az esztergomi 
királyi kápolna bejárata. 

Hóman Bálint 
és Szekfű Gyula: 
Magyar Történet 
I. kötetéből. 
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lépnek életbe. E törvény újabb lépést jelent az 
egységes alsófokú középiskola megvalósítása 
felé, amennyiben a gimnázium (ginnasio), reál-
gimnázium (liceo scientifico), reál iskola (istituto 
tecnico) és tanítóképző-intézet (istituto magis-
trale) alsó három osztályában teljesen azonos 
lesz a tananyag, sőt a negyedikben is csak cse-
kélyebb, könnyen áthidalható különbözetek mu-
tatkoznak és a lényeges eltérések a középfokú 
iskolák tantervében tulajdonképen csak az ötö-
dik évben következnek be. 

Jelentős ú j í t ás t hoz a szóbanforgó reform az 
évenkint 30 órára rúgó elméleti és gyakorlat i 
„katonai kul túra" tanfolyamával . Az ú j r a fel-
éledt római impérium szellemében pedig a latin 
nyelv oktatásában az élőbeszédnek is fog sze-
rep jutni, emellett azonban a természettudo-
mányi tárgyak intenzívebb t an í t ásá ra is törté-
nik intézkedés. A túlterhelés elkerülése céljá-
ból az ú j reform az iskolai és házi írásbeli gya-
korlatok számát jelentékenyen leszállítja. A 
történelem és fö ldra jz taní tásában erősen ki-
domborodik a nemzeti szellem. 

Lengyel pedagógiai enciklopédia. 
Encyklopedja Wychowania St. Lempicki ta-

ná r szerkesztésében megjelent a lengyel peda-
gógiai lexikon 1. kötete (Warszawa, 1933—36, 
960 lap), amelynek munkatársai a lengyel peda-
gógiai világ leghivatásosabb képviselői. A nagy-
szabású munka az ú j mozgalmaknak teljes mél-
tánylásával nagy hasznára lesz a folyamatban 
levő iskolareformnak. Az alapvető cikkek közül 
a következőket emlí t jük. Myslakowski: Nevelés-
tudomány, módszerei és helye a tudományok 
rendszerében. Egyetemes pedagógia. Dybowski: 
A nevelésnek élet tani alapjai. Bykowski : A ne-
velésnek embertani alapjai. Gottlieb: A nevelés-
nek szociológiai alapjai . Baley: A gyermekek 
és serdülők karakterológiája és tipológiája. 
Ko t : A nevelésnek mint tá rsadalmi funkciónak 
története. (Bulletin du B. 1. É.) 

Argentina. 
Buenos Ayresben megnyílt a kizárólag ta-

nulóknak rendelt első szépművészeti múzeum, 
amelyet az 1935-ben elhúnyt h í res argentínai 
festőről, Fernando Faderről neveztek el. Festők 
és szobrászok eredeti műveikkel ajándékozták 
meg a múzeumot, amely külön helyiségben ta-
lált otthonra és nagyban fog hozzájárulni a ser-
dülő nemzedék művészeti érzékének fejleszté-
séhez. 

Svájc. 
A szellemi és tes t i fogyatékosok kiképzésével 

foglalkozó tanerők és intézmények (utóbbiak 
nagyobbára magán jellegűek) szorosabb együtt-
működése érdekében még 1920-ban egy köz-
ponti egyesület alakult, amely mostanában a 
„Pro infirm is" nevet vette fel. 

A gyermektanulmány az angol szépirodalom 
tükrében. 

A Pázmány Pé t e r tudományegyetem angol 
intézetének első kiadványaként most jelent meg 
az „Angol filológiai tanulmányok" című kötet 

(1936, 128 lap). Ebben a tudományos és külföldi 
vonatkozásaiban jelentős kiadványban minket 
különösen az érdekel, hogy Martos Nóra : 
„Child-Psychology in the Novels of the Victo-
rian Age" (Gyermeklélektan a Victoria-kor 
novelláiban) című tanulmányával doktorátust 
nyert . Angol nyelven közölt t a r t a lma a követ-
kező: Szerző k imuta t ja , hogy a Victoria-kora-
beli novella- és regényírók úttörői voltak a 
tudományos gyermektanulmánynak: Dickens, 
Thakeray, George Eliot stb. munkái t a jellem-
vonásokra való különös tekintet tel elemzi és 
ezzel megvi lágí t ja a X I X . századbeli angol 
szépirodalomnak álláspontját a gyermekekkel 
szemben. Az uralkodó romant ikus és szenti-
mentális, racionális és metafizikai irodalmi be-
folyás mindenkor kimutatható a megfelelő 
gyermektípusokban. A szerző főleg két külön-
leges i rodalmi gyermektípust különböztet meg: 
az eszményi (ideális) és a valóságos (reális) 
típust, amelyeken belül helyet foglal a szen-
vedő, a félreértet t , a szeretetre vágyó, az iskolai 
és a csavargó gyermek. Mindezekről részletes 
leírást kapunk a Victoria-kor társadalmi hát-
terével kapcsolatban. A szépirodalomnak ilyen 
gyermeklélektani elemzésével nálunk is talál-
kozunk: Herczeg Ferenc gyermekkori Vissza-
emlékezéseivel kapcsolatban legutóbb Kornis 
Gyula adott er re mesteri útbaigazí tást és példát. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A felsőhevesi espereskerület rk. tanítói köre 
okt. 22-én Pé te rvásárán ta r to t t a ezévi rendes 
közgyűlését. A Veni Sancte u tán a közgyűlést 
Ké/pes József espereskerületi tanfelügyelő nyi-
totta meg és üdvözölte a csaknem teljes szám-
ban megjelent kerületi tanítóságot és papságot. 
Gondolatokban gazdag beszédében kifejtette, 
hogy mit vá r az egyház a Krisztus és fa lu 
vezéreszméjétől. 

Utána t isztúj í tás során a nyugalombavonult 
Vadassy Norber t recski kántortaní tó helyére 
Inczédy Gyhla fedémesi kántortanítót válasz-
tották meg világi elnöknek. 

Ezután Gál Miklós istenmezejei tanító ta r -
tott előadást a vázlatkészítés szükséges voltá-
ról és annak helyes készítési módjáról. U t á n a 
a bemutatot t vázlat a lapján Rákóczi F e r e n c 
erdőkövesdi kántortanító tar to t t mintataní tást 
a ta tár já rásró l . Az előadás és tanításhoz Képes 
József esperes és Beiöhmann Tivadar isk. fel-
ügyelő szóltak hozzá. Elismerőleg nyilatkozva 
az alapos felkészültségről és hozzáértésről. Vé-
gül Timer I s tván pénztáros jelentése u tán a 
Himnusz eléneklésével a közgyűlés véget ért. 

A Tolnavármegyei Általános Tanítóegyesület 
közgyűlése. A Tolnavármegyei Általános Ta-
nítóegyesület november 5-én ta r to t ta meg Szek-
szárdon a «vármegye közgyűlési termében évi 
rendes közgyűlését, melyen a szokatlan nagy 
számban összesereglett vármegyei tanítóságon 
kívül megjelentek dr. vitéz Thuránszky László 
Tolna vármegye főispánja, dr. Berezel Béla alis-
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pán, dr. Halmon Andor tanügyi tanácsos, kir. 
tanfelügyelő, a környékbeli községek több lel-
késze, a szekszárdi összes tanintézetek igazgatói 
és a helybeli intelligencia számos tagja . A Him-
nusz elhangzása után Pákai Mihály egyesületi 
elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg a 
nemzet nagy halott járól , Tolna vármegye szü-
löttjéről és büszkeségéről, a murgai tanító nagy 
fiáról: Gömbös Gyula miniszterelnökről, majd 
üdvözölte a vármegye főispánját és al ispánját , 
dr. Halmos Andor Tolna vármegye népszerű 
tanfelügyelőjét, majd meleg szavakkal köszönti 
Drozdy Gyulát, a Néptanítók Lapja főszerkesz-
tőjét, mint a tanítók taní tóját . A ta r ta lmas el-
nöki megnyitó után, Major Imre Fácánkert— 
Kajmádpusz ta i igazgató-tanító ta r to t ta meg em-
lékbeszédét vitéz j ákfa i Gömbös Gyula minisz-
terelnök, egyesületi díszelnök felett. A mély ha-
tást gyakorolt emlékbeszéd után elnök a mély-
séges gyász jeléül a közgyűlést öt percre fel-
függesztette. Szünet u tán Drozdy Gyula a Nép-
tanítók Lap ja főszerkesztője tar tot ta meg elő-
adását: „A taní tásra való előkészülés és a váz-
latkészítés módjáról". A téma, mely a vármegye 
tanítóságát oly nagy számban hozta össze, nagy 
érdeklődést vál tot t ki. Drozdy másfélórás elő-
adásban mesterien és színes képekkel tarkí tva 
fejtegette és győzte meg hallgatóságát, hogy a 
súlypont nem a vázlatkészítésen van, melyet a 
tanítóság tévesen értelmezett, hanem, a tan í tás ra 
való lelkiismeretes előkészülésen, mely egyrészt 
a tanítási eredményt, másrészt a taní tó lelki 
nyugalmát is biztosítja. 

A tanulságos és meggyőző előadás után az 
előadót a közgyűlés lelkes ovációban részesí-
tette. Előadás után dr. Halmos Andor tanügyi 
tanácsos kir. tanfelügyelő meleg szavak kísére-
tében adta át Drozdy Gyulának az egyesület 
égisze alatt működő „Vas Gereben I rodalmi és 
Művészeti Kör" tiszteletbeli tagságáról szóló dí-
szes oklevelét. 

A közgyűlés ezután König Géza egyesületi fő-
jegyző indí tványára nagy lelkesedéssel válasz-
totta dísztagjaivá dr. Tasnády Nagy András ál-
lamtitkárt , dr. Kósa Ká lmán miniszteri taná-
csost, dr. vitéz Thuránszky László főispánt, dr. 
Balassa Brúnó tankerület i kir. főigazgatót, dr. 
Perczel Béla alispánt és dr. Hagymássy Zoltánt 
Tolna vármegye nyugalmazott főispánját . 

A választmány javaslatainak előterjesztése 
során a közgyűlés a „dr. Halmos Andor alapít-
vány" ezévi kamatai t Németh Mihály paksi köz-
ségi tanító egyetemi hallgató fiának s a vár-
megye közönsége által felajánlot t kul turá l is ju-
talomdíjakat Geyer József paksi r. k. iskola 
igazgató s Tóth Nándor bátaszéki községi iskola 
igazgatónak ítélte oda, míg Dlusztus Imre bony-
hádi tanítót segélyben részesítette. 

A Szatmári Református Egyházmegyei Ta-
nítóegyesület október hó 5-én, Fodor Jenő fehér-
gyarmati igazgató elnöklésével Fehérgyarmaton 
tar tot ta évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen 
az egyesület tagja in kívül megjelentek: Ormós 
Lajos ORTE elnök, Kósa Zsigmond tanügyi elő-
adó, dr. Eröss Arisztid tanügyi fogalmazó. Papp 
Ignác körzeti iskolafelügyelő s a lelkészi kar 

több tagja. Közgyűlés előtt az egybegyűlt taní-
tóság istentiszteleten vett részt. A Hiszekegy 
elhangzása u tán Fodor Jenő elnök megnyitójá-
ban a korszerű nevelés problémáit fejtegette. 
Előterjesztéseiben ki tért mindazokra az erkölcsi 
és anyagi kérdésekre, amelyek a magyar, köze-
lebbről a felekezeti és főleg az értékegységes 
tanítóságot érdekli és — sajnos — már évek 
óta foglalkoztatják. Kegyeletes szavakkal emlé-
kezett meg halot tainkról : dr. Baltazár Dezső 
püspökünkről, Géder Róza volt nábrádi tanító-
nőről. Dr. Erőss Arisztid tanügyi fogalmazó a 
vármegyei királyi tanfelügyelő üdvözletét tol-
mácsolta, kérte a tanítóságot — mint hűséges 
munkatársa i t —, hogy szeretettel neveljék a 
reá juk bízott m a g y a r gyermekeket. Ormós La-
jos ORTE elnöke felszólalásában a súlyos 
anyagi helyzetben élő felekezeti tanítótestvéreit 
további lelkes munkára , türe lemre kérte. Be-
rényi Sándor nagyszekeresi taní tó „A fogalma-
zás taní tása" címmel értekezett. A hallgatóság a 
szépen kidolgozott, teljesen gyakorlat i i rányt 
muta tó előadást figyelmesen ha l lga t ta végig. 
B a r t h a Ferenc porcsalmai igazgató-tanító a lel-
készek és tanítók együttműködésének szüksé-
gességéről ta r to t t előadást s indítványozta egy 
becsületszék feláll í tását . 

Általános tanítógyűlés Veszprémben. Veszp-
rém vármegye Általános Tanítóegyesülete no-
vember hó 4-én ta r to t t a rendes közgyűlését, 
amelyen a tagok nagy számmal jelentek meg. 
A gyűlésen megjelent Péterhidy József székes-
fővárosi igazgató, az Országos Tanítószövetség 
képviseletében, továbbá Lányi Árpád ny. ezre-
des, a TESz képviseletében, valamint a helyi 
előkelőségek számos tagja, élükön vitéz dr. Jé-
key Ferenc főispánnal. Bálint Pé te r veszprémi 
rk. igazg.-tanító, az Általános Tanítóegyesület 
elnöke megnyitója u tán üdvözölte dr. Gallay 
Rezső kir. tanfelügyelőt, aki elsőízben vesz részt 
a Tanítóegyesület közgyűlésén. Dr. Gallay Rezső 
vármegyei kir. tanfelügyelő az üdvözlésre vá-
laszolva kijelentette, hogy mivel a tanítói 
munka ma nemzetvédelmi feladat tal is bővült, 
csak azt a tanítói munká t fogja értékesnek el-
ismerni, amely az egységes nemzeti közszellem 
kialakítása, a nép szellemi és gazdasági, vala-
mint szociális téren való vezetése és gondozása 
szempontjából egyarán t értékes és minden te-
kintetben a nemzet és az ország fölemelését 
szolgálja. Ennek a munkának az isteni és fele-
barát i szeretet jegyében, a Tanterv és Utasí tás 
szellemében kell folynia. Végül felhívta a taní-
tóságot a hazafias érzés intenzívebb ápolására 
és lelkiismeretes további munkálására . Lányi 
Árpád ezredes, a TESz társelnöke, a TESz mű-
ködéséről és célkitűzéséről tá jékozta t ta a taní-
tóságot. Dr. Pákay Zsolt tanügyi segédfogal-

' mazó ezután „Irányelvek a közrég monográfin-
készítéséhez" címen értékes előadást tartott , 
hogy a tanítóság kellő felkészültséggel tud ja a 
községi monográfiák elkészítését elvégezni. 
Péterhidy József a Tanítók Országos Szövetsé-
gének célkitűzéseit és működését ismertetve, 
buzdította a tanítóságot az összefogásra és az 
Általános Tanítóegyesületekbe való tömörii-
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lésre. Ezután Bálint Pé te r elnök jelentette be, 
hogy a Tanítóegyesület Örvényesen ingatlant 
vásárolt , amelyet pedagógusok között óhaj t par-
cellázni és ezáltal a Balaton mellett Gárdonyi-
telepet kíván létesíteni. A közgyűlés ehhez a 
felhatalmazást egyhangúlag megadta. A pénz-
táros és számvizsgálók jelentése u tán a király-
dí jas veszprémi da lárda adott elő három ének-
számot, melyért dr. Gallay Rezső kir. tanfel-
ügyelő mondott köszönetet Gaál Sándor ny. ig.-
tanító, országos karnagynak. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Hogyan működik a pedagógiai szeminárium 
Balmazújvároson? Balmazújvároson 34 tanító 
van. Ezek a tanítók és tanítónők — a hivatalos 
pedagógiai szemináriumok célkitűzése alapján 
— helyi szemináriumot szerveztek. A szeminá-
r ium munkája állandó. A közös munkában 
mindenki rátermettsége szerint vesz részt. 
Háromhetenként összejövetelek is vannak, me-
lyeken elméleti előadás, gyakorlat i tanítás, bí-
rálatok, könyv- és folyóiratszemle, a kész fel-
adatokról való beszámolás kerül napirendre. 

A szeminárium nevelési, tanítási és módszer-
tani kérdésekkel foglalkozik. Az összejövetel 
középpontja a gyakor la t i tanítás, melyet min-
den esetben ugyanarról a tárgyról elméleti elő-
adás előz meg. I t t az előadó a Tan te rv és Uta-
sítások fontosabb irányelveit, személyes ta-
pasztalatait ad ja elő. Arra is fe lhívja a szemi-
nár ium figyelmét, hogy melyek lesznek azok 
a fontosabb mozzanatok, amelyekre a másik 
tanító, aki a gyakorla t i taní tás t vezeti, r á akar 
mutatni . A gyakorlat i tanítás u tán részletes 
bírálat van. 

Az állandó szemináriumi munka különösen 
a taní tás eredményességét és megkönnyítését 
elősegítő eszközök készítésében ée gyűjtésében 
nyilvánul meg. I t t aztán mindenki tervszerűen 
vesz részt a munkában. Egyesek földrajzi 
szemléltető eszközöket készítenek, mások gyűj-
tenek. (Képes levelezőlapok.) Vannak régiség-
gyűj tők. (Egy év alat t több mint 300 régi pénz 
gyűl t össze.) Az ilyen munkában a gyermekek 
is részt vesznek, a tanítók inkább csak rend-
szerezik a gyűj teményt . 

Szemináriumi munka volt az énekanyag 
összeállítása. Figyelembe vette a szeminárium 
a Tanterv és Utasí tások rendelkezéseit s a 
helyi tanmenet összeállításánál aszerint já r t 
el. Minden osztály anyagának negyede helyi 
népdalokból, negyede a ha tárban elterülő hor-
tobágyi puszta pásztornótáiból, negyede általá-
nos értékű magyar népdalokból, negyede haza-
f ias dalokból tevődött össze. 

Vannak, akik kötelességüket abban lát ják, 
hogy a vegytani és természettani kísérleti esz-
közöket készítik el. 

A szeminárium néhány t ag ja a község mo-
nográ f iá já t szerkesztette meg. Ezeket az alap-
munkákat évente módosítják, az állandóan vál-
tozó viszonyok szemmeltartásával. így mindig 

valóságos állapotképet lehet nyerni a község-
ről, melynek élete sok-sok változatban és mó-
don az iskolai t an í tás anyagát képezik. 

Vannak, akik a tanító táblai ra jza inak elő-
ra jza i t gyűj t ik össze; mások táblázatot készí-
tenek a Néptanítók Lapjában megjelent gya-
korlati tanításokról. Ezek állandóan kéznél 
vannak s bőséges támpontot nyú j t anak egy-
egy tanegység tárgyalásánál . 

A szeminárium oly széleskörű munkásságot 
fe j t ki, hogy abban mindenki részt vehet, ha 
dolgozni akar. Aki meg dolgozik, mindig ú j abb 
és ú jabb célt tűz ki magának. Segít a gyengéb-
ben, magát erősíti és tudatosan neveli a ma-
gyar i f júságot . 

H Í R E K 

Benedek Sándor volt vallás- és közokta-
tásügyi ál lamtitkár emlékezete. 

A Budai Polgár i Kör kisbaconi Benedek Sán-
dor emlékére gyászünnepélyt rendezett, ame-
lyen az emlékbeszédet Huszka János dr. vallás-
és közoktatásügyi osztálytanácsos tartotta. 

Az emlékünnepély a hálás kegyelet szárnyán 
visszavezet bennünket a múltba, hogy a nagy, 
nemes és példás életen felemelkedve, lelkünket 
a jövő építgetése közben erősítsük, munkaked-
vünket fokozzuk. 

Benedek Sándor élete olyan nyitott könyv 
előttünk, amelynek minden egyes lapjáról a 
hazaszeretettől és mélységes vallásosságtól át-
hatot t szakadat lan munka tá ru l elénk. Ravasz 
László püspök halot t i beszédeben ezekkel a találó 
szavakkal jellemezte egyéniségét: „Ö az Isten-
nek olyan alkotása volt, akiben az észnek és a 
szívnek, a külsőnek és a belsőnek, a nagynak 
és a kicsinynek, a mindennapinak és az ünnepi-
nek az ellentéte oldódott fel egy bölcs és szere-
te t re méltó összhangban." Erről az összhangza-
tos emberről mondotta Iluszka János dr. emlék-
beszédében, liogy: „Vigasztalásul jó tudni, hogy 
azt, akiben annyi igazi érték volt, nem nyeli el 
örökre a sír, mikor hamvait a földbe teszik, 
mer t a szellemi nagyság örökéletű. A lélek, 
amely az élő emberrel szárnyal, az elme, amely 
gigant ikus gondolatok tüzétől izzott, a szív, 
amelyet az isteni szeretet heve dobogtatott, — 
alkotásokban, eszmékben tovább él. Tovább él 
más emberek gondolkozásában, lelkében, szívé-
ben és emlékezetében." 

Benedek Sándor 1854-ben régi székely nemesi 
családban született. A jogot az ősi debreceni 
főiskolán végezte. Tanulmányainak befejezése 
után, előbb a pénzügyigazgatóságnál, majd a 
pénzügyminisztériumban lett fogalmazó. Innen 
a közigazgatási bírósághoz került , miniszteri tit-
ká r i minőségben. 1893-ban pénzügyigazgatóvá 
nevezték ki s ugyanakkor a kir. tanácsosi címet 
kapta . 1895-ben miniszteri osztálytanácsos lett, 
két évre rá pedig a kir. közigazgatási bíróság-
nál ítélőbíró. A közigazgatási szakirodalomnak 
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igen buzgó munkása volt. Könyvei még most is 
kiváló for rásmunkákul szolgálnak. A „Magyar 
Köz igazga tás inak csaknem bárom évtizeden át 
volt szerkesztője, a Magyar Jogászegylet pénz-
ügyi szakosztályának pedig elnöke. Benedek 
Sándor a közügyeknek állandó és közszeretet-
ben álló munkása volt. Székesfővárosi bizott-
sági tag, a I I I . ker. iskolaszék elnöke, s társ-
elnöke volt az Állami Tisztviselők Országos 
Egyesületének, amely tisztségben kifej tet t ered-

ményes munkássága az állami tisztviselői kar 
rokonszenvének középpontjába juttatta- Az egy-
házi közéletben is nagy tevékenységet fe j te t t ki. 
Református egyházmegyei és egyházkerületi 
tanácsbíró, a dunamellóki re formátus egyház-
kerület főjegyzője volt. Tag j a volt az egyete-
mes konventnek és az országos zsinatnak. A 
budai ref. egyház presbiterének, a tolnai ref. 
egyház pedig világi gondnokának választotta. 

Benedek Sándort a király 1913-ban, Jankovich 
Béla miniszter előterjesztésére, vallás- és köz-
oktatásügyi á l lamti tkárrá nevezte ki. Egyéni-
ségére nagyon jellemzők azok a szavak, ame-
lyekkel a minisztérium tisztviselői karának üd-
vözlésére válaszolt. Azzal kezdte, hogy bíró volt 
s kielégítette lelkét az a magasztos feladat, 
hogy az állam és a közönség között való jog-
vi tában a hata lmas ál lammal szemben is sike-
rül t érvényre emelnie az igazság erejét. Jól 
t u d j a — mondotta —, hogy a kultuszminiszté-
r iumban kétszeres feladat vá r rá, de bízik a 
jó Istenben s a maga akaraterejében, hogy si-
kerrel szolgálhatja nemcsak az igazságot, ha-
nem a ku l tú ra fejlesztésének érdekeit is. Szív-
vel és lélekkel jöttem a kultuszminisztériumba 
— mondotta —, mert tudom, hogy szívhez csak 
szív talál ja meg az utat. 

Benedek Sándor kultuszál lamti tkársága a la t t 
készült a tanítói, óvónői és a gazdasági szak-

tanítók fizetésrendezéséről szóló törvényjavas-
lat, amelyben az ő szociális érzéke és a tanító-
ság i rán t i szeretete vonul végig. Az ő állam-
t i tkársága alat t készültek a pozsonyi és debre-
ceni egyetemek megnyi tására vonatkozó ren-
delkezések, amelyek magukon viselik Benedek 
Sándor tudományszeretetét, finom kul turá l i s 
érzékét. 

Benedek Sándor á l lamt i tkár t a király 1914 no-
vemberében a közigazgatási bíróság másodelnö-
kévé nevezte ki. Ö azonban ebben a méltóságá-
ban is mindig a legnagyobb érdeklődéssel és 
ügyszeretettel támogat ta a magyar közoktatás 
ügyét, sőt nyugalomba vonulása után is a leg-
nagyobb odaadással foglalkozott a közügyek-
kel. 

Benedek Sándor kiemelkedő t ag ja volt a 
békeidők főrendiházának, majd később a felső-
háznak. 1933-ban a Kormányzó Űr Őfőméltósága 
az I. oszt érdemkereszttel tüntet te ki. 

Benedek Sándor 82 éves korában távozott el 
az élők sorából. Távozása olyan volt, „mint egy 
szelíd naplemente egy gazdag élet után". Emlé-
két a közoktatás minden munkása szeretettel 
őrzi. 

Mit tartalmaz a földrajz-tankönyv a felvidéki 
magyar iskolákban? A P rága i Magyar Hír lap 
ismerteti a felvidéki magyar polgári iskolák 
számára kiadott hivatalos fökirajzkönyvet. A 
tankönyv iskolapéldája annak, hogyan nem 
szabad magyar gyermeknek földrajzot tanítani . 
Mit használ, ha a magyar gyermek a Csallóköz-
ről s annak vízrajzáról ilyeneket t anu l : „A 
Velky Zitny Ostrov a Velky Duna j ál ta l alko-
tott sziget. A Maly D u n a j nem hajózható." Vagy 
a Vág folyásáról : ,.A Váhnak két ága van, a 
Biely és Cerny Váh, amely Komarno mellett a 
Maly D u n a j b a ömlik." Hogyan várhassunk a 
magyar gyermektől — kérdi a lap •—, aká r ma-
gyar helyesírást is, amikor Csák Máté is Matej 
Cák lett a tankönyvben1? Váj jon kinek vét vele 
a magyar tanuló, ha a magyar nevekkel is tisz-
tában van és tudja , hogyan nevezik magyar 
nyelven Érsekú jvár t és Rozsnyót? 

Megjelentek a Népiskolai Egységes Vezér-
könyvek újabb kötetei. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr megbízásából írt s az Orszá-
gos Közoktatási Tanács által megbírál t Nép-
iskolai Egységes Vezérkönyvek sorozatában a 
következő vezérkönyvek jelentek meg: Drozdy 
Gyula: A földrajz tanítása a IV. osztályban. 
Kaposi Káro ly és Stolmár László dr.: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek tanítása a III. és 
IV. osztályban. Szalatsy Richárd és Ferenczi 
István: A történelem és polgári jogok és köte-
lességek tanítása az V—VI. osztályban. A vezér-
könyvekben az egész évi anyag tanmenet sze-
r int és minta taní tásokban van kidolgozva, tehát 
nyú j t j ák a tárgyi és pedagógiai ismereteket is, 
ami a t an í t á s ra való előkészülést nagyban meg-
könnyíti. (A vezérkönyvek részletfizetésre is 
megrendelhetők a Kir . Magyar Egyetemi Nyom-
dánál, Múzum-körút 6.) 
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Országzászlószentelés Kistemplomtanyán. Kis-
templomtanya hazaf ias polgársága a nagyszám-
ban megjelent vendégek részvételével a Kiskun-
clorozsma Külterületi állami elemi népiskolai 
tantestület kezdeményezésével alkotott ország-
zászlót most avat ta fel. Az ünnepséget a kis-
templomtanyai róm. kath. templomban bemuta-
tott szentmise és szentbeszéd vezette be, melyet 
Cser József róm. kath. plébános tar tot t . A temp-
lomot színültig töltötte meg a hívők lelkes se-
rege, kik a mise u t án az országzászlóhoz vonul-
tak. Az avatást a Himnusz lélekemelő hangja i 
vezették be. Ezután Szeder J á n o s országgyűlési 
képviselő lépett az emelvényre s emlékezett meg 
az országzászló jelentőségéről, kiemelve a ma-
gyar katonák hősiességét a vi lágháborúban; 
m a j d a tanítóság nemzetépítő munkájáró l szólt. 
Utána Eberhardt J á n o s az országzászló nagybi-
zottságának társelnöke tartotta meg ünnepi be-
szédét, megemlékezve Urmánczy Nándor orszá-
gos elnök kiváló személyéről, kinek rövid öt évi 
munkálkodása a la t t ez a 260-ik országzászló ha-
zánkban. Kiemelendő Grulich Tibor gimnazista 
és Farkas Mihály levente szavalatai, melyet 
Zádori Ferenc kül terület i állami elemi iskola-
igazgató és iskolafelügyelő, zászlót átvevő ma-
gas szárnyalású beszéde követett. A gyönyörű 
ünnepélyt a kistemplomi gyermekkar ének-
hangja , majd a kistemplomi vegyeskar Hiszek-
egy éneklése és az őrségváltás és tisztelgő fel-
vonulás a zászló előtt, fejezte be. A kistemplomi 
gyermekkar gyönyörű énekszámai özv. Sípos 
Józsefné sz. Horvá th Ilona tanítónő kiváló mun-
kásságát dicsérik. 

Az Országos Gárdonyi Társaság il936. évi no-
vember hó 12-én a P á t r i a Magyar írók, Hír lap-
írók és Művészek Klubjában, a nagy író halá-
lozási évfordulójának emlékére Gárdonyi-em-
lékünnepet tar tot t , melynek műsora a követ-
kező volt: 1. A gyermek Gárdonyi. Elnöki meg-
nyitó. Tartot ta : Simon Lajos, az Orsz. Gárdonyi 
Társaság elnöke. 2. Gárdonyi lelkülete. Tanul-
mány. í r t a és felolvasta: dr. Fitos Vilmos, a 
Társaság alelnöke. 3. Gárdonyi emlékezete. Köl-
temény. í r t a és előadta: Fehér Tibor, a Társa-
ság tagja. 4. Gárdonyi verseire megzenésített da-
lok. I. (Fehér az én rózsám háza, Nézz fel ked-
ves a szemembe, Tátika, Somló, Badacsony.) 
Zenéjét szerezte: Ságody Otmár, a Társaság 
tagja . A dalokat énekelte: dr. Imre Vince 
operaénekes. 5. Csordásék karácsonya. Gárdonyi 
Géza elbeszélése. Felolvasta: Vághy Panni szín-
művésznő, a Társaság t i tkára. 6. Gárdonyi köl-
teményeiből szavalt: Kondói Kiss Jenő szín-
művész. 7. Gárdonyi verseire megzenésített da-
lok. I I . (Meg kell válni a falutól, Magányos fa 
a pusztába álldogál, Nem nézett rám ez a kis-
lány.) Zongorán kísér te a szerző, énekelte dr. 
Imre Vince operaénekes. 8. A székesfőváros 
Gárdonyi- jutalomdíjának kiosztása. 9. Zárószó. 
Es te a Pá t r i a Klub külön termében tartot t ün-
nepi vacsorán, a Gárdonyi-emlékserleggel az 
ünnepi beszédet dr. Gorzó Nándor, a Társaság 
t ag j a mondta. Ugyanakkor köszöntötték a Tár-
saság legutóbb beválasztott t ag ja i t . 

Halálozás. Szirbek József, Székesfehérvár szab. kir. 
város népiskoláinak ny. felügyelő-igazgatója, folyó évi 
október 23-án kínos szenvedés után életének 71. évében 
meghalt. Az elhunyt 40 évig működött népoktatásunk 
terén, ebből 37 évet töltött Székesfehérvár város szol-
gálatában, melynek elemi iskoláinak ügyét 12 évig mint 
felügyelő-igazgató vezette. A Fejérvármegyei Tanító 
Egyesületnek főjegyzője, ma jd két évtizeden át elnöke 
volt. A város társadalmi életében, valamint az Orszá-
gos tanügyi alakulatokban kiváló munkát fejtett ki, s 
vezető szerepet töltött be. A Kormányzó úr Ö Főméltó-
sága érdemkereszttel tüntette ki, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia a Wodiáner-díjban részesítette. Október 
hó 25-én temették el Székesfehérváron nagy részvét 
mellett, s ír jánál Zavaros István, a Fejérvármegyei 
Tanító Egyesület elnöke méltatta elhervadhatatlan ér-
demeit és a különböző tanítói alakulatok nevében sír-
jára koszorúkat helyszett. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
Báthory István volt erdélyi fejedelem, később 
Lengyelország királya emlékének megőrzése 
ügyében folyó évi 4341/1936. ein. sz. rendelete. 

I. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek, valamennyi 
tankerületi kir. főigazgatónak, a budapesti, deb-
receni és pécsi Tanárképző Intézet elnökségé-
nek, a felsőkereskedelmi iskolai Tanárképző In-
tézet igazgatóságának, a szegedi polgári iskolai 
Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának, vala-
mennyi népiskolai, közép- és középfokú szak-

iskola igazgatójának. 

Három és fél évszázados fordulója lesz ezévi 
december hó 12-én Erdély első választott feje-
delme, Báthory István, a későbbi lengyel ki rá ly 
halálának. 

Vitézsége, gondossága, bölcsessége tette lehe-
tővé az önálló Erdély fellendülését, tette hatal-
massá a lengyel királyságot. Uralkodói cseleke-
deteivel méltán kiérdemelte nemcsak a magyar , 
de a lengyel nemzet igazi hálá já t és nagyra-
becsülését. Lengyelország Báthory Is tván sze-
mélyében ma is egyik legnagyobb királya em-
lékét tiszteli. 

Kiváló ál lamférfiúi , dicső hadvezéri, érde-
mekben oly gazdag uralkodói munkásságához 
a legszebb emlékek fűződnek, miért is hazánk 
e nagy f iának emlékét az i f j ú s á g előtt is kegye-
lettel megőrizni egyik legszebb kötelességünk. 

Felhívom. Címet, hogy Erdély e kiváló feje-
delme, Lengyelország e legnagyobb királya ér-
demekben gazdag életéről halálának 350 éves 
évfordulója nap ján : folyó évi december hó 
12-én a taní tás első órá jában hazafias ünnepély 
keretében méltóan emlékezzenek meg, hogy ha-
zánk e kiválóan értékes és nagy fiának emlékét 
i f júságunk is mindenkor megőrizhesse. 
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II. 
Valamennyi Iskolafenntartó Egyházi 

Főhatóságnak. 
Báthory Is tván Erdély első választott feje-

delme, majd később Lengyelország nsgy ki rá lya 
emlékének megőrzése ügyében egyidejűleg a 
tanügyi hatóságokhoz intézett rendeletemet oly 
kéréssel van szerencsém Címednek megküldeni, 
hogy a főhatósága alá tartozó oktatóintézeteket 
illetőleg hasonló értelemben intézkedni méltóz-
tassék. 

Budapest, 1936. évi október hó 28-án. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Kósa Kálmán s. k. 
miniszteri tanácsos. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a Szegedi Kat. Nővédő Egyesület Elnökségének 
azért, mert a szeged—móravárosi községi elemi 
iskola 41 szegénysorsú tanulója részére az 1935— 
1936. tanév folyamán, mintegy 7 hónapon át 20(H) 
pengő értékű ingyen ebédet jut ta tot t , őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánítot ta . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Mauthnerné szül. báró Weisz Alice nagybirto-
kosnak Derékegyháza azért, mert az uradalma 
területén és Szegvár községben működő elemi 
iskolák szegénysorsií tanulói részére mintegy 
9000 pengő értékű élelmiszert, ruhaneműt és 
tankönyvet adományozott, őszinte elismerését 
és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Magyar Általános Kőszénbánya B.-T. igaz-
gatóságának, Budapest azért, mert a ta tabányai 
összes iskolák és óvodák mintegy 6058 szegény-
sorsii tanulója részére 25.775 pengő 43 fillér ér-
tékű tanszert és tankönyvet adományozott, 
őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Fellner Pál országgyűlési képviselőnek és az 
Esztergom főegyházmegyei Actio Catholica el-
nökségének azért, mert a tardosi róm. kat. elemi 
iskola szegénysorsú tanulói részére 380 P értékű 
cipőt, illetőleg 576 P értékű ruhaneműt adomá-
nyozott, őszinte elismerését és köszönetét nyil-
vánítot ta . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a dombegyházi községi elemi iskola tantestüle-
tének azért, mert az általa összegyűjtött adomá-
nyokból 7493 adag ingyen ebédet osztott ki a 
helybeli szegény tanulóknak és más reászoruló 
szegényeknek, őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánítot ta . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Magyar Általános Kőszénbánya B.-T. Igaz-

gatóságának azért, mert a tatabányai elemi is-
kolák 90 szegénysorsú tanulójának nyara l ta tás i 
költségeire mintegy 7200 pengőt fordított , 
őszinte elismerését nyilvánította. 

Könyvajánlás. 
A szerző neve: dr. Marikovszky György. 

A könyv címe: „Amit a fogakról mindenkinek 
tudnia kellene. A kiadócég: A kis Akadémia. 
A megjelenés helye és ideje: Budapest , 1936. 
A könyv a l ak ja : 16-od r. 77 oldal, fűzve. 
A könyv á r a : 120 pengő. Az ajánlás mely is-
kolafajok könyvtára i számára való beszerzésre 
vonatkozik: a közép- és középfokií iskolák ta-
nári és a népiskolák taní tói könyvtárai szá-
mára. 

A szerző neve: Jeges Sándor. A könyv címe: 
Vegytantaní tás a cselekvő iskolában. A kiadó-
cég: Ablaka György könyvnyomdája. A megje-
lenés helye és ideje: Szeged, 1936. A könyv 
alakja: 8-ad rét, 216 oldal, fűzve. A könyv ára : 
10 pengő. Az ajánlás mely iskolafajok könyv-
tárai számára való beszerzésre vonatkozik: a 
gimnáziumok, tanítóképzőintézetek és polgári 
iskolák t aná r i könyvtárai számára. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
67.038/1936. VI . sz. alatt kel t rendeletével Szegi-
longi Etta „Iskolai és óvodai dalos verseskönyv" 
c. művét a fedezettel rendelkező népiskoláknak 
beszerzésre ajánlot ta . A mű Ferenczi B. mis-
kolci könyvkiadónál kapható, bolti ára 3 P 60 f. 

6603/1936. ein. szám. 

Pályázati hirdetés. 
A m. kir. Yallás- és közoktatásügyi miniszter 

nemzetnevelés, á l lampolgári nevelés cél jai t 
szolgáló népiskolai mintatanítások elkészítésére 
pályázatot hirdet . 

Készítendő egy ilyen mintatanítási tervezet 
vagy a népiskola III—IV. vagy V—VI. osztá-
lyainak valamelyike számára, de készíthető ezen 
a két csoporton belül két osztály, például a I I I . 
és IV. vagy az V. és VI. osztály részére is, (osz-
tatlan, vagy részben osztott iskolában való fel-
használás céljából), oly elgondolással, hogy az 
alsóbb osztály közvetlen taní tásá t csendes fog-
lalkozásként hal lgat ják a felsőbb osztály 
tanulói. 

Vegye figyelembe munká jának elkészítésénél 
minden pályázó azt, hogy a tanító nemzetneve-
lői munkája nem szorítkozhatik csupán a nép-
iskola néhány tan tárgyának körére, hanem sok-
szorosan át meg át kell annak hatnia a nép-
iskola valamennyi tan tárgyának csaknem vala-
mennyi, de minden alkalmas tanítási egységét, 
a tanító egész nevelői és oktatói munkáját , vé-
gül hogy a nemzetnevelési mozzanatok felhasz-
nálásának és kiaknázásának állandóan vezér-
gondolatként kell uralnia a tanítót. 
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Óvakodnia kell azonban ezzel szemben min-
den pályázónak attól, hogy mintataní tási ter-
vezetében a nemzetnevelési mozzanatok kidoni-
borítása túlzott vagy erőltetett legyen. 

A teljesen osztott iskola (egy osztály) részére 
készült mintataní tás szövegének terjedelme a 
Néptanítók Lapja három nyomtatot t oldalának 
(hat hasáb), a részben osztott vagy osztatlan 
népiskola (két osztály) számára készült minta-
taní tási tervezeté pedig két oldalnak (négy ha-
sáb) terjedelmét meg nem haladhat ja . 

A beérkező tervezetek a m. kir . vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium tu la jdonába mennek 
át, közülük a legjobbak a Néptanítók Lapjában 
közöltetnek és a pedagógiai szemináriumok 
nemzetnevelési előadásaival kapcsolatban ke-
rülnek annakidején bemutatásra. 

A pályázatban tényleges szolgálatban álló 
minden népiskolai tanító résztvehet. 

Pályadijai 

I. Első pályadíj: a legjobbnak ítélt munka 
dí jazására 100 (Egyszáz) pengő. 

II. Második pályadíj: két munka dí jazására 
egyenként 80 (Nyolcvan) pengő. 

III. Harmadik pályadíj: négy munka díjazá-
sá ra egyenként 50 (Ötven) pengő. 

A pályadí jakat a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium nevelési és tanügyközigaz-
gatási osztálya ál ta l alakított bírálóbizottság 
ítéli oda a legjobb munkák szerzőinek. 

A pályázat határideje 1937. évi január 31. 
Határ idő l e j á r t a után beérkező pályázatok 

nem vétetnek figyelembe. 
A pályamunkák jeligés levelekkel együt t a 

m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
fentemlített osztálya címére (Budapest, V. ker., 
Báthory-u. 12) küldendők. 

A miniszter rendeletéből: 
dr. Kósa Kálmán s. lt., 
miniszteri tanácsos. 

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

Kartársaink közös óhajának megfelelően lapunkban meg-
nyitjuk a „Szerkesztői üzenetek" rovatát. Ebben a rovat-
ban röviden válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket 
Kartársaink hozzánk intéznek s amelyek a tanítóság 
egyetemességét is érintik. Annak, aki leveléhez megcím-
zett és kellően bélyegeit borítékot csatol, úgy, mint eddig, 

ezentúl is levélben válaszolunk. 

J. F. Azt a vázlatot, melyet az iskolafelügyelő hivata-
losan néz meg, nem lehet gyorsírással írni. — S. S„ 
Szarvas. Az 1934. évi I. t.-c. 2. §-a szerint, ha a tanító 
önhibáján kívüli okokból veszti el állását, hat hónapig 
teljes fizetését kapja s annak elteltével nyugdíjazzák. — 
K. G., Szekszárd. 35 évi beszámítható szolgálat után a 
VII. fizetési osztály 2. fokozatán, havi 222-40 P nyugdíj 
s a IV. lakbérosztályba sorolt helyen havi 80-90 P lak-
pénz illeti meg. — V. B. Nagyon szívesen, méltóztassék 
csak beküldeni. — H. G. Ilyen kicsinyeskedő, de a tanító 
érzületét sértő esetek igen gyakoriak. Ellenük alig tehe-
tünk valamit. Szerintünk ennek egyetlen orvossága, ha 
a tanító nyugodtan, csendben felülemelkedik s nem vesz 
róla tudomást. — B. H. Havi 234 P nyugdíjat kap. — 

M. S. Nagy elfoglaltságunk miatt postafordultával nem 
válaszolhatunk. —• B. M. Szíveskedjék az illetmény-
hivatalhoz fordulni. Ott megadják a felvilágosítást. — 
K. F. A számvevőség szerint tévesen utalták ki a több-
letet, azért azt vissza kell fizetnie. — L. Sz. Valószínű, 
hogy a jövő nyáron is lesz tanítói továbbképző tan-
folyam. Hogy hol, azt még nem tudjuk. — F. S. A 
Drozdy—Móra fogalmazási vezérkönyv talán januárban 
jelenik meg. A földrajz már megjelent. Cz. M. A szí-
ves és kedves munkát nagyon köszönjük. — Nem közöl-
hetők: Ö. E. : Hogyan végezzük a falukutatást? S. I . : 
A tanító tárgyi tudásáról. K. T.: A csősz.. H. B.: 
A tanítói sérelmek. V. R.: Számolási feladatok megol-
dása. K. R. : Őszutó. R. M.: A víz tulajdonságai. H. V.: 
Botlások a nevelésben. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Hóman Bálint kultuszminiszter nyilatkozata kultúrpoliti-
kai programmjáról. — Drozdy Gyula: A tanításra való 
előkészülés és vázlatkészítés. — Németh Sándor: Fokozot-
tabb hazafias nevelést! — Dr. Pataky Mária: A ház-
tartási oktatás fejlődése a fasiszta országokban és Len-
gyelországban. — Günther Jolán: Gondolatok a termé-
szeti és gazdasági ismeretek tanításához. — Gyakorlati 
pedagógia: Szijj Béla: írási előgyakorlat. •— Hazai és 
külföldi tanügyi lapokból, —- Tudomány, irodalom, mű-
vészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — 
Egyesületi élet. — Hírek. — Hivatalos rész. — Pályá-

zatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6. 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 

P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessnk. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

RAKAMAZ község községi óvoda felügyelő bizottsága pá-
lyázatot hirdet egy újonnan szervezett, jelenleg helyettes-
sel betöltött óvónői állásra. Az óvónői állás javadalma a 
törvényben biztosított fizetés és lakbér, amelyet teljes 
egészében a községi pénztár fizet. Felhívom a pályázni 
óhajtókat, hogy szabályszerűen felszerelt pályázati kérvényü-
ket a „Rakamazi Községi Óvodai Felügyelő Bizottságá"-hoz 
címezve, a pályázati hirdetmény megjelenésétől számí-
tott há'rom hét alatt annál is inkább nyújtsák be, mert 
a később érkező pályázati kérvényeket a felügyelő bizott-
ság figyelembe venni nem fogja. (730) 

PÜSPÖKPUSZTA róm. kat. iskolagondnoksága az 
egyházmegyeileg jóváhagyott I I . sorszámú osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Pályáz-
hat, férfi- és nőtanító. Pályázat határideje december 10. 
Kérvények a püspökpusztai plébániahivatalhoz külden-
dők, u. p. Dávod. (731) 

OZORA róm. kat. egyházközsége a folyó tanévre 
helyettes kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Csak 
kántori oklevéllel is bírók pályázhatnak. Fizetés havi 
100 pengő ós természetbeni lakás, melynek értéke a fize-
tésből levonatik. Kötelességek díjlevél szerint. Határidő 
a pályázat megjelenésétől három hét. Választás a 
V. K. M. és egyházhatósági rendeletek szerint. Kérvé-
nyek plébániahivatal, Ozora, címre küldendők. (732) 
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BARAKOVI fS 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 
Átépí tést , homlokzat i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű javítást a leg-
m é r s é k e l t e b b áron vál la l . 

DERECSKE református egyházközsége pályázatot hir-
det két rendes férfitanítói á l lás ra : 

1. Az elhalálozás folytán megüresedett állás java-
dalma: Helyi javadalom a kezdő tanítói fizetés 80 száza-
léka, lakáspénz, két öl tűzifa négy értékegységben. Ál-
lamsegély. 

2. A XVII-ik tanítói állás javadalma: Helyi javada-
lom a kezdő tanítói fizetés 10 százaléka és lakáspénz. 
Államsegély. 

Az összes illetményeket az illetményhivatal utal ja. 
Mindkét állásra vonatkozó kötelességek a lelkipásztori 

hivatalnál tudhatók meg. Pályázati határidő a lap meg-
jelenésétől számított 14 nap. Presbitérium. (719) 

BALATONFÜRED róm. kat. egyháztanáesa, mint is-
kolaszék a lemondás által megüresedett kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet azzal, hogy az állást az iskolai 
évre helyettessel tölti be. A törvényes díjazás termé-
szetben és készpénzben. Kötelessége a kántoriak ellátása 
és az összevont V—VI. osztály oktatása. Kántorképesí-
tés szükséges. Az a pályázó, akinek érdekében bárki ré-
széről is akár élőszóval, akár írásban közbenjárás tör-
ténik, a jelölésből kizáratik. Költség megtérítés ninos. 
Okmányok válaszbélyeggel küldendők: Róm. kat. Iskola-
szék, Balatonendréd, Somogy megye. (728) 

ÖCSÉNY község községi iskolaszéke kisegítő tanerőt 
alkalmaz havi 80 pengő fizetéssel a szőlőhegyi községi 
iskolánál. Megbízatása a második állás megszervezéséig, 
de legtovább a folyó tanév végéig szól. Az iskolaszék 
úgy határozott, hogy kisegítő tanerőül nőt alkalmaz. 
Azért csak nők pályázhatnak. Kötelességét az iskolaszék 
szabja meg. Pályázni szándékozók kérvényeiket teljesen 
felszerelve, a megjelenéstől számított 21 nap alat t ad-
ják be Szilágyi Béla református lelkész, iskolaszéki el-
nökhöz, öcsény (Tolna vármegye). Válaszbélyeg mel-
léklendő. (721) 

TÖRÖKBÁLINT r. kat. egyháztanácsa a nyugdíjazás 
folytán megüresedett óvónői állásra a tanév végéig he-
lyettesítésre pályázatot hirdet. Kezdők mint segédóvó-
nők választatnak meg. Fizetés törvényes államsegéllyel 
kiegészítve. Természetbeni lakás. Pályázati határidő a 
hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. Kérvények 
plébánia címére küldendők. (722) 

SÁTORALJAÚJHELY statusquo izr. iskolaszéke a 
héber oktatásban is jár tas nőtlen férfitanító — egyelőre 
három hónapra — keres. Pályázati kérvényeket igények 
megjelölésével legkésőbb november 20-ig lehet beküldeni 
statusquo izr. iskolaszéki elnökhöz. (717) 

FOLYÖ HŐ elsejei számban megjelent balatoni I I I . 
sz. tanítói állás a VKM. Űr engedélyétől függően vég-
legesen, vagy egyévi helyettessel lesz betöltve, Pályázati 
határidő december l- ig meghosszabbítva. (224) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jel igés l e v e l e k e t csak m e g f e l e l ő portó m e l l é k e l é s e ese-
tén tovabbi tha t a k iadóhivata l . 

KÉREM Kovács József tanító úr címét, aki 1916-ban 
Yolhiniában, az V/25, népfelkelő osztagban szolgált, 
í-zanka Gyula, Budapest, XI . , Magyarádi-u. 23. címre. 
(729) 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-kőrút huszonhat. 

CSERÉLNÉK közvetlen Pestkörnyékre, VI. lakbér-
oszályú helyen működő olyan kartárssal, ki ez év folya-
mán nyugdíjazva lesz. Ajánlatokat „Bőven kárpótolom" 
jeligére a kiadóba. (715) 

é
Olvasóink heveimébe alanljuk az 

OPERA ZONGOE3ATEKNET, 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 . R á k ó c z i - ú t ö tven . Z o n g o r a t e r e m , E r z s é b e t - k ö r t í t s a rok 

ELCSERÉLNÉM azonnal családi okokból kifolyólag 
ref. k. állásomat, mely Csonka-Magyarország egyik leg-
szebb vidékén van. Ózondús hegyilevegő, magaslati 
klíma, jó javadalmazás, egytanerős, 80 százalékos ál-
lamsegély, orgona van! Csak komoly ajánlatot kérek! 
„Egészséges" jeligére, a kiadóba. (723) 

PEKKER Pál Szombathely, Kisfaludy Sándor-u. 23, 
készít ú j orgonákat, homlokzati sipokat; elvállal hango-
lást, javítást , tisztítást ós mindennemű szakmába vágó 
munkát. (634) 

CSERÉLEK Budapest közelébe, jó vasút-, vagy vil-
lamosösszeköttetésű helyre, községi alföldi, jó, részben 
osztott tanyai iskolától. Vasút, posta helyben. Olcsó 
megélhetés, szép lakás. „Taní t ta tás miatt" jeligére. (720) 

Rieger Ottó orgonagyár 
B u d a p e s t X , S z i g l i g e t i m t c a 2 9 . 
I Rákosfalva.I Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min» 
dennemű orgonajavításoka mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

jó sStHhfux MÖvetfoő, 

IV.PETOFI SÁNDOR - U . 3. 
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11 ID Á 571 \L |U ÁTVÁ ^ országosan elismert speciális h a r m ó n i u m ké= 
J U H A U l n n A I I A J szí tó üzeme csakis elsőrangú, szolid kivitelű 

H A R M Ó N I U M O K A T 
gyárt KECSKEMÉTEN. Az 1934. évi Országos Ipari Kiáll í táson a Kereskedelmi 
Miniszter Úr által kitüntetve. 1936. évben az Iparügyi m. kir. Miniszter Úr ki* 
kü ldö t t szakértője á l ta l felülvizsgálva, elismerve és a magyar g y á r t m á n y jels 
lege megállapítva és"a 12.732/1956. számú rendelettel a jánlva A nagym. valláss 
és közoktatásügyi Miniszter Úr által 4889/1936 ein. sz. rendeletével a köz* 
szállítási t ényezőknek és közoktatási hatóságok f igyelmébe ajánlva. 
Budapest i képviselet és mintaraktár : 

DURNY JÓZSEF z o n g o r a s z a l o n j a , Budapest VIII, 
ÜHŐi-Út 7 0 . , az Örökimádás templommal szemben. Telefon : 1-369-58. 

HÚSZ F I L L É R E S BÉLYEG ellenében átolvasásra is 
megküldöm karácsonyi és vallásos színdarabjaimat, ha 
legalább egyet megvesz közülük. Kőszegi János igazgató-
tanító, Körmend. (718) 

Hálók 
ebédlők 

űriszobák 
kombinál t berendezések 

B U D A P E S T I 
B Ú T O R S Z A L O N B A N 
B U D A P E S T VIII , B A R O S S - U T C A 21. 
N a g y választék. — Kedvező részletfizetésre 
Képviselőnk ra jzainkat meghívásra díjmentesen 
bemuta t ja ! 

FŐVÁROS közeléből cserélne állami tanító — lehe-
tőleg református vallásúval — olyan helyre, ahol közép-
iskolás gyermekét tanít tathatná. Cím válaszlapos leve-
lezőlapon Kiadóhivataltól megtudható. Helyben villamos, 
Máv. és hajóállomás. (727) 

CSERÉLNE községi tanító nagybirtokról családi okok-
ló ' bárhova, „Sárrét'" jeligére. (716) 

T É R K É P ~ Ü T I A S Z 
S Z E M L É L T E T Ő F A L I K É P 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE, 
Budapes t IV., Kammermayer Károly-utca 3 . 

K é r j e n új képes ár jegyzéket 

H a r m ó n i u m o t , z o n g o r á t , hangszer t 
nem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL S S E Ä Ä 
A Zeneműveszeti Főiskola szállítója. 

Kérje legújabb 3 2 . sz . árjegyzékemet. 

KOVÁCS DEZSŐ Népiskolai Dalgyűjteménye harmó-
niumkísérettel 3.50 pengőért kapható Fischer Lajos 
könyvkereskedőnél Sárospatakon. (726) 

KIVALASZTASRA kérje: Babócsay: Testnevelési ve-
zérkönyv 1'28, Babócsay—-Tóth: Dalos tornajátékok 1'58. 
Nevelő gyermekszíndarabokból: Mikulásra, karácsonyra, 
fák- és anyáknapjára vételkötelezettség nélkül. Gyermek-
színdarabok kiadását vállalom. Babócsay, Bátaszék. (627) 

ZONGORÁK, PIANINŐK, HARMONIUMOK beszer-
zése előtt látogassa meg raktáramat , ahol leszállított áron 
100%-os garanciával és fizetéskönnyítéssel vásárolhat. 
Tipold Péter zongorakészítő, Budapest, Rákóczi-út 61. 
Divatcsarnok mellett. (712) 

KARTARSAK ZONGORÁT. PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest V I I I . Be-
zerédy-utca 10, I. 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

CSERÉLEK hegyvidéki t íztanerős államitól, sokisko-
lás, negvedik lakbárosztályú városból közvetlen „Pest-
körnvékre". (725) 

A Marhattuk 
is tesz zö ldséget a háziasszony, ha jó 
husievest akar főzni. A legjobb babkávé 
vagy Kneipp malátakávé is csak akkor 
kapja meg a he lyes szint é s csak akkor 
lesz valóban Ízletes, ha megfe le lő a d a g 
valódi Kneipp kávépótlékot ad hozzá; 
tehát tegyünk minden kávéba v a l ó d i 
Franck kávépót lékot! 



22. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 835 

HÓMAN BÁLINT és SZEKFÜ GYULA 
hazánk legkiválóbb történettudósai korszakalkotó ö tkö te tes hatalmas 
müvének, a a 

MAGYAR TORTEN ET-
nek második, majd harmadik kiadását mult év tavaszán indítottuk útnak. 
A közönség példátlan lelkesedését bizonyítja, hogy a legrövidebb idö 
alatt 15.000 sorozat fogyott el. 

Most hagyta el a sajtót a mü befejező ötödik kötete. Megrendelőinknek 
most már egyszerre szállíthatjuk a teljes ötkötetes művet. 

Ama hallatlan érdeklődés ellenére, mely a mü iránt nemcsak a trianoni 
Magyarországon, de elszakított testvéreinknél is megnyilvánult, intézetünk 
a még rendelkezésre álló csekély számú példányt rendkívül előnyös 
fizetési leltételek mellett szállítja díszes félbőrkötésben. 

Minthogy pedig mind az öt kötet egyszerre kerül szállításra, a Magyar 
Történet a legértékesebb és legszebb 

K A R Á C S O N Y I A J Á N D É K . 
Ez a nagyhorderejű mü, mint ünnepi ajándék, öröm az ajándékozónak és 
maradandó érték a megajándékozottnak. 

Miután már csak kis példányszám áll rendelkezésre, kérjük, szíveskedjék 
bennünket alanti szelvény felhasználásával az ötkötetes Hóman—Szekfü: 
Magyar Történet minden kötelezettség nélkül bemutatására felhívni. 

H a z a f i a s ü d v ö z l e t t e l : 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

Kérjük szíveskedjék e szel-
vényt kivágni és levelező-
lapra ragasztva vagy borí-
tékban feladni. 

T. 
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 

B U D A P E S T 4. 
POSTAFIÓK 242 

Kérem szíveskedjenek a H Ó M A N — SZEKFÜ : M A G Y A R T Ö R T É N E T 

teljes ötkötetes k iadását minden kötelezettség nélkül bemutatn i : 

N é v : 

Fogla lkozás: 
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k ö z i s m e r t l e g j o b b O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K 
ház-, dalárdák., iskolák- és különösen templomoknak. 

M a g y a r o r s z á g b a n v e z e t ő h a r m ó n i u m c é g é s 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 

HÖHL NÁNDOR Budapest II , Török-utca 8. sz. 
A b u d a i M a r g i f c h í d f ő t ő 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 . 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

n é p i s k o l a i a t l a s z o k , k é z i t é i k é p e k a leg-

előnyösebben és legolcsóbban s zerez« 

h e t ő k b e a 

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

Hegedűt, harmóniumot, hangszereket 
Első magvar hangszergyár 

S T O W A S S E R 
B u d a p e s t II, Lánch id -u . 5. Árajánlat ingyen. 

T a n á r o k , Tan í tók b e v á s á r l á s i helye. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A I Kf t . 
i s k o l a b ú t o r így á r a , B u d a p e s t V I , D é v é n y i - ú t 2 0 » 2 2 

Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

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

H A R M O N I U M O T 
o lcsón , garanciá *al v á s á r o l h a t 
D : M = N Y orgona- és h a r m ó n iumép l tőné l 
B u d a p e s t , Vi., Lázár u. 13. ( O p e r á n á l . ) 

Ár jegyzék i n g y e n 1 
Kedvező f i z e t é s i fe l té t - lek . 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
L U K Ä C S B Ú T O R ü z l e t e 

S z o l i d árak . l ó m i n ő s é g . K é n y e l m e s f i z e t é s i f e l t é t e l e k 

B n d a p e s t V I I , D o h á n y - a t c a 3 0 . T e l e f o n : 4 1 - 9 - 0 4 

9 V i l U Y E U E Ü A l i K l l K S Z I \ f ; V I ! E . - W 
Magyarország aranykoszorús harangöntő mestere 

8 Z L E Z Á K L Á § Z L Ó 
HARANG- ÉS É R C Ö N T Ő D E , H A R A N G F E L S Z E R E L É S I É S 

HARANGLÁBGYARA 

B U D A P E S T V I , P E I W E H Á Z Y - B T C A 7 8 . (VI, F R A N G E P A N - U T C A M E L L E T T ) 

SAJÁT HÁZ I 

ANKC DOMINI JMS  
KÄWTOr JTj9Zt!N!ÁH 

»»MÄRZ RÖ9BRT 
*.KPHA FE*EMC f4PUVC.*««CTT# 

ot.ströcz j t n 6 poi.cknmxm IXmtKZCL. JCNQ HCOTVW ***** LAJOS t:CYHÁZHC790ü TU***?  
"&AHLTT ÍZÉffCS-rOVVPlOt K & W * ^ : 

Budapest-belvárosi főplébánia templom részére készített 
2400 kg-os „ P O L G Á R M E S T E R - H A R A N G " 

Kitüntetve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének forduljanak bizalommal a régi és megbízható 
céghez! — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z I E L I S M E R Ö L E V É L . — 
Előnyös fizetési feltételek! — Költségvetés és kiszáltás dí jmentes! 

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 b e -

s z e r z é s i f o r r á s a a 

K I R . M A G Y . 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 

I V . B u d a p e s t , K o s s u t h L a j o s - u . 1 8 

HIRDETÉSEKET FELVESZ A KIADÓHIVATAL 
BUDAPEST VI I I , MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. 

EH ALL 
BREST. A N D R Á S S Y - Ú T 1 5 . 

h a r m ó n i u m o k , z o n g o r á k 
minden célra, minden árban, 

k e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . 
Legjobb 

T e l e f o n : 1 - 2 9 9 - 7 9 . 

24.866.— Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII. Múzeum-körút 6. (F.: Thierine Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1936. évi 22=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, ilyen országos érdekű és időszerű kérdésekhez való ismeret= 
anyagot közlünk népművelési előadók számára. 

A G Y E R M E K É S A G Ű M Ő K Ó R 
írta: Dr. P E T R Á N Y I G Y Ó Z Ő egyetemi magántanár. 

A magyar fajvédelemnek két súlyos és élet-
bevágó kérdése van. Az egyik az egyke, a má-
sik a gyermekeink között pusztító gümőkór. Az 
egyke végeredményében családpusztulást jelent, 
a gümőkor pedig azt jelenti, hogy a kevésszámú 
magyar gyermekeknek is csak negyven száza-
léka jut el a nemzetfenntartó családalapításig. 
Nemzeti erőink veszendőbe mennek s mi még 
mindig nem akarunk ráeszmélni arra, hogy a 
magyar gyermek egészségének megőrzése lé-
tünk, nem létünk alapja, hogy még az egyke 
elleni küzdelmünk is kárbavész, amíg a meg-
lévő gyermeket megóvni nem tudjuk, hiszen az 
alföldi magyar porták öt-hat gyermeke közül 
is sokszor csak egy-kettő nő fel! 

E mai előadás a gyermekeink között pusztító 
gümőkór veszedelmét akar ja megismertetni, sok 
ezer magyar gyermeken már több év óta meg-
ejtett vizsgálat tükrében a magyar gyermekek 
szomorú helyzetét fedi fel, mivel a segítség fel-
tétele: a helyzet megismerése. Nem a fekete 
számok felett siránkozni, hanem a baj t megis-
merni s a helyzeten segíteni a kötelességünk. 

Az óvódás-iskolás gyermekek gümőkórjával 
eddig keveset törődtek. Ennek okát abban kell 
keresnünk, hogy a nagyközönségnek általában 
nincs helyes fogalma a gyermek-gümőkórról. 
A. gümőkórról beszélve mindenki előtt egyrészt 
a csontig, bőrig lesoványodott, sápadt, lázas 
pírban égő arcú „tüdővészes" ember, másrészt 
a még nem nagyon leromlott, de mégis a gümő-
kór által már megtámadott tüdőesúcshurutos 
felnőtt képe lehet. A gümőkórt a laikus közön-
ség előtt éppen ez a két kórforma, a tüdővéez 
és tüdőcsúcshurut teszi közismertté. A gyerme-
keknél azonban ez a két kórforma a legritkáb-
ban fordul elő. 

A felnőttek gümőkórjával ellentétben, a gyer-
mek-gümőkór jánál a tünetek legtöbbször rejtve 
maradnak. A gyermek a kezdődő gümőkóros 
folyamat külső jeleit csak ritkán viseli magán, 
így azt szakorvos és röntgenvizsgálat híján 
nem is ismerik fel. A felnőtt- és a gyermek-gü-
mőkór közötti különbséget egy hasonlattal kí-
vánom érzékeltetni: a gyermek-giimőkór a szer-
vezetbe jutott izzó parázs, mely könnyen lángra 

lobban, de még könnyen el is oltható, a felnőtt-
gümőkór rendszerint ebből az izzó parázsból ki-
fejlődött tűz, mely lassan de biztosan folyton 
égve pusztítja a szervezetet. A körülötte kiala-
kult védőgátat nehezebben töri át s nehezebben 
lobbantja lángra az egész szervezetet, mint az 
első parázsló szikra; mégis biztosan hamvasztja, 
elemészti az embert. E hasonlat után lás-
suk mi történik azután, hogy a gümőkór cs í rá ja 
a gyermek szervezetébe bekerült. 

A gümőkór a fertőzéssel kezdődik. A fertőzés 
után a kis re j te t t gócnak teljes megnyugvásáig 
vagy a gümős folyamat kifejlődéséig rendsze-
rint hosszabb idő telik el anélkül, hogy a szer-
vezetben végbemenő folyamat az egyénnek vagy 
környezetének tudomására jutna. A gümős 
megbetegedésnek e néma szakasza az átvésze-
lés, melynek ideje a mi társadalmi és egészség-
ügyi viszonyaink között az óvódás-iskolás gyer-
mekkorra esik. Ez a fertőzöttség azonban ínég 
egymagában nem jelenti a betegséget 

Hogy a gyermekgümőkórt megérthessük lát-
nunk kell, hogy mi történik a fertőzés után a 
gyermek szervezetében. A fertőzés után a fertő-
zött gyermek tüdejében, vagy valahol a bélcsa-
tornában a bacillus megtapadásának a helyén 
kis elsődleges góc keletkezik. 

Ez az elsődleges góc tüneteket nem szokott 
okozni. Néha kíséri csak bizonytalan hőemel-
kedés, amely néha oly jelentéktelen, hogy 
még az orvosok is félreismerhetik. Szerencsés 
körülmények között nyom nélkül visszafejlődik 
s a fejlődő szervezetet áthangolja, ellentállóbbá 
teszi. Évek múlva a lezajlott fertőzésnek s a 
szerencsés átvészelésnek a röntgenernyőn me-
szes pontnak látszó kis gócon kívül más nyoma 
nem marad. A szerencsésen átvészelt egyének 
az újabb gümős fertőzésekkel szemben ellentál-
lóbbak, mint azok, kik még nem fertőződtek, 
vagy nem rég fertőződtek. A háborúban azok a 
katonák, négerek, bosnyákok, kik gümőkórtól 
mentes területről, ahol az átvészelés módjukban 
nem állt, kerültek a harctérre, súlyos, egész 
hevenyen lefolyó gümős megbetegedésben pusz-
tultak el, míg azok, kik a gyermekkorban sze-



22. SZÁM. 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

835 

renceésen átestek a fertőzésen legtöbb esetben 
nem is betegedtek meg. 

A fertőzés után igen sok esetben azonban a 
gümős folyamat nem marad meg az említett el-
sődleges gócban, hanem a nyirokutakon a főbb 
hörgök körül a tüdőbe beágyazott — az ú. n. 
hilus mirigyekbe felhatolva — azokat is meg-
betegíti . Ezeknek a mirigyeknek gümős folya-
matá t nevezzük röviden hilus gümőkórnak.1 

I lyenkor röntgenernyőn az elsődleges góc he-
lyén — ha az a röntgenátvi lágí tás számára 
hozzáférhető helyen van — kis lencsényi, néha 
mogyorónyi vagy még nagyobb gümős szövetből 
álló tömörülést, a góchoz közel eső mirigyekben 
és az azokat környező tüdőezövetekben pedig 
kisebb vagy nagyobb gyulladásos beszürődést 
lehet észlelni. A gyermekek nagyrésze erről tu-
domást sem szerez s így teljesen magárahagyva 
küzd a gümős megbetegedéssel. H a a gyermek 
ellenállóképessége elég jó és a folyamat meg-
nyugvását , a szervezet ellentállóképességét va-
lami más betegség, pl. kanyaró, szamárköhögés, 
vagy ú jabb sorozatos fertőzés nem zavarja, a fo-
lyamat anélkül, hogy a gyermeknek különösebb 
kellemetlenséget okozott volna, még ebben a 
s tádiumban is nyomtalanul visszafejlődhetik. 

H a ellenben kedvezőtlen viszonyokra talál, 
akkor a fertőzéshez legközelebb eső mirigyből a 
fo lyamat átterjed a többi hilusmirigyekre, azo-
ka t is megbetegíti s azoknak megnagyobbodá-
sát s a mirigyeket környező tüdőszövetnek be-
szűrődését idézi elő. A gyermekek egyrészénél 
akkor már étvágytalanság, kisebb nagyobb láz 
s más betegségi tünet jelentkezik, ' amelyet a 
gyermekei sorsát jobban figyelemmel kísérő 
szülő már észrevesz s a gyermek panaszaival 
orvoshoz fordul. 

H a a mirigyekben lévő bacillusok nagyobb 
mértékben termelnek egy mérgező anyagot, ak-
kor az a környező tüdőszövetben, a tüdőszövet-
nek kisebb-nagyobb, néha egy egész tüdőlebenyre 
ki ter jedő gyulladását, beszűrődését okozhatja. 
Ezt az állapotot legjobban egy keléshez és kör-
nyezetébenlévő bőrgyulladáshoz tudnám hason-
lí tani. A kelésben bent vannak a genykeltők — 
a kelést környező szövetben pedig a genykeltők 
okozta mérgező anyagok (gümőkór esetén tu-
berkulin), mely a környező szövetek gyulladá-
sos beszűrődését idézi elő. Ebben a s tádiumban 
röntgenernyőn más góc körül nagyobb beszűrő-
dés, homály, vagy egész lebenyre kiterjedő be-
szűrődés, homály látható. 

Még ebben az állapotban is megtörténhetik, 
hogy a tüdőben lévő gyulladásos beszűrődés 
2—3 hónap, néha egy félév vagy hosszabb idő 
a la t t felszívódik és nyomtalanul eltűnik. Ezzel 
a folyamattal kapcsolatban keletkezik leggyak-
rabban a tüdőlebenyek vagy a mellhártya két 
lemeze között a mellhártya izzadmány. H a az 

1 A hilus-mirigyek helyett általában, röviden, hilusról 
beszélünk, pl. hilus-folyamat, hilus-gümőkór stb. 

2 A gümőbacillus a gócban tovább növekedve, egy 
toxicus anyagot termel, mely a szervezetet elárasztva lázat, 
étvágytalanságot (tuberculo-toxicus) tüneteket okoz. 

izzadmány a tüdőlebenyek között lép fel, akkor 
lebenyközi-mellhártyagyuladásnak, ha a tüdőt 
és mellkast borító két mellhártya lemez között 
helyezkedik el mellhártyagyulladásnak nevez-
zük. Az izzadmány felléptét rendszerint láz kí-
séri, de találkoztunk sok esetben olyan iskolás 
gyermekkel is, kinek kisebb nagyobb izzad-
mánya volt anélkül, hogy az a szülők tudomá-
sára ju to t t volna, mivel ez egy kis hőemelkedé-
sen kívül más tünetet nem okozott. 

H a a gümős megbetegedés még itt sem áll 
meg s a gátat , melyet a mirigyek képeznek át-
töri, a tüdőt vagy az egész szervezetet e láraszt ja 
gümősbacillussal és testszerte az elsődleges góc-
hoz és mirigyekben lá tható gümős sarjszövet-
hez hasonló elváltozást okoz. A kis parázs már 
tűzvészt okozott. 

A gümőkór további terjedésének lehetőségei a 
következők: Az elsődleges góc vagy a gümős 
hilusmirigy megnagyobbodva egy tüdőhörgő-
nek a falát rágja át, beletör a légutakba s a gü-
mős bacillusok százait, ezreit tartalmazó sajthoz 
hasonló masszával e lárasz t ja a tüdőt. A gümő-
bacillust a légzés okozta légáramlat hordozza 
tovább az ú t j ába eső tüdőlebenybe vagy esetleg 
az egész tüdőfélbe, ahol újabb gócokat idéznek 
elő. Az így keletkezett számtalant ú jabb kis 
gümős góc körül t ámad t sarjszövet egy egész 
tüdőlebenynek elsajtosodásához vezet. Ebben az 
esetben a tüdőnek a röntgenen látható homályát 
nem a góc körüli gyulladásos beszűrődés, ha-
nem a sa j tos sarjszövet okozza, amelynek visz-
szafejőldése már igen kétséges, mivel a tüdő 
szövetét rombolva, ennek kisebb, nagyobb szét-
esését okozva, üregképződéshez (sajtostüdőgyul-
ladás) vezet. Ez a lassan izzó és biztosan ham-
vasztó tűz. 

Lehetséges az, hogy az elsődleges góc okozta 
sarjszövet nem egy tüdőhörgőnek a falát , ha-
nem egy vérérnek f a l á t rág ja át s így a gümő-
bacillusok a vérpá lyába kerülnek bele. H a a 
tüdő s a j á t vérkörébe jutnak, akkor i t t okoznak 
fertőzést, ha pedig a nagy vérkörbe kerülnek 
bele, akkor az egész szervezetet á rasz t ják el és 
különböző helyeken csont, Ízület, vese, agy-
hár tya, tüdő stb., megtelepedvén, számtalan kis 
gümős gócot idéznek elő s előbb-utóbb súlyos 
tünetekkel a gyermek halálához vezetnek. Meg-
felelő esetben a gümőbacillusok egy ilyen szét-
szóródás alkalmával elsősorban az agyhár tyán 
telepednek meg és m á r akkor, amikor még a 
szervezet egyéb helyén lévő kis gümős gócok 
komolyabb elváltozást nem okoztak, gümős agy-
hártyagyulladást idéznek elő. Ezekben 8.Z G88" 
tekben rendszerint a f r i ss fertőzés u t á n sokszor 
olyankor, amikor még a megnagyobbodott hilus-
mirigyeken kívül a tüdőben semmi komolyabb 
elváltozás nem látható, — derűs égből jövő 
mennykőcsapásként jelentkezik a gümős agy-
hártyagyul ladás. Ez a borzalmas, gyógyíthatat-
lan f o r m á j a a gümőkórnak, egész jó erőben lévő 
gyermekeket rövid pá r hét leforgása a la t t dönti 
a halálba. 

A következőkben néhány statisztikai adattal 
arra muta tok reá, hogy a mai viszonyok között 
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a gyermekkorban milyen gyakori a gümős fer-
tőzés. 

A 3 éves gyermekek 9.0%-a, 
4 »» » 17.4%-a, 
5 99 11 24.3%-a, 
6 91 11 27.3%-a, 
7 11 W 28.7%-a, 
8 11 91 30.9%-a. 
9 11 9f 35.7%-a, 

10 91 91 39.1%-a, 
11 r> 99 40.4%-a, 
12 99 46.5%-a, 

13—14 n 99 47.8%-a 
fertőzött. 

A gyermekeknek tehát már az iskoláskor 
előtt, az óvodában 9—17%-át az elemi iskoláskor 
kezdetén 27—28%-át, a végén pedig 48%-át 
találtuk fertőzöttnek. Ha módunkban állna 
sorozatos s az egyszeri tuberkulin-próbánál 
érzékenyebb oltásokkal ellenőrizni a gyer-
mekek fertőzöttségét, a fertőzött gyermekek 
százalékát még sokkal nagyobbnak találnánk. 
Az iskoláskor végén a beható vizsgálattal meg 
lehetne állapítani, hogy —- a gyermekeknek 
80%-a van gümőkorral fertőzve. 

Jeleztük azonban, hogy a fertőzöttség még 
nem egyenlő a betegséggel, hiszen 100 gümőkor-
ral fertőzött iskolábajáró gyermek közül: 

57 esetben röntgennel nem találtunk gümős 
eredetű elváltozást, 

10 „ kóros határán lévő hilus elválto-
zást, 

25 „ a fertőzés komolyabb nyomait, 
4—5 „ meg nem nyugodott folyamat, 
3—4 „ enyhébb, még gyógyítható kezdeti 

gümőkór. 

1000—2000 eset közül 1 esetben súlyos, a hör-
gők útján vagy a vérpályában továbbterjedő 
gümős tüdőfolyamat, sajtos tüdőgyulladás volt 
látható. A súlyos esetek legtöbbször, az iskolai 
vizsgálat során azonban nem voltak hozzáférhe-
tők, mivel kórházban vagy otthon feküdtek. 

Hogy a gümőkóros folyamat az előbb vázolt 
lehetőségek közül melyiknél áll meg, és nyom-
talanul visszafejlődik, vagy tovább fejlődve a 
gyermekeknek megbetegedését okozza, az sok 
kifürkészhetetlen véletlenen kívül a következő 
tényezőktől függ: 

1. A gyermek kora. Minél fiatalabb a gyer-
mek, annál nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy a fertőzés után az átvészelés nem múlik 
el nyomtalanul. Pl, míg az újszülött korban a 
gümős fertőzést az esetek legnagyobb részében 
70—80%-ban, a csecsemőkorban 50—60%-ban ko-
moly gümős megbetegedés kíséri és kivétel nél-
kül mindig látható a fertőzésnek komolyabb 
nyoma, az iskolás gyermekkorban csak csekély 
százalékban (4%) mutatható ki kifejezett gümős 
megbetegedés és igen sok esetben szinte nyom-
talanul zajlik le a fertőzés. 

2. A fertőzés gyakorisága és erőssége. Míg ál-
talában egy egyszeri fertőzésnek következmé-
nyei kevésbbé súlyosak, ha a fertőzés nagy-

mennyiségű bacillus sal történik (masszivitás), 
vagy ha igen gyakori egymásutánban következ-
nek be, a gümőkóros folyamat súlyosbodni fog 
és megnyugodni nem tud. 

3. Jelentős tényező még az egyénnek testi ál-
lapota. Leromlott állapotban lévő rosszul táp-
lált, más fertőző betegség következtében legyen-
gült szervezetű gyermekeknél már az egyszeri 
gümős fertőzés is súlyos következményekkel 
jár, mert ha a gümőkór rossz ellenállású szerve-
zetre talál, könnyen elhatalmasodik. 

A gyermekek gümőkórjának kifejlődését elő-
segítő tényezők tehát: a gyermekeknek fiatal 
kora, a fertőzés masszivitása, erőssége és gyako-
risága, a szervezet rossz ellenálló képessége. Ha 
tehát a gyermekek gümőkór ja ellen küzdeni 
akarunk, önként adódik a feladat: meggátolni 
fiatal gyermekkorban a gümős fertőződést, meg-
gátolni az idősebb gyermekeknél a gyakori erős 
fertőződést (iskolába járó nyilt gümős tanítók 
és gyermekek kizárása) minden erővel azon 
lenni, hogy a rossz ellenálló képességű gyerme-
keknek szervezetét erősítve, a gyermekek testi 
állapotát javítva, az ellenálló képességüket gyen-
gítő tényezőket csökkentve, meggátoljuk a fer-
tőződés után a szervezetben a komolyabb gümős 
folyamatnak kifejlődését. 

A gyermek nevelésénél úgy a lelki, mint a 
testi egészségi állapotra is tekintettel kell lenni; 
— ismernünk kell ezért a gümőkór megelőzésé-
nek főbb mozzanatait is: 

Miből áll a gümőkórelleni védekezés a gyer-
mekkorban s hogyan vihető ez keresztüli A he-
lyes és észszerű gümőkórelleni küzdelem alapja 
a veszéllyel való szembenézés. 

1. A baj korai felismerése érdekében a gyer-
meket évente rendszeresen át kell vizsgáltatni. 
Az átvizsgálás tuberculin-vizsgál at elvégzésé-
ből, Röntgenvizsgálatból és a testi állapot vizs-
gálatából álljon. Ez a rendszeres átvizsgálás 
azért fontos, mert csak így tudjuk meg, hogy 
mikor fertőződtek gümőkorral a gyermekek. 
Minden frissen fertőződött gyermek küzd a gü-
mőkorral és a sorsa attól függ, hogy le tudja-e 
küzdeni a belé oltott gümős csírát vagy nem? 
A gyermeknek ebben a küzdelmében segítsé-
gére csak akkor lehetünk, ha tudomást szerez-
tünk arról, hogy mikor van a veszélyeztetett 
állapotban. 

Ez a rendszeres évenkinti vizsgálat, eddig csak 
a jobbmódúak számára volt hozzáférhető, ezért 
meg kell szervezni a minden gyermekre egy-
aránt kötelező felderítő iskolaorvosi vizsgálatot, 
amely az óvódás, elemi iskola, sőt a középisko-
lás gyermekekre is egyaránt kiterjed s a kez-
dődő baj felfedezésére alkalmas. Csak az ilyen 
rendszeres Röntgennel is összekapcsolt iskola-
vizsgálat segítségével tudjuk a gyengélkedőket, 
a védelemreszorultakat kiválasztani, ennek kö-
vetkeztében védelembe venni. 

2. Ha tudomásunkra jutott, hogy a gyermek 
veszéyleztetett állapotban van, az újabb fertő-
zéstől távol kell tartanunk. Háztartási alkalma-
zottak, hozzátartozók átvizsgálásával igyekez-
zünk a fertőzés forrását kideríteni. 
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3. Kíméljük a gyermeket ebben az időben a 
túlterheléstől, egészséges környezetet biztosít-
sunk számára. Szoktassuk helyes életmódra. 
Ilyenkor a gyermeknek nem a német, a zene stb. 
túlórák a fontosak, hanem a szabadlcvegő, a dél-
utáni pihenés, nem a tiszta jeles bizonyítvány, 
hanem az egészség. 

A védelembevétel tehát a kezdődő folyamat 
megállítását biztosító intézkedésekből áll: hiá-
nyosan tápláltaknak jobb táplálékot (ebédelte-
tés és tejakció) a rossz anyagi viszonyok között, 
nedves sötét lakásban, fertőző környezetben élő 
gyenge gyermekek számára iskola-üdülőottho-
nokban való elhelyezést kell biztosítani. (Lásd: 
Szegeden a rókusi, alsóvárosi iskolaüdülőket, 
ahol még nincs ilyen lehetőség, meg kell szer-
vezni és meg kell teremteni ezt a lehetőséget.) 

A rendszeres, iskolaorvosi vizsgálat, ha a ta-
nító és orvos összedolgoznak nagy áldással jár. 

Hiszen a gyengélkedő gyermekek nem egyen-
értékűek az egészségesekkel. A tanulásban való 
hir telen visszaesés oka nem egyszer egy fr iss 
gümős folyamatban, vagy más egyéb betegség-
ben keresendő, amiér t is az orvosi vizsgálat 
eredménye, ha azt helyesen ér tékel jük a gyer-
mek nevelésében, taní tásában nagy segítsé-
günkre van. 

Az iskola nem bizonyítványt gyárt , hanem 
egészséges magyar nemzedéket nevel, ezért a 
betegségek elleni küzdelembe neki is teljes mér-
tékben bele kell kapcsolódnia. 

Fontos még ez a sorozó vizsgálat súlyos beteg 
gyermekek kiválasztása szempontjából is, mert 
gondoskodni kell róla, hogy a kötelező 
iskolába járás ne jelentsen veszélyt a tanulók 
számára. Azt pedig, hogy az iskolába járó 
nyilt-gümőkóros gyermek — mert a vizsgálatok 
alkalmával elég szép számmal találtunk ilyene-
ket is — milyen súlyos bajnak lehet a forrása, 
különösen nem kell hangsúlyoznom,. Közhan-
gulatot kell teremteni, hogy a szülők megértés-
sel viseltessenek az iskolai vizsgálatok iránt, s 
ne vegyék azt puszta alkalmatlankodásnak. 

Rá kell végre ébrednünk arra, hogy nem 
elégséges csak a gyermeket világra hozni, azo-
kat fel is kell tudnunk nevelni. Az ország lét-

kérdése az, hogy mértéket tud-e tartani a kör-
nyező népek szaporodásával. Rá kell eszmél-
nünk arra, hogy nekünk nem szabad elhagyni 
pusztulni egy gyermeket sem. Mégis csak lehe-
tetlen az, hogy a gümőkór, a mi legnagyobb 
belső ellenségünk egy emberöltő alatt, részben 
a halálozás révén, részben a születéscsökkenés 
által egymillió élettel, dolgos munkás kézzel 
csökkentse a magyarság életerejét. 

Ha a nagy Olaszországnak Mussolini szerint 
szüksége van minden újabb honpolgárra, meny-
nyivel inkább nekünk, szegény magyaroknak 
kell arra törekednünk hogy számban és erőben 
megnövekedve nézhessünk jövőnk szemébe. 

Hadat kell tehát üzennünk sorainkat meg-
tizedelő belső ellenségünknek, a tuberkulosis-
nak s ki kell ragadni karjaiból a magyar jövőt, 
a magyar gyermeket. A gümőkór leküzdésére 
régi törekvések, az összes nyilt gümős felnőt-
teknek kórházakban való izolálása gazdasági 
okból megbukott, ezért nekünk a régi törekvé-
sek mellett oda kell hatnunk, hogy ha már a 
kifejlődött gümőkórt gyógyítani anyagi erők 
híján módunkban nem áll, a gümőkórt a gyer-
mekkorban már csirájában felkutatva, akkor 
fojtsuk el, amikor a betegség kifejlődésének 
még gátat tudunk vetni. 

Nem elégséges azonban a beteg gyermekeket 
s a védelemreszorulókat felkutatni, hanem hogy 
a gümőkórt eredményesen is leküzdhessük, meg 
kell szervezni a társadalmi erők bevonásával a 
gümős gyermekek egészségvédelmét is. Társa-
dalmi akciót kell indítani, mely az összes társa-
dalmi erőket s jótékonysági egyesületek műkö-
dését csatasorba állítja. Mert nem szabad el-
apróznunk erőinket apró jótékonykodásokkal, 
hanem minden energiánkat a nagy cél szolgála-
tába kell állítani. Mert a már meglévő erő-
forrásokkal, ha a szociális szempontok mellé az 
egészségvédelmi szempontot — a gümőkórnak 
leküzdését — is hozzácsatoljuk, az eredmény 
sokkal hatásosabb lesz. Az a pohár tej és az az 
ebéd, melyet a zöldkeresztes akció a szegény 
gyermekeknek nyújt, ha a szegény gyer-
mekek közül a gyenge tüdejűeknek adjuk, nem-
csak táplálék, hanem gyógyszer is lesz. 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI T A JÉKOZTATÓ 
C Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapest, V., Hold-utca 16. (Magyar 
^ királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 1.368,18. 

I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VII I . ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 1-461-45. 

( ^ " 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. 

• p L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
•»-' ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 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 
pc stautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

I J 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, 
Va oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

A Z O L 1 Ü Z H Z E L L E « Ú T J A 
A M A G Y A R L É L E K B E N 

í r t a : GYULAI Á G O S T 

Diadalmenethez hasonló ünnepi látogatóban 
já r t a közelmúlt napokban Magyarországnak 
íőméltóságú kormányzója, vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Olaszország klasszikus földjén, 
Itália királyánál, Abesszínia császáránál s az 
egész ünneplő olasz nemzetnél. A mi nemze-
tünk szeretete és áldó érzései kísérték őt ú t ján 
s büszkeséggel telt el szívünk, látván a nagy 
tiszteletet, megbecsülést és szeretetet, melyben 
a magyar államfő a harmad félezredéves törté-
nelmi nemzetnek, a római dicsőség örökösei-
nek, Olaszország nemes királyának és nagy ve-
zető államférfiénak körében részesült. 

Az üdvözlő harsonák zenéje, az ünneplő zász-
lók lengése a fűszeres levegőjű déli ország 
nagy távolából is melegséget árasztott a ma-
gyar szívekbe itthoni zordon napjainkban s 
nagyszerű emlékek varázsát ébresztette fel 
bennünk. Dicső nemzeti multunknak, a nagy 
történeti és művelődési események sorozatá-
nak képe kelt fel ú j r a emlékezetünkben, olvas-
ván a római és nápolyi ünnepségekről, melyek 
kormányzónkat és nemesszívű hitvesét a ha-
talma tetőpontján álló olasz nemzetnél fogad-
ták. 

Nem első izben történt, hogy magyar államfő 
diadalmenetben vonult végig Itálián a nápolyi 
öböl gyönyörű tengerkoszorújáig. Voltak nem-
zetünknek olasz földön más diadalútjai is. Nem 
ily békés és nem mindig bará t i természetűek 
— ha csak Nagy Lajos hadjára ta i ra gondo-
lunk — de mindig olyanok, melyek tiszteletet 
és megbecsülést hoztak a magyar névnek s vé-
gül mégis csak békét és áldást nemzetünknek. 

Éppen azért jóleső érzés egy pillantást vet-
nünk Olaszországgal való kapcsolatainknak 
ezeréves történetére, amelyek egyúttal az olasz 
szellem hódító ú t j á t jelölik művelődésünkben s 
általában a magyar lélekben. Tanulságul szol-
gálhat ez minden időkre, megmutat ja eredeti 
pogánykori, nem éppen utolsó és nem egészen 

alsórendű műveltségünknek, az ősi honfoglaló 
magyarság kul túrá jának átalakulását egy 
szebb jövendővé, a harcias keleti lovas nép 
megszelídülését s a nyugat i műveltségbe való 
bekapcsolódását. Önismeretet, önérzetet, hitet 
és reményt olthat a magyar szívekbe. 

Nincs is mit szégyenelnünk abban, hogy a 
magyarság közvetlenül a honfoglalás után, mi-
kor a nyugati kul túrának még szellője sem 
érintette harcra és zsákmányra éhes csapatait, 
nem békés szándékkal, nem a nyugat i művelő-
dés szellemének gyümölcseire vágyódva, por-
tyázta végig Felső-Itáliát, a velencei síkságon 
át a Bren ta folyóig. A Brenta melletti diadal-
mas raj taütésük az északi olasz föld akkori 
urain ós Berengár királyon, 899 őszén megnyi-
totta azonban előttük az évezredes római kul-
túra eredményeinek látványát, ami kétségtele-
nül m á r kezdettől fogva szelídítő hatással volt 
a marcona lovasok lelkületére. Ezt olvashat-
juk ki az akkor még szűkszavú történetírás 
lapjainak homályos sorai közül. A magyar 
nemzet nemcsak harcias volt, hanem, ha legyő-
zött, de megbecsülni való ellenséggel volt 
dolga, békésen is tudot t érintkezni a legyőzöt-
tekkel, amit — sajnos — még ma sem állapít-
hatunk meg minden ú. n. művelt európai nem-
zetről. A brentai csata után és azt 904-ben kö-
vető állandó szövetség során őseink híven meg-
tar tot ták a békés szerződést az olasz föld né-
pével s azt évszázadokon át tartó békés érint-
kezés áldásthozó kapcsolatai követték. 

Harcias események alkalmából tör tehát 
utat magának Itália szelleme a magya r lélekbe 
s megismétlődik az, ami a népek történelmé-
ben visszatérő példa gyanánt többször előfor-
dul, hogy a legyőzöttnek felsőbbrendű művelt-
sége jótékony, kulturáló hatással hódí t j a meg 
a győztest és egy magasabbfokú etikai világ 
rendjét nyi t ja meg számára, Lehetetlen meg 
nem látnunk, hogy éppen az első elhatározó 
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jelentőségű érintkezés emlékeinek nyomán lesz 
állandóvá részünkről a vágy egy békésebb, 
belső kapcsolat létesítésére a két istenáldotta 
föld, a két természet rendelte ha tá rokka l bíró, 
egymással való békés szomszédi viszonyra 
utal t ország között. Mikor Magyarország ez-
redéves életének kezdetén s további első szá-
zadaiban még csak kialakuló állam volt, mely-
nek műveltsége keleti eredetű elemekkel és em-
iélekkel volt telve, Olaszország már akkor 
régi és magasfokú ku l tú rán felépült tudomá-
nyos és művészeti életet élt és E u r ó p a legmű-
veltebb államai közé tartozott. Természetes te-
hát, hogy vele szemben hazánk, min t befogadó 
szerepelt és egymásután vette át Olaszország-
ból azokat az eszmei és művelődési irányzato-
kat és áramlatokat, melyek civilizálódását, sőt 
magasfokú műveltségre való fejlődését elő-
mozdították: a kereszténységet, a renaissance-t 
és a humanizmust. 

Az olasz szerzetesek, kik a magyarok megté-
rítésén fáradoztak, Szent Gellért, a később már 
mint csanádi püspök magyar vértanúságot 
szenvedett olasz pap, ki mint I m r e herceg ne-
velője jött Szent I s tván udvarába s élénken 
részt vett nálunk a kereszténység terjesztésé-
ben, Szent Is tvánnak Rómából kapot t apostoli 
jelvényei: a magyar szent korona és a kettős 
kereszt, első hősei és első jelei és biztosítékai 
voltak az olaszság hozzánk való hajlandóságá-
nak és bizalmának. Betűit , í rásjelei t is ez idő-
ben vette Olaszországból kereszténnyé vált 
művelődésünk. A kapcsolatok méginkább meg-
erősödtek azokkal a rokonsági kötelékekkel, 
melyek már Szent I s tván idejében megindultak 
a magyar és olasz fejedelmi családok között 
és különösen szorosakká és bensőkké váltak 
később az utolsó Árpádok idejében. Igaz, hogy 
a békés érintkezéseket időnként megzavarták 
a dalmát tengerpar t birtoklása mia t t kitört 
viszályok, a teljes elszakadást az olasz lélektől, 
főleg az olasz művelődés szellemével való kap-
csolatok megszűnését azonban még ezek sem 
tudták állandóvá tenni. Sőt éppen ezekben az 
időkben jött igazán sok olasz vendég orszá-
gunkba, kik városi szervezetünknek legalább 
részben, Pécsett, Esztergomban, Székesfehér-
várott tulajdonképeni megalapítói lettek. 

S mit szóljunk azokhoz a legbensőbbé vált 
politikai és egyben kulturál is kapcsolatokhoz, 
melyek olasz származású Anjou-házbeli kirá-
lyaink és Hunyadi Mátyás dicső uralkodása 
idején keletkeztek? 

B á r Nagy Lajos had já ra ta i — hadi dicsősé-
get és megtorló igazságot hezva ugyan a meg-
sértett magyarnak — látszólag megakasztották 
rövid időre a barátságos viszonyt hazánk és 
némely olasz fejedelmi körök között, alapjá-
ban véve mégis az Anjouk u r a l m a terjesztette 
el Magyarországon szélesebb körökben az olasz 
műveltséget, az udvar i szokásokat, a művésze-
tek szeretetét és pártolását . Ká ro ly Róbert re-
formjai , a banderiál is hadrendszer, az újszerű 
adózás, a firenzei mintára vert aranyforint , a 
tanúkihallgatás fontossága az igazságszolgál-
tatásban, mind az olasz anyagi és szellemi mű-

veltség ha tásá ra vallanak. Sőt még Nagy La-
jos hadjáratai , ez ellenséges vállalkozások sem 
marad tak művelődési hatás nélkül, mert még 
a fegyverzaj közepette is a két nemzet közvet-
len érintkezését szolgálták s a művészet fejlő-
désének nyi tot tak utat Magyarországon. Ez a 
ha tás azután még inkább fokozódott és Hollós 
Mátyás udvarában érte el te tőpont já t . Mátyás-
nak második felesége Beatrix olasz királyleány 
volt s vele való házassága igen benső kapcso-
la tot teremtett hazánk és Olaszország között. 
Mátyásnak nagy érzéke volt a műveltség és a 
művészetek i r á n t és nagy áldozatokat hozott, 
hogy Olaszország nagyszerű szellemi mozgal-
maihoz hasonlót hozzon létre nálunk is. Olasz 
tudósokat, í rókat , művészeket, humanis tákat 
hívot t fényes udvarába, kiket gazdag javadal-
makkal látott el és művészi munkálkodásra 
buzdított. Csakhamar olasz renaissance-modor-
ban készült műalkotások létesültek Magyaror-
szágon. Majd a XV. és XVI . században a re-
naissance-szal kapcsolatban a tudományos élet 
is fellendült és ú j irányt vett . A középkori ha-
gyományok és formaságok békói alól felszaba-
dulva ú j r a a görög-római klasszikus világ felé 
fordul t a figyelem, s a művel t népek megta-
nul ták élvezni annak nagyszerű emlékeit. Ez 
az ú j i rány a tudományban a humanizmus, 
mely Olaszországgal való összeköttetéseink ré-
vén Mátyás idejében szintén eljutott hozzánk 
s i t t gyökeret is vert. Egyes magyar főpapok 
e korban nevezetes humanista tudósok, írók és 
költők voltak, — legkiválóbb köztük az euró-
pai hirű J a n u s Pannonius — kik olasz egyete-
meken szívták magukba a humanizmus eszméit 
és műveltségét és itthon is ezt a szellemet vi-
rágoztatták fel az olasz főpapság min tá já ra . 

A Mátyás u t án következett gyönge kirá-
lyaink alatt, a beállott poli t ikai hanyat lás fo-
lyamán s főleg a rákövetkezett török hódolt-
ság első évtizedeiben az olasz műveltség ter je-
dése hazánkban megakadt ugyan s a következő 
századok sem kedveztek nagyon újraéledésé-
nek, a magyar i f j ak azonban tovább is elláto-
ga t tak a híres olasz egyetemekre, Bolognába 
ós Padovába, tanulni s a kapcsolatot — ha pl. 
Zrínyi Miklósra, a költőre, hadvezérre és ál-
lamfér f iura gondolunk — teljesen megszaka-
dottnak és meddőnek mégsem mondhat juk. 

A magyar trónon ülő Habsburg-kirá lyok 
mindig vágyódtak arra, hogy Olaszországban, 
melynek kul turá l i s hatása alól magukat és or-
szágaikat kivonni nem tudták, ők viszont terü-
leti hódításra tegyenek szert, s I I I . Károlynak 
sikerült is megszereznie Lomhardiát , Milánót, 
Nápolyt s utóbb Szicíliát is. Utódai azonban a 
X I X . század második felében szerencsétlen po-
l i t ikájuk és a harcmezőn r eá juk szakadt bal-
szerencse mia t t mindent ú j r a elvesztettek s 
olaszországi birtokaikról végleg le kellett 
mondaniok. 

Nem így azonban a m a g y a r nemzetnek a 
lelki kapcsolatokról. A magyarság legértéke-
sebb szellemi kincsei közé a X I X . század köze-
pén is az a rokonszenv tartozott , mellyel az 
olasz és a m a g y a r nép egymás sorsának alakú-
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lását kísérte. Szabadságharcunk bukása u tán 
elsőnek Olaszország tanúsí tot ta meleg barátsá-
gát ügyünk iránt , mikor Kossuth Lajosnak ott-
hont és második hazát adott számkivetése nap-
jaiban, a magyar Tür r Is tvánnak nevéhez pe-
dig az olasz szabadságmozgalmaknak s az olasz 
nemzeti egység megalapításának dicső emlékei 
fűződnek minden olasz hazafi szívében. 

Kormányzatunk, melynek politikai szellemét 
e téren rendíthetetlen nyugalommal és nagy 
bölcseséggel képviseli a magyar államfő békés 

lemi és politikai vezére, Benito Mussolini dicső 
nevének hallatára1? Ne gondoljunk-e a nap 
minden órá jában imádságos szívvel ő reá, ki 
nem mint velünk rokonszenvező magánember, 
hanem mint felelqs ál lamférf iú, elsőnek fogta 
meg elesettségünkben, süllyedésünkben ke-
zünket, hogy reményt öntve szívünkbe ú j r a 
ta lpra segítsen s ki, mint a XX. századi olasz 
lendületnek és újjászületésnek győzelmes és 
nagy tekintélyre ju tot t kú t fe je és vezére, már 
a tr ianoni elnyomás első évtizedében ellensé-

A Rómába induló Horthy Miklós kormányzót közéletünk előkelőségei kisérték ki a Keleti-
pályaudvarra. Ezen a képen látható csoport: Hóman Bálint kultuszminiszter, Darányi Kál-
mánné, Fabinyi Tihamérné, Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter és Komis Gyula államtitkár, 

a képviselőház alelnöke. 

de meg nem alkuvó magatartása, napja inkban 
is hasznos alkotásokban biztosí t ja az olasz 
szellem ú t j á t a magyar lélekben, a magyar ós 
olasz gazdasági és szellemi együttműködést, s 
miniszterünk gondoskodása törvénybe ikta tva 
segíti elő e kapcsolatok áldásos működését és 
hatását . Az olasz-magyar kultúregyezmény di-
csősége, mely ezer esztendős hagyományokat 
szentesít, mindenkor közoktatási kormányza-
tunknak és művelődésügyi poli t ikánknak leg-
értékesebb eredményei közé fog tartozni s tör-
téneti jelentősége a távol jövőben sem lesz el-
vitatható. 

De túl mindezeken a történelmi emlékeken, 
melyek az olasz szellem hódító ú t j á t jelölik a 
magyar lelkekben, fölvethetjük a kérdést, hogy 
mindazok között, kik ma a t r ianoni Magyar-
ország bús ká lvár iá já t j á r juk , van-e közöttünk 
egyetlen magyar szív is, mely föl ne dobogna 
a mai olasz nemzet hírének s nagyszerű szel-

geink zajló európai kórusának közepette is 
bátran kimondotta azt a megváltó szózatot, 
hogy „a magyar nép jobb sorsot érdemel" s 
hogy „az olaszok hőn óha j t j ák a magyar nép 
jobb sorsának megvalósulását 1" Reá, ki évti-
zedünk elején bát ran megismételte szavát 
Európa színe előtt, kijelentvén, hogy „miként 
a fasizmus első évtizedében, akként a második-
ban sem fog változni az olasz felfogás azokkal 
a nyilvánvaló és kiáltó igazságtalanságokkal 
szemben, amelyeket Magyarország ellen elkö-
vettek?" Reá, aki alig egy évvel ezelőtt ú j r a el-
mondotta szíve érzéseit arról , hogy „Magyar-
ország nem maradha t feldarabolva és meg-
alázva, a magyarság milliói nem élhetnek to-
vább hazájukból kiszakítottan". „A revíziós 
eszme föltámadóban van s a békediktátumok 
jegyzőkönyveinek törékeny ellenállása semmi-
képen sem lesz elég ahhoz, hogy feltartóz-
tassa". „A békeszerződések nem örökéletűek", 
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•mondotta ő, s amennyire eddig lehetett, a 
maga részéről le is vonta tételének következte-
téseit. 

Kormányzónk fényes külsőségek között s 
meleg bensőséggel lefolyt olaszországi látoga-
tásának napjaiban fokozottabb mélységgel éb-
redtek lelkünkben mindezek a gondolatok és 
érzések annak lát tára , hogy mikor a magyar 
államfő 17 esztendős kormányzása alatt biztos 
és kemény következetességgel vezette ki az 
Istentől gondja i ra bízott nemzetet a világhá-
borút követő bomlasztó rémségek poklából a 
békés fejlődés építő légkörébe, mikor Magyar-
ország másfél évtized alatt a bizonytalan és 
ingadozó Európában a nyugalomnak nagy 
nemzeti gondolatok jegyében épülő szigete lett, 
most már az ország külföldi bará t i kapcsola-
tainak megszilárdítása, főleg Olaszország felé, 
lett legfőbb gondjává a magyar állam fejének. 

Büszke történelmi mult örökösei vagyunk. 
Szent Is tván római eredetű koronájától az 
Anjouk fényes korszakán, Mátyás király dicső 
napja in át, az olaszországi m a g y a r légiókon s 

Garibaldi vörösingesein keresztül egyenes az 
út napja inknak az ismét nemzetivé és önállóvá 
lett Magyarországgal kötött hű olasz barátsá-
gáig. S ! 

Az egész most élő magyar nemzedék, minden 
jó magya r ember meghatottan állt azért ama 
látvány előtt, mikor vitéz nagybányai Hor thy 
Miklós és Benito Mussolini egymás szemébe 
nézett és megszorította egymás kezét. Ez a ta-
lálkozás két nemzet érzését és akara tá t képvi-
selte s az az ünnepélyes pillanat, mikor két 
nép szorított ott kezet magaküldötte tehetsé-
ges nagy fiaiban, valóban ezer esztendő olasz-
magyar rokonszenvének és kapcsolatainak ki-
kristályosodását je len te t te 
Magyarok! Fogjunk kezet mi is mindannyian 

ez ünnepi alkalommal ós k ívánjuk hő szívvel, 
hogy e fr igyben, mely Rómában abban az ün-
nepélyes pil lanatban megpecsételődött, bizton 
láthassuk örök időkre nemzetünk teljes ú j r a -
épülésének és boldog jövőjének zálogát, s hogy 
majdan sértetlenül átadhassuk azt f ia inknak 
és unokáinknak is. Ügy legyen! 

A J I J T A U 1 A Z Á I I É S B Ü N T E T É S S Z E K E P E 
A M A I I S K O L A I N E V E L É S B E N 

í r ta : D R O Z D Y GYULA 

A nevelés egyik legfontosabb feladata, a gyer-
mekkel megéreztetni azt, hogy az életben van-
nak törvények, amelyekhez neki alkalmazkod-
nia kell. Ez a niegéreztetós má r a csecsemőkor-
ban kezdődik akkor, mikor az anya bizonyos 
szabályok szerint gondozza, t áp lá l ja gyermekét. 
S ebben már benne van az életre való nevelés 
csirája, mert hiszen az anya a r r a szoktat ja a 
csecsemőt, amire annak az életben szüksége 
lesz. Érdekes, hogy a szoktatással kapcsolatos 
büntetés már itt, az ember bölcsőjénél kezdődik 
azzal, hogy az anya sokszor kényszeríti a cse-
csemőt arra, amitől az ösztönösen Irázódik, ami 
neki kellemetlen. Gondoljunk csak a csecsemő 
t isztántartására, avagy a táplálékadás időközé-
nek szigorú betartásóra! — Mennyi sírással, 
rugdalódzással való tiltakozás, követelés s 
mennyi megtagadás, kényszerítés szerepel ebben 
a korban a nevelésben! És ez a kényszerítés 
nemcsak a csecsemő-, hanem a kisdedkorban 
történő nevelésnek is egyik nélkülözhetetlen 
eszköze. A kis gyermeknek, h a nem is akar , ha 
irtózik is a víztől, meg kell mosakodnia, a neki 
kényelmetlen vagy nem tetsző ruhát is fel kell 
vennie, a keserű orvosságot is le kell nyelnie, 
akár hogyan rúg-kapál. Lépten-nyomon a fel-
nőttek által alkotott törvényekbe, szabályokba 
ütközik, amelyekkel szemben mindig a maga 
szabad akaratá t a k a r j a érvényesíteni a kis lá-
zadó. Kicsi élete a küzdelmek egész sorozata s 
a küzdelemben a vesztes rendszerint ő, mert 
nevelője kényszerítő eszközei fékezik ösztönös 
szabadságvágyát, megtörik akara tá t . 

Ezzel a kényszerítő neveléssel helyezkedett 

szembe Rousseau, aki azt vallotta, hogy a gyer-
meket semmire sem szabad kényszeríteni. 
Érezze szabadságát, tegye azt, amit akar. Rous-
seau a „parancs" és „engedelmesség" szavakat 
törölni aka r t a a nevelés szótárából. S hogy 
ezek mégis megmaradtak, azt ma minden peda-
gógus természetesnek t a r t j a . Ott van ez az élet 
szótárában, tehát ott kell lennie a nevelésben 
is, s ott is marad mindaddig, míg szabályok, 
törvények szerint berendezett társadalomban 
él az ember. Nincs család, nincs iskola, mely 
Rousseaunak ezt az elvét követhetné. Míg em-
beri társadalom van, addig, parancs, tilalom, 
törvény is, meg engedelmesség, jutalmazás és 
büntetés is van. Mindez csak valami elérhetet-
lenül eszményi társadalomban szűnhetne meg. 

És mégis a „modern nevelés" jelszava alatt 
mintha valami Rousseau-fóle szabadság felé 
ha j lana a családi és az iskolai nevelés is, amit 
az egyéniség kifejlesztésével hoznak kapcso-
latba és visznek túlzásba. Az újabb idők re-
formpedagógusai, a többek között Ellen Key, 
Gurlit, Tolsztoj, azt hangoztat ják, hogy az egyé-
niségnek minél szélesebb jogokat kell adnunk, 
a gyermek minden egyéni tulajdonságát tisz-
teletben kell t a r t anunk s ennek feltétlen sza-
badságot kell biztosítanunk. Ennek az elvnek 
követői azonban abba a hibába esnek, hogy 
nemcsak az egyéniség értékeinek kibontakozá-
sához adnak szabadságot, hanem azoknak a nem 
kívánt haj lamoknak, tulajdonságoknak is, ame-
lyeket az ideális embertípus alakí tgatása köz-
ben hát térbe kellene szorítanunk. Ebből követ-
kezik aztán, az egyéniség túlbecsülése és a sza-
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badság elvének az a túlhaj tása , amely az egyé-
niség' nem kívánt haj lamait , tulajdonságait , az 
értékek rovására erőteljesebben fejleszti, sok-
szor annyira, hogy az értékek a nagy szabad-
ságban egészen elsorvadnak és kialakul a tehet-
séges, de a törvényekkel állandóan összeütköző, 
sokszor társadalomellenes cselekedetekre is 
kapható embertípus. Az egyéniség kialakításá-
nak tehát csak azt az értelmezést szabad ad-

testület kidolgozta, azt az igazgató, vagy tanító 
a tanév elején a tanulók előtt felolvasta, sőt a 
tanterembe, vagy a folyosón ki is függesztette. 
H a ezt a „Rendtartási Szabályzatot" elolvas-
suk, megtalál juk benne, hogy a gyermeknek 
pontos időben, rendesen felöltözve, tisztán meg-
mosakodva kell jönnie az iskolába, az iskola 
folyosójára sáros lábbelivel belépnie tilos. Öra 
előtt a folyosókon tartózkodni, zajongani nem 

Horthy Miklós a Quirinál erkélyén a római nép üdvözletét fogadja. 

nunk, amely az értékek területére vonatkozik s 
csak ezen a területen adhatunk szabadságot is, 
amely azonban még i t t sem fa ju lha t szabados-
sággá. Az így felfogott iskolai nevelésben ott 
kell lennie a parancsnak, a tilalomnak, az en-
gedelmességnek, a kényszerítésnek, a jutalma-
zásnak és a büntetésnek is, mert csak ezekkel 
az eszközökkel tudunk a nevelés célja felé ve-
zető úton haladni. Ezeket az eszközöket azon-
ban más módon kell az ú j iskolának alkalmaz-
nia, amint a régi iskola alkalmazta. De ez nem 
jelenti azt, hogy a régi rossz volt. Annak a kor-
nak ez az alkalmazási mód kellett, a mai isko-
lától azonban egészen mást követel az élet, 
mint a régitől, még' pedig nemcsak ismeret-
anyagban, hanem a nevelési eszközök megvá-
lasztásában és alkalmazási módjában is. 

Nem lehetnék elég világos, ha előzőleg nem 
vázolnám annak az iskolának belső életét, 
amelynek megváltoztatásáról szólni akarok. 

Ügy gondolom, hogy lehet valahol olyan is-
kola, amelynek belső rendjét , szabályait a tan-

szabad. Ha a gyermek a tanterembe belép, 
azonnal foglal ja el helyét s csendben vá r j a a 
tanítást . Tanítás a lat t f igyeljen taní tójára s 
rendetlen viselkedésével ne zavar ja a tanítást. 
Az óraközi szünetekben a folyosón futkározni, 
lármázni, ott étel-, vagy papírhulladékot el-
dobni tilos. Ha taní tó já t meglát ja, illedelmesen 
köszönjön. Társaival ne civakodjék, hanem le-
gyen velük udvarias, előzékeny. Más tanszeré-
hez nyúlni, csere-berélni tilos. Az iskola bútor-
zatát rongálni, bepiszkítani nem szabad. És 
még több a hasonló í rásba foglalt rendtartási 
szabály s ezeket még megtetézik azok, amelye-
ket a tantestület nem foglalt írásba. Egész pa-
rancs- és t i lalomfaerdő fogadja a gyermeket, 
amelynek rengetegében aligha tud eligazodni. 
A rendtar tás i szabályzatból mindent megtud-
hat, ami tilos, amit nem szabad, csak éppen azt 
nem tud ja meg, hogy mit szabad. És ha ezek-
ben az iskolákban valamely nyomra akadnak, 
amely a szabályok á thágására mutat , formális 
bűnügyi nyomozás kezdődik, gyakran vádlók-
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kai, tanúkihallgatásokkal, szigorú büntetés-
kiszabásokkal. A büntetések nemei sokfélék. 
I t t -ot t még a testi fenyí ték is j á r j a . Gyakori a 
térdepeltetés, a sarokbaáll í tás, a bezárás, a 
megszégyenítő dorgálás. Ritkább, s mondhat-
j uk eltűnőben van a büntetésiratás s a megszé-
gyenítő jel feltűzése, viseltetése. Ezekben az is-
kolákban csak ellenőrzés és büntetés járja. 
A helytelen cselekvéstől a gyermekeket csupán 
a büntetéstől való félelem t a r t j a vissza. Nyo-
masztó komolyság, következetes szigor, száraz 
nyugalom és kemény drill ha t j a á t ennek az 
iskolának belső életét. I t t az egyetlen helyes 
cselekedetre való kényszerí tő eszköz a bünte-
tés. — Ha áthágtad a szabályt, megszegted a 
törvényt, bűnhődj! Ezt t a r t j ák egyetlen neve-
lési szabálynak az ilyen iskolában. Kétségtelen, 
hogy az ezzel a felfogással kiszabott büntetés-
nek van valami visszatar tó ereje, ez azonban 
csak abban rejlik, hogy a gyermek el aka r j a 
kerülni azokat a kellemetlen érzelmeket, ame-
lyek a büntetéssel j á rnak , javító ereje azonban 
va jmi kevés. 

Ennek a fegyelmezésnek lényege tehát a meg-
torlás, a nevelő jellemvonása pedig a szigor és 
a fenyegetés. Közvetlenséget, szereteten ala-
puló bizalmasságot ebbe a rendszerbe beleil-
leszteni szinte lehetetlen. Könnyű nevelési 
módszer, mert hiszen csak a hibákat, a tévedé-
seket kell lesni, a bűnöst kideríteni, a bűnt 
megtorolni. Az ilyen iskolában anny i r a kifej-
lődik a hibafürkésző, az árulkodó, feljelentő 
szellem, hogy szinte úgy érzi magát benne az 
ember, mintha valami bűnöző társaságban 
volna. A helyes cselekedeteket sem a társak, 
sem a tanítók nem veszik észre. Ezek mellett 
szótlanul elhaladnak, legfeljebb az osztályozás-
ban ju t kifejezésre, hogy kinek sikerült meg-
t a r t an ia a törvényeket, kinek kevésbbé s kinek 
nem. I t t csak fekete könyv van, amelybe csak 
a helytelen cselekedetek kerülnek. Fehér könyv 
nincs, amibe a szépet, a jót, a nemeset felje-
gyeznék. I t t sem a szív, sem az ész nyelvén nem 
beszélnek, hanem csak a törvény r ideg betűit 
nézve: büntetnek. A jó, a helyes cselekedetet, a 
gyermek lelkének értékeit természetesnek tart-
ják. 

Ezzel az iskolával szemben áll egy másik is-
kola. I t t nem fogadják irott törvények, szabá-
lyok a 6—12 éves gyermeket , A törvény, a sza-
bály azonban ott él a tanítók szívében, lelké-
ben. S ezeknek koroná ja : a megértő szeretet. 
Ez alkot és szentesít minden törvényt, minden 
szabályt s ez biztosít ja azt a közvetlen bizalom-
keltő, meghitt érintkezési formát, amely a ta-
nító és tanítvány között van. I t t nem vadász-
nak apró hibákra, tévedésekre, botlásokra s 
nem ültetik nyomban minden kicsiségért a 
gyermeket a vádlot tak padjára. Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy itt mindent szabad. Sőt! 
A törvények tisztelete ebben az iskolában na-
gyobb, mint amabban, mert i t t a törvények 
megszegésétől nem a kényszer, nem a fenyege-
tés és nem a büntetés kellemetlenségétől való 
félelem, hanem az a kölcsönös szereteten ala-
puló ragaszkodó bizalom t a r t j a vissza a gyer-

meket, amely a tanító és tan í tvány között, de 
meg az egész iskola szellemében ott van. I t t 
nem a büntetés, hanem a jutalmazás áll első 
helyen, mint nevelési eszköz, különösen a ki-
sebb gyermekeknél. Ebben az iskolában a jó, a 
helyes cselekedeteket is észreveszik, elismerik 
és jutalmazzák. Nem hangos dícsérgetéssel, ha-
nem jó érzést keltő finom megéreztetéssel. Egy-
egy összecsendülő mosollyal, elismerő tekintet-
tel, évődő megjegyzéssel, vagy más hasonló 
eszközökkel. Olyanokkal, amelyek a helyes cse-
lekedetekhez kellemes képzeteket kapcsolnak. 
Míg a büntetéssel járó kellemetlen képzetek 
csak a helytelen cselekedetektől t a r t j ák vissza 
a gyermeket, addig a jutalmazással járó kelle-
mes képzeteknek hajtó, indító erejük is van, 
azért, mert a lélekben ott van a vágy hasonló 
kellemes érzelmek megszerzésére. 

Igaz, hogy a jutalmazásból éppen úgy szár-
mazhatnak bajok, mint a büntetésből azért, 
mer t a gyermek a jó cselekedetet igen könnyen 
nem önmagáért, hanem a jutalomért és az an-
n a k nyomába lépő kellemes érzésért végzi, 
má r pedig az igazán erkölcsös ember a jó, a he-
lyes cselekedetet magáért a jó cselekedetért 
végzi. Aztán előfordulhat az is, hogy a ju ta lma-
zás önhittséget, hiúságot, ir igységet ébreszt a 
gyermek lelkében. Ez ellen a nevelő csak azzal 
a f inom érzékével védekezhetik, amely azt 
nyomban észreveszi s megkeresi az eszközöket 
ezeknek hát térbe szorítására. I lyen eszköz lehet 
pl. a jutalom észrevétlen csökkentése, esetleg 
csendes megvonása, vagy a gyermeknek nehe-
zebb feladatok elé való állítása. A jutalmazás-
sal azonban még így is éppen olyan csínján 
kell bánnunk, mint a büntetéssel. Ha nyakra -
főre jutalmazunk, a jutalmazást megszokja a 
gyermek, természetesnek ta lá l ja s ezért értékét 
veszti. Gyakori az a hiba, hogy az iskolában 
csak a jókat, a szorgalmasokat, a tehetségese-
ket jutalmazzuk. Pedig ezeknek a jutalmazás 
haj tó , indító erejére nincs akkora szükségük, 
min t azoknak, akik a törvények, szabályok ellen 
állandóan vétenek, vagy kevésbbé szorgalmasak, 
avagy gyengébb tehetségűek. Ezeknek van szük-
ségük hajtó, indító, jóra serkentő erőre, azért a 
jutalmazást , mint nevelési eszközt főleg az ilyen 
gyermekekkel szemben kell alkalmaznunk. 
Ezeknek minden helyes cselekedetét, minden jó-
szándékát, minden erőkifejtését észre kell ven-
nünk és jutalmaznunk. Veszélyes lehet őket 
meghagynunk abban az érzésben és tudatban, 
hogy ők anny i ra rosszak ás gyengék, hogy nem 
emelkedhetnek a r r a a színvonalra, mint jobb, 
szorgalmasabb, értelmesebb társaik. Egy-egy 
elismerés, biztató szó, jószándékú segítés, sok-
szor szorí t ja hát térbe azt a kellemetlen érzést 
és tudatot, hogy neki már minden mindegy. Az 
ilyen gyermek önbizalmát megadja , helyreál-
l í t ja , jószándékát, erőfeszítését fokozza minden 
kicsi elismerés, amellyel tan í tó ja jutalmazza. 
A nevelő feladata, hogy az osztály rosszabb, 
gyengébb tanulói is állandóan olyan sikerhez 
jussanak, amelynek nyomában további jócsele-
kedetekre, erőkifejtésekre indító elismerés jár-
hat . 
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Kérdés most már, hogy ki ju t a lmazzon? . . . 
Abban az iskolában, amelyben helyes közszel-
lem alakul t ki, egyarán t ju ta lmaznak a tanító 
GS cl társak. Sőt a taní tó úgy vezetheti az osz-
tályt, hogy a társak jutalmazása jóformán gya-
koribb, mint a tanítóé. S ez nem is olyan nehéz, 
mert hiszen még a hatévís, tehát a népiskola I. 
osztályába járó gyermekek is megérzik azt, 
hogy társaik között kik a jó és kik a rosszvise-
letüek, kik a hanyagok, kik a szorgalmasok, s 
kik a gyengébb és kik a jobb tehetségűek. Meg-
érzik azt is, hogy taní tójuk kivel s hogyan bá-
nik. Észreveszik, hogy tanítójuk a gyengébbe-
ket milyen fogásokkal segíti. Aztán a kölcsönös 
szeretet megérzése, a tanító és a gyermekek 
gondolatának és érzésének összecsendülése, egy 
kis indítással kapcsolatban a r r a készteti őket, 
hogy jutalmazzanak. Nem kell ahhoz sok, mert 
hiszen mindnyájan tudjuk, hogy az iskolában 
a látszólag kicsi dolgoknak is nagy a nevelő 
értéke. Lássunk egy-két példát a közös jutal-
mazásra, a közös megelégedettség kifejezési 
módjára! 

Az osztályban mindenki tudja, hogy Pali 
gyengén olvas. Egyszer hogyan, hogyan nem, 
az első mondatot elég tűrhetően olvassa. E r r e 
a tanító meglepődve kérdezi: — Hal lo t tá tok? . . . 
Olvasd el még egyszer, Pal i ! Természetes, hogy 
Pali ugyanazt a mondatot másodszor már job-
ban olvassa. — Szépen olvasta! — Pa l i már tud 
olvasni. — Jól van Pa l i ! — mondják a társai . 
Mert érzik, hogy én örülök, örülnek ők is. Igaz, 
hogy a második mondatot már nem merem P a -
lival olvastatni, mer t félek, hogy arcáról el-
tűnne az a boldog megelégedettség, amit a 
t i tokban kikényszerítet t siker s ennek nyomá-
ban a taní tó ós a t á r sak elismerése varázsolt 
rá. — J ö j j ki, Pa l i ! — Gratulálok! — mondom s 
kezet fogok vele. S mikor Pali a helyére megy, 
társai is n y ú j t j á k feléje kezüket s ők is üdvöz-
lik a jó olvasót. 

Az óraközi szünetben Palihoz szegődöm s azt 
mondom neki: — Holnap majd az egész olvas-
mányt olvasd el nekik szép hangosan, hadd 
lássák, hogy milyen jól tudsz már olvasni! El-
olvasod? — El. — Hanem félek, hogy akadozni 
fogsz. — Nem fogok, mer t majd otthon sokszor 
elolvasom. És tapasztalatból tudom, hogy Pa l i t 
az elismerés nyomában fakadó kellemes érzés, 
az olvasás gyakorlására készteti. És jönnek az 
erőfeszítéssel elért sikerek, felváltva hanyatlá-
sokkal, de azért sem részesül sem Pali , sem a 
többi valami kimondott büntetésben. Még sza-
vakkal kifejezett rosszalásban sem. Elég a ma-
gam és az osztály hallgatása, az én komoly, 
kellemetlen érzésemet kifejező hangon mondott: 
— Elég, Pa l i ! Most majd más olvas, — meg az 
a csend, amely ezt követi. Lám, a csenddel is 
lehet büntetni. I lyenkor nemcsak Pali , hanem 
mindenki érezte, hogy valami nincs rendjén. 

Pis ta nagyon gyengén írt. Betűi, kapcsolásai 
szabálytalanok, rendetlenek voltak. A gyakor-
lásra való kényszerítéssel alig értem el vala-
mit. Há tha segít a jutalmazás! — gondoltam s 
az egyik írási órán egy kis észrevétlen segít-
séggel P i s tá t sikerhez jut tat tam. — Ejnye de 

szépen í r tad le ezt! Nézzétek csak, mennyivel 
szebben ír m á r Pis ta! — mutat tam az osztály-
nak. E r r e a gyermekek is megállapítot ták a ja-
vulást s mosolyogva tekintgettek P i s tá ra , aki 
igen, igen boldog volt. — í r d le még egyszer, 
Pista! És P i s t a vigyázva, tőle telhetően szépen 
leírta. — Ez még szebb. Í r d le ide az én füze-
tembe is, hadd teszem el emlékbe, —• szóltam s 
Pista leírta. — Köszönöm! •— mondottam, kezet 
fogtam vele. E r r e a többiek papír lapocskákat 
tettek Pis ta elé és kérték, hogy í r j a le nekik is 
emlékbe. És P i s t a boldogon, szorgalmasan í r ta 
az emléklapokat, amit a gyermekek kézfogással 
megköszöntek. Ez az elismeréssel kifejezett ju-
talmazás felkeltette önbizalmát, állandóan, szí-
vesen gyakorol ta az í rás t s egyik legszebben 
író gyermekem lett. 

De lehetnek erőkifejtésre, munkára, szorga-
lomra indító félig jutalmazásnak, félig bünte-
tésnek mondható eszközök is. Így pl. iskolám-
ban szokásban volt, hogy a gyermek könyvébe 
olvasás u tán jegyet í r tam, még pedig piros, 
kék, sárga irónnal. Ezek közül a gyermekek, ha 
jól felelt, választhatott . Rossz jegy azonban 
sohasem kerül t a könyvbe. H a a gyermek gyen-
gén olvasott, akkor azt mondtam neki: — Jó, 
jó, de ez még nem egész egyes, hanem csak ez 
ni! — szóltam s félig, vagy pedig csak egy da-
rabkát í r tam le az egyesből. — Ha azt akarod, 
hogy egész egyest kapj , akkor olvasd el sok-
szor. És a l ig volt eset, hogy a gyermek az 
egyes másik feléért ne dolgozott volna. A mult 
karácsonykor egyik volt tanítványom látoga-
tott meg, aki most már teológus. Elhozta magá-
val az ábécés könyvét s azt mondta: Ebben a 
könyvben van még egy fél egyesem. A múlt-
kor, mikor ki kellett volna javítanom, beteg 
voltam. Azóta valahányszor a budai képző 
gyakorlóiskolájára gondolok, ez a fél egyes 
mindig szorongat. Ha megérdemlem, tessék ki-
javítani. 

Ez nemcsak kedves megemlékezés volt , ha-
nem mint a további beszélgetésből ki tűnt , so-
káig indítója, ha j tó ereje volt az én régi taní t -
ványomnak. Azt mondotta, hogy a középiskolá-
ban valahányszor gyengén tanul ta meg a lec-
kéjét, mindig érezte a fél egyest. 

Ezekből az esetekből is látható, hogy a kény-
szerítés, megfélemlítés, szidás, dorgálás, vagy 
bármely más büntetésnemnél sokkal értékesebb 
a jutalmazás különböző a lakja . Vájjon elértem 
volna azt az eredményt akkor is, ha azt, aki 
nem gyakorolta eléggé az olvasást, büntetéssel 
kényszerítettem volna a tanulásra , gyakor lásra? 
És ha elértem volna, v á j j o n melyik eszköz ér-
tékesebb nevelési szempontból? Az azonnali ri-
deg büntetés, avagy a szelídebb gyermekies 
eszközökkel, jutalmazással való munkára kész-
tetés? Én azt hiszem, hogy az utóbbi. Ez lélek-
alakítóbb, ez szívesebb, meg aztán a tan í tó és 
a gyermek között levő jó viszonyt sein ront-
hat ja . Éppen azért a népiskolában inkább a ju-
talmazást kell előtérbe ál l í tanunk, mint a kény-
szerítő bünte tés t 

A munkára, erőkifej tésre indító ju ta lmazás 
nemcsak egyéni, hanem osztályjutalmazás is 
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lehet. Ennek meg a közösségérzetének fejlesz-
tése szempontjából nagy a nevelő értéke. Ép-
pen ezért, minden erőnkből a r r a kell töreked-
nünk, hogy az osztályt jó cselekedetekben, a 
szorgalomban, az egymás i rán t i szeretetben 
összehangoljuk, egyénesitsük. Ennek igen jó 
eszköze az osztályjutalmazás. Ez lehet kirán-
dulás, mese, képek nézegetése, dal megtaní tása 
s kedvenc tanítási alaknak alkalmazása. 

Lássunk ezekre is egy-két példát! 
Szépen sikerültek a fogalmazványok, azért 

ju ta lmazásul azt mondom a gyermekeknek: 
— Mert ilyen szépen fogalmaztatok, a követ-
kező földrajzórán mesélni fogok s az a mese 
igaz is lesz, meg t e m is. És az ú j tájegységet 
úgy ismertetem, hogy a hegyeket, a folyókat 
megszemélyesítem. A hegyek, a folyók beszél-
getnek. Az egyik hegy például egy csendes 
nyár i éjszakán^ átszól a másikhoz s azzal di-
csekszik, hogy az ő belsejében feketegyémánt 
van s kincseit odaad ja az embereknek. A másik 
sem hagy ja magát. Ö nagy, szépséges erdő-
pa lás t jáva l hivalkodik, amelynek színét egy év-
ben négyszer is vál toztat ja . A harmadik meg 
magasságával, télen-nyáron zöld fenyveseivel, 
a benne tanyázó őzekkel, szarvasokkal, locsogó 
pa tak ja iva l dicsekszik kisöccseinek. A kanyargó 
folyók az eredettől a torkolatig vezető szépsé-
ges ú t juka t , a hegyeket mosó, követ görgető, 
malmot hajtó, h a j ó t szállító ere jüket hangoz-
t a t j á k . Szóval a képzelethez szólok színesen, a 
gyermek lelkét megkapóan. Máskor meg- juta l -
mazó összefoglalásul kat icabogarat utaztatok a 
térképen. A kíváncsi katicabogár- elmegy s 
megnézi a szépséges Balatont. Ta lán meg is áll 
a pa r t j án , mert a meglepetéstől nem tud tovább 
menni. Aztán lehet, hogy északra tart , átkel a 
D u n á n s hegyen-völgyön keresztül felmegy a 
Magas-Tátrához. Lehet, hogy a Ferenc József-
osúcsra is felmászik. Hogy min megy át, hol 
jár , mit lát, azt mindig a gyermekek mondják, 
a kedves, tréfás megjegyzésnek a lehető leg-
nagyobb teret engedve. 

És ez is jutalmazás. Kicsiségnek látszó, apró 
meseszerű, játékos fogások, dehát a meséhez, 
a játékhoz még a IV. osztályos gyermek is szí-
vesen vissza-visszajár. Csak ál landó ne legyen, 
mer t akkor megszokottá válik és veszít ju ta l -
mazás jellegű értékéből. Aztán meg hiába, i t t 
m á r a komoly valósághoz, a hétköznapi mun-
kához is lnzzá kell szoktatnunk a gyermeket. 
Állandóan nem csomagolhatjuk játékba, mesébe 
az ismereteket. 

A helytelen cselekedetek, a törvényekbe, sza-
bályokba való ütközések megelőzésének legjobb 
eszköze az a közvetlen, meghitt s kölcsönös sze-
re te ten alapuló v idám szellem, amelynek-az is-
kolában meg kell honosulnia. H a a kötelesség-
teljesítést összekötjük örömteljes vidámságot, 
munkakedvet kivál tó hangulat tal , abba a hely-
zetbe hozzuk gyermekeinket, hogy egyáltalán 
nem tudnak helytelenül cselekedni. Azért az 
iskola nem lehet más, mint a szíves kötelesség-
teljesítésnek, a v i d á m munkának háza. Az is-
kola nem tételezheti fel s nem keresheti ál lan-
dóan a rosszat. Még az apró helytelen cseleke-

deteket, botlásokat sem minősíti nyomban 
rossznak. A r r a az ál láspontra helyezkedik, 
hogy minden gyermekben van valami jó. S a 
tanító ezt a jótulajdonságot igyekszik meg-
fogni, továbbfejleszteni, erősíteni. S ennek a 
fejlesztése, szilárdítása csökkenti a kedvezőtlen 
hajlamok ere jé t s így ezekkel szemben m á r sok-
kal enyhébb büntetési eszközökkel is felvehet-
jük a harcot . 

Amint lá t tuk, a népiskola alsóbb osztályaiban, 
főleg a szereteten alapuló játékos kényszerítés, 
vagy inkább késztetés a megfelelő nevelői el-
járás. Azonban már itt kell kezdenünk s a fel-
sőbb osztályokban folyta tnunk azt a cselekede-
tek felett való ítéltetést, amely az erkölcsi be-
látáshoz vezet. I t t is gyakoribb az, hogy az is-
kola a helytelen cselekedetek, vétkek, bűnök 
boncolgatásán át a k a r j a a gondolkozáson, a be-
látáson alapuló nevelést végezni. Ennél pedig 
sokkal értékesebb a helyes erkölcsi cselekede-
tek értékeinek keresése, beláttatása vagy in-
kább megéreztetése. 

Ne a helytelenen, a rosszon, hanem a helyesen, 
a szépen, a jón aka r juk észrevenni az erkölcsi-
leg helyest, a szépet, a jót. Ez határozottabban, 
biztosabban vezet ahhoz az egészséges gondol-
kozásmódhoz, amely nemes jellemet, t isztult ér-
zelem- és akaratvi lágot alakít és ideális élet-
felfogást gyökereztet meg a lélekben. 

De itt nem szabad érzelgősségre gondolnunk. 
A szeretette], megérzéssel való nevelés értéke 
nem ebben rejlik, hanem abban a komoly ér-
deklődésben, amellyel a gyermekeknek még 
legapróbbnak látszó dolgait is kísérjük. A he-
lyesnek, a jónak észrevevése, jóakara tú meg-
jegyzésekkel való kísérése már biztató, buzdító, 
munkára késztető jutalmazás, amely sok érték 
kifejlődésének lehet az alapja. 

Sajnos, a tanító mégsem helyezkedhetik arra 
az ideális álláspontra, hogy sohasem büntet, 
mert az alacsonyabb értelmi és erkölcsi fokon 
ez teljesen lehetetlen. A büntetés azonban nem 
lehet az első, hanem csak az utolsó eszköz, s 
akkor sem kemény, kegyetlen. Ezeket is meg-
szokja a gyermek s ezért könnyen ha tásukat 
vesztik. A jól vezetett iskolában az enyhébb 
büntetéseknek is megvan a hatásuk, a helyte-
len cselekedetektől való visszatartó erejük. 

A nevelői munka egyik fontos feladata, hogy 
a tanító a gyermekkel fejlettségi fokához mér-
ten láttassa be a helytelen cselekedetben rejlő 
erkölcsi botlásokat s egyben mutasson rá a he-
lyes ú t ra is, mellyel a hasonló botlásokat a 
gyermek elkerülheti, jóváteheti. Ezeket a be-
látást célzó megbeszéléseket úgy vezessük, hogy 
a gyermek érezze jóindulatunkat, vele való 
együttérzésünket anélkül, hogy bűnpalástoló-
tiak tűnnénk fel előtte. 

Ne vegye a büntetést .megbosszulásnak, hanem 
olyan következménynek, amely helytelen csele-
kedetének nyomában já r . Szelíd bánásmóddal, 
megbeszéléssel azt kell vele megéreztetnünk, 
hogy a bünte tés az elégtétel, amelynek kitöltése 
után helyreáll a lelkinyugalom, mert bocsána-
tot nyer környezetétől, ha a vétség olyan ter-
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mészetű, hogy a vallásos érzéssel kapcsolhat-
juk össze, akkor az Istentől. 

A régi időben a nevelés legfőbb eszközének a 
botot tekintették. Azt tar tot ták, hogy: „Nincs 
nevelve, akit meg nem vertek." Ezért nemcsak 

az ó-, hanem a középkorban is vessző volt a 
pedagógus jelképe, ami t az iskolamester cím-
táblá jára fes te t tek . . . Most a bot helyet t szívet 
kellene festeni az iskola címtáblájára , mert ez 
az a l ap j a az igazi nevelésnek. 

A N É P R O K O N S Á G I £ H Z H £ É S A Z I S K O L A 
í r ta : Dr. vitéz NAGY I V Á N 

A magyar mul t őstörténete a mondák világá-
ból tűnik elő, vagy helyesebben ott tűnt el szá-
munkra hosszú ideig. Vitézkedő, harcias, lovas 
nomád népként jelentünk meg a történelem 
színpadán a népvándorlás utolsó hullámainak 
t a r a j án érkezve a keleti ismeretlenségből a 
Volga alsó folyása tá jára . Honnét érkeztünk, 
hol volt ősi telephelyünk, melyik nagy népcsa-
ládból hasadt le az a 200,000 főnyi kis nép, ame-
lyik sok viszontagság után végre a Duna-Tisza 
tá ján alapított s t a r t fenn nehéz küzdelmek kö-
zepette immár több mint ezer esztendeje hazát 
magának, — sokáig, századokon át, a sa já t tör-
ténelemelőtti időnk szürke ködéből nem bonta-
kozott ki tisztán elébünk. 

Sokáig csak a his torikusokat foglalkoztatta 
a nagyszerű téma: a magyarság eredete. A mult 
század második felében azután egyre inkább 
bekapcsolódtak a kialakuló vi tába nyelvészeink 
is, s hosszú és kemény tudományos összecsapá-
sok, expedíciók és elmélyülő vizsgálatok erad-
ményekép kia lakul t a ma már köztudatba át-
ment tétel: a magyarság az ural-altáji nép-
család finn-ugor ágából ered, amelyik későbbi 
időkben keveredett bolgár-török népekkel, hogy 
így alakuljon ki mai nyelvünk, antropologiai 
f a j t ánk és sajátos, különös a t t rakt ív erőkkel 
rendelkező nemzetiségünk, azok az összetevők, 
amelyek együttesen adják és jelentik a magya r 
népet. 

Hóman Bálint összefoglaló megállapításai és 
Németh Gyula legújabb korszakos vizsgálatai 
szerint tehát kétségtelen, hogy ősi alapelemünk 
« finn-ugor, vagyis irdatlan időbeli és sokezer 
kilométer térbeli távolságok ellenére is a f inn-
ség és Észak-Oroszország ugor törzsei a leg-
közelebbi vérrokonaink. A későbbi századokban 
történt vérkeveredés alapján azonban rokon-
ságba kerülvén a bolgár-törökökkel is, népi 
közfelfogásunkat tudományosan is alá lehet 
támasztani, amikor a bolgár és török testvéri-
ség- gondolatát magunkévá tesszük. Hogy azon-
ban ezt a rokoni kapcsolatot a húnok, a mon-
golok és a mandzsutunguz népeken át egészen 
a japánokig vihessük tovább, erre a tudomány, 
őstörténet, régészet és filológia ma még nem 
nyúj tanak elég alapot. 

A néprokonság tudományos vizsgálati ered-
ményeiből kiindulva, természetesnek kell talál-
nunk, hogy finn és észt testvéreink az ú. n. tu-
ráni eredet s vele együt t a tu rán i mozgalom 
gondolatát n n m tud ják magukévá tenni azokon 
a széles alapokon, mint ahogy azt a magyar 
közvélemény magáévá tette. Kétségtelen 
ugyanis, hogy nekik nincs rokoni kapcsolatuk 

a bolgár-törökséggel, akikkel az Ura l alat t i ős-
hazát e lhagyva és észak felé vándorolva nem 
is találkoztak úgy, mint mi, a déli orosz síksá-
gon. A finnscg nem volt soha odaát Ázsiában, 
európai eredetű nép, e r re büszke is s így nem 
tud ja értékelni, ha mi „ázsiai" eredetünket rá-
tar t ian emlegetjük. Rokoni kapcsolataink ki-
építésében tehát nekünk magyaroknak Janus-
arcot kell mutatnunk. A finnség felé az ősi 
ugor testvériség nevében kell szívünket ki-
tárni, m í g a bolgárok és törökök felé a későbbi 
nászok emléke n y ú j t a t h a t j a ki velünk testvéri 
kezünket. 

A felületesebb szemlélő számára természete-
sen nehéz bizonyítékokat mutatni egyszerre 
mind a két irányban. A törökök és bolgárok 
több mint ezredév alat t ugyancsak nagy vér-
keveredésen mentek át, sőt a bolgárságot telje-
sen felszívta magába a meghódított szláv szol-
gahad, csak a nevét és a dicsőséges mult ra-
gyogó emlékeit hagyva meg számára. Biztos 
azonban, hogy mindannyiunk múlt ja , népi ere-
dete, f a j i sajátosságai, nemzeti tu la jdonságai 
egyaránt lehetővé teszik, hogy rokonságunkat 
egyik i rányba se t agad juk meg, egyál talában 
ne szégyeljük, sőt mind ig és mindenüt t büsz-
kén hivatkozhassunk rá. 

Mindaddig, amíg tudósaink fel nem derítet-
ték és meg nem ál lapí tot ták ezeket a rokoni 
kapcsolatokat, bizony nagyon is e lhagyatot tnak 
és egyedülvalóknak érezhette itt magá t a ma-
gyarság Európa szívében. A mi nemzedékünk 
azonban m á r lá that ja hogy nem is vagyunk 
olyan egyedül, olyan társtalanul , olyan árván 
az idegen népek tengerében. Sőt: nem is• vagyunk 
olyan kevesen!* Ha rokonságunknak csak a 
f inn-ugor ágát vizsgáljuk is, a s ta t iszt ika egész 
megnyugtató számot m u t a t : 20 milliónyian va-
gyunk csak Európában, ha pedig Bulgár ia es 
Törökország, mint á l lammá szervezett testvér-
népek lélekszámát is hozzávesszük, úgy 40 mil-
liónál is többen fogjuk egymás kezét a szláv, 
német ós lat in népek közepette. Olyan számok 
ezek, amelyek meggondolásra kell, hogy kész-
tessék mindazokat, akik a vi lágpoli t ikának in-
tézői. 

A vallásfelekezetek hitterjásztői, a nagy szel-
lemi mozgalmak apostolai, a politikai áramla-
tok ós pá r tok organizátorai, amikor az általuk 
képviselt gondolatnak és ideáknak a széles népi 
rétegekben, a közfelfogásban való elterjeszté-

* Lásd a finn-ugor rokonnépekre vonatkozó adatokat 
vitéz Nagy Iván: Finn-ugor rokonnap. (Néptanítók 
Lapja, 1934. II. 1.) 



22. SZÁM. 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

835 

sét és meggyökereztetését igyekeznek elérni, 
valamennyien a f iatalságot, az i f júságo t töre-
kednek elsősorban megnyerni maguknak. Ami-
kor tehát tudatosí tani akar juk a rokonnépők-
kel való kapcsolatainkat, azok eredetét, jelentő-
ségét, jövőbeli kiépítésük kulturális , gazdasági, 
sőt politikai fontosságát, nem lehet kétséges, 
hogy nekünk is elsősorban a fiatalabb nemze-
dékek soraiban kell tudatossá tenni ezek létét 
és ápolásuk jelentős mivoltát. A gyermeki és 
az i f j ú i lélek könnyen formálható és alakít-
ható, minden megkapó, nagy és szent gondo-
la tér t és ideálért lelkesedni tud, romantikus el-
képzelésében a valóságok megszépülnek, a le-
hetőségek keretei ki tárulnak, tervek szövődnek 
és álmok fakadnak, amelyek felé azután később 
a f é r f i határozott léptekkel és öntudatos célki-
tűzéssel haladhat. Julián barát és Körösi-
Csorna Sándor Kele t messzi országaiba te t t 
u tazása ma is megfog ja még a romlat lan f ia ta l 
lelkeket s ki tudja , hogy nem akad-e azok kö-
zött a gyerekek között, akik a tan í tó szavát le-
sik a messzi ázsiai szteppékről érkezett ma-
gyarság őseiről, ú j Ju l i án barát, vagy Kőrösi-
Csoina Sándor, min t ahogy r a j t u k kívül már 
annyi magyar utazót megihletett az őshaza ke-
resésének szent vágya. 

Az a szellemtörténeti irány, amely a mult 
század racionalista és pozitivista állásfoglalá-
sával szemben igenis egyáltalában nem veti 
meg a nemzeti mul t feldolgozásánál a szájha-
gyományt, a nép lelkében élő és a mondák kö-
débe vesző legendás idők, ugyan nem bizonyít-
ható, de szent kincsként apáról - f iúra szállt em-
lékeit, ez a szellemtörténeti i r ány ma már nem 
nézi le a pozitivisták fölényes gőgjével Emese 
álmát, Csaba kirá lyf i legendáját és az asszony-
rabló Hunor és Magor történetét. Ezeken a 
mondákon keresztül visszanyúlva kell tanító-
nak, tanárnak egyarán t megfogni az iskolások 
lelkét, érdeklődését, figyelmét az őshaza és az 
ott velünk együtt élt népek i ránt . 

Amikor aztán a középiskola felsőbb osztá-
lyaiban az összehasonlító nyelvtudomány vizs-
gálatainak ismertetése kapcsán csodálkozva 
fog ja észrevenni a tanuló, hogy mi mai magya-
rok nem tudjuk m á r megértetni magunkat sa-
já t nyelvünkön a legközelebbi vérrokonokkal, 
a finnekkel és észtekkel sem, mer t több tízezres 
szókincsünkből mindössze néhány száz azonos 
alapszavunk van, a primitív népek úgynevezett 
ősszókincséből, a testrészekre, a számolásra, 
házi eszközökre, szerszámokra, rokonságra vo-
natkozóan, akkor viszont milyen jó szolgálatot 
tesz például a kiváló finn nyelvésznek, a né-
hány évvel ezelőtt elhányt Setälä Emil egye-
temi tanárnak s őt követőleg gróf Zichy Is tván-
nak szellemesen jellemző vizsgálódása. Megálla-
pí tván ugyanis, hogy a magyar és az észak-finn 
nyelvekben a „méz" és a „méh" szavak azonosak 
lévén, kell, hogy abban az időben használtuk 
légyen ezeket, amikor együtt éltünk, mint ha-
lász- és vadásznép az Ural alat t i ősrengetegek-
ben. Ebben az i rányban tovább folytatva a ku-
tatásokat, kitűnt, hogy egész sor mézelő nö-
vénynek és fának azonos az alapszava nyel-

veinkben. Most már csak egy lépés volt, hogy 
földrajzi lag is meg lehessen határozni azt a 
szélességi övet, ahol — az Ural—Volga—Káma 
vidékén — a finn törzsek ezeknek a mézelő 
növényeknek és fáknak azonos nevét használták 
és használ ják m a is. Ahol ez az öv átvonul, az 
volt az őshaza, vagy legalább a legutolsó telep-
hely, ahol mi magyarok is még együtt voltunk 
velük. Persze, kell hogy a tudományos kuta tás -
nak az ilyen eredményei a tankönyveken ke-
resztül e l jussanak a köztudatba. Nagy jelentő-
sége van tehá t annak, hogy az iskolákban a 
széles népi rétegek számára mi t és hogyan taní-
tanak országokról és népekről. Általában elkép-
zelésünkben és felfogásunkban az a kép marad 
meg szinte egész életünkben egyes nemzetekről, 
ami az iskolapadokban a lakul t ki lelki szemeink 
előtt. Ha ez a kép téves, ha sötét foltokkal tele, 
úgy óriási fáradságba kerül , szinte lehetetlen 
későbbi korban már ezt a hamis képet a való-
ságnak jobban megfelelővel felcserélni. Amikor 
tehát a néprokonsági gondolatnak az iskolán 
keresztül való elterjesztését sürget jük, ehhez 
elengedhetetlen feltétel, hogy tankönyveink népi 
eredetünkkel és magukkal a rokon-népekkel is 
részletesen, sőt kimerítően foglalkozzanak. 

Sajnos azonban, ha vizsgálatot végzünk, hogy 
egyelőre a három testvér: finn, észt és magyar 
iskoláskönyveiben mikép és mennyit í rnak a 
tankönyvszerzők népeinkről, úgy bizony a kép 
ma még elszomorító. 

Volt má r alkalmam rámutatni ,* hogy a finn 
és észt tankönyvekben milyen téves adatok van-
nak rólunk és országunkról. Ezek kiküszöbölé-
sére a Szellemi Együt tműködés Magyar Nem-
zeti Bizottságának Tankönyvügyi Albizottsága 
és a kultuszminisztérium egyetemi ügyosztálya 
közös erővel megteszik mái- a szükséges lépé-
seket. De érdemes egy kis lelkiismeretvizsgálást 
végezni abban a tekintetben is, hogy vájjon a 
magyar tankönyvekből mit és mennyit tanul-
hatnak növendékeink északi rokonainkról? 

Elemi iskoláinkban az V. és VI. osztályokban 
taní tanak világföldrajzot.** A két legjobban el-
terjedt földrajzkönyv egyikében1 mindössze ez 
áll: „Az észtek és finnek a magyarra l rokon-
népek, magas műveltségűek." A másik2 Észt-
országról két és fél sort ír, ezt mondva: „Észt-

* Vitéz Nagy Iván: Mit taní tanak rólunk a finn és 
észt tankönyvekben? Néptanítók Lapja, 1936. évf. 

** Átnézett tankönyvek jegyzéke: 1 Asztalos Gyula: 
Földrajz elemi iskolák V—VI. o. (Egyet. Nyomda, 1926. 
85. o.) — 2 Csontea—Lenhartovics: Földrajz a nép-
iskolák V—VI. o. (Kalász, 1926. 64. o.) — 3 Kari— 
Proehaska: Európa és Ázsia földrajza a polg leányisk. 
II. o. (Franklin. 1927. 69. és 76. o.) — 1 Geszti: Föld-
rajz a fiú középisk. II. o. (Athenaeum, 1928. 97. és 
107. o.) — 5 Kari: Világrészek földrajza a középisk. 
II. o. (Franklin, 1926.) és Hézser: Földrajz a középisk. 
II. o (Egyet. Nyomda, é. n.) — 6 Fodor: Földrajz a 
tanítóképzők IT. o. (Egyet. Nyomda, é. n. 153. o.) -— 
7 Fodor: Európa gazdasági földrajza a felső keresk. 
isk. II. o. (Egyet. Nyomda, 1928. 107. o.) — 8 Hézser: 
Európa gazdasági földrajza a felső keresk. isk. II. o. 
(Franklin, 1928. 111. o.) — 9 Hézser: A mai földrajzi 
világkép, reálgimn. VII. o. (Egyet. Nyomda, é. n. 37. o.) 
— 10 Kari: Földrajzi világkép, reálgimn. VII. o. (Frank-
lin, 1930.) 
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ország körülbelül akkora, min t a dunántúl i 
dombos vidék. Lakosai észtek, magyarokkal 
rokon nép. Fővárosuk Tallin, a Finn-öbölnél." 
A finnekről m á r tíz sorban tesz említést, többek 
közt azt mondva: „Lakói finnek, a magyarok-
kal rokonságban vannak. Valamennyi észak-
európai nép között ők a legműveltebbek." A pol-
gáriiskolai földrajz3 már többet mond Finn-
országról, egy egész oldalt szán ismertetésére, 
de magyarázó képet már a „lappokról" hoz 
csak és sem itt , sem pedig a Balti-államokról 
összefoglalóan í r t fejezetben nem tesz említést, 
hogy lakói velünk rokonságban vannak; a fin-
nekről ugyan szépen í r j a : „A természet mos-
tohaságával való küzdelem, az állandó munka 
és az egyszerű életmód a finneket testileg 
széppé, erkölcsileg jóvá tette. Bá r számra nézve 
a három milliót sem érik el, a műveltség előre-
vitelében szép szerepet töltenek be." 

Ezek után a példák után örömmel regisztrál-
ha t j uk Geszti Lajosnak a fiúközépiskolák I I . 
osztálya számára í r t földrajzát,4 , aki Finnor-
szágról í rva így kezdi az ismertetést: „Kik a 
finnek? A magyar nép őshazáját nem ismerjük. 
Biztos azonban az, hogy többezer esztendővel 
ezelőtt a finnek ősei és a magyarok ősei azonos 
nyelven beszéltek; a finn nyelv ma is sokban 
hasonlít a magyarhoz. A finn népek tehát, bele-
értve a néhány ezer főt számláló lappokat is, 
nyelvrokonaink. Ezt a rokonságot a finnek na-
gyon megbecsülik, nekünk, magyaroknak, is 
szeretettel kell északra szakadt testvéreinkre 
gondolni. Sorsuk is hasonlít a magyarokéhoz, 
mert állandóan harcot vívtak vagy a nyugaton 
lakó svédekkel, vagy a keleten lakó oroszokkal. 
Előbb az egyik, azután a másik igázta le őket, 
mint a magyar t a német vagy a török. De most 
elérték szabadságukat, mert a világháború óta 
önálló köztársaságban élnek." Ezután három 
oldalon keresztül ismerteti a finn népet és föld-
jét. Sokkal többet í rva — igen helyesen — e 
rokon-országról, mint a svédekről, dánokról, 
vagy norvégokról. Sajnos, Észtországra már 
csak öt sor jut ebben a könyvben is: „Á harma-
dik (t. i. Balti-állam) Esztónia akkora, mint a 
Dunántúl . Lakosai éppúgy rokonaink, mint a 
finnek. Nagy ragaszkodással vannak hozzánk. 
Egyetemeiken magyar tanárok is taní tanak. 
Fővárosa Tallin (Reval). Ősrégi városa Ta r tu 
(Dorpat), régi egyetemmel." A többi középisko-
lai tankönyvek5 már nem foglalkoznak ilyen 
részletesen velük és sajnos, visszatérő hiba, hogy 
városaikat nagyrészt még mindig svéd vagy 
német névvel: Helsingfors, Reval, Viborg, 
Tammerfors , Abo, Dorpat stb.-nek ír ják, tehát 
elkövetik velük szemben ugyanazt a hibát, mint 
ami ellen mi magyarok is küzdünk, hogy tudni-
illik Budapestet Ofenpestnek, vagy Pécset 
Fünfki rchennek nevezzék. 

Fodor Ferenc a tanító- és tanítónőképzőinté-
zetek II. osztálya számára í r t földrajzban6 

egész külön fejezetet szentel „Rokon-népeink 
államai''' címmel a finn, észt, török és bolgár 
népeknek. Sajnos, hogy iigylátszik a földrajz 
tan í tás ra fordí tható idő nem engedi meg neki 
sem, hogy ezzel a négy országgal két oldalnál 

nagyobb terjedelemben foglalkozzék. Valamivel 
több hely j u t már testvéreinknek az ugyanő 
által a felsőkereskedelmi iskolák számára írt 
gazdasági földrajzban.7 H'ézser Aurél kereske-
delmi iskolai gazdasági földrajzában 8 ugyancsak 
elég részletesen tá rgya l ja ezeket az országokat, 
de ő is abba a hibába esik, hogy Helsinki he-
lyett még m a is Helsingfors-ot taní t a gyere-
keknek és Észtországot együt t tá rgyalva a má-
sik két kis Balti-köztársasággal, szinte eltün-
teti, ahelyett, hogy példakép kiemelné a növen-
dékek elé. A középiskolák felsőbb osztályában, 
fiúknál a VII., a leányo.knál a VII I . osztályban 
mindössze úgynevezett „földrajzi világképet" 
ismételnek meg, de oly kevés óraszámmal, hogy 
a Hézser-féle földrajzban" Finnország számára 
például egy féloldal ju t csak, Észtország pedig 
meg sincs említve. A Kari-féle földrajzi világ-
képben10 pedig Kelet-Európáról szólva mind-
össze azt említi meg a szerző: „Jelentős szám-
mal szerepelnek Oroszország lakói között a finn-
ugor nyelvcsaládhoz tartozó népek." 

Mindazoknak tehát, akik a néprokonsági 
eszme hívői és gondos ápolói akarnak lenni, az 
elmondottakból kitűnőleg sok tennivalójuk lesz, 
hogy a földrajzi oktatás keretében rokon-népe-
inkről való részletesebb és intenzívebb taní tás 
lehetőségét kieszközöljék és biztosítsák. 

A kép, ami t a földrajzkönyvek á t tanulmá-
nyozásából kapunk, tehát nem éppen napsuga-
ras. Még szürkébbre válnak azonban a színek, 
ha a történelemkönyveket vizsgáljuk. A közép-
iskolák VI. és VII . osztályában t an í t j ák a világ-
történelmet, amelynek keretében északi testvé-
reinkről az egyik legelterjedtebb és legkitűnőbb 
történelemtankönyvben mindössze ezt a három 
mondatot t a l á l juk : „Gusztáv Adolf meghódította 
Estlandot". (Sic!) — „A nys tadt i békében 1721-
ben Oroszország kapta Észtországot." — „Finn-
országot s a Bal t i - tar tományokat a békeszerző-
dés függet lení tet te Oroszországtól." De hogy 
mikor, és hogyan kerültek testvéreink mai ha-
zájukba, milyen nehéz és felemelő küzdelmet 
vívtak önállóságuk biztosításáért, k u l t ú r á j u k 
emeléséért és végre a vi lágháború végeztével 
függetlenségük kivívásáért, arról, sajnos, a 
magyar tankönyvek nem emlékeznek meg. Nem 
tudunk sokkal többet irodalmukról sem. Igaz, 
hogy a középiskolai vi lágirodalom taní tása 
kapcsán három-négy sorban mindegyik tan-
könyvünk megemlékezik a Kalevaláról és a 
Kalevipoegről, de- ha néhol és néha egy-egy 
lelkes t anár nem olvastatna Vikár Béla és Bán 
Aladár k i tűnő fordításaiban megjelent e nagy-
szerű népéposzokból részleteket, úgy a magya r 
diákoknak fogalmuk sem volna arról, hogy 
milyen kincset adtak az emberiség művelődése 
számára északi testvéreink dalosajkú mese-
mondói. 

Ha tehát má r a földrajz taní tásnál felmerül-
hettek kívánságaink, mennyivel inkább előáll-
hatunk azzal, hogy a történelem- és irodalom-
oktatás keretében a rokon-népek múltjával és 
irodalmi kincseivel az eddiginél sokkal-sokkal 
bővebben kell foglalkozni. Amint mi a r r a törek-
szünk, hogy a finn és észt iskolai olvasóköny-
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vekben helyet kapjon néhány Petőfi-, Arany-, 
Tompa-költemény, Mikszáth- vagy Herczeg-
novella, éppúgy nekünk is a magyar irodalmi 
olvasókönyvekben hű és szép fordításokban sze-
melvényeket kell adnunk a rokon-népek iro-
dalmi remekeiből. 

A középiskola most folyó reformjával kapcso-
latosan sor kerül a tankönyvek ú j kiadásaira is. 
Szerzőnek, kiadónak és az ellenőrző Tankönyv-
ügyi Bizottságnak egyaránt kötelessége, hogy az 
ú j tankönyvekben már többet ós részletesebben 
tanul janak gyerekeink ezekről az országokról 
és népekről. 1941-ben lesz Budapesten a VI. 
Finn-Ugor Kul turá l i s Kongresszus. Azt szeret-
ném, ha addig ki tudnánk vívni, hogy összes 
tankönyveink az említet t szellemben átdolgozva 
és kiegészítve jelenjenek meg már akkorra, 
amit azután egy tájékoztató tankönyvkiállítás 
keretében muta tha tnánk be ideérkező testvé-
reinknek. 

Pedig nem is nehéz feladat a kérdést meg-
oldani, csak szív és lelkesedés kell hozzá, mint 
ahogy láttuk egy' lelkes finn zeneigazgatónak, a 
tampere-i városi zeneiskola vezetőjének, El ias 
Kiianmies-nek munkájából, aki „Dalbokrétá"-1 
gj 'ü j tö t t egybe „a finn-ugor népek iskolás fiatal-
ságának és a finn-ugor rokonsági eszme hívci-
nek használatára", könyvet, amelyet a magyar 
kultuszminiszter is e l ju t ta tot t az összes közép-
iskolákhoz, hogy megvalósítsa a szerkesztő elő-
szavában írt azt a kívánságot: „Adja a Minden-
ható, hogy legalább lélekben és azon dalokban, 
melyek fiaink-h nyaink a jakán felcsendülnek, 
újra feltalálhassuk egymást'. Nem is tudok 
meghatóbbut elképzelni, mint hogy ha ennek az 
énekeskönyvnek a nyomán az iskolai rokonsági-
napok alkalmával Budapestnek, vagy akár a 
legutolsó kis tanyai iskolának növendékei a jkán 
felhangzik például a Lettországban élő alig 
néhányezer főt számláló kis liv népnek nemzeti 

Livnek születtem, liv is maradok, 
Míg csak a sírhalom rám nem borul. 
Partunkban gyökeret vertünk mélyen, 
Anyanyelvünk, fa junk győzhetetlen, 
ősök ránk hagytak tengerpartokat, 
Magva fa junknak solisem szakadhat. 
Szép parti nyelvünk fiainkra száll, 
Zengzetesebb, vagy szebb nincs annál. 

Több mint egy fél évtizede ugyanis a finnek 
által felvetett úgynevezett rokonsági-nap gon-
dolatát mind a három országban minden év7 

október harmadik szombatjón, vagy az azt kö-
vető vasárnap minden iskolában meg szoktuk 
ünnepeltetni. A magyar kultuszminisztérium 
1930 október 13-án adta ki először a rendeletet, 
hogy a középiskolákban ünnepeljék meg ,.a 
finn-ugor testvériség napját , hogy ezúton is fej-
lesszék az összetartozás érzését". A következő 
évben körrendelet ment ki az összes tanfel-
ügyelőségekhez is, amely az elemi iskolákban 
is elrendelte a rokon-népek napjának megtar-
tását. Talán nem lesz érdektelen, hogy e?t a 
hivatalos stílusában is lélekemelő dokuraei tu-
mot* itt bemutassam: 

* E 820—05—1091/1931. VIII. d. V. K. M. sz. rendi lel 
megjelent a Néptanítók Lapja 1931. évi 19. szánláb;.n. 

— „Nemzetünk csak akkor á l lhat ja meg helyét 
a népek versenyében, ha kulturál is és gazda-
sági téren kapcsolatokat tud teremteni más 
nemzetekkel és ezeket a kapcsolatokat az 
ország j avá ra kellőképen kamatoztat ja . 

— Azon nemzetek között, amelyek Magyar-
ország érdekeit jóakara tú lag támogat ják , a 
legelsők közé tar toznak finn és észt testvé-
reink. Ezekhez a nemzetekhez bennünket ősi 
rokoni kapcsolatok fűznek, s amint ők is 
hűen ápolják e kötelékeket, nekünk is köteles-
ségünk, de érdekünk is, hogy ezeket a kap-
csolatokat a lehetőségig kimélyítsük. 

- Ennek a célnak szolgálatában felhívom a 
tanfelügyelőséget, utasí tsa a rendelkezése 
alat t álló elemi iskolák tanítóságát, hogy min-
den év október hó 17-én (ünnep esetén az azt 
megelőző, vagy követő napon) az utolsó taní-
tási óra alatt emlékezzék meg e rokonságról 
és tájékoztassa a tanulókat ennek a rokon-
ságnak eszméjéről és mibenlétéről. Ismertes-
sék a tanítók azt a ragaszkodást, amelyet 
ezek a kultúrnépek tanúsí tanak i rán tunk és 
véssék a gyermekek lelkébe, hogy ezt az ér-
zést viszonoznunk kell. 

— A megemlékezés legyen rövid, de meleg 
és bensőséges, úgy, hogy7 azzal a kívánt hatás 
elérhető legyen." 
1934 szeptember 12-én 31.590. szám alatt az 

észt oktatásügyi és népjóléti minisztérium is 
kibocsátott egy rendeletet, amelyben a rokon-
sági uapnak ünnepies megtar tására h ív j a fel 
az összes iskolákat, u t a lva ennek az ünnepnek 
a rokoni érzés elmélyítésére irányuló jelentősé-
gére ós utas í tva a taní tókat és tanárokat , hogy 
megfelelő ünnepségeket, előadásokat, vagy cs-
télyeket rendezzenek az i f j ú ság akt ív bevoná-
sával és vendégek meghívásával. Október har-
madik szombatján tehát a három ország legki-
sebb fa lu jában is az ősi testvérekről szóluak diák-
ja iknak a tanítók és tanárok. Ezt a rokonsági 
napot azonban nemcsak az iskolák keretén be-
lül, hanem a társadalom szélesebb rétegeinek is 
nagyobb fénnyel kellene megülni, mint eddig 
te t tük; sajnos erre csak akkor számíthatunk 
majd, — és éppen i t t van az iskoláknak a jelen-
tősége —, amikor ezeknek padsoraiból egy ú j 
nemzedék fogja már átlépni az élet küszöbét. 

Az elemi ós középiskolákon kívül a már ma-
gasabb tudományos műveltséget nyúj tó egyete-
mek is kiveszik részüket a rokonsági gondolat 
ápolásából: hiszen éppen a történeti, nyelvé-
szeti és régészeti katedrákon ülő ki tűnő tudósok 
voltak azok, akik fellebbentették előttünk az 
ősi mul tunka t takaró ködfátyolt . A magyar , a 
f inn és észt egyetemeken pedig egymás nyelvét 
ismerő kitűnő tanárok Zsiray Miklós, Csűry 
Bálint, Mészöly Gedeon, Horger Antal, Klemm 
Antal, Helsinkiben Kannisto és Kettunen, Tar-
tuban Mark Gyula, Mägiste és Saareste pro-
fesszorok minden egyes leckeórája egy-egy 
ú jabb tégla ahhoz a kul turál is hídhoz, amelyet 
népeink között tudósaink szakadatlanul építe-
nek. Amíg azonban Finnországban ós Észtor-
szágban is az egyetemi i f j ú ság körében nagy 
számmal vesznek részt a diákok az ú. n. rokon-
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népek klubjának működésében, addig nálunk az 
1921-ben alapítot t Magyar-Észt-Finn Ifjúsági 
Egyesület az első évek lelkes indulása u tán 
a l ig fejt ki működést. Pedig az egyetemi i f j ú -
ságnak is sokkal nagyobb mértékben be kellene 
kapcsolódnia a jövőben e mozgalmak vitelébe, 
mint ahogy eddig tette. 

Ju l ián barát és Kőrösi-Csoma Sándor gyalog-
szerrel, lóháton, útmutató nélkül, osak a szívük 
sugallatát követve indultak el az ismeretlen 
messzeségbe, a testvérek, a rokonok feltalálá-
sára. Mi már tudjuk , hogy merre keressük 
őket, és ha kétezer kilométeres is az út, ma már 
nem leselkedik ránk az egymásfelé tar tó ván-
dorlás során ezernyi veszély, mint rá juk , annak 
idején. A gyorsvonatok két nap alat t elrepíte-
nek bennünket egymás fővárosába. Amit nem 
tanulhat tunk meg még mi a tankönyvekből 
északi testvéreinkről és országaikról, azt meg-

láthatjuk, megtapaszta lhat juk kevés fáradság-
gal és a ránylag kevés költséggel a helyszínen, 
személyesen. Ezér t van nagy jelentősége az ú. 
n. diákcsereakcióknak, amelyek olyan közel tud-
ják hozni egymáshoz a három nép f iatal ja i t . És 
ez a legfontosabb, hogy a fiatalság ismerje meg 
egymást, mert akkor megszereti egymást. És mi 
más az egész rokonsági mozgalom és eszme, 
mintha nem az, hogy az évezredekkel ezelőtt 
egymástól elszakadtak íme újból a régi becsü-
lóssel, a régi melegséggel, a régi szeretettel ki-
t á r j ák egymás felé kar juka t , ka r juka t , amelyet 
békés munkára és nehéz küzdelemre földjeink-
nek verítékkel való termővététele és határa ink-
nak ellenséggel - szemben való áldozatos vé-
delme tett keménnyé, biztossá és erőssé ta lán 
épp ezért, hogy ha egyszer íme, annyi ezer év 
után, újból egymásra talál tunk, fogjuk meg és 
soha többé el ne engedjük egymás kezét. 

A B E L Ü G Y M I M S Z T E B H A T Á S K Ö R É R E 
K E R Ü L T A K I i S » E D Ó ¥ Í § 

írta : R U S Z T H Y RUSZTEK KÁROLY 

A Budapesti Közlöny folyó évi november hó 
15-én megjelent száma közölte a kisdedóvási 
alaptörvény módosításáról szóló 1936: X X I I I . 
t.-c. végrehaj tás i utasí tását . (L. lapunk mai 
számának hivatalos részét.) 

A végrehaj tási utasí tást tar talmazó rendele-
tek kihirdetésével életbelépett az 1936: XXIII. 
törvény és a kisdedóvás dologi s személyi 
ügyeinek az intézését — a nevelési felügyeletre 
vonatkozó megszorítással —, az 1936. év novem-
ber hó 15-ével a belügyminiszter vet te át. 

A kisdedóvás ügyének a belügyminiszter ré-
széről történt átvétele a kisdednevelés, a gyer-
mekvédelem szempontjából kétségtelenül olyan 
nagyjelentőségű esemény, hogy indokoltnak 
mutatkozik nemcsak a végrehaj tási utasí tás 
rendelkezéseinek az ismertetése, hanem a végre-
ha j t á s során előálló változásoknak a megvilá-
g í tása is. 

A kisdedóvásról szóló 1891: XV. törvénycikk 
némely rendelkezéseit módosító 1936: X X I I I . 
törvénycikk hatálybalépésére és végrehaj tására 
vonatkozóan két rendelet adatott ki. Az egyik 
rendeletet a m. kir. minisztérium, a másikat 
a m. kir. belügyminiszter, a vallás- és közokta-
tásügyi miniszterrel egyetértően adta ki. 

A minisztérium által kiadott 6600—1936. M. E. 
számú rendelet szerint, mindazokban a kisded-
óvási ügyekben, amelyekben valamely jogsza-
bály a közigazgatási bizottság népoktatásügyi 
albizottságának a hatáskörét állapította meg, 
továbbá amely kisdedóvási ügyekben a kir. tan-
felügyelő hatósági jogkörben j á r t el: az 1937. 
év július hó 1-től a közigazgatási bizottság köz-
egészségügyi albizottsága illetékes az el járásra. 
Ennek megfelelően a minisztériumi rendelet a 
közegészségügyi albizottságnak a taglétszámát 
hétben ál lapí t ja meg azzal, hogy a közegészség-
ügyi albizottságban a kir. tisztifőorvos, az 
államépítészeti h ivatal főnöke és a kir. tanfel-

ügyelő hivatalból foglal helyet. Természetesen 
a minisztériumi rendeletnek fen t i rendelkezései 
a nevelési ügyekre nem vonatkoznak. 

A kisdedóvodák nevelési felügyelete ugyanis 
érintetlenül megmarad továbbra a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter hatáskörében. Azon-
ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter neve-
lési felügyelete nem terjed ki az egészségügy, 
a gyermekvédelem és a gyermekgondozás kö-
rébe eső feladatoknak az el látására. 

A belügyminiszteri 1030—1936. B. M. számú 
rendelet pedig a törvény végrehaj tására vonat-
kozóan az alábbi rendelkezéseket tar ta lmazza: 

A rendelet első pa rag ra fusa kimondja, hogy 
az a hatáskör, amelyet az 1891 : XV. t.-e., vagy 
más jogszabály a kisdedóvás igazgatása és fel-
ügyelete tekintetében a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter részére biztosított — a nevelési 
felügyelet kivételével —, a belügyminiszterre 
száll át. A belügyminiszterre átszálló hatáskör 
kiterjed a kisdedóvodai alapí tványok kormány-
hatósági főfelügyeletének a gyakor lására is. 

A belügyminiszteri rendelet második szakasza 
szerint, a kisdedóvásra vonatkozó törvények-
ben, rendeletekben és utasí tásokban a kisded-
óvás igazgatása és általános felügyelete tekin-
tetében a kir. tanfelügyelőre átruházott ügy-
körben, az 1937. év július hó 1-től a kir. tiszti-
főorvos, Budapesten a székesfőváros polgár-
mestere és t isztifőorvosa j á r el. Ennek a ren-
delkezésnek a következménye, hogy kisdedóvási 
ügyekben úgy a közigazgatási bizottságban, 
mint a közegészségügyi albizottságban az elő-
adói tisztet az 1937. év július hó 1-től a tiszti-
főorvos tölti be. 

A rendelet további rendelkezése szerint, a 
hivatali esküt, i lletve a hivatal i fogadalmat, az 
óvónő a felügyelőbizottság előtt teszi le. A 
végrehajtási rendeletnek ez az intézkedése 
visszaállította a kisdedóvási alaptörvénynek a 
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községi óvónőkre vonatkozó intézkedését, min-
den jel legű óvónőre kiterjesztet ten, amellett 
hogy egy igen súlyos anyagi megterheléstől 
mentesí tet te az óvónőket. 

A végrehaj tás i rendelet érintetlenül meg-
hagyta a nem állami kisdedóvodálc fenntartói-
nak jogait és kötelezettségeit. 

Ugyancsak hatá lyban h a g y t a a rendelet to-
vábbi intézkedésig a kisdedóvodák (gyermek-
menedékházak) ügyeire vonatkozó jogszabályo-
kat, amennyiben azok a most ismertetet t végre-
ha j tás i utasí tással nem á l lanak ellentétben. 

Ideiglenesen, amíg a belügyminiszter fenn-
hatósága a la t t szervezendő intézmény kereté-
ben a nem állami óvónők nyugdí jügye ú jabb 
rendezést nem nyer, a nemállami kisded óvodák 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter fennható-
sága a la t t álló Nem Állami Tanszemélyzet Or-
szágos Nyugdíj intézetének kötelékében marad-
nak. Az ellátásra jogosultságot és az ellátás 
összegét illetően azonban már most a belügy-
miniszter határoz. 

A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi 
VI. t-c.-nek vonatkozó szakasza megfelelően 
odamódosul, hogy a tanker, kir. főigazgató, a 
kisdednevelést szolgáló intézményeknél csak a 
nevelési felügyeletet látja el. A népokta tásügyi 
körzeti iskolafelügyelők és a kir. tanfelügyelői 
hivatalok iskolalátogató t a g j a i részére kiadott 
Utasítás vonatkozó részei pedig odamódosul-
nak, hogy a körzeti iskolafelügyelők és a kir. 
tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató tag ja i 
kisdedóvóintézeteknél csak nevelési felügyeletet 
látnak el. 

Az 1936: XXIII. t.-c. életbeléptével t ehát a 
kisdedóvás céljait szolgáló intézmények igazga-
tása és felügyelete tekintetében az eljáró ható-
ságok és szervek a következők: 

a belügyminiszter: igazgatás i és ál talános fel-
ügyeleti ügyekben, amelyben bennefoglaltat ik 
a hitfelekezetek ál tal fenn ta r to t t kisdednevelési 
intézetek állami főfelügyelete is; 

a vallás- és közoktatásügyi miniszter: neve-
lési felügyeleti ügyekben és egyelőre a nem-
állami óvónők (menedékházvezetőnők) nyugdí j -
folyósítási és a nem ál lami óvodák fenntar tói-
járu lék ügyeiben; 

a közigazgatási bizottság: a kisdedóvásügy 
általános javasla t i ügykörében, továbbá az 
óvónők elleni fegyelmi vizsgálat elrendelése és 
állásuktól való felfüggesztése ügyében; 

a közigazgatási bizottság közegészségügyi al-
bizottsága: mindazon kisdedóvási ügyekben, 
amelyekben eddig a közig. biz. népoktatásügyi 
albizottsága j á r el, továbbá a kir. tanfelügyelő 
hatósági jellegű kisdedóvá,si hatáskörében; 

a kir. tisztifőorvos, Budapesten a székesfővá-
ros polgármestere és tisztifőorvosa: a ki r . tan-
felügyelő nem hatósági jellegű kisdedóvási 
ügykörében; 

a kisdedóvodai felügyelőbizottság: az 1892. 
évi 44.000 V. K. M. rendelettel a feliigyelőbizott-
ságok részére kiadott Utas í tás még ha tá lyban 
lévő rendelkezéseiben, továbbá az 1030—1936. 
B. M. számú rendeletben meghatározot t ügy-
körben; 

a községi elöljáróság: az ugyancsak az 1892. 
évi 44.000. V. K. M. számú rendelettel a polgári 
községek számára k iadot t Utasí tás még hatály-
ban lévő rendelkezéseiben megállapítot t ügy-
körben. 

A végrehaj tás i u tas í tás a kisdednevelés gyer-
mekvédelmi jellegét részben a kisdedóvásnak a 
belügyminiszteri ha táskörbe való utalásával , 
részben a kisdedóvásügyi közigazgatásnak a 
közigazgatási bizottság közegészségügyi al-
bizottságára való á t ruházásával , részben pedig 
a kisdedóvás célját szolgáló intézmények igaz-
ga tásának és ál ta lános felügyeletéhek a tiszti-
főorvosokra való bízásával domborí t ja ki. 

A gyermekvédelem egészségügyi és szociális 
követelményeinek a fokozott érvényesülését a 
közegészségügyi albizottságnak és a tiszti-
főorvosoknak a kisdedóvás ügyeibe való be-
kapcsolása biztosít ja. Viszont, hogy az egész-
ségügyi és a szociális gondozás mellett a lelki-
nevelés se kerül jön háttérbe, azt a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter részére fenntar to t t 
nevelési felügyelet b i z to s í t j a . . . 

A m a g y a r gyermekvédelem a magyar jövő 
egyik legjelentősebb problémája. Tehát nemzeti 
probléma. És mint nemzeti problémának a meg-
oldása az egész nemzetnek a feladata. 

A megoldást illetően azonban a kisdedóvási 
a laptörvényt módosító 1936 : X X I I I . t.-c. életbe-
léptetése, a kisdedóvást szolgáló intézmények 
igazgatásának és felügyeletének az á t ruházása : 
csak eszközök és csak lehetőségek. 

Hogy a gyermekvédelem, mint nemzetvédelmi 
Programm, a nemzet életében valóban hatéko-
nyan és megfelelő lendülettel érvényesülni is 
tudjon, annak még további feltételei is vannak. 
A legelső feltétele az, hogy kormány hatóság, 
közület és társadalom belássa, miszerint a 
gyermekvédelem a nemzet sorsát, a nemzet élet-
benmaradásá t jelenti . Belássa, hogy csak a 
minden magyar gyermek sorsával való törődés 
eredményezheti az egyesek gyermekeinek a vé-
delmét, a boldogulását. Belássa, hogy a gyer-
mekvédelem nagy kérdésének a megoldását nem 
lehet az időre reábízni, hanem együttes munká-
val és nekifeszült áldozatkészséggel meg kell 
oldani. 

E n n e k az általános belátásnak a további kö-
vetkezménye kell hogy legyen azután a kisded-
óvás általánossá tétele, a kisdedóvodai hálózat 
országos kiépítése és a kisdedóvóintézeteknek 
fokozatosan napközi otthonokká való átszerve-
zése. De további következménye a belátásnak 
kell az is legyen, hogy a kisdedóvást szolgáló 
intézmények szervezete, foglalkozási anyaga, 
munkaideje és az óvónők képzése teljesen és 
tökéletesen hozzáformálódjék, hozzásimuljon a 
gyermekvédelem nagy és szent céljához. 

Végül a felsoroltak mellett és a felsoroltakon 
k ívül ahhoz, hogy a törvény és a végreha j tás i 
rendeletek valóban eredményesen és valóban 
észrevehetően megállapí tható hatással szolgál-
hassák a gyermekvédelmet, ahhoz kell még, el-
engedhetetlenül kell még az is, hogy mindazok, 
akik a belügyminisztériumban és a törvény-
hatóságokban á tvet ték a kisdedóvás ügyének 
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további intézését és mindazok, akik továbbra is 
munkál ják közvetve, vagy közvetlen a kisded-
nevelés magasztos cé l já t : a magyar gyermek-
védelem nagy jelentőségének és a m a g y a r gyer-
mek i ránt i nagy szeretetnek ihletével végezzék 
munkájuka t és töltsék be hivatásukat . 

Ha a kisdedóvásnak az átszervezése a gyer-
mekvédelmet bele t u d j a kapcsolni a nemzeti 

élet, az államigazgatás és a társadalmi élet leg-
jelentősebb, legsúlyosabb fe ladatába és ha biz-
tosítani tud a gyermekvédelem számára ele-
gendő munkakészséget és megfelelő anyagi ál-
dozatot: akkor a kisdedóvásnak olyan felvirág-
zása remélhető, amelyben a gyermekvédelem 
mint a nemzeti újjászületés leghatalmasabb és 
leghatásosabb tényezője nyilvánul meg. 

M A G Y A R O S R A J Z É S K É Z I M U N K A T A N Í T Á S A 
A Z E L E M I S K O L Á B A N 

K A R Á C S Q N Y I M R E Irta : 

Sokszor hangozta t juk azt a gondolatot, hogy 
hogyan lehetne a nyuga t utánzásaitól eltávolí-
tani és visszavezetni magyarságához népünket-

E nagy eszme elérésére való törekvés egyik 
fegyverének kell tekintenünk a ra jzot és ezzel 
kapcsolatban a kézimunkát. Mindkettőben ki-
fejezésre j u t t a tha t juk a magyar stílust, s nem 
ha j í t juk el kultúrértékeinket, hanem mentő-
munkát végzünk, mer t ra jzainkban, kézi-
munkáinkban magyarságunkat domborí t juk ki. 
A magyar díszítő ra jz taní tás és kézimunka 
tehát az iskola feladata, ha ezt s ikerül meg-
ismertetnünk és megszerettetnünk, akkor el-
értük célunkat. 

Valószínűleg lát ták kar társa im azokat a lehe-
tetlenebbnél lehetetlenebb úgynevezett magyar 
díszítéseket az egyes vidékeken levő magyar 
ruhákon. Ezek nemcsak hogy nem magyar dí-
szítések, hanem egyenesen kigúnyolásai annak. 
Biztosra vehetjük, hogy- a magyar díszítés nem-
ismerése vezette a szülőket, hogy gyermekeink-
nek ilyen díszítésű magya r ruhát va r r j anak . 

Tapasztalatból ál l í tom ezeket, mert mikor egy 
egyszerű magyar zsinórozású mellénykét ra j -
zoltam az egyik gyermeknek, szülei megcsinál-
ták, u t ána sokan jöttek még hozzám, hogy le-
fejtik ők is a régi kusza vonalakat, csak ra j -
zoljak az ő gyermekeiknek is, mert X-é sokkal 
szebb. 

A magyaros díszítés tanítását az elemi isko-
lában kétféle módon gondolom megvalósítani. 
Az egyik a magyaros zsinórozás, a másik a 
magyaros virág- és levélformák megtanítása. 

A zsinórozás alapelemeivel már az első rajz-
órákon foglalkozhatunk, amikor a könnyed 
mozgások elérésére a vonalvezetési gyakorla-
tokat tan í t juk . 

A vonalvezetéssel kezdve fokozatosan halad-
hatunk a kombináltabb vonalvezetéshez. Egy-
szerűbb kere t formátumokat gondolok ezek alatt. 
A második lépés tehá t a keretdíszek össze-
gyűjtése lenne, melyekből már a tervezéshez 
szükséges elemek kiszedhetők. 

Gyiijtsük ezután össze a térkitöltéshez szük-
séges egyszerűbb zsinórokból alkotott motívu-
mokat. Nem szabad azonban, hogy ezek közül 
elmaradjon a vitézkötés ismertetése (amely saj-
nos olyan torzításokban látható sokszor, hogy 
az eredetihez egyál talán semmi köze), továbbá 
a régi magyar házak örökszép bútordarabjá-
nak pompás dísze, a tulipán. 

( U I O N N N / @ W M 

• kkkk 
I. számú ábrák. 

Természetesen nem lehetett i t t nyú j t an i mind-
azokat a formákat , amelyek a tervezésben 
használatosak és az elemi iskola rajz tanításá-
ban is felhasználhatók, ezek az ábrák csak út-
mutatásul akarnak szolgálni a további gyűj tő-
munkához. 

II. számú ábrák. 
Ne gondoljuk, hogy az első pil lanatban a 

gyermekeknek nehéznek látszó feladatot nem 
oldják meg később játszi könnyedséggel. Min-
den gyermek pár méter fonalat hoz magával, 
amelyből érdes üvegpapíron maga k ia lakí t ja 
a tanító által a táblára felrajzolt , vagy már 
előre üvegpapírra kirakott motívumot. 

III. számú ábrák. 
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Az ilyenformán összegyűjtött anyag elég-
séges ahhoz, hogy tervezgetni tud junk velük. 
Most érkeztünk el fő célunkhoz, az alkotás 
gyönyörűségének megkedveltetéséhez. Be kell 
i t t mutatnunk egy-két példán, hogy az egyes 
elemeket hogyan kapcsoljuk egybe. Elhibázott 

IV. számú ábra. 

lépés lenne a gyermekek elé egy kitöltetlen 
teret adni azzal, hogy tervezzenek bele a tanult 
motívumokból. 

A magyaros zsinórozásnál egyik fő elv az 
legyen, hogy a vonalakat nem szabad megsza-
kítani , hanem az egymásból folyó vonalak al-
kossák az egész térkitöltést. A kitöltendő teret 
mindig az életben használt alakokból vegyük. 
Például párta, mellényeleje, hátul ja , tarsoly, 
pá rna stb. 

V. számú ábra. 

A magyaros r a j z tanításánál nem szabad 
azonban megfeledkeznünk a magyaros virág-
és levélformák taní tásáról sem. Ezeket is meg-
kezdhetjük a vonalvezetéseknél, amikor a kör-
és elipszis-kombinációkat úgy r ak juk össze, 
hogy azok magyaros díszítő motívumok is le-
gyenek egyúttal. 

Ismertessük meg a használatos levélformákat 
és alkossunk velük összefüggő levélcsoporto-
zatot. A továbbiakban kell, hogy sor kerüljön 
a virágalakokra és az ezekkel való tervezge-
tésekre. 

A r r a kell legfőképen törekednünk, hogy a ren-
delkezésünkre álló díszítés anyagából a legal-
kalmasabb formákat válogassuk ki. Nem sza-
bad azonban hajszolnunk mindig a legegysze-
rűbbet , mert célunk nem csupán az őskultúra 
felelevenítése, hanem annak fejlesztése, habár 
csak elemi fokon is. Meg kell a formakincset 
választanunk, mer t egyénieskedésnek i t t nincs 
helye, hanem csak a formákhoz, esetleges hozzá-
adással fejlesszük. A teljes egyéni munka a 

motívumokkal való tervezgetés legyen, amikor 
a gyermek az egyéniségének megfelelő módon 
r a k j a össze a díszítő elemeket. Formakincseink 
a kör-, az elipszis-, a tulipán- és a szívalak 
legfőképen. 

Miután a magyaros levél- és virágelemek 
ismertebbek, mint a zsinórozás elemei, nem is 
akarom ábrákkal kísérni a mondottakat , csu-
pán azt akarom it t megjegyezni, hogy óvatosan 
j á r j u n k el a motívumok gyűjtésénél. A gyűjtés 
befejezése után a tervezés következik itt is. 

A ra jzban elkészített tervet mindkét eset-
ben ügyesen fel lehet használni a kézimunka 
taní tásánál is. Ezzel ki tudnánk lassan szorí-
tani a m á r annyira térhódító, macskákat és 
ölebeket szorongató, avagy a csókolózó ,.goblein-
dámákat" a kézimunkából. Ezekben igazán 
semmiféle Ízlést nem találunk, nemhogy művé-
szetről beszélhetnénk. Nem is kell talán szól-
nunk a két munka összehasonlításánál a nevelő 
hatásról. Míg a magyaros kézimunkával a ma-
gyar művészet, a magya r ízlés, röviden nem-
zetünk megbecsülésének érzését t u d j u k kelteni 
és fejleszteni, addig az említett kézimunkákkal, 
mint több nevelő szájából hallottam, nemcsak 
a jó ízlést romboljuk le, hanem esetleg mellék-
vágányra vezetjük a gyermeki lelket. 

Tekintsünk most az anyag á r á r a is, mert eze-
ket is figyelembe kell vennünk (sőt a mai vi-
szonyok mellett döntő fontosságúak). Lát juk, 
hogy a magyaros munkához szükséges anyag 
á ra sem kerül többéi, sőt ál l í thatom kevesebbe. 
Az igazán magyaros díszítéssel kitöltött terek 
még a silányabb anyagon is százszor szebb 
hatás t érnek el, mint a jóminőségű anyagon 
ízléstelenül felrakot t vonalak vagy groteszk 
alakok. 

Igyekezzünk tehát behatóbban foglalkozni a 
népiskolában a magyaros rajz és kézimunka 
taní tásával és meg lehetünk róla győződve, 
hogy nemes célt szolgálunk, mert gyermekeink 
meg tanul ják becsülni fa junkat , magyarságun-
kat kidomborítani még a házuk t á j á n is. 

A német nép nem ismer különbet a németnél 
semmiben (ép ennek köszönheti úgy a mostani, 
mint a jövőbeli nagyságát), miér t ne becsül-
nénk meg mi a mienket, mikor az szépségben, 
művészetben méltó versenytársa bármely ide-
gennek. 

A magyar díszítő-művészet ápolása kell tehát, 
hogy a népiskola fe ladata is legyen. Nem sza-
bad engednünk, hogy hitvány utánzások, a 
nyugat majmolása, kiszorítsák ezen a téren is 
a magyar t a magyarból . A nemzeti érzésünket 
átható gondolat fű tse a tanítóság lelkét, amikor 
ezekkel foglalkozik. Azért említettem a nemzeti 
érzést, mert ez akkora minden magya r tanító-
ban, hogyha ez az eszme fűt i e két t á rgy taní-
tásánál, akkor gyönyörű eredményeket fogunk 
látni. 

Üjabban örvendetes lépésben kezd tért hódí-
tani a népiskolai tornaórákon a magyar tánc 
tanítása. Mily kedves kép lesz az igazi magyar 
tánc, szép magyar ruhában, érző magyar 
lélekkel. 
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Alig van megindítóbb epizódja a közhivatali 
életnek, mint amikor búcsúznunk kell azoktól, 
akik szolgálati idejük leteltével, kikapcsolód-
nak a tegnap még közös testületből. A munka 
irama, becsvágy s kötelesség bennünket tovább 
sodor, míg ők, cél jaikat megvalósítva, hivatá-
sukat betöltve, egy élet tapasztalataiban bölccsé 
érlelődve, halkan, szerényen kiválnak a sorból. 

A válás mindig fá jdalmas, talán ezért gon-
doskodik az élet arról, 
hogy enyhítse s meg-
szépítse a búcsú pilla-
natait. És lehet-e szebb, 
fölemelőbb, magaszto-
sabb érzés, mint a jól-
végzett munka büszke 
öntudatával nézni visz-
saa a megtett ú t ra s 
,.egy jobb kor" és szebb 
jövő felé azzal az érzés-
sel tekinteni, hogy ab-
ban a mi fáradozásunk-
nak is része van! Dr. 
Nevelős Gyula minisz-
teri osztályfőnök, az 
iskolánkívüli népműve-
lési ügyosztály nyuga-
lomba vonult főnöke, 
ezzel a büszke öntudat-
tal áll a jelentős for-
dulóponton, —• tartal-
mas, harmonikus és 
töretlen lendülettel ívelő 
pályafutása során el-
érkezvén ahhoz a vál-
tozáshoz, amely a min-
dennnapi élet fáradsá-
gának gazdag gyümöl-
cseit, a nyugalom év-
tizedeit kínálja. 

Egyéniségét és mun-
kásságát érdemeinek 
megfelelően méltányolni terünk szűk, tollúnk 
gyönge. De éppen lapunk olvasói előtt van leg-
kevésbbé szükség ar ra , hogy ezt részlete-
sen fe l tá r juk , elég, ha markáns a lak jának leg-
főbb vonásaira rámuta tunk . 

Dr. Nevelős Gyula közhivatali ka r r ié r jé t kez-
dettől fogva a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériumban fu to t ta meg; alig van tehát szel-
lemi életünk részesei között valaki, aki a kul-
turál is igazgatás központjában közvetlenül 
vagy közvetve kapcsolatba ne került volna vele. 
Különösen szoros, bensőséges szálak fűzték a 
tanítósághoz és a tanársághoz; részint közeli 
családi kapcsolatok, részint hivatali összeköt-
tetések, amelyeket mindig szeretettel, a hivatás 
őszinte megbecsülésével ápolt. 

A magyar közigazgatási funkcionár ius példa? 
adó t ípusát alakította ki magában. Rendszere-
tete, munkabírása, f iatalos energiája, szervező-

készsége, a dolgok mélyére látó s mindig a lé-
nyeget kereső éles tekintete, a közérdeket pil-
lanatra nem tévesztő, lelkiismeretes kötelesség-
tudata : hivatali magatar tásának legfőbb voná-
sai. A világháborúban, mint katonatiszt, ugyan-
azzal a feltétlen kötelességérzettel szolgált, 
mint amellyel a béke éveiben, a nemzeti ú j j á -
építés korszakában minden erejének s tehet-
ségének latbavetésével oldotta meg a rábízott 

feladatokat. — Aki csak 
egyszer is fordult hi-
vatalos ügyben dr. Ne-
velős Gyulához, lehe-
tetlen volt meg nem: 
ismernie lényének né-
hány szubjektív, egyéni 
vonását. Munka- és 
ügyszeretetét, mely hi-
vatali és magánéletét 
valami egészen kivéte-
les egységbe fogta; 
forró magyar szívét, 
melyben eszményi tisz-
taságban élt fajszere-
tete, nem a hangos, ha-
nem a hasznos munkál-
kodó hazafiság; emel-
kedett, derűs világné-
zetét, amelyet egyete-
mes, katolikus életide-
álok határoztak meg s 
hatottak át szinte diá-
kos frisseséggel- Tény-
kedéseiben meggyőző-
dése és igazságszeretete 
vezette, rendkívül fej-
lett, finom ítélőképes-
sége támogat ta s el-
határozásait a lelki-
ismeret mérlegén is 
mindenkor lemérte, ön-
fegyelem, okosság, val-

lásos lélek és eleven, művészi kedély formál ta 
kiegyensúlyozott lénye harmóniá já t . 

Dr. Nevelős Gyula neve és munkássága egy-
beforr t az iskolánkívüli népműveléssel s attól 
teljesen elválaszthatatlan. Közel másfél évtize-
dig állt az iskolánkívüli népművelési szerve-
zetek élén s ma elmondhat juk: mindaz, ami e 
téren szép, nagy, nemes és hasznos dolog tör-
tént, elsősorban az ő érdeme! Ki tűnő szervező 
tehetsége, szívós akarata , törhetetlen hi te és 
meggyőződése, felkészültsége és bámulatos in-
tuíciója szinte a semmiből fejlesztette ki az 
iskolánkívüli népművelés alapjait , szervezetét 
és tar ta lmát . A népművelés fogalmának bi-
zonytalan körvonalait ő erősítette határozott 
kontúrokká s ő emelte föl a nemzetnevelés gon-
dolatrendszerébe. Nem ragaszkodott lezárt ke-
retekhez vagy éppen merev doktrínákhoz, — 
mindvégig megőrizte a népművelés fogalmá-
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nak és tar ta lmának szükséges rugalmasságát . 
Nem divatos tanck vagy látszatmegoldások 
irányítot ták, hanem a magyar nép, a magyar 
lélek és a magyar élet pontos ismerete s a ha-
zai viszonyok szükségletei és lehetőségei szab-
ták meg feladatainak határait . Hol itt, hol 
amott tűzte ki a zászlót, ú jabbnál-újabb terü-
leteket hódítva meg s vonva be a népművelési 
munka kereteibe. Alaposan tanulmányozta és 
jól ismerte a külföld ilynemű szervezeteit, szí-
vesen átvett belőlük annyit, amennyi a házai 
t a la jban is életképesnek ígérkezett, de a r ra szi-
gorúan ügyelt, hogy a külföldi portékák, ha 
még oly tetszetősek és hatásosak is, kellő ok 
nélkül á t ne plántáltassanak. — Számolva az 
ország ú j életkörülményeivel, a magyar jövő 
népi alapjainak megszilárdítását tekintet te fő-
céljául. Ezért a népművelés szervezetét a leg-
szélesebb népi ré tegekre igyekezett kiterjesz-
teni, de a szabadoktatás magasabb közművelő-
dési feladatait sem tévesztette szem elől. E 
sokfelé ágazó és műveltségi rétegek szerint ta-
golt feladatok számára a népművelési szerve-
zetben megfelelő tevékenységi ágakat , alkal-
makat és eszközöket biztosított. Hangsúlyozta 
s következetesen érvényesítet te azt az alapelvet, 
hogy a népművelési munkának a szellemi és 
gyakorlat i élet minden jelentős terepére ki kell 
terjednie, mert bármely irányú egyoldalúság 
kiszámíthatatlan következményekkel járhat . Az 
élőszóbeli tevékenység kereteit, az analfabéta-
tanfolyamoktól a népművelési és közművelő-
dési előadásokon és tanfolyamokon, valamint 
a népfőiskolákon keresztül a szabadegyetemek 
legfelső fokozatáig kiterjesztette. Megfelelő 
előadókról az évenként országszerte rendezett 
előadóképző tanfolyamok út ján gondoskodott, 
míg az évi munka eredményeinek ünnepélyes 
bemutatására lé t rehívta az úgynevezett „nép-
művelési napokat". A családvédelem, jellem- és 
kedélyképzés, nőnevelés, a leventeif júság szel-
lemi nevelése, a műkedvelői előadások tar-
talmi, erkölcsi és kulturális színvonalának 
emelése terén kezdeményei és intézkedései rend-
kívül hathatósan közreműködtek. A népműve-
lési tevékenység eszközei között a népkönyv-
t á r ak ra fektette a legnagyobb súlyt . Ezerhat-
száznál több ú j népkönyvtárunk létesítése, a 
vándor- és törzskönyvtár-típusok bevezetése, 
ál talában egészséges fejlődést ígérő népkönyv-
tá r i hálózatunk kiépítése nagyrészben Nevelős 
Gyula szakértelmének és energiájának köszön-
hető. Igen nagy gondot fordított a népkönyv-
tárak könyvállományának összeállítására; eré-
lyesen küzdött a protekcionizmus ellen, de an-
nál nagyobb odaadással karolta föl a jó és 
hasznos könyv ügyét . Népkönyvtáraink legér-
tékesebb könyvcsoportját , „A Magyar Népmű-
velés Könyvei" c ímű sorozatot az ő fáradozása 
h ív ta létre. A rádió közművelődési előadásait 
úgynevezett közrádiók ú t ján népszerűsítette. A 
népművelési munka élénkítésére bevonatta az 
előadásokba a vetítőgépeket és a gramofont ; 
azzal kulturális értékeinket igyekezett jobban 
megismertetni, ezzel népi zenénket és dalain-
kat a köztudatba oltani. — Mint a Néptanítók 

Lap ja „Népművelési Tájékoztató" c. részének 
és az úgynevezett ,,sárga mellékleteknek" szer-
kesztője, a legnagyobb gonddal és szeretettel 
áll í totta össze a közlemények anyagát. De 
figyelme kiterjedt a népi kul túra minden egyéb 
számbavehető eszközeire is. Ébren ügyelt arra, 
hogy a népművelés ügye minél mélyebb gyö-
kérzetet nyerjen, minél szélesebb körben váljon 
ismertté s jelentőségéhez mért megbecsülésben 
és megértésben részesüljön. Jóllehet a hazai 
népművelés ügye ily szorosan összeforrt Neve-
lős Gyula nevével, ez mégsem jelenti azt, hogy 
népművelési intézményünk kizárólag személyi 
garanciákon nyugszik. Nevelős Gyula előtt sok-
kal szentebb és magasztosabb volt ez az ügy, 
semhogy ne munkálkodott volna mindvégig 
azon, hogy a szervezet a lefektetett alapokon 
ós utakon bizton haladjon s fej lődjék tovább 
nagyszabású missziója megvalósítására. 

A népművelési munka természetében rejlik, 
hogy a vezetőknek a szervező és irányító te-
hetség mellett bizonyos velükszületett hajlam-
mal, pedagógiai készséggel, sőt művészi in-
tuícióval is kell rendelkezniük. Nevelős Gyu-
lában e sokoldalú képességek szerencsésen 
egyesültek. Pedagógiai készségét családi örök-
ségül hozta s tudatosan fejlesztette. Művészi 
tehetsége a festészet, zene és nyelvi kifejezés 
terén egyaránt f inoman fejlett . Alighanem 
zenei haj lamával magyarázható leginkább az a 
nagy szeretet és odaadás, amellyel a magyar 
dal- és zenekultúrának a népművelés terén való 
elmélyítésén fáradozott . Bar tók és Kodály 
eredményeinek a közönség szélesebb köreibe 
iktatásában igen nagy szerepe van. Ismerve 
Nevelős Gyula lelkes dalkultuszát, nein vélet-
len, hogy a belügyminiszter az elmúlt évben 
az Országos Magyar Dalosszövetség miniszteri 
biztosául őt küldte ki ós hogy e téren végzett 
eredményes munká j a befejeztével, az ú j szer-
vezet, a Magyar Dalos Egyesületek Országos 
Szövetsége társelnökének választotta. Remél-
jük, hogy ebben a minőségben, a dalosegyesü-
leti élet egyik vezetőhelyén is sokáig folytat ja 
még hasznos és áldásos munkásságát! — Mégis, 
a népművelési munka területén leggyakrabban 
és legközvetlenebbül írói tehetsége nyilvánult 
meg. Túlzás nélkül mondhatjuk, amit egyébként 
éppen folyóiratunk olvasói tudnak legjobban, 
hogy Nevelős Gyula h ivatot t művésze a ma-
gyar nyelvnek s valóságos mestere a tollnak. 
Népművelési cikkeinek, tanulmányainak, kar-
colatainak nagy tömege jelent meg a Néptaní-
tók Lap ja és Népművelési Tájékoztató ha-
sábjain.- Irányelveit , vezetőszempontjait, esz-
méitető és buzdító, bíráló és lelkesítő útbaiga-
zításait, tanácsait jórészben e lapokon fejtette 
ki. Egyetlen írásművének elolvasása elegendő, 
hogy megismerjük pára t lanul könnyed kife-
jezőkészségét, tősgyökeres, ízes magyar stílusa 
nemes egyszerűségét s előadásának szuggesz-
tív erejét. H a kell: érvekkel, ha kell: hangula-
tos elbeszéléssel, színes leírással, megindító 
közvetlenséggel vagy eredeti humorral , de min-
dig bámulatos szerkezeti biztossággal és fö-
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lénnyel vezeti az olvasót okos, józan, közér-
dekű tanításainak elfogadására. Mind e képes-
ségekhez já ru l végül Nevelős Gyula pompás 
előadókészsége. A népművelés megszervezésé-
ben, köztudatba gyökereztetésében, munkatársa i 
táborának megteremtésében rendkívül nagy sze-
repe volt az ő kitűnő előadásainak. A nép-
művelési előadóképző-tanfolyamok legmélyebb 
hatású előadásai mindig az övéi voltak. Prob-
lémákat vetet t föl, távla tokat nyi tot t és uta-
ka t jelölt ki a munka és a fejlődés számára, — 
frázis és a külső hatáskeltés eszközei nélkül, 
tisztán a mondanivaló tar talmassága, a meg-
győződés őszintesége és a kifejezés művészi 
e ie je á l t a l . . . 

Folytathatnánk, de csak a vázolt vonások 
finom kidolgozása és a jelzett színek egységes 

összefoglalása réven lehetne úgyis teljesen hű 
képet alkotnunk Nevelős Gyula miniszteri osz-
tályfőnök egyéniségéről és munkásságáról . Rö-
viden búcsúzunk tehát. Kar t á r sa i és munka-
társai , a szeretet, barátság, tisztelet, nagyra-
becsülés és hála érzésével szorí t juk meg nyu-
galomba vonulása alkalmából az ő szakadatlan 
munkában edzett, kemény, f é r f i a s kezét. Vala-
mennyien úgy érezzük, hogy ez a búcsú még-
sem választ ja el tőlünk Nevelős Gyulát. Hisz-
szük és reméljük, hogy a jól megérdemelt pi-
henő évek sem fogják teljesen kiszakítani ab-
ból a talajból, amelybe szivével-lelkével, élete 
egész munkásságával belegyökerezett, hanem 
tapasztalatai t , tudásá t és sokoldalú, gazdag ké-
pességeit még sokáig fogja gyümölcsöztetni a 
magya r kul túra javára! 

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

A hangjegy utáni énektanítás 
írta : GERGELY ILONA 

Sohasem felejtem el azt az órát, amikor elő-
ször kellett a hangjegyekről tanítanom. Meg-
hökkenve vettem észre, hogy az elméletek hű-
vös, szürke világa ez a zeneileg műveletlen 
gyermek számára. 

A dal és az e lméle t . . . Mintha egy szigorúan 
rendes, komoly úr, kézenfogva sétálna egy ka-
cagó, vidám leánykával. — Melyikre mosolyog 
a gyermeki — De öltöztessük a mese szépítő 
pompájába a hangjegyeket . És nézzük a va-
rázslatot. 

Az első 2 hang. (Az első órák anyaga.) 
— Gyertek gyermekek, menjünk el gondolat-

ban Betűországba! Már ott is vagyunk. Húny-
játok be a szemeteket! Ki milyennek lá t ja? 
(A gyermekek beszélnek.) Hogy hemzsegnek, 
szaladgálnak a betűk! Az „i" kerget i az „á"-t. 
Milyen komolyan sétálnak a számok! Lám, az 
ötös nem akar szóba állani az egyessel! Mit 
gondoltok, miér t nem? (—) Egyszer nagy volt 
Betűországban a zaj, a kiabálás. Betűország 
királynőjét várták. Nagy jövés-menés volt. De 
a nyüzsgésen, kiabáláson is keresztül hallat-
szott egy dalocska: L a . . . l a . . . l a . . . 

Egyszerre elnémult a lárma. Jö t t a királynő. 
Mindenki a helyére igyekezett. A betűk a so-
rokba ugrot tak. A számok is beállottak koc-
káikba. A nagy csendben csak a dal hallat-
szott: L a . . . l a . . . l a . . . A királynő összerán-
colta a homlokát: 

— Ki az, aki még nem hallgat? Ki az, aki 
még nincs a helyén? E r r e pehelykönnyű kis 
hangocskák libbentek elő a levegőből. Idres-
fodros ruhácskájukba belekapott a szellő, s 
emelte, vit te őket. Alig-alig tudtak a földön 
maradni . — Az egyik hangocska a királynő elé 
libbent: 

— Ne ha ragud j reánk, kérlek, hogy nem siet-
tünk a helyünkre. De látod, királynőnk, nekünk 
nincs is helyünk! 

Ezek a hosszú sorok itt, a betűké és szavaké. 
A kockákban számjegyek ülnek. Mi, szegény 
kis hangocskák, hova telepedjünk? 

A királynő elgondolkozva nézte őket: 
— Kedves Hangocskák, — szólalt meg aztán, 

— először azt szeretném látni, hogy ti mind 
egyformák vagytok-e? Hal l juk csak mégegy-
szer azt a dalt! 

A hangok fellibbentek. K i magasabban, ki 
alacsonyabban szállt, s ú j r a felhangzott : L a . . . 
l a . . . l a . . . 

A királynő nem is nézett r á juk , csak figyel-
mesen hal lgat ta őket. 

— H á t bíz ti nem tudtok egyforma magasra 
szállani! — mondta mosolyogva. — Mit gondol-
tok gyermekek, hogyan tudta ezt megfigyelni 
a királynő, a dalból? (— —) Ti meg tudnátok 
állapítani, hogy melyik hang marad t a legala-
csonyabban, ebből a dalból: L a . . . l a . . . l a . . 
(A gyermekek próbálkozása.) És melyik száll 
a legmagasabbra? (— —) Na, de nézzük, m 
tör tént tovább Betűországban! — királynő eg; 
i lyen lé t rá t hozatot t : (Rajz.) 

— I t t lesz a helyetek ezentúl! Mondta. Aztá 
magához intette azt a hangocskát, amelyik 
legalacsonyabban szállt. Melyik is az? ( 
Próbál já tok ti is hanggal utánozni! (— —) 

A kis hangocska mélyen meghajol t : 
— Az én nevem „dó". (Felírás.) 
— Hát kedves „dó", úgy látom, te szeret 

alól maradni. Ne ü l j hát a lé t rára , hanem j 
az első fok alatt , á l l j erre a kis székre. (Raj 

Aztán keresett a királynő egy másik hang 
amelyik már egy picivel magasabbra tud 
szállani. — Ti találnátok? (— —) Nézzük e-' 
a dalocskát! (—- —) Próbál já tok utánozni 
második hangot! Ennek a hangnak a m 
„re". 

A királynő „re"-t a létrához vezette: 
— „re"! A te helyed itt lesz, a létra alsó i 

a lat t . (Rajz.) 
— Ha jól megjegyzitek a helyeteket, — 

gyaráz ta a királynő, — mindenki ismerni 
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s a gyermekek nemcsak a neveteket 
tudni, ha rá tok néznek, hanem azt is, 
lyen magasra tudtok szállani. 
: gyermekek, igaz ez? — Eszetekbe ju t 

hangnak a neve? (— —) És ennek? 
ás.) — H á t a r r a emlékeztek, hogy mi-
asra tud szállani a „dó"? (Próbálga-
ézzük a „re" hangot! (Gyakorlás.) 
mlítek, hogy tovább folytassam a 

nő már éppen el aka r t menni, ami-
itte, hogy a két hang szomorú, ott a 

i ba j van már megint? — Kérdezte, 
álynő, — sóhaj tot ták a „dó" és a 
mi örökösen egy létrán kucorog-

mosolygott : 
dehogy. Lesz más helyetek is. 

egy furcsa kulcsot. Ilyet, ni. 
ott vele egy hosszú folyosót. (A 
a a vonalrendszert szemléltetem, 
ijzolom a violin-kulcsot.) 

ám meg ezt a folyosót! K i mi 
•ajta? (A gyermekek beszélnek 
•ől.) — Eddig t a r t egy kis 
1 elrekesztek egy ütemet.) 
etek a helyetekre! Parancsol ta 

a „dó"-nak, meg a „re"-nek, 
lássam, el tudnátok ezt a két 
a vonalakon? (A gyermekek 
: énekelni is, amit ez a két 
t t a t ! (Gyakorlás.) 
anggal mi történt, azt ma jd 
>m el. 

VZAI ÉS 
NÜGYI LAPOKBÓL 

iZ 
it, 
ú 

>tt 
ak 

a 
ve, 

Dka 

ma-
fog 

Hazai tanügyi lapokból. 

rkesztő: Pettkó-Szandtner 
íztő : vitéz Bodorné Czeke 

és kiadóhivatal : Buda-
lós-út 16. Előfizetési á ra 
•e 2— P. 
folyóirat, melynek szel-
izépen hirdeti a családi 

megjelent novemberi 
vitéz Bodorné Czeke 
ikket, természetesen a 
ben. Tanay Magda a 
iaadó szépségeit mél-
Imre, vitéz Asztalos 
•t, verset pedig Nagy 
enke. Nagyon szép a 
aentő cikke is, vala-
ó A nő a tanyai élet-
di kör falun c. cikke, 
n együnk, va lamint 
\ban c. cikke is meg-
i ízlésnek. Érdekes 
ragóné Kincs I r m a 

és két névtelen író is. A füzet Otthonunk című 
melléklete fölötte tartalmas, a Gyermekbok-
réta című mellékletben pedig nagyon szép 
Ölbey I rén A szegény favágó című verse és 
I rén néni tárcája. Még több érdekes vers és 
mese teszi kedvesen változatossá a gondosan 
szerkesztett folyóiratot. 

Magyar Tanítóképző. A tanítóképző-intézeti 
tanárok országos egyesületének havi folyó-
irata. Szerkeszti: Molnár Oszkár. A folyóirat 
november havi füzetének nagyon becses közle-
ménye az a széles látókörrel és írásművészeti 
gonddal megírt pompás tanulmány, melyet dr. 
Padányi Frank Antal , a kitűnő tudós pedagó-
gus í r t az ú j tantervről , utasításról, vizsgálati 
szabályzatról és az ú j rendtartásról . A kiváló 
pedagógus részletesen bírálja, sokoldalúan is-
mertet i és kellően méltányol ja is a felölelt tár-
gyakat és szervező műveket. Nem kevésbbé ér-
dekes és értékes dr. Tóth Antal tanulmányának 
utolsó közleménye, mellyel A játék az újabb lé-
lektan megvilágításában c. szép tanulmányát 
befejezi. Több kisebb közlemény is élénkíti a 
füzet tar talmát , így dr. Kosáry J ános cikke a 
német nyelv okszerű oktatásáról. Eleven hírek 
foglalkoznak még a füzetben az egyesületi élet 
eseményeivel s a füzet kegyeletesen méltat ja 
az egyesület halot ta inak: Éltes Mátyásnak és 
J akab Ferenc győregyházmegyei kanonoknak 
érdemes emlékét. 

Nógrád—Honti kultúra. A novemberi szám 
vezércikkét dr. Visnovszky Rezső tanügyi ta-
nácsos irta. Lelkesedve áll dr. Ka ra f i á th Jenő 
volt kultuszminiszter népoktatási politikája 
mellé és azt részletesen is ismertetve, melegen 
propagál ja . „Rózsák és tövisek" cím alatt ér-
dekes iskolai anekdotákat is olvasunk a lapban 
s Ambrus Bélától „A tanító önnevelése" címen 
ta r ta lmas tanulmányt . A hivatalos rendelete-
ken kívül a tankerület érdekes hí re i t is közli 
a lap. 

Magyar Népiskola. Az Állami Tanítók és 
óvónők Országos Egyesületének hivatalos lapja. 
Főszerkesztő: Galla Endre. Felelős szerkesztő: 
vitéz Csorba Ödön. Az Újpesten megjelenő tan-
ügyi lap tizenkettedik évfolyamát éli, az Egye-
sület pedig, melynek hivatalos közlönye, mái-
negyven éves. Az élénk tanügyi lap most gaz-
dag ünnepi számot adott ki, a fenntar tó Egye-
sület jubileuma alkalmából. Lelkes vezércikk-
ben becsüli meg az Egyesület négyévtizedes 
pályafutását , annak nemes ha tásá t úgy a ta-
nítóságra, mint az iskolára nézve. A megbecsü-
léshez mi is őszintén csatlakozunk, mert az 
ál lami tanítóság nemcsak nagy hatással volt 
a taní tóság erkölcsi, szellemi emelkedésére, de 
nagyban elősegítette azt is, hogy a tanítóság 
tekintélye oly nagy arányban megnövekedett. 
A lap külön-külön fejezetben regisztrá l ja most 
az Egyesület négyévtizedes munkásságát , fel-
ölelve és ismertetve annak egész életét, az ala-
kulástól kezdve mostanáig. A közgyűléseket, az 
alkotásokat, vezérelveit és vezetőinek érdemeit,, 
fá radhata t lan tevékenységét. Elmondja , kik üd-
vözölték az Egyesületet mostani jubileuma al-
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kalmából. Le í r j a üdülőháza fölavatásának le-
folyását. Küzdelmeit, amiket a tanítóság java-
dalmazásának javí tása érdekében vívott. Számot 
ad a Jólét i Alap történetéről és gyarapodásáról 
s fe lú j í t ja azok érdemeit, akik a különböző cél-
ból alakult miniszteri küldöttségekben részt-
vettek. 

Mi meghatot tan olvassuk és nézzük a négy-
évtizedes mozgalmakban a tanítóság és vezérei 
önzetlen lelkesedésének, közérdekű fáradozá-
sainak lélekemelő bizonyságát, mely bennünket 
is mély tiszteletre indít és a r ra a kívánságra, 
hogy a lap, azzal az országos testülettel együtt, 
melyet a saj tóban képvisel, a múlthoz méltó 
sikerrel sokáig dolgozhasson még a tanítóság 
egyre nagyobb jelentőségű nemzeti ügyeiért . 

Nemzetnevelés. November 15-i száma is vál-
tozatos és tanulságos tar ta lommal jelent meg. 
A nemzetnevelés problémáiról Ledniczky Jó-
zsef í r t vezetőcikket. Más cikkben História est 
magistra vitae, az ősi tudományos axiómát 
Koppány Is tván, a Korszerű oktatás pro-
blémáit Sebes Gyula gimnáziumi igazgató fej-
tegeti. A külsőleg igénytelen, de t a r t a lma sze-
rint előkelő folyóirat Egyesületi Élet és 
Könyvtár rovata is nagyon tar ta lmas és a hi-
vatalos közleményeket is közli. 

Magyar Ünnep. Vezércikkét olasz nyelven 
L'appello di Mussolini c ím alatt a szerkesztő 
Kiss Káro ly í r t a s a magyar és az olasz lobo-
góval díszítette föl, majd külön magyar fordí-
tásban is közli a lelkes cikket, melyben Musso-
linit, a magyar nemzet hata lmas ba rá t j á t ün-
nepli. A földrajztanítás és nevelés-lélektan cí-
men dr. Zentai Károly, Népművelés kerékpár-
nyeregből címen Harza László, a mi nagy nem-
zeti kérdéseinkről, a revízióról és annak az isko-
lához való viszonyáról Tóth Nándor í r t cikket, s 
gyakorlati taní tásmintát dr. Zentai Károly, Ko-
vács Károly, Harza László, mintabeszédet ün-
nepi alkalomra Balassa János, iskolai mesét 
B. Czeke Vi lma mutat be. A Gyermekszínpad 
rovatban Jön a Mikulás címen Szilaj Gyula, 
Mikulásesti jelenet címen Tóth Etelka, Kará-
csony este címen Tamássy Károlyné írt cikket. 
Szép és hangulatos versek, időszerű közlemé-
nyek és i f j . Pilbauer Lá«zló Kémelhárítás c. 
cikke teszik még változatossá és tar talmassá a 
lap legutóbbi számát. 

Magyarosan. (1936. 7—8. sz.) 
A Magyar Tudományos Akadémia kebelében 

működő népművelő bizottság népszerű folyóira-
tának legújabb számában, az első közlemény 
Zolnai Gyula: Idegen szavaink és a nyelvúj í tás 
című cikkének harmadik része. A tanul-
ságos fejtegetések között sok érdekes tudni-
valót találunk a magyar és a bennünket közel-
ről érdeklő idegen s rokon nyelvek életéből. 
Tiszamarti (Frey) Anta l : A népművelés rend-
szeresítéséről szóló cikkében részletes munka-
tervet a jánl a nyelvhelyesség mozgalmának 
intézményessé tételére. Megvalósításraméltó ter-
vei között a szerző jelentős szerepet szán a 
sajtónak, a rádiónak, a mozinak, a színháznak, 

az egyetemnek, valamint mindenfokú iskolának, 
a népművelésnek, a tankönyv-, a tudományos 
és a szépirodalomnak. Figyelme még a hirdeté-
sekre s a cégfeliratokra is kiterjed. Helyes ér-
zékére vall a cikkírónak a népiskolákhoz inté-
zett ama figyelmeztetése, hogy a tá jnyelv i sa já t -
ságokat kímélni kell, s nem szabad irtani. 
Tegyünk különbséget népnyelvi s a j á t s ág és 
nyelvi hiba között, mert a kettő egyáltalán nem 
ugyanaz. A kisebb cikkek közül kiemeljük még 
Pais Károlynak Jószágkormányoz és társai 
című írását . Egyeseknek attól a nyelvi hibájá-
tól óv bennünket, hogy jelzős összetételű igék 
használatával botránkoztat ják meg az egészsé-
ges nyelvérzéket. I lyen például: a mostanában 
terjedező nagytakarí t , valamint végrendelkezik, 
végkielégít. Helyesen nagytakar í tás t tar t , vég-
rendeletet készít, végrendelkezést tesz, végkielé-
gítéssel elbocsát. Most is sok megszívlelnivalót 
találunk a „Régi de ma is időszerű" című rovat-
ban. Az itt talált figyelmeztetések közül ezeket 
hangsúlyozzuk: Hibásan beszélnek mérték után. 
utolsó divat után készült ruháról, mert ez a 
helyes: mérték szerint, legújabb divat szerint 
készült ruha. Oktalanul felkapott használat : 
100%-ig megbízható, ehelyett: teljesen, egészen 
megbízható. Helytelen szóalkotás egyenlőre, jó 
magyar nyelvérzék szerint : egyTelőre. Rú t né-
metesség kifejezetten, kimondottan (ausgespro-
chen), ehelyett: határozottan; beszél vala-
kinek (jemandem einreden), magyarán : elhitet 
valakivel. Zsirai Miklós nyelvművelő folyóirata 
már ötödik éve küzd az egészséges, magyar 
nyelvérzékért. 

Angol tanügyi lapokból. 

Hogyan védelmezi magát a földigil iszta. 
Mr. Morse-nak, a kiváló angol pedagógusnak 

ós természettudósnak „The Schoolmaster and 
Woman Teacher's Chronicle" októberi számá-
ból egy újabb érdekes természetrajzi csevegé-
sét közöljük az alábbiakban. 

Vá j jon ti, gyerekek, gondoltatok-e már arra , 
mennyire gyámoltalan teremtménynek látszik 
a földigiliszta! Nincsen tüskés védő ruhá ja , 
mint a sündisznónak, vagy szilárd háza, mint 
a csigának, nincsen csőre vagy karma, mint a 
madárnak, nincsen fu lánk ja , mint a méhnek 
és darázsnak, de még hosszú lábai sincsenek, 
mint a nyúlnak. És a földigiliszta mégis jól 
megél. Igyekezzünk megállapítani, hogyan vé-
delmezi puha testét ellenségeinek támadásaival 
szemben. 

Ellenségei között ott vannak elsősorban a 
madarak. Mindenki tudja , hogy a var jak , rigók, 
vörösbegyek és más madarak is á tku ta t j ák a 
földet férgekért . H a figyelitek őket, észrevehe-
titek, hogy néha órákig vadásznak anélkül, hogy 
egyetlen egyet is ta lálnának. Miért van ez! 
Azért, mer t a férgek legnagyobb része nappal 
a föld alat t tartózkodik és nem bújik ki onnan, 
amíg a madarak aludni nem térnek. Ezer és 
ezer más teremtmény is a sötétség védelme alá 
búvik. 
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H a sötétségben a ker t gyepén vagy a réten 
sétáltok és villanyzseblámpával megvilágí t játok 
a ta la j t , azt is észrevehetitek, hogy a földigiliszta 
úgyszólván sohasem búj ik ki teljesen földalatti 
odújából. Csaknem valamennyi giliszta testé-
nek vége a föld a la t t van és azonnal képes 
teljesen a föld a lá bújni , mihelyt megérinted, 
sőt talán, még mielőtt megérintenéd. Nagyon 
r i tka eset, hogy valamelyik földigiliszta ne 
t a lá lna egy pi l lanat alat t haza, h a veszedelem 
fenyegeti. 

De ha a sötétség védelme a la t t meg is mene-
külnek a madaraktól , még mindig fenyegeti 
őket az a veszedelem, hogy az emberek vagy 
az állatok eltapossák. Meg lehet azonban 
ügyelni, hogy míg kígyóra, csigára, békára 
gyakran rálépünk a sötétben, addig gilisztára 
alig. Mielőtt melléje érnénk, már is visszacsú-
szik a föld alá s csak egy halk cuppanás á r u l j a 
el, hogy hirtelen bebú j t a lyukba. 

Váj jon hogyan veszi észre a giliszta közele-
désünket? Talán meg lá t j a testünk sötét árnyé-
kát az égbolton, v a g y meghall ja a lépéseinket? 
Se így, se úgy nem érzékelheti közellétünket, 
mer t hiszen nincsen füle, sem szeme. Hogy 
süket, azt tapasztalhat játok, mer t ha teljes to-
rokból kiabáltok is mellette, egyáltalában nem 
vesz arról tudomást. 

De ha nincs is szeme és fiile a gilisztának, 
anná l érzékenyebb a bőre. Ügyannyira , hogy 
megérzi a föld remegését, amikor közeledünk, 
egy tehén lépése pedig, mint kisebb földrengés 
tűnik fel neki. í g y tehát jókor megérzi a ve-
szedelem közeledését és idejében odébb csúszik 
az útból, nehogy agyontapossuk. 

Ám nehogy azt gondoljátok, hogy a giliszta 
minden veszélyt k ikerül azzal, hogy a föld alá 
búj ik . Sokkal nehezebb és veszélyeztetettebb 
az élete, semhogy ilyen könnyen megvédhesse. 
Legveszedelmesebb ellenségeinek egyike a va-
kond, maga is föld alat t lakik. De a giliszta 
többnyire tőle is megmenekül, még pedig igen 
érdekes módon. 

A réten gyakran láthattok kis földkupacokat; 
ezeket a vakond t ú r j a a föld felszínére föld-
a la t t i alagútjaiból. H a a vakond turkálását 
figyelitek, észrevehetitek azt is, hogy a giliszták 
gyorsan elősiklanak földalatti lyukaikból, mi-
előtt a vakond elérhetné őket. Inkább kockáz-
t a t j á k azt a lehetőséget, hogy a madarak 
észreveszik őket, mer t ez a veszedelem mégis 
kisebb, mint az, ami a vakond részéről a föld 
a la t t fenyegeti őket. A mód, ahogyan a vakond 
elől »igyekszik menekülni, a r r a vall, hogy a 
gilisztának is van intelligenciája. Meg t u d j a 
különböztetni a felszínen haladó ember vagy 
ál la t lépéseit, és a vakond turkálását . S az 
előbbi esetben behúzódik a földi lyukba, a 
másik esetben menekül onnan. D e mindkét eset-
ben — amint l á t j á tok — a lehető leghelyesebben 
cselekszik, hogy meneküljön a pi l lanatnyi ve-
szélytől. 

Egy másik ádáz ellensége a gilisztának a 
százlábú, ez a vérbeli vadász, amely úgylátszik 
semmit sem szeret annyira, mint a giliszta 
puha védtelen testét . Mivel pedig — mint tud-

játok — a százlábú kicsi állat, könnyű neki be-
surranni a giliszta földalatti j á ra tába s követni 
annak legmélyebb részéig. A giliszta azonban 
a százlábúval szemben is megta lá l ja az önvé-
delem legalkalmasabb módjá t ! 

Bármennyi giliszta is van a kertekben, vala-
mennyi e lzár ja földalatti j á r a t ának nyílását, 
amikor az éjszakai felszíni kalandozás után 
reggel ismét a föld alá búj ik . Nagyon r i tka 
eset, ha nappal nyitva találunk egy giliszta-
lyukat, ha mégis valamelyik giliszta elfelejti el-
zárni az a j t a j á t , valószínű nem is lesz többé 
alkalma erről a fontos elővigyázati intézkedés-
ről megfeledkezni. A gondatlan és feledékeny 
giliszták egy-kettőre elpusztulnak; a százlábú 
a megmondhatója, hogy miért . Nem mindegyik 
giliszta zá r j a el azonos módon az a j t a já t . Igen 
kedvelt módszerük az, hogy a nyitott ajtóhoz 
hulló falevelet, vagy kövecskét cipelnek. De ha 
elrejtenétek az összes közelben levő leveleket és 
kavicsokat s helyette színes szalagdarabot, 
vagy kis kagylót helyeztek a gilisztalyuk kö-
zelébe, a féreg ezeket is felhasznál ja torlasz-
nak. Bármely hulladékot odahordanak a gilisz-
ták földi j á r a tuk nyílásához, csakhogy elzárják 
az u ta t a veszedelmes százlábú elől. 

Bá r a földben levő apró éles kövecskék, rö-
gök, üvegszilánkok nem tekinthetők a gilisz-
ták ellenségeinek, mégis gondolhatunk arra , 
hogy ezek is könnyen veszélyesekké válhatnak 
reá juk nézve. A giliszta gyakran nagyon gyor-
san kénytelen visszabújni földalatt i jára tába, 
s ha annak fa la apró éles kövekkel lenne ki-
bélelve, a féreg csupasz, érzékeny teste bizo-
nyára megsérülne, sőt szét is vágódhatna. 

A giliszta azonban bizonyos mértékben építő-
mester is. Nemcsak k i tú r j a a já ra tá t a föld-
ben, hanem ki is tapaszt ja azt puha sárral , her-
vadt falevelekkel, vagy más megfelelő anyag-
gal, amihez hozzájuthat. H a kinyit tok néhány 
giliszta j á ra to t a kertben, magatok is meg-
győződhettek arról, hogy azok gyakran meg-
lepő gondossággal készültek, annak ellenére, 
hogy tulajdonképen vakoknak a munkái. 

Végül arról sem szabad megfeledkeznünk, 
hogy a giliszta testének síkos volta is védő-
eszköz. Nyálkás ruhá jának köszönheti sok gi-
liszta, hogy a madarak csőréből képes kimene-
külni. A nyálkás iszap, ami a giliszta j á ra tá -
ban keletkezik, megfo j t ja a földalatt i rovaro-
kat, amik a féreg á r ta lmára lehetnének. 

De ti gyermekek mindezeket, amiket el-
mondtam, sokkal inkább megértitek, ha ki-
mentek a ker tbe s ott magatok figyelitek meg 
a földigiliszta életét. 
(The Schoolmaster and Woman 
Teacher's Chronicle.) 

Német tanügyi lapokból. 

Egy „javíthatatlan" gyermek 
A zürichi gyógypedagógiai szeminárium 

„Heilpädagogik" című lap jában olvassuk A. N. 
tollából a következő közleményt: 

Egy leánygyermek kerül t az én I I I . osztá-
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lyomba. A II . osztály taní tója örült, hogy meg-
szabadult tőle és figyelmeztetett, hogy nekem 
is sok gondot fog okozni ez a gyermek. E g y 
ideig megfigyeltem a kis Már tá t . Iskolai tel-
jesítményei kezdettől fogva gyengék voltak és 
később egyre gyatrábbak lettek. E mellet t 
nagyfokú lustaságot és hanyagságot is tapasz-
ta l tam nála. K a r t á r s a m jóslásai azonban fő-
ként a fegyelmezhetőséget illetőleg váltak be. 
Már ta annyira nyugtalanná, hangossá, rakon-
cát lanná lett, hogy a legtürelmesebb tanítót is 
kihozta volna a sodrából. Taní tás közben hir-
telen el kezdett játszani, fu tkosni és fecsegni. 
Tanulótársaival szemben kiá lhata t lanul visel-
kedett, minden ok nélkül veszekedett velük és 
folytonosan panaszkodni, árulkodni jött hoz-
zám más leányokra és f iúkra. 

Időközben sok mindent megtudtam ennek a 
gyermeknek a családi viszonyairól. A ty j a m á r 
súlyos beteg volt, amikor leánykája megszüle-
tett , s nem sokkal ezután a családfő meg is 
halt. A gyermek any j a meglehetősen bekép-
zelt, temperamentumos, nem valami intelli-
gens asszony. Az életviszonyaik rendezettek; 
Már tának nincsen semmiben hiánya. 

A leányka különös természetének okait ku-
ta tva ki okoskodtam, hogy az anya szeretete 
abban az időben, amikor Már t a még- egészen 
kicsi volt, csaknem teljesen a nagybeteg f é r j 
és apa felé fordult s így az újszülöt t leányká-
nak alig ju tot t valami az anyai szeretetből. 
Ennek folytán a kis Mártában szinte csillapít-
ha ta t lan vágyakozás támadt a szeretet után, s 
ezt az anyának későbbi gyöngédsége csak fo-
kozta. Mikor azután Márta, a többi gyermeknél 
viselkedése mia t t nem talált rokonszenvre, a 
szeretet megvonásáért ellenséges fellépésével 
igyekezett a közösségen bosszút állni. 

Egy másik ok, ami a leányka különös maga-
ta r tásá t megmagyarázhat ja , az édesapa h iánya 
lehet. A kis Már ta nem részesülhetett abban az 
örömben, amit az édesapához, mint férfihoz 
való természetes, gyermekien szerető kapcso-
lat n y ú j t egy leánygyermeknek. Talán ezért 
fordul t az ő szeretete — amely a II . osztályban, 
ka r tá r samnak talán túlságosan r ideg viselke-
dése miatt nem talál t kielégülést, —- oly heve-
sen felém. Ostobának és tehetetlennek muta t t a 
magát, csakhogy magára terelje a figyelmemet 
és rávegyen engem a vele való beható foglal-
kozásra. IIa olvastunk, Márta sehogyan sem 
tudta megtalálni a helyes oldalt a könyvben, 
míg csak hozzá nem mentem és nem segítettem 
neki. Ugyanígy viselkedett a számolásnál és az 
í rásnál is. Amikor ennek a viselkedésének az 
okára rá jöt tem, tartózkodó lettem és ilyen lett 
az osztály is vele szemben. 

Természetesen az atyát nem pótolhattam Már-
tánál, s az anyával való beszélgetéseim során 
a r r a a meggyőződésre jutottam, hogy az ott-
honi anyai nevelés sem vál toztathat különös 
viselkedésén. Szükségesnek lá t tam tehát, hogy 
a leánykával szemben megváltoztassam a fel-
lépésemet. Többé már nem vet tem komolyan 
azt a törekvését, hogy a f igyelmemet magára 
terel je; a hibáit továbbra is szigorúan megró-

tam, de ami t jól csinált, azt dicsérően kiemel-
tem. Majd Már ta osztálytársait úgy befolyá-
soltam, hogy elnézőbbek és türelmesebbek let-
tek vele szemben. így lassankint elmúlt lényé-
nek és cselekedeteinek zavarossága. 

Hamarosan rá jöt tem a gyermekekkel együtt, 
hogy Már t a nagyon jó, szinte drámai hatású 
elbeszélő. Az ehhez való anyag nem hiányzott 
nála. Az édesanyja otthon csaknem minden 
este különféle történeteket mesélt gyermekei-
nek. Bár ezeknek a történeteknek egyike má-
sika talán nem is hangzott jól gyermek szájá-
ról, mégis hagytam, hogy Már ta elbeszélje azo-
kat. Emelle t t hoztam neki igazán jó elbeszélé-
seket és meséket, hogy az osztályban elmondja. 
A társai feszült f igyelemmel hal lgat ták; min-
dig még többet akar tak tőle hallani. Az eddig 
mellőzött leánykát kezdték mesélő képessége 
miatt becsülni. Mártának nagy öröme telt ab-
ban, hogy mesélhet és h í reket mondhat el osz-
tálytársainak. í g y lassankint megérett a hely-
zet arra, hogy Mártát a2 ösztönző kielégülés 
út ján lelkileg befolyásolni és objektív tevé-
kenységre késztetni lehessen. 

Az elmondottakkal — fejezi be közléseit a 
szerző — r e á akar tam muta tn i arra, hogy a ta-
nítónak a legnehezebb esetekben sem szabad 
elvesztenie a türelmét és a gyermek lelki jósá-
gában való hitét . 
(Heilpädagogik.) 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Kornis Gyula: A Kir. Magy. Pázmány Péter 
Tudományegyetem alapítása 300 éves évforduló-
jának jubileumi emlékkönyve. Budapest, 1936. 
Kir . Magy. Egyetemi Nyomda. VI I I + 444 lap. 

A budapesti Pázmány P é t e r Tudományegye-
tem 1935 szeptemberében ünnepelte nemcsak a 
magyarság, hanem az egész müveit vi lág rész-
vételével a lapí tásának 300 éves jubileumát. 
Sorsdöntő napokban, a külpoli t ika egén sűrű-
södő fellegek közepette hozzájárul t ez ünne-
pünk ahhoz, hogy a legmagasabb művel tség 
világításában ismerje meg a nagyvilág a Tria-
nonban elüldözött, szenvedő magyarságnak je-
lentőségét az emberi ku l tú ra történetében. 

Az ünnepségek lefolyása után, az 1936. év so-
rán a Pázmány Péter Tudományegyetem ak-
kori rektora, Kornis Gyula szükségesnek tar-
totta, hogy e kul túrünnepnek emléke továbbra 
is a művelt vi lág köztudatában marad jon s a 
világ minden tájáról, az egyetemek és tudós 
akadémiák részéről a m a g y a r nemzet felé su-
gárzó elismerés is megörökítést nyerjen. Azért 
egy testes, nagy kötetben összefoglalta, egye-
lőre magyarul , részletes beszámolóját a jubi-
leum előkészületeiről és lefolyásáról, melyet ez 
ünnepi kötetnek a főbb idegen kultúrnyelveken 
való fordí tásai is követni fognak, hogy maj -
dan állandó kút for rásául szolgálnak nem-
zetünk jóhírének az egész világon. 

Az emlékkönyv első fejezete a jubileum elő-
készítésének részleteit és p rogrammjá t tar ta l -
mazza; a második fejezetben a jubileum tör-
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vénybeiktatásának tel jes történetét kapjuk a 
művelődéstörténet forrásául szolgáló anyag 
gyanánt . A harmadik szakaszban a jubileumi 
ünnepségek leírása foglaltatik. Ebbe a sza-
kaszba van beiktatva, mert legértékesebb rész-
let, Kornis Gyula remek tanulmánya, az egye-
tem alapítójának, Pázmány Péternek személyi-
ségéről. A negyedik fejezetben az emlékkönyv 
szerkesztője összefoglalja az ünnepség jelentő-
ségét s egyúttal alapos készültséggel meg-
cáfo l ja a csehek történelemliamisítását, mely-
lyel az ünnepély napja iban az eredetileg Nagy -
szombatban alapítot t Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemet, nem magyar, hanem tót egye-
temnek próbálták föltüntetni lapjaikban. A kö-
tet függeléke az egész világból érkezett üd-
vözlő iratokat közli. Majdnem száz illusztráció 
is díszíti e szép kötetet, a Kir . Magy. Egyetemi 
Nyomdának t ipográf ia i lag is szép kiadványát. 
Ez emlékkönyv kiadásával művelődéstörténeti 
i rodalmunk értékes kötettel gyarapodott . 

B. Czeke Vilma: Gyermekbokréta. Nagyon 
sokszor van a tanító abban a nehéz helyzetben, 
hogy vagy a maga számára, vagy pedig a szü-
lők felkérésére mesekönyvet keres. Sajnos, if-
júsági irodalmunk igen szegény a megbízható, 
pedagógiai és irodalmi szempontból kifogásta-
lan mesegyűjteményben. Éppen azért a legna-
gyobb örömmel kell fogadnunk B. Czeke Vil-
mának, az ismertnevű kiváló i f júság i írónak 
könyvét, amelyben „Gyermekbokréta" címen 
összegyűjtötte s könyvalakban k iadta azokat a 
meséket, játékokat, amelyek Pet tko-Szandtner 
Aladár szerkesztésében megjelenő „Családi 
Kör" című ideálisan szerkesztett lap mellékle-
tében megjelentek. 

Aki ezt a meséskönyvet kezébe veszi, nyom-
ban meglát ja , hogy a szerkesztő, aki egyébként 
a mesék nagyrészét írta, nemcsak kiváló i f j ú -
sági iró, hanem pedagógus is. Ismeri a gyer-
mek lelkének minden zegét-zugát s a képzelet 
hímes szárnyain hozzá is tud szállni, hogy ke-
délyét üdítse, érzelmét mélyítse, gondolkozását 
fejlessze. 

Mi hisszük, hogy a szép és ta r ta lmas könyv 
helyet fog kapni sok-sok magya r gyermek ka-
rácsonyfá ja alatt . (Megrendelhető a „Családi 
Kör" szerkesztőségében. Budapest , XI., Hor thy 
Miklós-út 16. Ára 1-50 P.) 

Hajós Teréz: Az állatok beszélnek. Az ismert-
nevű gyermekírónak egy ú j abb értékes alko-
tása került ki a Frankl in-Társula t kiadásában. 
Balogné Hajós Teréziának rádióelőadásai által 
is ismert és közkedveltségben álló állatmeséi-
ről mindenki tud ja , hogy ezek nem ezopuszi 
értelemben vett állatmesék, melyek az állatok 
köntösében embereket rajzolnak, hanem való-
ban megtörtént állattörténetek, ahol az állatok 
valódi természetükkel, sa já tságaikkal és élet-
viszonyaikkal szerepelnek előttünk. Az állat-
történetek e f a j t á j a út törő jelenség irodal-
munkban s a külföldi i rodalmakban csupán az 
angol Kipling, a német Ewald s az amerikai 
Jack London állatábrázoló művészetével és fel-
fogásával vethetők egybe. A szerző a termé-

szettudomány ál láspontján áll, felhasználja az 
állatpszichológia és biológia adatait úgy, hogy 
műve tudományos szempontból is helytálló. 

Baloghné Hajós Terézia könyvének olvasása 
közben a gyermek szórakozik, a felnőtt okul, 
az idős ember r a j t uk keresztül mosolyogva ál-
modja vissza magát a le tűnt if júságba. (Az ízlé-
ses kiállítású könyv Belat ini Braun Olga mű-
vészi ra jza iva l : 3-60 P.) 

Fónyad Ernő: Lelkemből, véremből. Versek, 
elbeszélések. A Bethlen Gábor irodalmi ós 
nyomdai R.-T. kiadása. Budapest, 1936. 

Forrongó, mozgalmas szellemű, erős meg-
jelenítő képességű költő Fónyad Ernő. Lelke-
sedése t isztavizű tükrében, vad tüzek éles, erő-
szakos színei égnek. Öserejű kitöréseinek ter-
mészetességébe modernül disszonáns hangokat 
kever. Türelmetlen viaskodásai nyers hang já t 
a mély érzések cizelláltabb letompítottsága 
vá l t j a fel. Gondolatkapcsolása gyakran meg-
lepő. Hite szárnyalóan tör ég felé ösztönös ra-
gaszkodással a jóság, a megváltás i ránt . Szép 
magyarsággal zendülő sorai t egy-két helyen 
még megtöri az újszerűség túlzó keresésével. 
Könyvének prózai részében szinte ellentétesen 
nyugodt a hangja, mérsékeltek színei. Erős 
egyénisége, gondolatainak mélysége sikeresen 
vezetik a kitűzött utak felé. 

Deseő Jenő: Mezőgazdasági Termelés. (Ára: 
1-50 P. Szerző kiadása, Kunszentmárton.) Nem-
csupán a gazdaközönsóget, hanem a társadalom 
minden osztályát is legközelebbről érdekli a 
mezőgazdasági termelés. A mű tömören tár-
gyal ja a mélyreható kutatásokkal megalapo-
zott, az élővilág fejlődésén, az átörökítésen, az 
anyag- és energiaforgalmon felépülő őstermelé-
sünk mai állapotát és a minőségi termelés út-
jait, melyek a magán- és közgazdaság prosperi-
tását döntő módon befolyásolják. 

Énekszó. A novemberi szám ismét gazdag tar-
talommal jelent meg. Kiemelkedik belőle Sza-
bolcsi Bence Erdélyi levele, amely riportszerűen 
megfestett képekben markol szívünkbe. Jobb-
nál-jobb énekpedagógiai tanulmányok teszik 
ezt a lapot szinte nélkülözhetetlenné minden 
énektanító részére. Tanácsai, üzenetei pedig 
állandó kapcsolatot létesítenek a való élettel. 
Az elméleti cikkek mellett nem feledkezik meg 
a lap a gyakorlat i szükségletekről sem, s azért 
minden számához hangjegy melléki etet is csatol. 
A hangjegymellékleteken híres neveket látunk. 
Bartók há rom gyermekdala és Kodály Á-bé-cé 
kórusa örömmel fogadott műsorszáma lesz a 
gyermekénekkaroknak. Különösen az Á-bé-cé 
tar that számot nagy népszerűségre. Igen érde-
kes és tanulságos Szent i rmay Elemér három 
nótájának a nép száján élő változata, példájául 
annak, hogy a népies műdal miként válik nép-
dallá. 

Betétlapos rajzirkák és játékpénzek. Róna 
Sándor olyan betétlapos rajzirkákat állított 
össze, amelyeknek egyrészt takarékosság, más-
részt a rendre való nevelés szempontjából nagy 
a jelentősége. A „Beszélő rajzok" című füzetben 
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16 lap van, s á ra 8—9 fillér. A nagyobbá, amely-
ben 16 lap van, 16 fillér. A füzet olyan a lakban 
használható, hogy az iron nyomása nem látszik 
meg a következő rajzlapokon. Előnye, hogy a 
rajzlap kiemelhető s így a rossz rajz nem ék-
teleníti el az egész füzetet. A füzetben a rajz-
lapok pótolhatók s három darabnak 2 fillér az 
ára, tehát második füzetet soha sem kell venni. 
A rossz pad nem akadályozza a rendes rajzo-
lást. 

Ugyanez a szerző 18 darabból álló játékpénzt, 
mint számolási taneszközt adott ki, „Számolási 
játékpénz" címen. Az erős borítékban levő 18 
darab játékpénz á ra : 6 fillér. Róna Sándor szer-
kesztett még kartonpapírból decimétert, az I. 
osztály részére. Ennek az á ra darabonként 2 
fillér. A tanszerek törvényesen védve vannak. 
Az ügyes eszközök kaphatók a szerzőnél (Buda-
pest, IV., Szép-utca 3. sz. I.) 

Iíucsy Jenő: Elemi iskolai rajztanmenet 
mintaház. Ez a II—IV. osztály számára készült 
ra jz tanmenet kis, összehajtható lapokból áll. 
Minden egyes lapon egy-egy tanítási egység 
anyagának kisméretű ra jza van. A tanmenet a 
Tanterv s Utas í tás a lapján készült s így meg-
vannak benne mindazok a gyakorlatnemek, 
amelyek a ra jz taní tás módszereiben szerepel-
nek. Ha ezt az ízlésesen kiállí tott s pedagógiai 
szempontból is helytálló tanmenetet forgat juk, 
abból igen sok rajzpedagógiai gondolat t á ru l 
elénk. 

A II. osztály tanmenete (33 lap) 1 P ; a I I I . 
osztály tanmenete (32 lap) 1 P ; a IV. osztályé 
(33 lap) I P ; az V. osztályé (49 lap) 1-50 P ; a 
VT. osztályé (41 lap) 1-50 P . (Megrendelhető: 
Bucsy Jenő áll. tanítónál. Soroksár.) 

Magyar Anyák Naptára az 1937. évre. Szer-
keszti: Keller Lajos. K i a d j a az Országos Stefá-
nia Szövetség, az anyák és csecsemők védelmé-
vel államilag megbízott szervezet. Budapest, 
VIII , Vas-utca 8—10. 

Az Országos Stefánia Szövetség intézménye-
sen megszervezett propagandájának egyik leg-
szebb megnyilvánulása a Keller Lajos országos 
ügyvezető-igazgató szerkesztésében évről-évre 
megjelenő Magyar Anyák Naptára. A több mint 
250 oldalra terjedő, képekben gazdag, tetszetős 
kiállítású kötet kincstára mindazoknak a tudni-
valóknak, amelyek családban, az anya és a 
gyermek testi és lelki egészségében és az egész-
ségre nevelésben nélkülözhetetlenek. Hogy a 
magyarság nevelésében mekkora a jelentősége 
a Keller szerkesztésében megjelenő propaganda 
munkának, mi sem bizonyít ja jobban, mint az, 
hogy az 1937-es évre ezt a kötetet már 18.000 
példányban kellett kinyomatni . A tar ta lom a 
leggondosabban van összeválogatva. Valóban 
nem tiilozunk, ha a Magyar Anyák Naptárá t a 
népnevelés magasabb nemzeti és népesedés-
politikai céljai érdekében í r t munkák között 
mintaszerűnek mondjuk. Hi t és erkölcs, biza-
lom és szeretet, a családi élet szentsége, az anya-
ságnak dicsőítése, lángoló hazaszeretet sugárzik 
a kötet minden sorából, de mindig és minde-
nütt ligy, hogy az olvasó észrevétlenül tanul és 

az egészség gondolata lelkébe rögzítődik. Már 
a nap tá r i rész is a kitűnő illusztrációkkal, az 
anyára, a csecsemőre, a kisdedre és a gyermekre 
vonatkozó feljegyzésekkel mintegy kiskátéját 
ad ja az egészséges anyaságnak és a gyermek 
egészséges fejlődésének. Közéletünk nagyja inak 
hozzászólásai és megnyilatkozásai ügyesen van-
nak elhelyezve a képek és a szöveg közé. A ki-
váló szakszerzők munkái közül kiemeljük Anna 
királyi hercegasszony, dr. Orosz Dezső, Mihalo-
vics Zsigmond, dr. Móritz Dénes, dr. Ravasz 
László, dr. Tóth Zoltán, dr. vitéz Csia Sándor, 
dr. Merétey Sándor, dr. Beck Rella, Kühár Fló-
ris, Stuhlmann Patrik, dr. Hoffer József, dr. 
Wiesinger Frigyes az egészségvédelem külön-
féle szakágaiból merí tet t népies nyelven meg-
írt közleményeit. Ezenfelül szebbnél szebb költe-
mények teszik változatossá a gazdag tar talmat . 
A nap tá r i rész számos hasznos tudnivalóval, a 
gazdasági rész szakcikkeivel és a vásárok jegy-
zékével a Magyar Anyák Naptárá t mély értékű 
propaganda célzata mellett is olyan hasznos 
kézikönyvvé avatja, amelyet minden magyar 
család nagy haszonnal forgathat . 

A magyar egészségügyi propaganda-irodalom 
e legújabb kiadványa kapható 80 fil lérért az 
Országos Stefánia Szövetség budapesti központ-
jában, VI I I , Vas-u. 8—10. és a Szövetség vala-
mennyi védőintézetében. 

Orel Géza: Értekezések az árusítás techniká-
járól, a mezőgazdasági oktatásról és a pálya-
választásról. Budapest, 1936. 84 lap. 

Orel Géza számos dolgozatában és könyvé-
ben évtizedek óta p ropagá l ja azt a gondolatot, 
hogy az iskolatípusok mindegyikében gyakor-
latibb a lapra kellene helyezni a nevelést, még 
a szorosan vett középiskolákban is. A gyakor-
lati pá lyákra előkászítő iskolák pedig — fel-
fogása szerint — egyál talában nem felelnek 
meg kitűzött céljuknak. 

Legújabb könyve is, mely tíz, részint már 
folyóiratban megjelent, részint előadásként el-
hangzott dolgozatának egy kötetbe foglalása, 
csupa prakt ikus gondolatot és fejtegetést, gya-
korlati tanácsot, azt mondhatnók: a gyakorla-
tok elméletét tartalmazó okos cikk, melyek fő-
leg a kereskedelmi foglalkozások pedagógiájá-
ból és pszichológiájából veszik tá rgyukat , a pá-
lyaválasztás gyakorlat i témájától kezdve a ke-
reskedelmi életben tanúsí tandó önuralomig. 
A vevőtípusok érdekes karakterológiája , a jó 
árusító lélektana, a kereskedelmi utazó képzé-
sének módja, a kereskedő-tanonciskolák re-
f o r m j á r a vonatkozó javaslatok, mezőgazdasá-
gunk és az iskolai oktatás kapcsolata, stb., 
mint valóban életteljes témák kerülnek sorra a 
szerző eleven és színes előadásában. Érdekes 
könyv, melyből a valódi klasszikus kereske-
delmi szellemtől még mindig távol élő magyar 
intelligenciának tagja i sokat tanulhatnak. 

Kovách Imre: Magyar megújhodás felé. Bu-
dapest, 1936. 317 lap. 

Egy idealista magyar hazafi, a szép és testes 
kötet szerzője, a t r ianoni magyarságnak mos-
tani nyomorúságos sorsán gondolkodva a r r a a 
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meggyőződésre jutott , hogy legsürgősebb köte-
lességünk egy erős ' nemzeti világnézetben 
egyesülni és egész családi és egyéni életünket 
ennek szolgálatába állítani. Ennek a világ-
nézetnek bemutatására azt a módot választotta, 
hogy végigmegy a legmagasabb fogalmaktól az 
élet legapróbb részletéig minden fontosabb kér-
désünkön ós mindegyikről előadja, hogy sze-
r inte milyennek kell lennie erről az egységes 
magyar véleménynek. 

Beszél tehát a magyarságnak kívánatos egy-
séges valláserkölcsi világnézetéről, a magyar 
testvéri szeretetről, a magyar kötelességekről, 
a magyar állam nemzeti céljáról, a vagyonról, 
a közéletről, a társadalmi rétegek és foglalko-
zási rendek kötelességeiről, a családról, fa j i és 
egyéni tulajdonságainkról és egyéni köteles-
ségeinkről. Minket taní tókat különösen a könyv-
nek X. fejezete érdekelhet, mely a közoktatás 
és közművelődés terén végzendő teendőket is-
merteti. 

Szerzőnknek szilárd a hite, hogyha gondola-
tai t minden magyar testvére teljes egészében 
magáévá teszi és életét ezeknek megfelelően 
lelkesedéssel és szívós munkával éli le, akkor 
rövid időn belül elég erősek leszünk arra, hogy 
a háború csapásait kiheverve, a f a junk részére 
Isten által rendelt területünket ú j r a vissza-
szerezzük. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Annuaire International de 1 Éducation et de 
l'Enseignement 1936. (A nevelés- és oktatásügy 
1936-i nemzetközi Évkönyve.) Geneve, Bureau 
International d'Éducation 1936, 470 lap. A Bu-
reau kiadványainak 50. száma. 

A genfi Bureau tanulságos ós bátorító példa 
arra , hogy egy magánkezdeményezésből a lakul t 
intézmény rátermettségével, k i ta r tásával és je-
lentős kézzelfogható teljesítményeivel miként 
képes az állami hatóságok erkölcsi és anyagi 
támogatását, közreműködését fokról-fokra meg-
hódítani és olyan tekintélyt érdemlő, paran-
csoló intézménnyé izmosodni, amelynek szol-
gálatait eddig 14 tag- és iöbb nemtag-állam egy-
arán t készséggel, sőt gyakran szükségszerűen 
igénybe veszi. Élénk bizonysága ennek ez a 
hata lmas és nyomdailag is mintaszerű kötet, 
amely 52 állam közoktatásügyi minisztériu-
mai által szolgáltatott adatokat, országonként 
részletesen felsorolja és róluk egy felette tanul-
ságos bevezetésben nemzetközi összehasonlító 
alapon összefoglaló képet ad. Ez utóbbi (7—43. 
lap) a mai oktatásügyi mozgalmak végső ered-
ményeként a következő hat jellegzetes vonást 
á l lapí t ja meg. 1. A közgazdasági válság elle-
nére 1935-ben elsőízben volt tapasztalható, hogy 
a közoktatásügyi költségvetések felemelésére 
irányuló törekvés erősebbnek bizonyult annál, 
amely azoknak csökkentésére kényszerült. 2. 
Az iskolai reformok száma csekély kivétellel 
minden országban nő. 3. A népoktatás főbb 
kérdéseit (iskolázás előtti oktatás, analfabetiz-

mus elleni küzdelem, az iskolázás t a r t amának 
meghosszabbítása) számos ál lamban az osztá-
lyok és tanerők szaporításával folytatólag 
mennyiségileg igyekszenek megoldani. 4. Ugyan-
csak sok országban észlelhető a középiskolák 
megrohanása ellen való védekezés a kö-
zépső oktatás szervezetének alkalmazkodása 
ú t j án a többi iskolanemekhez. 5. A szakoktatás 
szemmel láthatólag fellendül: ebben is szerve-
zeti kérdések állnak homloktérben kapcsolat-
ban a felső népiskolával és a középfokú okta-
tással. 6. Annak a törekvésnek folyománya-
ként, amely az iskolát elsősorban olyan cse-
lekvő és gyakor la t i emberek nevelésének szol-
gálatába a k a r j a állítani, akik erős test mellett 
szilárd jellemmel is rendelkeznek, a testi-neve-
lés az értelmivel szemben előtérbe lép. Ezeken 
kívül a törekvések, új í tások még a következő 
tényezőket ölelik fel kisebb-nagyobb mérték-
ben: a tanerők kiképzésének mélyítése, a mező-
gazdasági iskola jelentőségének elismerése, az 
iskolánkívüli népművelés kiterjesztése, a taní-
tás ú jabb segédeszközeinek meghonosítása 
(rádió, iskolafilm) stb. 

Hazánk a munkának mindkét főrészében 
képviselve van : a bevezetésben a 12., 16., 24., 
27., 30—31. és 35. lapon, az anyagtárban a 238— 
44. lapon a következő alcímek sorrendjében: 
Az iskolaév jellemzése. A népiskolai iskolázás 
t a r t amának meghosszabbítása. A középiskolai 
reform alkalmazása, a t anárok képzésének mé-
lyítése. A József Nádor Egyetem felavatása. A 
Pázmány Pé te r Tudományegyetem alapításá-
nak 300 éves fordulója. Mozgalom a diplomások 
elhelyezése érdekében. A t anügy i közigazgatás 
egyszerűsítése és a vonatkozó általános i rány-
elvek. 

Az 1934—35-i iskolaév tanügyi eseményeit 
világviszonylatban felölelő „Annuaire" nélkü-
lözhetetlen segédeszköz mindazok számára, 
akiknek valamely ország közoktatásügyének és 
mozgalmainak mai állapotáról hiteles tájékoz-
ta r t á s ra van szükségük. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Magyar iskolák Jugoszláviában? 
A „Deutscher Schulverein Südmark" kiadásá-

ban megjelenő „Grenzland' folyóirat j ú l i u s -
augusztusi száma „Magyaren im Ausland" (Ma-
gyarok külföldön) címmel cikket közöl, amely 
téves adatok felsorakoztatásával azt a k a r j a bi-
zonyítani, hogy az utódállamok magyar ja inak 
az oktatásügy terén jobb dolguk van, mint a 
magyarországbeli németeknek. A német cikk 
közelebbről meg nem nevezett „magyar forrá-
sok" a lapján azt állítja, „hogy a magyaroknak 
Jugoszláviában 447 népiskola, 10 polgári és 
3 középiskola, végül egy tanítóképző áll rendel-
kezésére". Ezeket a súlyosan téves adatokat 
Prokopy I m r e ny. főispán szerb hivatalos for-
rások a lap ján a Pester Lloyd október 13. szá-
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mában megjelent hosszabb ciklsben alaposan 
megcáfolja, illetőleg helyesbíti. Kimuta t ja , 
hogy 532 magyar kisebbségi osztályról van szó, 
amelyek 133 párhuzamos tagozatra oszlanak el, 
ahol magyarul éppen nem, vagy alig tudó tan-
erők a legtöbb tan tá rgya t szerb nyelven adják 
elő. Az állítólagos 10 polgári iskoláról a ma-
gyar kisebbségnek nincsen tudomása, viszont 
két év előtt Ujverbászon egy német tannyelvű 
magánpolgári iskolát áll í tottak fel. A közép-
iskolákra vonatkozólag a hivatalos kimutatá-
sok is csak két párhuzamos magyar tagozatról 
(Szabadka 8, Zenta 4 osztályú) emlékeznek meg, 
de a hi t tan és magyar nyelv kivételével a 
többi tantárgyakat i t t is az állam nyelvén ta-
ní t ják. A tanítóképzőre vonatkozó adat oda 
zsugorodik össze, hogy a belgrádi állami ta-
nítóképző keretébe tavaly beillesztettek egy 
állítólag magyar nyelvű 3 éves párhuzamos ta-
gozatot (Í5 tanulóval), de még ebben is kizáró-
lag szerb tanerők szerb nyelven ad j ák elő a 
tan tárgyak kétharmadát . Prokopy végül pon-
tosan idézi azokat a törvényes intézkedéseket 
Jugoszláviában, amelyek kisebbségi magán-
iskolák felállítását, akár felekezeti, akár köz-
ségi alapon, merőben lehetetlenné teszik. 

Törökország. 

A közoktatásügyi minisztérium elhatározta, 
hogy a középiskolákban mélyíti és kiterjeszti 
az idegen nyelvek taní tását . A legjobb módszer 
megállapí tása érdekében tanulmányozni fogják 
azt az eljárást, amelyet az istambuli külföldi 
iskolákban követnek az idegen nyelvek taní-
tásában. 

Gyakorlati idegennyelvtanítás. 
Egy londoni középiskolában idegennyelvű új-

ságok felhasználásával folyik a nyelvtanítás. 
A tanár kiszemeli az alkalmas szöveget, ame-
lyet elolvasnak, lefordí tanak és nyelvtani lag is 
megmagyaráznak. Ez az eljárás, amely folyton 
változatos és időszerűén érdekes anyagot tár 
a tanulók elé, akik azt igen szívesen fogadják, 
az eredménynek is j a v á r a van. Ehhez megje-
gyezzük, hogy az ú jságoknak ilyen értékesítése 
itt-ott már régebben megtörtént, do csak alkal-
milag és megszorítással ajánlatos. 

Bulgária. 
Novemberben ülték meg nagy ünnepségek ke-

retében az első nyilvános rendes bolgár iskola 
alapí tásának 100. évfordulóját Gabrovban és 
ugyanakkor leleplezték ez iskola alapítójának, 
Basil Aprilovnak, a város szülöttjének szobrát 
a kormány jelenlétében. Aprilov Bécsben szer-
zett orvosi oklevelet, azután Odesszában keres-
kedő lett, hatalmas vagyont gyűjtött , amelyet 
szülővárosára hagyott. Korának leghíresebb 
bolgár pedagógusát, Rilskit hívta meg tanítóul. 
Ez az iskola utóbb számos fijnak szolgált min-
tául. (B. I. É.) 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A november 
21-én Friml A ladá r dr. főigazgató elnöklésével 
megtar to t t ülésen elsőnek Drozdy Gyula érteke-
zett „A jutalmazás és büntetés szerepe a mai 
iskolai nevelésben" címen. Ennek keretében rá-
muta to t t arra, hogy habár iskolai nevelés bün-
tetés nélkül el nem képzelhető, az iskola még-
sem lehet hibakereső és büntető-intézet. A bün-
tetésnél sokkal nagyobb nevelői értéke van a 
tapinta tosan végzett jutalmazásnak, azért az 
iskolában ennek az eszköznek kell előtérben ál-
lania. Ju ta lmaznunk kell nemcsak a jó, a szor-
galmas és tehetséges gyermekeket, hanem első-
sorban a gyengébbeket mindannyiszor, vala-
hányszor ezek bá rmi kis sikert, haladást mutat-
nak azért, mert ezeknek van igazán szükségük 
a jutalmazásban rejlő indító, haj tó, nevelői 
értékre. Bot helyett szívet kellene az iskola cím-
t á b l á j á r a festeni. 

Ezu tán Barlos Fülöp tar tot t előadást „A mo-
dern nyelvek tanításának új iránya az amerikai 
középiskolákban" címmel. A jobb eligazodás 
kedvéért bevezetőleg világos át tekintés kereté-
ben ismertette az amerikai oktatásügy szerveze-
tét, ma jd megállapította, hogy a modern nyel-
vek taní tásában mutatkozó sikertelenség elleni 
panaszok az ú jv i lágban is felhangzanak. Hiva-
to t t tényezők évek óta fáradoznak azon, hogy 
ennek okait kiderítsék: nagyszabású szaktanács-
kozásokat tar tanak, széleskörű kísérleteket ren-
deznek, ú j tanterveket és leegyszerűsített cél-
kitűzéseket ál lapí tanak meg stb., anélkül, hogy 
mindmáig kielégítő eredményre ju to t tak volna. 
Érdekes volt az előadónak az a megállapítása 
is, hogy az amerikai célkitűzés nagy jában meg-
felel annak, amelyet a mi középiskolai tanter-
vünk megállapít: homloktérbe helyezi az idegen 
nyelven írt munkák megértését. A legújabb 
irány, mint nálunk, a gyakorlati cél felé haj l ik . 
Mindkét tanulságos előadást a hal lgatóság ér-
deklődéssel kísérte és a végén megtapsolta. 

Tanítógyűlés Püspökladányban. A püspök-
ladányi rk. esperesi kerület „Tanítói Kör"-e f. 
évi kerület i gyűlését október hó 21-én ta r to t ta 
Püspökladányban. A szentmise a la t t a püspök-
ladányi elemi iskola kétszólamú énekkara éne-
kelt Almássy József vezetése és Markovits Is t-
ván orgonajátékának kísérete mellett. 

A gyűlést megnyitó elnöki beszédben Nagy 
Anta l esperesplébános, köri elnök, rámuta to t t , 
hogy a közelmúlt Ka t . Nagygyűlés alkalmából 
az egyház felhívta hívei figyelmét a r r a a mind-
inkább jobban fenyegető veszedelemre, melyet 
a „Vörös rém"-nek, a bolsevizmusnak Európá-
ban való térhódítása a 2000 éves keresztény 
k u l t ú r á r a jelent. Ez ellen védekezni kell! Ezér t 
tűzte ki az A. C. országos vezetősége is a most 
i-eánk következő tél p rogrammjául ezen a cí-
men: „Krisztus és a falu", a fa lu megmentését. 
Meg kell valósítani — úgymond — mindazokat 
a szociális reformokat , amelyek a falunak, a 
a fa lu népének jobblétét hivatot tak előniozdí-
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taxii, nehogy ra j tunk is valóra váljék Sztálin 
mondása: „A bolsevizmust azok az államok 
csinálják, melyek elmulasztják a szociális re-
formok megvalósítását." 

A napirend tárgyalása előtt Elnök szeretet-
tel üdvözli a megjelent köri tagokat és ven-
dégeket, köztük a helybeli polgári iskola ta-
nári karának Bartók László igazgató vezetésé-
vel megjelent tagjait , majd meleg szavakkal 
vesz búcsút a Kör volt érdemes két tagjától, 
Gáspár István és Juhász József igazgató-taní-
tóktól, kiket a debreceni Rk. Egyházközség a 
közelmúltban választott meg tanítóvá. 

Némedy István tanító szabad előadást tar t 
„A tanítási vázlatok készítésének helyes mód-
járól." M. Hirlanda szerzetesnővér egy mód-
szeresen felépített tanítási vázlatot mutat be a 
negyedik osztály Beszéd- és értelemgyakorlat 
anyagából „A kereszténység felvétele és a ki-
rályság megalapítása" címen, majd M. Alexiána 

szerzetesnővér ugyanezen címen mintatanítást 
mutat be. 

Soroksár—Solti egyesített esperesi kerület 
tanítói köre november 12-én Taksonyban tar-
totta rendes évi közgyűlését. 

Kilencórai szentmise után a kör tagjai az áll. 
isk. dísztermében gyülekeztek, ahol Buocz Ru-
dolf esperesplébános köri elnök megnyitójában 
a tanítói tulajdonságokról a gyermekkel szem-
ben folytatandó magatartásról tartot t tanulsá-
gos, szép előadást. Kovács Antal pápai kama-
rás, a ,,Szentírás mint hitforrás", Wolly Gyula 
v. elnök pedig „A méhészet" címmel tartottak 
lebilincselő, szintén nagyon értékes előadást. 

Rasovszky Gyula pénztári beszámolója után 
Magyar Sándor jegyző a tanügyi rendeleteket 
ismertette. 

A pályamunkák kiírása és több hasznos in-
dítvány után a gyűlés a Himnusz hangjaival 
véget é r t 

A földrajz tanítása a IV. osztályban 
A Népiskolai Egységes Vezérkönyvek új kötete. Irta : Drozdy Gyula. Ismerteti: dr. Tóth 

Ferenc áll. tanítóképzőintézeti igazgató 

Geográfiai módszertani irodalmunk nagy 
eseménye ez a 30 ív terjedelmet meghaladó ha-
talmas mű. Jómagam régen készültem a meg-
írására, sok részlete asztalfiókomban van. Kö-
zel egynegyed százados tanári pályám legfőbb 
gondja volt ez immár megvalósított álom. Az 
új tanítónemzedéknek földrajzbibliája ez a 
szép, hatalmas és értékes methodikai munka. 

Az 1932-es Népiskolai Tanterv és Utasítások 
szelleme valósult meg ebben a könyvben. Ha-
zánk tájegységeinek apró plasztikákban való 
elődomborításának művészi módját t á r j a elénk 
ez a könyv, mely előbb a magyar tanítóság lel-
kében, aztán azon át az egész nemzet szívébe 
hivatott kialakítani a haza képét. 

A vezérkönyv tömör foglalata a következő. 
I. A földrajztanítás módszere. 
II . Tanmenet. 
III . Tanítási tervezetek hónapok keretén be-

lül, órákszerinti kidolgozásban. Főleg itt tárul 
elénk a szerző hatalmas méretű kincsesháza, 
amelyből szinte árasztja a szebbnél-szebb 
geográfiai órák özönét. Mindenütt a modern 
földrajzi feldolgozás szerint halad menetében. 
A honismereti alapelvek betartásával indul 
meg s a tájnak az emberre való jelentősége 
szerint időz a tárgynál. A járás, a vármegye 
határai t átlépve a kerek tájegységet tapogat-
t a t j a ki a gyermekkel. 'S azután tér, — a szülő-
föld tá já t elhagyva, — a szomszédos tájegysé 
gekre. Mindenütt a térkép elevenedik való-
sággá kezében s egyúttal a tanulók lelki sze-
mei előtt. A szülőföldet és hozzánk közelebb 
eső tájakat alaposabban, részletesebben szem-
lélteti, ismerteti, mint a távolabbi vidékeket. 
A szakstúdium természetéből folyó methodikai 
menetet mindenütt szigorúan betartja. S cso-
dálatos, mégsem válik szárazzá. Eleven, színes 

mindenütt a szerző szövege, mint amilyen szí-
nes és szép maga a Kárpátország, amelyet 
ismertet! 

Csonka hazánk tájainak ismertetése után. 
miután ezt összefoglalta, — az elszakított ré-
szek földrajza következik; így a Lajta-vidék, 
Kisalföld elszakított része, a Felvidékek, Er-
dély, Dráva—Száva és Adria vidéke. Végül a 
magyar királyság összefoglaló ismertetése kö 
vetkezik. Trianoni fájdalmunk lépten-nyomon 
szóhoz jut e tanításokban. Ez a kérdés folyton 
ott sajog a földrajzórán: „Maradhat ez ígyf" 

„Mit vesztettünk" címen két órában foglalja 
össze a szerző — grafikonokkal ábrázolva — a 
természeti, történeti és gazdasági rombolást, 
amelyet a trianoni békeszerződés végzett. 

Végül a Tantervnek megfelelően Európa or-
szágain is vázlatos áttekintést nyú j t a mű. 

Egy kis összegezésben megállapíthatjuk, 
hogy ez a mű mindenben kielégítő körültekin-
téssel, nagy pedagógiai és tárgyi tudásból, mű-
vészi gyakorlatból merített tapasztalat alap-
ján készült. 

A Tanterv és Utasítás által kívánt elvek-
nek: érdekesség, a hasznosság ós eszméltetés-
nek mindenütt teljes mértékben tesz eleget. 
Így a könyvvel elsősorban a tárgyi, szaksze-
rűségi földrajztanítási célkitűzés realizálható. 
A nemzeti és vallásos érzelmek fölkeltése és 
mélyítése által pedig — s ez a legfőbb célunk 
— nekünk földrajzoktatóknak — igazi útmuta-
tónk. 

A modern geográfiai elvet: az okadatolta-
tást, oknyomozást, továbbá a cselekedtetést 
minden részletében szolgálja ez a munka, mely 
nek mintatanításai a gyermekhez szabott pe-
dagógiai felfogásnak igazi művészi alkotásai. 

Nagy értéke még az a rengeteg szemléltető 
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rajz, kép, térképvázlat, amellyel a legszüksége-
sebb szemléltető eszközöket mintegy kézbe 
adja, még a t anya i taní tónak is. 

Stílusával pedig leköt; a tanító előtt be nem 
já r t t á jaka t szemléletesen mu ta t be úgy, hogy 
szinte ott érzi magát az olvasó. 

Drozdy Gyula könyvével nagy értékekkel 
gazdagította földrajz-methodikai irodalmun-
kat. Nem hiszem, hogy lenne magyar tanító, 
aki ne a legnagyobb örömmel és haszonnal ol-
vasná ezt a könyvet. Isten áldása legyen to-
vábbra is e munkán és szerzőjén! 

H Í R E K 

A Testnevelési Főiskola aulájának 
felavatása. 

Amikor gróf Klebelsberg Kuno kultusz-
miniszter a polgári iskolai tanárképző épületé-
ben ú j otthont adott a Testnevelési Főiskolá-
nak, egyúttal elhatározta, hogy a magyar test-
nevelés legmagasabb pedagógiai intézményének 
díszes aulát épít. Az anyagiak hiánya miat t az 
aula megteremtése jó ideig késett, míg most 
dr. herceg Esterházy Pá l nagyösszegű adomá-
nyából megteremtették és a napokban be is fe-
jezték. A tervpályázaton Ungváry Sándor kap ta 
a megbízást s ő készítette el az aul a pompás 
művészi festményeit, amelyeken felsorakoznak 
az ókori sporttól a modern sportokig a test-
edzés és verseny legkülönbözőbb mozgalmas 
jelenetei. 

Az ünnepélyen megjelent előkelőségeket dr. 
Szukováthy Imre, a főiskola igazgatója fogadta 
tanári karával . Az avatáson jelen volt dr. Hó-
man Bál in t kultuszminiszter, herceg Esterházy 
Pál, i f j . báró Wtassics Gyula ál lamti tkár , 
Mackensen német és Stoilov bolgár követ, vitéz 
Tárczay-Fclicides Román, vitéz Haász Aladár 
miniszteri tanácsosok, dr. Karafiáth Jenő, Zsit-
vay Tibor ny. miniszter, Petri Pá l ny. állam-
titkár, vitéz Kalándy Imre ny. al tábornagy, 
báró Radvánszku Albert , dr. Pataky Arnold, 
Szabó Gusztáv és dr. Erdélyi László, az egye-
temek rektorai, Hász Is tván tábori püspök, 
Felkay Ferenc tanácsnok, vitéz Horváth László 
és vitéz Misuray Bódog ezredesek, dr. Prém 
Lóránt, az OTT főti tkára, Hültl Dezső és Wäl-
der Gyula műegyetemi tanárok, továbbá a kü-
lönböző sportintézmények képviselői, valamint 
a főiskola tanácsa tel jes számmal. 

Az avató ünnepséget a főiskola vegyes ének-
kara vezette be Liszt Ferenc Magyar ünnepi 
dalával, majd dr. Szukováthy Imre, a Testneve-
lési Főiskola igazgatója üdvözölte a megjelen-
teket és ismertette az aula művészi kiképzésé-
nek történetét. A főiskola igazgatója köszöne-
tet mondott mindazoknak, akik a művészi 
munka létrehozásában közreműködtek, elsősor-
ban az adományozó herceg Esterházy Pálnak. 
Dr. Szukováthy Imre beszéde végén Esterházy 
hercegnek, a főiskola há lá ja jeléül, átadta a 
főiskola jubileumi emlékérmét. 

Hóman Bálint kultuszminiszter mondott ez-
után avatóbeszédet. 

— A művészettörténet ' tanúsága szerint — 

Hóman Bálint kultuszminiszter felavatja a Testnevelési Főiskola új auláját. 
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mondotta — az európai kul túra gyökerei a 
klasszikus ókorba nyúlnak vissza. Ennek a kul-
tú rának íojellemzője az volt, hogy teljes egy-
ségben művelte az i f jú ság testét és szellemét. 
Testedzés és művészet, testedzés és irodalom-
testedzés és művelődés összetartozó fogalmak 
voltak. Később elhalványult , ma jd egészen el-
tűn t ez az egység és csak legújabban, a modern 
korban alakult ki ismét a test és szellem együt-
tes művelése és lett később állami feladattá. 

— A testnevelés haj lékának ez a művészileg 
kiképzett ú j aulá ja jellemzi azt az állapotot, 
hogy ma a magyar művelődésben a testi és 
szellemi kultúra egymás mellett foglalta el az 
őt megillető helyet. De jellemzi a művészet 
megjelenése itt azt is, hogy a testi kul túra soha-
sem válhat a művészi kultúra ká rá ra . 

A miniszter megemlékezett a magyar sport 
berl ini sikereiről is: 

— A magyar kul túra értékei esak akkor tesz-
nek igazi szolgálatot az országnak, ha nemzet-
közi értékekké válnak, ha külföldön is megisme-
r ik és elismerik. Ezér t tettek nagy szolgálatot 
az országnak i f j a ink , akik Berlinben tíz győ-
zelmet arattak. 

A miniszter ezután külön köszöntötte az ava-
táson megjelent német és bolgár követet, az-
után a kormány nevében átvette az aulát. 

A főiskola igazgatójának és a miniszternek 
beszédét gyakran megszakította a lelkes tetszés-
nyilvánítás, különösen az adományozó Ester-
házy Pá l herceg és Ungváry Sándor festő-
művész nevének említésekor. 

Végül dr. Szukováthy Imre a főiskola tanácsa 
nevében átadta Kárpáti Károly főiskolai hall-
gatónak, a berlini olimpiai játékok győztesé-
nek, Csillik Margi tnak, Vojt Zsófinak, Tőrös 
Olgának és Fux I rénnek, az olimpiai játékokon 
harmadik helyezést elért női tornászcsapat fő-
iskolás tagja inak a Testnevelési Főiskola jubi-
láris emlékérmét. 

Az avató ünnepség a Himnusz hangjaival ér t 
véget. 

Miniszteri elismerés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter ú r a Budapesten, Miskolcon, 
Debrecenben és Kecskeméten rendezett szün-
idei tanítói továbbképző-tanfolyamok érdekében 
végzett buzgó és eredményes munkásságukért 
Padányi-Frank Anta l tanítóképző-intézeti igaz-
gatónak és Drozdy Gyulának, a Néptanítók 
Lap ja főszerkesztőjének köszönetét és elismeré-
sét fejezte ki. 

A Közművelődési Itádióclőadássorozat decemberi mű-
sora. A mult h ó n a p b a n Mussolini olasz miniszterelnök 
nagyjelentőségű mi lánói beszédének közvetítése mia t t 
a Közművelődési Előadássoroza t november i műsora el-
tolódott és így Drozdy Gyula „A régi magyar népiskola" 
c ímű előadására december 6-án ke rü l sor. Ebben az 
e lőadásban szó van arról , hogy ezer év alatt hogyan 
fe j lődöt t a magyar iskola, különösen hogyan iskolázott 
a falu népe. Betekint egy száz év előtti nádfedeles 
falusi iskolába, h o n n é t messzire kihangzik , amin t a 
gyermekek ka rban felelnek a kérdésekre . — December 
13-án délután Vsö ó r a k o r dr. Földessy Gyula tar t elő-
adás t azokról a nevezetes versekről, melyeknek törté-
netük van. Vörösmar ty , Petőfi, Arany János életének 
egy-egy színes ep izód ja elevenedik meg az idézelI ver-

sek nyomán . — Békesség a földön a címe dr. Hankiss 
János december 20-ára ki tűzött e lőadásának, melyben 
a karácsonyi hangula t szé táradásá t vizsgálja, az embe-
rek lelkében élő karácsonyi csodát , amelyen nem győ-
zedelmeskedhet ik sem a távolság, semmi megpróbál ta -
tás, még a h á b o r ú sem. — Közel Petőfi születésének 
évforduló jához , a Szilveszter-éjszakához, december 
27-én, a nagy költő csodálatos tündérmeséje , a János 
vitéz kerül műsor ra , melyet Gárdos Cornélia, a Nem-
zeti Színház t a g j a fog e lmondani . 

Irodalmi pályázat. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr a 6041—1936. ein. sz. rendele-
tével Hogyan készülök elő az egyes tantárgyak 
metodikai egységeinek tanítására? címen iro-
dalmi pályázatot hirdet, amelyre csak helyettes 
és segédtanítók pályázhatnak. A legjobb pálya-
munka 100 P , az utána következő két pálya-
munka 50—50 P, az ezek u tán következő négy 
pályamunka pedig 25—25 P jutalomban része-
sül. A pályázat határideje 1937. év f eb ruá r 1. 
A pályamunkákat a Néptanítók Lapja szerkesz-
tőségéhez kell beküldeni. 

Megjelentek a Népiskolai Egységes Vezér-
könyvek újabb kötetei. Sokaknak érdeklődésére 
közöljük, hogy a Népiskolai Egységes Vezér-
könyvek sorozatában a következő kötetek jelen-
tek meg: Drozdy Gyula: A földrajz taní tása a 
IV. osztályban. Szálatsy Richárd és Ferenczi 
Is tván: A történelem és a polgári jogok és köte-
lességek taní tása. Kaposi Károly és Stolmár 
László dr.: A természeti és gazdasági ismere-
tek tanítása, a III—IV. osztályban. 

Üj tanügyi folyóirat. 1937 j a n u á r havában jelenik 
meg a Nevelésügyi Szemle első száma. A szerkesztő-
bizottság e lnöke : Kisparti János . Várkonyi Hi ldebrand 
és Somogyi József közreműködésével szerkeszti: Tetta-
mant i Béla. A folyóirat évenként 10, egyenként 4—5 
ívre t e r j edő füzetben jelenik meg. Előfizetési á r a évi 
10 pengő. Az ú j folyóirat az egyetemes magyar nevelés-
ügyet k íván j a szolgálni. A nemzet művelődésügyének 
egész terüle tére kiterjeszti f igyelmét s így a magya r 
nevelői rend minden tagjához k íván szólni. Hozzá aka r 
járulni az egységes magyar nevelői gondolkodás, a 
nevelésügyi közvélemény k ia lakulásához és tudatossá 
tételéhez s e lsősorban a r ra törekszik, hogy a nevelés-
és okta tásügy közvetlen fe lada ta i teljesítésének érdeké-
ben ad jon lehetőleg minden terület re k i te r jedő egysé-
ges szellemű tájékoztatást Előfizetések dr. Szalkay 
Zoltán c ímére küldendők (Szeged, Baross-utca 2). 

Montessori-tanfolyam. A 22. Nemzetközi Montessori 
Tanítónőképző Kurzust dr. Montessori Mária személye, 
sen t a r t j a 1937-ben Londonban január 25-től 1937 jú-
nius 16-ig a Nemzetközi Montessori Egyesület védnök-
sége alatt. E b b e n a ku rzusban dr. Montessori először 
ad ja a nevelés négy f o k á n a k ismertetését, ahogy ez a 
mai nevelésben kialakult m á r . Mindenekelőtt a neve-
lést nem a gyermektől idegen tervszerű m u n k a elvég-
zésében lá t j a , amely m u n k á h o z a gyermeknek nagy 
fáradság á r á n kell a lka lmazkodnia , hanem segítséget 
óha j t adni a gyermeknek a születésétől kezdve a fejlő-
dése négy f o k á n keresztül és társa akar nek i lenni 
abban, hogy képességeit és ha j l ama i t kifej lessze. 

Az első fok a gyermek test i és lelki egyénisége ki-
a lak í tásának foka, az, a m i k o r a gyermek cselekvő 
aktivitással k ia lak í t ja egyéniségét és meg tanu l j a azt, 
hogy környezeté től független legyen. Úgy anyagi , tech-
nikai, min t lelki vonatkozásban. 

A második fokon szociális egyéniségét a lak í t j a ki. 
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Ez a pubertás korában történik, ebben annyira kell 
jutnia, hogy legfőbb szükségleteit maga elégíthesse ki. 

A harmadik fok az erkölcsi egyéniség kialakításának 
foka. Ez a harmadik fok felelne meg az egyetemi stú-
diumok fokának, de ki kellene egészíteni az érettség és 
felelősségérzet akkora fokával, hogy ez az egész életre 
kihasson. 

A negyedik fok a cselekvő egyéniség foka. Ez már 
a felnőtt kor, amelyben a felnőtt a természetadta és 
kulturális javait környezete javára fordítja, hogy a 
haladás és közjó javát szolgálja. 

A tanfolyamon különös gonddal fog Montessori a 
0—12 évesek korszakáról szólni és különösen ki fogja 
emelni, hogy melyek azok a műveltségi elemek, ame-
lyeket a gyermek ebben a korban készséggel elsajátít, 
de amelyeket eddig „szárazaknak" és „unalmasaknak" 
minősítettek, a Montessori-módszerrel azonban éppen 
lelkesedéssel tanulnak meg. Szó lesz tehát a számtan, 
nyelvtan, írás, olvasás tanulásáról, a földrajzról és 
természetrajzról. Kultúránk fejlődéséről, vagyis a tör-
ténelemről. Szó lesz arról, hogy a szellemi fejlődésnek 
is vannak időszakosságai, ami fokozott és kizárólagos 
munkában nyilvánul és arra ösztökéli a gyermeket, 
hogy ismétlések és gyakorlások útján minél nagyobb 
tökéletességre tegyen szert. Szó lesz arról is, hogy 
amely pillanatban megszűnik a gyermek örökös figyel-
meztetése, megszűnik sok rossz tulajdonságuk is, amely 
csak egy bizalmatlan nevelés következménye és elő-
térbe lép, vagy helyesebben, megvalósul: a normális 
gyermek egyénisége. Érdeklődni a magyar Montessori-
iskolánál lehet (Budapest, I, Krisztina-körút 155 vagy 
Londonban a titkárságnál: London N. W. 3. 1. Hamp-
stead Hill Gardens). 

A legközelebbi nemzetközi kongresszus 1937-ben Dá-
niában lesz és a dán kultuszminiszter, Jorgen Jorgen-
sun, valamint Lagerlöf Zelma és Sigrid Unset is meg-
ígérték közreműködésüket. 

A Brunsvik-szoborbizottság a pályázat határidejét 
félévvel meghosszabbította. A Brunsvik-szoborbizottság 
legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a folyó évi december 
hó 31-i határidővel kiírt pályázatot 1937 június 30-áig 
— a megoldási lehetőségek megkönnyítése céljából — 
kitolja. A bizottság több javaslat alapján kimondotta, 
hogy a pályamű: a) fo rmája : relief is, b) anyaga: 
bronz is lehessen, c) hogy a portraitszerűség nem kö-
telező, d) hogy elgondolása park, kert vagy gyermek-
játszótér kereteibe legyen behelyezhető. A félméteres 
gipsz-pályaművek az Országos Kisdedóvó Intézetbe 
(Rózsák tere) Fekete igazgató úr címére küldendők. 

Felvilágosítással dr. Spurné Bárdos Féltoronyi Magda 
dr. szolgál. (IV, Petőfi S.-u. 2. Telefon: 1-884-24.) 

Mussolinihez mennek a fővárosi tanítók. A Keresz-
tény Tanügyi Bizottság az elmúlt tanévben az osztrák 
tanítókkal meleg barátságot kötött. A bécsi egyhetes 
tanulmányút után ötszáz osztrák tanító látogat el Bu-
dapestre. Bécsben több előadásban ismertette nagy 
sikerrel Magyarország és főképen a főváros kultúráját 
úgy a rádióban, mint előkelő tanügyi egyesületekben 
Felkay Ferenc dr. tanügyi tanácsnok. Az osztrák kul-
túrkapcsolatok megteremtése után most az olasz tan-
ügyi körökkel vette fel az érintkezést a Keresztény 
Tanügyi Bizottság. Húsvétkor Olaszországba induló 
tanulmányutat vezet Bednárz Róbert prelátus, Felkay 
Ferenc dr. és Urbányi C. József felügyelő igazgató. 
A tanulmányúttal kapcsolatosan Olaszországban is 
több előadásban fogják ismertetni a magyar közokta-
tásügyet. Mussolini barátságos megnyilatkozása után, 
akit táviratilag is üdvözöltek, még lelkesebb hangulat-
ban készülődnek arra, hogy a Ducet személyesen is 
köszöntsék. A tanügyi tisztikar nagy buzgalommal ké-
szül a budai Vigadóban január végén tartandó „Ma-
gyar Est"-re. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. belügyminiszter 1030/1936. I. B. M. 
számú rendelete a kisdedóvásról szóló 1891: XV. 
törvénycikk némely rendelkezéseit módosító 
1936 : XXIII . törvénycikk hatálybalépéséről és 

végrehajtásáról. 

A kisdedóvásról szóló 1891: XV. törvénycikk 
némely rendelkezéseit módosító 1936 : X I I I . t.-c. 
(az alábbiakban röviden: T.) 4. $ - á b a n , valamint 
a hatósági orvosi szolgálatról és a közegészség-

ü g y i törvények egyéb rendelkezéseinek módo-
sításáról szóló 1936: IX. t.-c. 1. §-ának (5) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás a lap ján a val-
lás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértően 
a következőket rendelem: 

1. 
(1) A T. 1. szakasza értelmében a kisdedóvás 

igazgatása és felügyelete tekintetében az 1891 : 
XV. törvénycikk, vagy más jogszabály ál tal a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter részére biz-
tosított hatáskör a belügyminiszterre száll át, 
kivéve a kisdedóvás cél jaira szolgáló intézmé-
nyek nevelési felügyeletét, amelyre nézve a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter hatásköre 
érintetlenül marad. 

(2) A T. értelmében a belügyminiszterre át-
szálló hatáskör ki ter jed a kisdedóvodák (gyer-
mekmenedékházak) cél jaira szolgáló alapítvá-
nyok tekintetében a kormányhatósági főfel-
ügyelet gyakor lására is. 

2. 
(1) A királyi tanfelügyelő helyett a m. kir. 

tisztifőorvos j á r el az alábbi ügyekben: 
a) a kisdedóvás fejlesztésére javaslatok ké-

szítése; 
b) az állami kisdedóvodák (gyermekmenedék-

házak) felál l í tására vonatkozó tárgyalások le-
folyta tása; 

c) a kisdedóvodák (gyermekmenedékházak) 
ellenőrzése, az óvónők (menedékházvezetőnők) 
nyi lvántar tása és a kir. tanfelügyelővel egyet-
értve való minősítése; 

d) az állami óvónő (menedékházvezetőnő) al-
kalmazására, kinevezésére, áthelyezésére, nyug-
díjazására, végelbánás alá vonására előterjesz-
téstétel; 

e) a nem állami óvónő (menedékházvezetőnő) 
megválasztásának jóváhagyására , az államse-
gélyes nem állami óvónő (menedékházvezetőnő) 
kinevezésére a fizetéskiegészítő államsegélyek 
folyósítására, továbbá az óvónő (menedékház-
vezetőnő) nyugdí jazására , végelbánás a lá voná-
sá ra előterjesztéstétel; 

f ) az újonnan alkalmazott, illetve áthelyezett 
óvónő (menedékházvezetőnő) illetményeinek ki-
utalása iránt javaslat tétel ; 

g) az állam, a község és az izraelita hitközség 
által fenntar tot t kisdedóvodákban az óvónő 
(menedékházvezetőnő) részére nyolc napnál 
hosszabb, de három hónapot meg nem haladó 
betegszabadság engedélyezése. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt ügyekben 
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Budapest székesfővárosban a tiszti főorvos j á r 
el, a községi óvónők nyi lvántar tása és minősí-
tése azonban a polgármester feladata. 

(3) A kir. tanfelügyelő nevelési felügyeleti 
jogköre érintetlen marad. 

3. 
Az óvónő a hivatal i esküt (fogadalmat) a 

kisdedóvodai (gyermekmenedékházi) felügyelő-
bizottság, illetőleg Budapest székesfővárosban 
a községi óvónő a polgármester előtt teszi le. 

4- i 
A nem állami kisdedóvodák (gyermekmene-

dékházak) fenntar tóinak a szóban levő intéze-
tekre vonatkozó jogai és kötelezettségei érintet-
lenül maradnak. 

5. 
(1) A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. 

évi VI. törvénycikk 3. §-ának (2) bekezdése oda 
módosul, hogy a tankerületi kir. főigazgató a 
kisdedóvodáknál (gyermekmenedékházaknál) 
csak a nevelési felügyeletet l á t j a el. 

(2) A népoktatási körzeti iskolafelügyelők ós 
a kir. tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató 
t ag j a i részére a 7000/1935. V. K. M. ein. szám 
ala t t kiadott Utas í tás 2. §-ának (2) bekezdése 
oda módosul, hogy a körzeti iskolafelügyelők 
és a kir. tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató 
tag ja i a kisdedóvodáknál (gyermekmenedék-
házaknál) csak nevelési felügyeletet látnak el. 

6. 

(1) Addig is, amíg a nem állami óvónők és 
menedékházvezetőnők nyugdí jügye a belügy-
miniszter fennhatósága alatt szervezendő intéz-
mény keretében ú jabb rendezést nem nyer, a 
nyilvánossági joggal felruházott nem ál lami 
kisdedóvodák (gyermekmenedékházak) a vallás-
és közoktatásügyi miniszter fennhatósága alat t 
álló Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyug-
díjintézetének kötelékében maradnak. Ehhez 
képest további intézkedésig a nem állami kis-
dedóvodák (gyermekmenedékházak) fenntartói 
ál tal fizetendő és a nyugdíjintézetet megillető 
járulékok megállapítása, beszedése, valamint az 
ellátások utalványozása a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter hatáskörébe tartozik. 

(2) Abban a kérdésben, hogy a nem állami 
óvónők (menedékházvezetőnők) a fennálló jog-
szabály szerint ellátásra jogosultak-e és hogy 
mily összegű ellátás illeti meg őket, a belügy-
miniszter határoz, aki az ellátás folyósítása vé-
gett a vallás- és közoktatásügyi minisztert ke-
resi meg. 

7. i 
Mindazon összegek felett, amelyek az 1936—37. 

évi állami költségvetésben a kisdedóvodák 
(gyermekmenedékházak) cél ja i ra megállapít tat-
tak — ideértve a bármely címen adott állami 
hozzájárulásokat is, a Nem Állami Tanszemély-
zet Országos Nyugdíj intézete részére megálla-
pí tot t hozzájárulás kivételével — a belügymi-
niszter rendelkezik. 

8. 
A kisdedóvodák (gyermekmenedékházak) 

ügyeire vonatkozó egyéb jogszabályok, ameny-
nyiben a jelen rendelettel nem állanak ellentét-
ben, további intézkedésig hatá lyban maradnak. 

A T., valamint a jelen rendelet — a 2. § (1) és 
(2) bekezdése, valamint a 3. § kivételével — a 
kihirdetés napján , a 2. § (1) és (2) bekezdése, 
valamint a 3. § 1937. évi júl ius hó 1. napján lép 
hatályba. 

Budapest, 1936. évi november hó 14-én. 
vitéz Leveldi Kozma Miklós s. k., 

m. kir. belügyminiszter. 

A m. kir. minisztérium 6.600/1936. M. E. számú 
rendelete a közigazgatási bizottság különleges 
alakulatairól szóló 7.890/1930. M. E. számú ren-

delet módosítása tárgyában. 

1. s. 
(1) A közigazgatási bizottság különleges ala-

kulatairól szóló 7.890/1930. M. E. számú rendelet 
7. §-ának első bekezdése oda módosul, hogy a 
közegészségügyi albizottságnak az elnökkel 
együtt hét t ag ja van, akik között a kir. tan-
felügyelő, az államépítészeti hivatal főnöke és 
a m. kir. tiszti főorvos hivatalból foglal helyet. 

(2) A 7.890/1930. M. E. számú rendelet 7. § ának 
második bekezdése azzal egészül ki, hogy a ha-
táskör a közigazgatási bizottság közegészség-
ügyi albizottságára száll át mindazokban a kis-
dedóvási ügyekben: 

a) amelyekben valamely jogszabály a köz-
igazgatási bizottság népoktatásügyi albizottsá-
gának hatáskörét ál lapítot ta meg; 

b) amelyekben a kir. tanfelügyelő hatósági 
jogkörben j á r t el. 

(3) Az előző bekezdés rendelkezései a neve-
lési ügyekre nem vonatkoznak. 

2. 

Ez a rendelet 1937. évi júl ius hó 1. napján lép 
hatályba. 

Budapesten, 1936. évi november hó 14-én. 
Dr. Darányi Kálmán s. lt., 

m. kir. miniszterelnök. 

„A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
6.833/1936. ein. számú rendelete a tényleges és 
nyugdíjas közszolgálati alkalmazottakat meg-
illető vasúti arcképes igazolványoknak az 1937. 

évre szóló érvényesítése tárgyában. 

1. 

Yalamenhyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, 
intézetnek és intézménynek. 

Az állami, törvényhatósági, községi, feleke-
zeti, stb. alkalmazottaknak, nyugdí jasoknak és 
ezek családtagjainak bir tokábcn levő vasút i 
arcképes igazolványoknak az 1937. évre való 
érvényesítése 1936. évi november hó 15-től 1937. 
évi j anuár hó 31-ig történik. 
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Az igényjogosultak köre, az utazási kedvez-
mény mérve és a kiáll í tási (2 ar. P), illetve 
érvényesítési illeték (1 ar. P) és térítési összeg 
(24 ar. P) változatlanul megmaradt . 

Az állami alkalmazottaknál családfő és fele-
ség után az ál lamkincstár által vállalt 16 ar. P 
térítési összegre vonatkozólag az illetékes szám-
fejtő hivatal által történt előjegyzésnek igazo-
lása szükséges.. A fennmaradó 8 P térítést és 
1 P érvényesítési illetéket, ú j igazolványnál 
pedig 8 P térítési és 2 P kiállítási illetéket az 
alkalmazottaknak kell fizetni. Ellenben mind-
azok, akik az alábbiak szerint az egész térítési 
összeget maguk fizetik be, így tehát gyerme-
keik után az állami alkalmazottak is érvényesí-
tés esetén 24 + 1 P térítés és érvényesítési ille-
téket, ú j igazolványnál pedig 24 + 2 P-t térítés 
és kiállítási illetéket tar toznak az illetékes üz-
letvezetőség csekkszámlájára befizetni. 

Pest, valamint Nógrád és Hont egyesitett 
vármegyék területén lakó jogosultak igazolvá-
nyait a budapesti üzletvezetőség érvényesíti. A 
tényleges alkalmazottakról szóló kimutatások 
hivatalfőnöki záradékolása az eddigi módon 
történik. Azoknál a tényleges állami alkalma-
zottak és ezek családtagjainál azonban, akik 
részére az illetményeket a m. kir. központi il-
letményhivatal folyósítja, az igény jogosultság, 
családi pótlék, valamint a térítési" összeg iga-
zolását a központi i l letményhivatal végzi. Ezek-
nél a kimutatásokat a közvetlen szolgálati fő-
nökség csakis kelettel, hivatali bélyegzővel és 
aláírásával l á t j a el. 

Ú j igazolványok kérése esetén egészen új , 
kartonlapra nem ragasztott arcképeket (6 V2 X 
í)'/2 cm méretben) kell csatolni, melyek hátulsó 
oldalára az igényjogosult családfő teljes nevét, 
r ang já t — feleségénél még a ,.feleség" megjelö-
lést —• gyermekeknél pedig még a gyermek 
utónevét kell ráírni . A kimutatásban az új iga-
zolvány-kérelmeket a kimutatás végére kell 
fölvenni és az igazolványszám helyett az „új" 
szócskát kell beírni. Azok részére, akik nevüket 
évközben megmagyarosí tot ták és azoknak a női 
alkalmazottaknak, akik évközben férjhez men-
tek. ú j igazolvány kiál l í tása szükséges, mert 
névváltozás esetén a régi név át nem írható. 

A térítési dí jak és érvényesítési illeték be-
fizetéséről a csekklap ..Elismervény" szelvé-
nyét és a hitelezett térítési összegekről az ille-
tékes számvevőség által kiállí tott szelvényt a 
kimutatáshoz vagy „kérvényhez" kell mellé-
kelni. Természetesen egy kimutatáson felsorolt 
összes személyek után járó térítési összegeket 
és a kiállítási, vagy érvényesítési illetéket 
egy csekklapon kell befizetni. A csekkszelvény 
közévső ..Értesítő-lap" részének hátsó oldalán 
„térítési díj" és „illeték" megjelölést kell alkal-
mazni és a kétféle összeget külön-külön föl kell 
tüntetni. Üres csekklapok bármely hivatalnál 
kaphatók. 

A nem állami alka1 mázott ak, nyugdíjasok 
és ezek igény jogosult családtagjai arcképes 
igazolványa u tán járó térítési 24 P + 1 P érvé-
nyesítési, i l letve 2 P kiállí tási illeték kész-
pénzben fizetendő be és a befizetésről szóló 

csekkelismervényt a ténylegeseknél a kimuta-
táshoz, a nyugdíjasoknál pedig a kérvényhez 
kell csatolni. 

Munkatorlódás elkerülése végett a vallás- és 
közoktatásügyi tá rca körébe tartozó igény-
jogosult alkalmazottak, családtagok és nyug-
díjasok arcképes igazolványainak az 1937. évre 
leendő érvényesítésére az 1936. évi december hó 
15-től december hó 31-ig ter jedő idő jelölte-
tett ki. 

Az egyes hivatalok által a tényleges alkal-
mazottak és családtagjaik részére kért igazol-
ványokról a kimutatásokat a túloldali minta 
szerinti rovatokkal kell elkészíteni. 

A nem állami tanszemélyzetnél pedig a zára-
dékban a végleges minőség is igazolandó. Ter-
mészetesen a tanintézetek igazgatói, mint ilye-
nek és nem mint hivatalfőnökök záradékolják 
a kimutatásokat. 

A nem állami iskolai tanítók, óvónők és gyer-
mekmenedékház-vezetőnők vasúti arcképes iga-
zolványának megszerzésére i rányuló kimuta-
tásokat vagy kérvényeket a kir. tanfelügyelő-
ségnek záradékolni kell még abban az esetben 
is, ha az illető igényjogosultak államsegélyben 
részesülnek is. 

A szigorúan vett állami alkalmazottaknál a 
gyermekekről mindig külön kimutatás t kell ké-
szíteni. 

Az arcképes igazolványok kiállítási illetéke 
1937. évi január hó 31-e után ál ta lában 5 ar. P, 
érvényesítési illeték pedig 4 ar. P. E szabály 
alól kivételnek van helye: ha az alkalmazott év-
közben jut kinevezéshez, ha évközben Köt há-
zasságot, ha gyermeke évközben tölti be a 10-ik 
életévét, végül ha az alkalmazott nevét évköz-
ben megváltoztatja. Ez esetben a kérelmezeti 
arcképes igazolványok kiállítási illetéke az új 
igény jogosultság megnyíl tának hónapját kö-
vető második hónap végéig 2 ar. P, azontúl 
pedig 5 ar. P. Az ilyen kérvényeken tehát a 
rendes illeték lerovását indokoló körülményt — 
vagyis azt, hogy az ú j igényjogosultság mely 
hó és napon keletkezett — a k imuta tás vagy 
kérvény záradékában igazolni kell. 

Elveszett igazolványok pótlása esetében min-
dig két kérvényt kell az illetékes üzletvezető-
séghez benyújtani. Az egyik kérvényben a kér-
vényező bejelenti, hogy a sz. arcképes iga-
zolványt elvesztette és kéri annak érvénytele-
nítését. Ezt a kérvényt záradékolni nem szük-
séges.. A másik kérvényben kérni kell az el-
veszett arcképes igazolvány pótlását. Ebben a 
kérvényben szintén közölni kell az elveszett 
igazolvány és az utolsó évi érvényesítési bé-
lyeg számát, ha azonban ezeket az érdekelt nem 
tudná közölni, akkor egy olyan arcképes igazol-
ványnak az utolsó évi érvényesítési bélyeg szá-
mát kell közölni, amelynek érvényesítését az el-
veszett arcképes igazolvánnyal egyidejűleg 
ugyanazon a kimutatáson kérték. Ezt a máso-
dik kérvényt úgy a hivatal főnökének, mint 
az illetékes számvevőségnek záradékolni kell. 
Ú j r a kiállításért mindig 5 ar. P-t kell csekk 
ú t j án leróni. 

A fegyelmi úton hivatalvesztésre és ennek 



22. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
835 

Kimutatás. 
(A hivatal , intézet, v. üzem stb. megnevezése és pontos címe.) 

A kimutatásban felsoroltak részére kérjük az igazolvány kiállítását, érvényesítését. 

Sor-
s z á m a N e v e R a n g j a 

Lerótt kiállí-
tási i l leték, 

érvényes í tés i 
i l leték ar. P 

Igazol -
v á n y 
s z á m a 

É r v . b é l y e g 
s z á m a 

(Ezt a z üzlet -
v e z e t ő s é g 
tö l t i ki) 

Térítés ki-
egész í tő 

összeg 
ar. P 

J e g y z e t 

1 2 3 4 5 6 7 

1 N a g y P é t e r postaa l t i sz t 1 C. 9-272 8 

2 felesége 1 9-273 8 

3 Fekete I s t v á n kir. j. bíró 2 új 8 

Természetesen a nem állami alkalmazottaknál 

Számvevőségi záradék. 
Térítés feljegyezve az sz. alatt 

családtagok 
-on. 
csa-A kimutatásban felsorolt 

ládi pótlékot élveznek. 
Kelet (P. H.) 

(P. H.) 
szv. főnöke. 

a 6. rovatban db.-kint 24 ar.-pengő Írandó. 

A szolgálati főnökség vagy iskola-igazgatósá-
gának az állandó évi fizetéses alkalmazása, 
eskü vagy fogadalom letételére és nyugdí j -
igényre vonatkozó záradéka irandó ide. 

Kelet 

Szolgálati főnök v. 
isk. ig. aláírása. 

folyományaként nyugellátás elvesztésére is 
ítélt közszolgálati alkalmazottak és családtag-
ja ik még abban az esetben sem jogosultak 
az arcképes igazolványokra, ha kegyelemből 
nyugellátásban részesülnek, miért is ezek eset-
leg benyújtott kérvényeiknek záradékolása szin-
tén mellőzendő. 

Az állásuktól évközben fegyelmi úton felfüg-
gesztett avagy állásvesztésre ítélt közszolgálati 
alkalmazott bir tokában levő valamennyi arc-
képes igazolványt azonnal be kell vonni és 
megőrzés, illetve további kezelés végett a ki-
állító hivatalnak kell megküldeni. 

A tényleges alkalmazottak és ezek család-
tag ja i igazolványáról szóló kimutatásokat álta-
lában a szolgálati főnökség és a számvevőség 
is záradékolja, ellenben a nyugdí jasok kérvé-
nyeit csak az illetékes számvevőség záradé-
kolja. Mindazon tényleges alkalmazottaknál 
azonban, akik il letményeiket a m. kir. központi 
i l letményhivatal ú t j á n kapják, az igényjogo-
sultság, családi pótlék, valamint a térítési ösz-
szeg igazolását a központi i l letményhivatal 
végzi, miért is ezeknél a közvetlen szolgálati 
főnökségnek külön záradékolása nem szüksé-
ges. 

2. 

Főtiszt, egyházi Főhatóságoknak. 
A kedvezményes vasúti menet jegy vál tására 

jogosító arcképes igazolványok 1937. évre le-
endő érvényesítése tárgyában kiadott rendele-
temet szíves tudomás és további el járás végett , 
van szerencsém tisztelettel közölni. 

Budapest, 1936. évi november hó 25-én. 

6.603/1936. ein. szám. 
Pályázati hirdetés. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
nemzetnevelés, állampolgári nevelés cél jai t 
szolgáló népiskolai mintataní tások elkészíté-
sére pályázatot hirdet . 

Készítendő egy ilyen mintataní tási tervezet 
vagy a népiskola III—IV. vagy V—VI. osztá-
lyainak valamelyike számára, de készíthető 
ezen a két csoporton belül két osztály, például 
a I I I . és IV. vagy az V. és VI . osztály részére 
is (osztatlan, vagy részben osztott iskolákban 
való felhasználás céljából), oly elgondolással, 
hogy az alsóbb osztály közvetlen tanítását csen-
des foglalkozásként ha l lga t ják a felsőbb osz-
tály tanulói. 
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Vegye figyelembe munká jának elkészítésénél 
minden pályázó azt, hogy a tanító nemzetneve-
lői m u n k á j a nem szorítkozhatik csupán a nép-
iskola néhány tan tá rgyának körére, hanem sok-
szorosan á t meg át kell annak hatnia a nép-
iskola valamennyi tantárgyának csaknem vala-
mennyi, de minden alkalmas tanítási egységét, 
a tanító egész nevelői és oktatói munkájá t , vé-
gül, hogy a nemzetnevelési mozzanatok felhasz-
nálásának és kiaknázásának állandóan vezér-
gondolatként kell ura ln ia a tanítót. 

Óvakodnia kell azonban ezzel szemben min-
den pályázónak attól, hogy mintataní tási ter-
vezetében a nemzetnevelési mozzanatok kidom-

.borítása túlzott vagy erőltetett legyen. 
A teljesen osztott iskola (egy osztály) részére 

készült minta taní tás szövegének terjedelme a 
Néptanítók L a p j a három nyomtatott oldalának 
(hat hasáb), a részben osztott vagy osztatlan 
népiskola (két osztály) számára készült minta-
tanítási tervezeté pedig két oldalnak (négy ha-
sáb) ter jedelmét meg nem haladhat ja . 

A beérkező tervezetek a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium tulajdonába mennek 
át, közülük a legjobbak a Néptanítók Lap jában 
közöltetnek és a pedagógiai szemináriumok 
nemzetnevelési előadásaival kapcsolatban ke-
rülnek annakidején bemutatásra . 

A pályázatban tényleges szolgálatban álló 
minden népiskolai tanító résztvehet. 

Pályadíjak. 
I. Első pályadíj: a legjobbnak ítélt munka 

díjazására 100 (Egyszáz) pengő. 
II. Második pályadíj: két munka dí jazására 

egyenként 80 (Nyolcvan) pengő. 
III. Harmadik pályadíj: négy munka díjazá-

sára egyenkint 50 (Ötven) pengő. 
A pályadí jakat a m. kir. vallás- és közoktatás-

ügyi minisztérium nevelési és tanügyközigaz-
gatási osztálya által alakítot t bírálóbizottság 
ítéli oda a legjobb munkák szerzőinek. 

A pályázat határideje 1937. évi január 31. 
Határidő le já r ta után beérkező pályázatok 

nem vétetnek figyelembe. 
A pályamunkák jeligés levelekkel együtt a 

m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
fentemlített osztálya címére (Budapest, V. ker., 
Báthory-utca 12) küldendők. 

Könyvajánlás. 
A szerző neve: vitéz Veszprémy Dezső. A 

könyv címe: ..Jegyzetek ágyúszó mellett." A 
kiadócég: Ludvig István, Miskolc. A megjelenés 
helye és ideje: Miskolc, 1936. A könyv a l a k j a : 
8-ad rét, 143 oldal, fűzve. A könyv ára : 2.80 
pengő. Az a ján lás mely iskolafajok könyvtárai 
számára való beszerzésre vonatkozik: a közép-
iskolák, polgári, felső kereskedelmi iskolák és 
tanítóképzőintézetek tanár i könyvtárai számára. 

Az Egyetemes Tanítószövetség Budapesten 
és Debrecenben az 1935/36. tanévben tar to t t 
továbbképző tanfolyamán (Szabadegyetemi elő-
adások) elhangzott előadásokat könyvalakban 

is közreadta. A könyv ára 4 pengő. Beszerez-
hető a Tanítószövetségnél. 

A kérdéses könyv beszerzését a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter 6S85/19:J6. ein. szám 
alatt kelt rendelettel mindazon elemi népisko-
lák részére engedélyezte, melyek e célra a szük-
séges fedezettel rendelkeznek. 

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

„Kántortanítónö férje". Lehet. Bővebb felvilágosításért 
forduljon ahhoz a róm. kat . tanítóképző igazgatójához, 
ahol vizsgázni akar. — „Filipponné." Csak fél- vagy 
egészárvák kaphatnak családi pótlék helyett nevelési já-
rulékot. — Sz. Ä. Ha a tanító szeme annyira gyenge,, 
hogy a vázlatok írása szembetegségét fokozza, természe-
tes, hogy a vázlatokat tollbamondás után is i ra that ja . 
Nem hisszük, hogy lenne valaki, aki ezt ne lá tná be. 
Azonban azt sem tudjuk elképzelni, hogy az ilyen gyenge-
szemű tanító miként javí that ja a gyermekek dolgozatát. 
— T. V. Naponkint 10—15 cikket kapunk s valamennyit 
gondosan elolvassuk. Az azonban lehetetlen, hogy levél-
ben róluk részletes bírálatot írjunk, de még csak véle-
ményt sem mondhatunk. Amint lapunk munkatársainak 
névsorából látni tetszik, az évi 24 számban több, mint. 
80 vidéki tanító cikkét közöljük, tehát munkatársaink 
túlnyomó része vidéki tanító. És ez így is helyes. A nem 
közölt cikkek között is sok az értékes. Sajnos azonban 
lapunk terjedelme nem engedi, hogy valamennyit közöl-
jük. Aztán meg nekünk a változatosságra is kell töre-
kednünk s a cikkeket ebből a szempontból is kell néz-
nünk. Évenkint csak 24 taní tás t közölhetünk s több száz 
érkezik be. A tavasszal azért közöltük cikkét, mert az 
jó volt. Hogy ezt miért, nem közölhetjük, arról nem óhaj-
tunk nyilatkozni. Tudjuk, hogy jön onnan még ettől jobb 
is. —- V. S. A vezérkönyvben levő tervezetnek csak a lé-
nyegét dolgozza fel. Azt lehetetlen volna egy óra alat t 
feldolgozni, de pedagógiai gondolatokat lehet belőle merí-
teni. — Nem közölhetők: A. Ií. Úton . . . — „Törekvő." 
A postás és vasutas munkája. •— Ö. I. Magyarország 
kormányzója. —- B. 1$. Világnézeti nevelés. — Sz. E. 
Karácsony előtt. — H. S. A számolás, mint értelemfej-
lesztés. — K. G. A tanyai iskolák bajai. — D. K. Nevel-
jünk erkölcsös embereket. — V. M. A hála és a tanító. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Gyulai Ágost: Az olasz szellem ú t j a a m a g y a r 
lélekben. — Drozdy Gyula: A j u t a l n a z á s és 
büntetés szerepe a mai iskolai nevelésben. — 
Dr. vitéz Nagy Iván: A néprokonsági eszme és 
az iskola. — Ruszthy Rusztek Károly: A bel-
ügyminiszter hatáskörébe kerül t a kisdedóvás. 
— Karácsony Imre: Magyaros ra jz és kézi-
munka taní tása az elemi iskolában. — Nevelős 
Gyula miniszteri osztályfőnök nyugalomba vo-
nult. — Gyakorlati pedagógia. Gergely Ilona: 
A hangjegy utáni énektanítás. — Hazai és kül-
földi tanügyi lapokból. — Tudomány, irodalom, 
művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Egyesületi elet. — Dr. Tóth Ferenc: 
A földrajz tanítása a IV. osztályban. — Hírek. 
— Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
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 28-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

SZIL-KISTATA róm. kat . egyházközsége osztatlan isko-
lánál rendszeresített kántortanítéi állásnak a folyó tanév 
végéig helyettessel való betöltésére pályázatot hirdet. Ja-
vadalom 15 értékegység és államsegély. Pályázati határ-
idő december 15. Válaszbélyeggel ellátott kérvények Plé-
bániahivatal, Szil, Sopron vm. címre küldendők. (736) 

MAKÓ református egyháza kántort keres az újvárosi 
templomához. Az állás szervezés alatt van. Vagy öná'lö 
kántort , vagy kántortanítót választ. Ha kántortanítót vá-
laszt, az a tanítói javadalmazáson kívül kapja a teljes 
stólát. A megválasztott félnapos rendszerrel a tetszése 
szerinti egy osztályt, t an í t j a . Bemutatkozásra már je'ent-
kezni lehet. A bemutatkozó szolgálat idejéről értesítést ad 
tzribik Sándor lelkész. (737) 

DORMÁND (Heves m ) róm. kat. egyházközsége a vo-
natkozó egyházhatósági és miniszteri rendelkezések figye-
lembevételével folyó tanév végéig pályázatot hirdet a 
megüresedett kántortanítói állás helyettesítésére Fizetése 
törvényes, határidő 21 nap. Megcímzett borítékkal, válasz-
bélyeggel felszerelt kérvénvek Rk. Plébánia, Besenyőtelek 
(Heves m.) küldendők. (739) 

NAGYRABÉ nagyközség óvodájánál nyugdíjazás foly-
tán megüresedett államsegélyes óvónői állásra pályázatot 
hirdet a felügyelőbizottság. Javadalom a mindenkori tör-
vényszerű fizetés, természetbeni lakás és kert. A pályá-
zati kérvény a 69.870/1933. számú V. K. M. rendelet elő-
írása szerinti okmányokkal szerelendők. Válaszbélyeggel 
ellátott boríték csatolandó. A kérvények a községi óvoda 
felügyelőbizottságához, Nagyrábé (Bihar megye) címzen-
dők. Pályázati ha tá r idő: ezen hirdetés megjelenésétől 
számított 21 nap. (741) 

TÓTÜJFALU róm. kat. egyházközségi gondnoksága" az 
1936/1937. tanévre helyettestanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés törvényes. Lakás szoba-konyhás. Költség-
megtérítés nincs. Határidő a megjelenéstől számított 21 
nap. Hiánytalanul felszerelt kérvények Plébániahivatal, 
Lakócsa küldendők. (740) 

PENC evangélikus leányegyház, tót nyelvismerettel is 
bíró helyettes lévita kántortanítót keres. Pályázati határ-
idő december 10. Válaszbólyeges kérvények Evangélikus 
I.-kolaszék, Csővár, u. p. Acsa küldendők. (747) 

KAPOSSZEKCSŐ rk. helyettes kántortanítói állására 
pályázatot hirdetünk. Javadalma a kántortanító helyi 
járandósága és kiegészítő államsegély. Pályázati kérvé-
rye'c a vásárosdombói plébániára küldendők. Választás 
december 20-án. (748) 

Angster József és Fia 
orgona' és harmóniumgyár rt . Pécs 

Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 

éltányos árak ! Fizetési kedvezmények 1 

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY rk. iskolaszéke halálozás 
folytán megüresedett IX. tanítói ál lásra pályázatot hir-
det. Az állás folyó tanévre női helyettessel lesz betöltve, 
tanév végén azonban férfitanító választatik. Illetmény 
törvényes államsegéllyel. Pályázati határidő három hét. 
Válaszbélyeges kérvények Iskolaszéki Elnök címre kül-
dendők. (753) 

JÁSZFÉNYSZARU róm. kat. Iskolaszéke végkielégítés 
folytán megüresedett I I . számú férfi tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Ezen állás folyó tanévben hármas jelölés 
út ján helyettes tanítóval töltetik be. Fizetés szabályszerű. 
Válaszbélveg csatolandó. Határidő 21 nap. Iskolaszék. 
(757) 
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J U p ^ J ^ I I ^ o r s z á g o s a n elismert speciális h a r m ó n i u m ké= 
szítő üzeme csakis elsőrangú, szol id kivitelű 

H A R M Ó N I U M O K A T 
gyárt KECSKEMÉTEN. Az 1934. évi Országos Ipari Kiállításon a Kereskedelmi 
Miniszter Úr által kitüntetve. 1936. évben az Iparügyi m. kir. Miniszter Úr ki» 
kü ldö t t szakértője által felülvizsgálva, elismerve és a magyar gyá r tmány jel» 
lege megállapítva és 'a 12.732/1936." számú rendelet tel ajánlva A nagym. vallás« 
és közoktatásügyi Miniszter Ú r által 4889/1936 ein. sz. rendele tével a köz* 
szállítási t ényezőknek és közokta tás i hatóságok figyelmébe a ján lva . 
Budapesti képviselet és m in t a r ak t á r : 

DURNY JÓZSEF z o n g o r a s za lon j a , Budapest VIII, 
Üllői -Út 70.r a l Örökimádás templommal szemben. Telefon : 1-369-58. 

JÁSZJÁKÖHALMA község Egyházvédnöksége a nem 
nyugdíjas róm. kat., tisztán kántori állására pályázatot 
hirdet december 21-i lejárattal . Javadalma 13/4 kat. hold 
föld, természetbeni lakás mintegy 450 pengő stó'.apénz 
és 600 P párbérváltság. Kötelességek díjlevél szerint. 
Csak olyanok pályázhatnak, akik kántori oklevelüket róm. 
kat. tanítóképzőben nyerték. Kérvények: Plébánia, Jász-
jákóhalma küldendők. A választás napjáról a pályázók 
értesíttetnek. Üti és szállítási költség nincs. (762) 

" K E R E K E G Y H Á Z A rk. Iskolaszéke a IX. tanítónői 
állásra pályázatot hirdet, a megjelenéstől számított há-
romheti határidővel, a fennálló VKM rendeletek szemelőtt-
tartásával. „B"-listások, nyugdíjasok előnyben részesül-
nek. A megválasztott folyó tanévben helyettesi minőség-
ben állását tartozik azonnal elfoglalni. Kötelessége a reá 
bízott osztály vezetése, az Actio Chatolica keretében oda-
adóan működni. Javadalma törvényes fizetés és lakbér, 
esetleg természetbeni lakás. A szabályszerűen felszerelt 
kérvények Róm. Kat. Iskolaszék elnöksége, Kerekegy-
házra címre küldendők, válaszbélyeggel. Korteskedés ki-
záró ok. (733) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Je l igés leve leket c s a k m e g f e l e l ő por tó me l léke lése e s e -
t é n t o v a b b i t h a t a k iadóh iva ta l . 

Tanító urak figyelmébe! Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyőné zongora-
termében, Erzsébet-körüt huszonhat. 

OKLEVELES tanítónő bármiféle helyettesítést elvál-
lal. Zöldi Margit tanítónő, Nagybakónak, Zala m. 

CSERÉLNE hat tanerős rk. iskolától tanító, oki. kán-
tor, kántortanítóval, vagy tanítóval, gyermekei tanítása 
miatt, lehetőleg Pes t mellé. Előnyös csere esetén anyagi 
áldozatot hozok. Zsámboki postahivatal, Pest megye, 
Túra mellett. (749) 

Olvasóink fievelmébe ajánljuk az 

OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre ií 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P IANINÓKAT. 
Rákócz i -ú t ö tven . Z o n g o r a t e r e m , E r z s é b e t - k ö r ű t s a r o k 

CSERÉLNÉK január l-ig férfitanítóval, családi okok 
miatt, kizárólag községi vagy állami iskolához; utalok 
a Néptanítók Lapjában november 1-én közzétett hirdeté-
semre. Kovács József rk. tanító. Polgár (Szabolcs m.). 
(754) 

k tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS B U T © R Ü Z L E T E 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 50. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

KORTÁRSAK ajánljanak cea 1000 P forgótőkével, 
mely az á l ta la kezelt befektetésben biztosítva, megbízható, 
munkaszerető, esetleg nyugdíjas családot, aki 2000 • - ö l 
príma sa já t és 800 • - ö l bérelt területen részesben kezelne 
baromfi-, méh-, nyúl-, esetleg hússertés-tenyészetet, gyógy-
növénytelepet. Lakás a telepen villaszerű úri épületben, 
Kapós par t ján , országút mellett, vasúttól 1 kilométerre, 
középiskolások részére alkalmas bejárással Kaposvárra, 
Dombóvárra. Esetleg eladó vagy bérbeadó. Köves József, 
kántortanító, Kisberki, u. p. Nagyberki. Somogy m. (755) 

KALAPTOL 

T R I B O N 
R U H Á Z A T I 
R.T.-NÁL 
B U D A P E S T 
VII I , ÜLLŐI-ÚT 14 
szerezhető be. 
M i n t á k k a l 
és á r a j á n » 
l a t t a l készs 
séggel szols 
gálunk. 
A taní tóság 
r é g i , k e d s 
v e i t bevá í 
sárló he lye i 

Minden férfi-, 
női= és gyermek= 
ruházati cikk 
szép kivitelben, 
feltétlen megbiz= 
ható minőségben, 
előnyös folyó= 
számla hitelre, a 

CIPŐIG 
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ISKOLAI 

JELZŐ ÓRÁT előírás szerint 
J A V Í T , - A L A K Í T , - K É S Z Í T és 

K A R B A N T A R T 

Ó D A és finom I D Á D 
v R H M E C H A N I K A I • r M R 

S C H V A R C Z T E S T V É R E K 
S Z A K Ó R Á S O K BUDAPEST VI, 
PODMANICKYsU. 59. Tel.: 1-296-24. 

PEKKER Pál Szombathely, Kisfaludy Sándor-u. 23, 
készít új orgonákat, homlokzati sípokat; elvállal hango-
lást, javítást, tisztítást és mindennemű szakmába vágó 
munkát. (634) 

CIGANYOSAN kotta nélkül zongorázni, leggyorsabban 
megtanulhat: Budapest, Margit-körűt 8. Zongoratanítónő-
nél. (735) 

CSERÉLEK pestkörnyéki államitól, sűrű vonatjárású 
nagy helyről vasúttal bíró helyre, vagy második lakbéres 
tanyára is. Levélcím: Batáry Sándor, Budapest., Endre-
utca 18. (738) 

H A R M Ó N I U M O T 
o l c s ö n . garanc iáva l vásáro lha t 
D i MENY o i g o r a - és h a r m ó n i u i r é p i t ö n é l 
Budt pes t , VI., Lázár u. 13. (C peráná l ) 

Á r jegyzék i n g y e n ! 
K e d v e z ő f i ze tés i teltételek 

F r a n r n szállítja a miniszt. ajánlott és többszörösen kitünteteti, 
a mély fekete, tartós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy >/i bádog 6/* kg 4—6 isk. táblának P 8 ' — 

» ll2 » 3/4 » 2—3 » » » 4 - 2 0 
» drb iskolatáblamázsecset, lapos 4"*os » 2*50 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel » 1' — 

Láda, szállítólevél » —-40- tól feljebb 
Új mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Főmtca 60. 

LEGÚJABB kiadású Révai Lexikonsorozat 200 pengő 
tartozással átvehető. 6 pengős részletfizetés márciustól. 
Cím: Kővári János, Szabolcsveresmart. (742) 

OLCSÓN eladó motorkerékpár, írógép, harmónium, 
wertheimkassza Szentesen, Széchenyi-utca 59. (743) 

KATOLIKUS tanítónő kántori oklevéllel helyettesnek, 
házitanítónak menne. Mándly Mária, Lovászpatona. (745) 

HEIIyETTESITÉST ellátásért vállalok. „Férfitanító" 
jeligére. (746) 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
nem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat, , 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L a S S Ä Ä Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

Kérje l egújabb 3 2 bz. ár j egyzékemet . 

DUNA melletti megyeszékhelyről képző, kereskedelmi, 
gimnázium helyben, cserélnék Pest mellé. Budapest 
jeligére. (734) 

CSERÉL áll. tanítópár Pest mellől Pest környékére, 
Szegedre vagy vasúttal rendelkező környékére. Jelige: 
Pilisvidék. (751) 

SZŐLŐOLT VAN Y-különlegességek, kitűnő fajborok 
beszerezhetők Veszelovszky tanítónál, Abasár, Heves m. 
Érdeklődés válaszlappal. (752) 

CSERÉLEK pestkörnyéki államitól szegedi tanyára 
vagy Dunátúlra. „Újévre" jeligére. (256) 

ZONGORÁK, PIANINÓK, HARMONIUMOK beszer-
zése előtt látogassa meg raktáramat, ahol leszállított áron 
100%-os garanciával és fizetéskönnyítéssel vásárolhat. 
Tipold Péter zongorakészítő, Budapest, Rákóczi-út 61. 
Divatcsarnok mellett. (712) 

CSERÉLNÉK ref. tanerővel Pest közelébe. Széllné, 
Kornádi, Bihar. (758) 

CSITE Károly (Rákospalota) legszebb négyfelvonásos 
népszínműve: „Jaj, de búsan harangoznak". Ára 2 P. (759) 

FALUSI ISKOLÁKBAN a korán sötétedő napokon a 
MAXIM petroleumgázlámpa hófehérfényü világítása jó 
szolgálatokat tesz. 

-yen, 

kerül annyiba, min t e g y csésze jó Kneipp 
malátakávé v a l ó d i Frctnck kávépót lékka l , 
tejjel és cukorral.- A Kneipp malát«kávé' 
még rendkívül Ízletes és tápláló is! 
3 fillér a jóizü reggeliért 

>gazán % m ß u x u s ! 
•Jli 
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TIBOLDI JÓZSEF MÜVEI: Dalgyűjtemény az elemi 
iskolák I—II. oszt. részére. Dalos zsebkönyv (101 dal). 
Négyszólamú férfikarok I—VIII. füzet. Négyszólamú ve-
gyeskarok, I—IV. füzet. Szavalókórusok szervezésének és 
tanításának módszere. Szavalókórusok, I—V. füzet. Egy-
felvonásos színművek szavalókórusra: Nem! Nem! Soha!, 
Igazságot Magyarországnak!, Talpra Magyar! Egy füzet 
ára 2 P. Kétszólamú karénekes könyv, 48 szerző műveiből, 
iskolai célra összeválogatva, összesen 63 dal. Ára 4 P. 
Ugyanaz háromszólamú kiadásban ára 6 P. A magyar 
népdal családfája. Ára 8 P. 

EGYEDÜLÁLLÓ nyugdíjasnak családtagként örök-
lakást nyújt kolléga Csepelen. (761) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIÁNINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, .Budapest VI I I . Be-
zerédy-utca 10, I. 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

ANGORANYULAK féláron közbejött körülmények 
miatt sürgősen eladók. Cím a kiadóhivatalban. (750) 

BARAKOVITS JÁNOS 
müorgonaépltö 
Rákospalota, Pázmány-űt 72. 

Ú 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 áron vá l la l . 

TANÍTÓI KÖNYVTÁRBAN, családban nélkülözhetet-
len Orosz Dezső főorvosnak a gyermek gondozását, táp-
lálását, betegségeit, nevelését tárgyaló 232 oldalas könyve. 
Megrendelhető 4 pengőért szerzőnél. Budapest, Vas-u. 10. 
Csekkszámlája 50.379. Kritika 22. számban. (760) 

B a b o 
hogy a külföldi áru jobb, mint a magyar. A 

„ T ú r á n " 
irón a legfinomabb grafitból gyártott legjobb 

MAGYAR irón. Ezt kérje mindenütt! 
Gyártja: SCHÜLER JÓZSEF Rt. 

DÖREN HENRIK ÉS TÁRSAI Kft. 
iskolabútorsgyára, 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 

TÉRKÉP ATIASZ 
S Z E M L É L T E T Ő F A L I K É P 

KÓKftl H J 0 3 KÖNYVKERESKEDÉSE, 
Budapest IV., Kammermayer Károly-utca 3. 

Kérjen új képes árjegyzéket 

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. Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem díjmentes költségvetést 

SZLEZÁK 
h a r a n g -

BUDAPEST, 
Frangepán«u 

80. szám 

Saját házában 
Eddig szállított 

harang jaimról igen 
•zép elismerő 

leveleket kaptam 

RÁFAEL 

új harango« 
harang« 

és vas« 
állványokat, 
repedt haran« 
gokat újra át« 
önti legjutá« 

nyosabb 
árban. 

a . „ L U X 5 0 0 " 
UJ EPISZKÓP-VETÍTŐGÉP KÖNNYŰ, 

g j i p i l HORDOZHATÓ, OLCSÓ! 

- ^ J Ä - M A R X ÉS MÉREI 
telefon: 93-3-86 és 93.3-88. Budapest, VI. ker., Bulcsu-utca 7. 
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EH ALL 
T e l e f o n : 1 - 2 9 9 - 7 9 . BPEST, A N D R Á S S Y - Ú T 15. 

SAJÁT HÁZI 
TELEFON: 

2-913-53-

Budapest-belvárosi főplébánia templom részére készített 
2400 kg-os „POLGÁRMESTER-HARANG" 

Kitüntetve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének forduljanak bizalommal a régi és megbízható 
céghezl — SZÁMTALAN EGYHÁZI ELISMERÖLEVÉL. — 
Előnyös fizetési feltételek I — Költségvetés és kiszáltás díjmentes I 

A M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K 
K Ö Z É V A L Ó B E L É P É S M I N D E N K U L T Ú R * 

E M B E R N E K Ö R Ö M E T S Z E R E Z : A Z Á L D Ó » 

Z A T K I C S I , A Z E L L E N S Z O L G Á L T A T Á S PE» 

D I G F E L B E C S Ü L H E T E T L E N É R T É K Ű ! 

R é s z l e t e s t á j é k o z t a t á s s a l k é s z s é g g e l s z o l g á l a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
KÖNYVESBOLTJA, KOSSUTH LAJOS-U. 18. 

k ö z i s m e r t l e g j o b b ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák., iskolák- és különösen templomoknak. 

M a g y a r o r s z á g b a n v e z e t ő h a r m ó n i u m c é g és l e g n a g y o b b h a r m ó n i u m s r a k t á r 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A b u d a i M a r g i t s h í d f ő t ő l a m á s o d i k utca jobbra . 

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 . 

LOPOS GYULA 
BUDAPEST III, 
BÉCSI-ÜT 85 
ISKOLAPADOK, 
TORNASZEREK, 
JÁTSZÓTEREK. 
I S K O L A T Á B L A K 
F A L R A F E S T E T T 
T Á B L Á K . 

I a m J a L L h a r m ó n i u m o k , z o n g o r á k 
minden célra, minden árban, 

k e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . 

Ü G Y E L J E N A l i E R E S Z T X K V K E . - p t 
Magyarország aranykoszoriis harangöntő mestere 

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTŐDE, HARANGFELSZERELÉSI ÉS 

HARANGLÁBGYÁRA 
B U D A P E S T V I , P E T I Ü E H Á Z Y - B T C A 7 8 . 

(VI, FRANGEPÁN-UTCA MELLETT) 

2 4 9 3 3 . — 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. s z á m . ( F . : T h i e r i n g R i c h á r d . 

170. á b r a . 

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 , 

tanfolyamvezető 

SZLÖJD-
G Y A K O R L A T O K 

papírmunkái 
az elemi iskola I —VI. oszt, részére 

11.801 —932. sz. alatt engedélyezve 

M e g r e n d e l h e t ő a s z e r z ő n é l . M i s k o l c , 
B o t o n d s u t c a 21. I V . B u d a p e s t , K o s s u t h L a j o s - u . 1 8 . 

Hegedűt, harmóniumot, hangszereket 
Első magyar hangszergyár 

STOWASSER 
Budapes t II, Lánchld-u. 5. Árajánlat ingyen. 

Tanárok , Tanítók bevásárlási helye. 

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 b e -
s z e r z é s i f o r r á s a a 

K I R . M A O Y . 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 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest, V., Hold-utca 16. (Magyar 
^ királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 1.268.18. 

T ^ - 1 A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
^ VII I . ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 1-461-45. 

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

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

küldendő. 

• p L Ö F I Z E T E S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
•J-1 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 cimére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T Í 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 címére előre fizetendők. 

A B E T H L E H E M I K I I S D E D J É X H Ü t Z E K E T E 
A M A C r Y A R F A L U S I T A V I T O K H O Z 

í r t a : Dr. M A D A R Á S Z ISTVÁN 

Mikeás próféta megjövendölte a kicsiny Bethlehem jövendő nagyságát: „Te Beth-
lehem kicsiny vagy ugyan Juda ezrei között, mégis te belőled származik, ki uralkodó 
lesz Izraelben." (5, 2.) 

Bethlehem kicsiny falu volt Júdeában — ezer lakosa sem volt —, s mégis ezt válasz-
totta a világ Megváltója születéshelyül. 

Krisztus, a világ legnagyobb Mestere, Tanítója a faluban jelent meg e világban 
először. Az Ő születése kiemelte a falut a jelentéktelenség homályából és megszentelte. 
Krisztus később is nagy szeretettel s vonzalommal viseltetett a falu és népe iránt. I f jú -
ságát Názáreth városában tölti ugyan, de működésének legkedvesebb színtere a genezá-
reti tó környéke, a vidék, a falu. Innen toborozza első tanítványait s munkatársait. Cana 
falujában műveli első csodáját, Nairn falujában támasztja fel halottaiból egy szegény 
özvegy egyetlen fiát, Táborhegynek magányát választja színeváltozásának színteréül, 
leghatalmasabb beszédét, a Hegyibeszédet a genezáreti tó partvidékén, egy hegyen 
mondja el, a kenyérszaporítás csodáit a városon kívül műveli s ennek kapcsán az Oltári 
Szentségről szóló tanát is itt fejti ki, fárasztó munkája után Bethánia falujába tér 
pihenni s itt érzi magát a legotthonosabban. A falu népe érti meg legjobban. Első hívei 
a bethlehemi falusi pásztorok, első tanítványai a falusi halászok, leghívebb hallgatói 
s hívei a galileai falvak egyszerű népe. A város nem érti meg. Szűkebb hazája, Názáreth 
megtagadja, Kafarnaum, ahol hosszabb ideig tartózkodik és sok csodát művel, nem hallgat 
rá, Corozain, Bethszaida hitetlenségével az ő átkát érdemli ki, Jeruzsálem keresztre 

'szögezi. 
Krisztus evangéliumát később is először a falu népe fogadta be: Kis-Ázsia és a 

görög szigettenger népe. Sokmillió vértanú vérének kellett előbb áztatnia a földet, míg 
Róma, a világváros meghajtotta térdét Krisztus előtt. 

A XX. században is, úgy látszik, a falu érti meg legjobban ás szereti leghívebben 
Krisztust. 

A föld egyszerű, romlatlan népének szíve az a termőtalaj, amelyben az Evangélium 
elhintett magva sokszoros gyümölcsöt terem. A civilizáció és kultúra hamis csillogású 
értékeitől, fattyúhajtásaitól elvakult, felduzzasztott igényektől űzött városi népet sok 
akadály: élvezetvágy, gőg, nagyravágyás, bűnös kísértés ezer neme és alkalma, hamis 
szólamok özöne, romlott sajtó és irodalom csábos szava stb. gátolja a Krisztushoz 
vezető úton. 

Krisztusnak biztató és vigasztaló szózata: „Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, 
mert ily ~ . ke a mennyek országa" nemcsak a kiskoiú gyermekeknek, hanem az ártatlan, 
gyermekded kedélyű, egyszerű, igazmondó, szerényigényű falusi embereknek is szól. 

Krisztus tehát ma is Bethániában, a szorgoskodó Márták, a szavain hittel csüngő 
Máriák és a hűséges, istenhívő Lázárok közt érzi magát a legjobban. S Krisztust ma is 
a hitébon szilírd, az erkölcseiben romlatlan falu szereti leghívebben. 

A XX. század anyagias, élvezetkereső, forradalomra hajló szelleme azonban a falura 
is ráveti sötét írnyókát. Épp ezért Krisztus falusi tanítványainak, a lelkipásztornak és a 

a r a rtimJií I 
SZEGED. I 

n/M v AiOOTOlf I 



22. SZÁM. 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

835 

tanítónak fokozottabb éberséggel kell őriznie a magyar falu nagy értékeit: a hitnek, 
erkölcsnek, munkának és hazának a falusi nép lelkében élő energiáit. Mit üzen a beth-
lehemi kisded a magyar falu hivatott lelki őreinek1? 

1. Tanítsátok s neveljétek népemet a bethlehcmi pásztorok hitében. Semmi földi csil-
logás, hatalmi fény s gazdagság, semmi királyi fönség nem jelezte a bethlehemi kisded 
királyi s isteni hivatását, s a bethlehemi pásztorok a hit benső sugallatára hallgatva, 
hitelt adnak az angyalok szavának s meghódolnak a Gyermek előtt. Ilyen gyermekded, 
őszinte, egyenes hitet, alázatos meghódolást vár az Űr mindnyájunktól. Ennek a hitnek 
hirdetése és terjesztéso kétségkívül elsősorban a hivatásos lelkipásztor kötelessége, de 
az igazi tanító olyan az iskolában, mint a jó pap az oltárnál vagy a szószéken. A tanító 
gyakrabban, gyorsabban tud leereszkedni a gyermeki lélek mélységeibe s könnyebben 
tudja a gyermeket felemelni az Istenközelség magaslatára. Az igazi tanító nemcsak 
tanít, hanem nevel is. Parker amerikai pedagógus azt mondja, hogy az a tanító, aki 
csak tanít, lehet kiváló mesterember, de a művész nevet csak az érdemli ki, aki nevelni 
is tud. Aranyszájú Szent János pedig így fejezi ki ezt a gondolatot. „Minden szobrász-
nál, minden festőnél nagyobbra értékelem azt, aki az i f jú lelket alakítani tudja." Michel-
angelo egy római sétája közben elvetődött a külváros egy mellékutcájába. Az utca egyik 
szögletén piszkos, alaktalan követ vett észre, melyre a járókelők iigyet sem vetettek. 
A nagy szobrász éles szeme az alaktalan kőben felfedezte az alabástromot s annak 
idomtalan alakjában művészlelke már látta a kifaragandó remekművet. Letérdelt a kőhöz, 
megtisztította s kézi vésőjével formálni próbálta. A járókelők megállottak s csodálkozva 
nézték a nagy mestert ebben a helyzetben. „Mit művelsz, Mester?" — kérdezték tőle. 
..Angyalt faragok", volt a válasza. Az igazi tanító is arra van hivatva, hogy az alaktalan, 
sokszor elromlott gyermeki lélekből „angyal"-t, erkölcsös jellemű embert neveljen. S ebben 
a munkájában mily gyönyörű modellje van a szüleinek engedelmes názáreti gyermek 
Jézusban, a tizenkétéves korában templomba menő i f jú Jézusban és a nevelőatyja mű-
helyében szorgalmasan dolgozó kézműves Jézusban. 

2. Legyen élteteli összhangban tanítástokkal. 
A tanításnak s nevelésnek legfontosabb s legsikeresebb eszköze: az eleven példa. 

A buzdító, korholó szó, a jutalom és büntetés sokszor külső eszközök, melyek hatás nélkül 
peregnek le a gyermeki lélekről. A nemes élettel illusztrált buzdítás mélyen bevésődik 
a lélekbe s hatása évekig megmarad. Gróf Széchenyi István azt írta: „Nem volt más 
nevelőmesterem, mint édes szüleim jó példája." A jelenlegi hercegprímásról hallottam, 
hogy magas jx»lcra emelkedése után első útja volt tanítójához vezetett, akinek könnyes 
í zemmel köszönte meg hathatós nevelő munkáját és szép példaadását. Krisztus tanítója 
legyen Krisztus hűséges fia is s akkor munkáján lesz Krisztus áldása. 

3. Működjetek a lelkipásztorral egyetértésben. 
A pap tanító s a tanító pap. Nincs még két oly hivatás, mely annyira közel állna 

egymáshoz. Egyik a másik nélkül nem tud sikeres eredményt elérni. Egyik a lélek, másik 
a szellem alakítója s irányítója, de a lélek és szellem egy az emberben. Végzetes volna, 
ha e két irányítás egymástól függetlenül, egymásról tudomást nem véve, egymással ellen-
tétben haladna. A gyermeki lélek kettéhasadása volna az eredménye. Nagy nemzetek sem 
engedhetik meg maguknak bűnhődés nélkül azt, hogy az iskolát elválasszák a templom-
tól, a tanítót a vallástól, az iskolakönyvet a katekizmustól. Egész nemzedékek ferde 
nevelése, lelki elfajulása volna az eredmény. A magyar pedagógiában pedig ez az ellen-
tét egyenesen katasztrofális volna. Megsebzett, megcsonkított maroknyi nép lelki és 
szellemi vezetésének úgy kell összeforrnia, hogy azt erőszakkal se lehessen kettéválasz-
tani, különben pusztulás a vége. 

Ezt az elvi harmonikus irányítást biztosítják ugyan a magyar iskolatörvények, de 
gyakorlatban is a legbensőbb, legszentebb harmóniának kell uralkodnia^ a nevelés két 
tényezője között. Hatalmi vetélkedés, féltékenység, irigység, tapintatlanság, szeretetlen-
ség szelleme legyen távol mindkét részről s ne verjen éket közéjük. Forrassza őket egybe 
az a szilárd meggyőződés, hogy a haza jövő sorsának egyengetése az ő kezükbe van 
letéve. A magyar falu a nemes hagyományok földje: a hazai rög, a benne porladó ősök, 
a keresztény hit, erkölcs és szokások szeretetének ezer év viszontagságos történetével és 
a hazáért kiontott vér pírjával megszentelt földje. 

A görög hitrege szerint Anteusz kemény viadalt vívott Herkulessízel, de valahány-
szor Herkulesz földhöz vágta Anteuszt, ez újidt erővel állott talpra, mert érintkezett a 
földdel, édesanyjával, Gaeával, akitől erőt s biztatást nyert. A magyar falunak ez a 
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szerepe a magyar létért és életért való küzdelemben. Csak akkor tudunk újult erővel 
talpraállni, ha mennél gyakrabban érintkezünk az édes anyafölddel, a faluval s annak 
haza- s nemzetfenntartó, vallást, erkölcsöt fakasztó erényeivel, ha ezekből merítünk erőt 
a küzdelemhez. 

Jelen időkben, mikor az emberiség legszentebb javait, az emberi kultúra igazi érté-
keit elpusztítani kívánó ördögi gonoszság most már több oldalról vésszel fenyegeti Euró-
pát, a bethlehemi kisded intelme s üzenete kétszeres kötelezettséget ró a magyar tanítóra. 
Az Egyház és a Haza elvárja, hogy a tanító, mint ezen értékek s kincsek őre, megteszi 

kötelességét. A tanító valláserkölcsöt fenntartó s kultúrát s a magyar haza szeretetét 
terjesztő munkája nehéz és felelősségteljes munka. De eredménye áldást fakaszt a tanító 
egyéni, családi életére és a haza szebb hajnalhasadásának záloga. A lélekkel megtett 
munka boldogító tudata, a lelkiismeret békéje s elismerése, az a tudat, hogy bizalommal 
léphet majd Isten ítélőszéke elé, a földi élet legszebb jutalma. Deák Ferenc^ mondotta: 

„Nem a szegény, hanem csak az előttem a szerencsétlen s megvetést érdemlő, aki öntet-
teiért lelkében megnyugvást nem talál." A másik jutalom a nemzet hálája. Bismarck 
1870-i porosz-francia háború sikerét a porosz iskolamestereknek tulajdonította. A jövő 
magyar nemzedék szellemi és lelki felkészültségét, mely nélkül az európai népek szín-
padáról letarol minket a legkisebb veszély, csak a magyar tanítóság lelkiismeretes, oda-
adó munkájától s Isten kegyelmétől várhatjuk. 

A bethlehemi kisded kegyelmi ereje öntsön bizalmat, munkakedvet, áldozatkészséget, 
karácsonyi tiszta békét a magyar falu derék tanítóinak. A bethlehemi csillag fénye vezesse 
a napkeleti bölcsekhez hasonlóan a magyar tanítókat Istenhez, minden igazság, jóság 
s boldogság kútforrásához! 

Madonna Szent Annával 
és a kis Jézussal. 
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A Z O R S Z Á G O S F E L S Ő O K T A T Á S I 
K O M G B E S S Z Ü Ü 

Rendkívüli érdeklődés mellett nyitotta meg 
december hó 10-én Horthy Miklós kormányzó az 
Országos Felsőoktatási Kongresszust. A meg-
nyitó ünnepségen József főherceg és Serédi 
Jusztinián bíboros hercegprímás vezetésével 
megjelent a magyar tudományos, politikai és 
társadalmi élet színe, java. A kormányzót Hó-
man Bálint kultuszminiszter, Szily Kálmán 
államtitkár, Tasnády Nagy András ál lamtitkár 
és Mártonffy Károly osztálytanácsos, a kon-. 
gresszus főti tkára fogadta. Horthy Miklós kor-
mányzó a kongresszust a következő beszéddel 
nyitotta ineg. 

Az 1935. évi április hó 27-ére egybehívott or-
szággyűlés megnyitása alkalmával rámutattam, 
hogy a magyar művelődéspolitika központi kér-
dése a nemzetnevelési intézmények reformja és 
ugyanakkor kifejezést adtam kívánságomnak, 
hogy e reformok végrehajtása során törvény-

Horthy Miklós, Magyarország kormányzója meg-
nyitja az Országos Felsőoktatási Kongresszust. 

javaslatot várok a kormánytól a főiskolai okta-
tás korszerű újjászervezéséről. 

Megelégedéssel és örömmel vettem ezért tudo-
mást a vallás- és közoktatásügyi miniszter azon 
elhatározásáról, amellyel a főiskolai oktatás kér-
déseinek megvitatására és tisztázására Országos 
Felsőoktatási Kongresszust hívot t össze. 

A világháború óta elsőízben gyűltek egybe e 
kongresszuson a magyar egyetemek tanárai és 
a felsőoktatás kérdésének más elméleti és gya-
korlat i szakértői, hogy megvitassák, miként le-
hessen a tudomány művelését és a magyar i f j ú -
ság egyetemi oktatását a nemzet szellemi és er-
kölcsi erőinek fokozására az eddiginél is na-
gyobb mértékben gyümölcsöztetnünk. 

De elsőízben nyilatkoznak meg nyilvános tár-
gyalás során az egyes kormányzati ágak vezető-
férfiai is, hogy a főiskolai neveléssel és oktatás-
sal kapcsolatos kívánságaikat előadják. 

A kongresszus foglalkozni fog valamennyi 
tudományszak sa já tos problémáival: a jogi ok-
tatás reformjával , a közigazgatási tisztviselők 
képzésével, az orvos-, mérnök- és tanárképzés 
kérd áseivel. Megvitatja, miképen lehet a jellem-
es öntudatképzés szempontjait, az állampolgári 
nevelés követelményeit és az et ikus életfelfogást 
az egyetemi oktatás keretében érvényesíteni. 
Megvitatja az általános egyetemi kérdéseket és 
a mindannyiunknak sok gondot okozó diákszo-
ciális problémát. Vita t á rgyává teszi az egye-
temi testnevelés és az i f júsági egészségügy nagy 
kérdéseit is. 

A tárgyalások során az egyetem örök célját 
— a tudományos kutatást, a tudományok 
előbb re vitelét, fejlesztését, továbbadását és ter-
jesztését — mindig szem előtt ta r tva , az egybe-
gyűltek azt sem felejthetik, hogy az egyetem 
feladata nemcsak ismeretközlés, hanem a nemzet 
nagy céljainak felismerésére és szolgálatára 
mindig kész és különösképen alkalmas, erős ma-
gyar nemzedékek nevelése. 

Remélem, hogy az elmélet és gyakorlat embe-
reinek ez a nagy találkozója s szellemi mérkő-
zése áldásos eredményeket fog hozni. 

Ebben a reményben üdvözlöm az Országos 
Felsőoktatási Kongresszus résztvevőit, tanácsko-
zásaikra Isten áldását kérem és a kongresszust 
megnyitom. 

Hóman Bálint kultuszminiszter 
a felsőoktatás reformjáról 

Hóman Bálint vallás- ós közoktatásügyi mi-
niszter mondotta el ezután beszédét. Megköszönte 
a kormányzónak a megjelenését és az i rányt -
szabó szózatot s ígéretet tett, hogy a kongresz-
szus a legnagyobb szeretettel foglalkozik a felső-
oktatás sorsdöntő kérdéseivel. Üdvözölte ezután 
a főhercegeket, a bíboros hercegprímást és a 
löbbi megjelent előkelőséget, majd a főiskolai 
oktatás most előkészítés alat t álló reformjáról 
szólott: 
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Reformról és reformpolit ikáról szólva, e sza-
vakat mindig eredeti és igazi értelmükben hasz-
nálom. Nem a multat megtagadó forradalmi új í-
tásokra, hanem a történeti fejlődésből önként 

A nemzeti művelődésnek, mint az egyéni mű* 
veltségnek is, egyenrangú tényezői a tudás és 
erkölcs. A művelődés színvonalát és értékét is 
együttesen határozza meg a birtokállományához 

Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 
megnyitó beszédét mondja 
az Országos Felsőoktatási 
Kongresszuson. 

következő és a realitásokhoz igazodó újjászerve-
zésre gondolok. Bevált rendszereket és történeti-
leg kialakult szervezeteket nem kívánok idegen 
minták vagy egyéni elgondolások nyomán in-
dulva, újakkal helyettesíteni. Nincs szándékom-
ban idegen ideológiák és célkitűzések, ki nem 
I>róbált rendszerek és formák kritikátlan átülte-
tése. A hagyományok tiszteletbentartásával, nem-
zetnevelési rendszerünk és szervezeteink korunk 
igényeinek is megfelelő, életképes elemeinek ép-
ségben tar tásával törekszem e rendszer avult 
elemeinek, e szervezetek avult formaságainak 
kiküszöbölésére, a meglevő fogyatékosságok, hi-
bák, bajok, sérelmek orvoslására. Nem bontani 
és ú ja t építeni, hanem csak felülvizsgálni, javí-
tani, továbbépíteni, tökéletesíteni kívánok s en-
nek eszközét nem a mindenáron való újításban 
látom. Sőt, ha valahol ennek szükségét látom, 
elfeledett, régi, de ma is helyes és korszerű el-
gondolások, elvek, formák felelevenítésétől sem 
riadok vissza. í gy tettem, mikor közgyűjtemé-
nyeink önkormányzatát a Magyar Nemzeti Mú-
zeum történeti t a l a já ra telepítettem vissza, mi-
kor a középiskolát az egységes középiskola évtize-
dekkel ezelőtt megtagadott elve a lapján szervez-
tem át, mikor a közoktatásügyi igazgatás terén 
az összes alsóbb- és középfokú iskolatípusokat 
egybefoglaló nagy tankerületek régi rendszeré-
hez tértem vissza. É9 így teszek, amikor az okta-
tás egész területén érvényt kívánok és fogok 
szerezni az utóbbi évtizedekben fokozatosan el-
halványult nevelő gondolatnak, az erkölcsi és vi-
lágnézeti nevelés nemzeti érdekű szempontjai-
nak. Felsőoktatásunk reformja 6orán is ezen az 
óton kívánok haladni. 

tartozó értelmi és erkölcsi értékek minősége ée 
terjedelme, az értelmi és világnézeti tartalom. 
Ehhez képest a műveltségosztó intézményekben 
is biztosítanunk kell az ér te lmi és erkölcsi té-
nyező, a tanító- és nevelőszempont teljes egyen-
súlyát, a X I X . század materiál is szellemének és 
specializáló irányának következményeképen az 
egyoldalú szakismeretközlés mellett már -már 
egészen hát térbe szorult nevelőgondolat érvénye-
sülését. 

Korunk világnézeti és erkölcsi válsága a nyo-
mában j á ró társadalmi válsággal együt t nem 
kis részben éppen a nemzetnevelés i rányadó 
szempontjainak teljes elhanyagolására vezet-
hető vissza. 

Az egyetem kétségenkívül tudományos intéz-
mény, de célkitűzéseiben a hangsúly mégis az 
oktató célon van. Az egyetemnek hármas oktató 
feladata van : az alsóbbfokú iskolában folyó ál-
lampolgári nevelés betetőzése, a középiskolában 
szerzett műveltség szakműveltséggel való kiegé-
szítése ée a tudósképzés. Az egyetem csak akkor 
felelhet meg hivatásának, ha feladatát mind a 
három i rányban tökéletesen megoldja. 

Az egyetem, mint a tudomány művelésére, fej-
lesztésére és továbbadására hivatott intézmény, 
nem nélkülözheti a szabadságot, minden tudo-
mányos munka éltető elemét. Ezt a szabadságot 
biztosítja számára az ősi jogszokásban gyöke-
rező önkormányzata s az 1848 : X I X törvény-
cikkben és a későbbi egyetemi törvényekben is 
biztosított tanszabadság rendszere. Az önkor-
mányzat és a tanszabadság alapvető elveihez te-
hát továbbra is ragaszkodnunk kell. Másfelől 
azonban gondoskodnunk kell, hogy az önkor-
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mányzati hatóságok a legnagyobb lelkiismeretes-
séggel lássák el a ha táskörükbe tartozó közfunk-
ciókat, ügyintéző, igazgatási, i rányí tó és ellen-
őrző' feladatukat és továbbra is biztosítanunk 
kell az állami felügyeletet gyakorló vallás- és 
közoktatásügyi miniszter törvényes alapon 
nyugvó felügyeleti jogát és hatáskörét. 

A tanszabadság tekintetében az egyetem kény-
telén volt bizonyos engedményeket tenni a gya-
korlati szempontoknak. Nevelőmunkáját össz-
hangba kell hozni a középiskola nevelőmunkájá-
val. Ezekbén a kérdésekben sokat várok a kon-
gresszus munkájától. A felsőoktatási reformról 
inost semmit nem mondhatok, mert csak az egész 
tárgyalási anyag ós a_ szakértő-javaslatok isme-
retében foglalok véglegesen állást. A szakértő-
javaslatok kidolgozására az Országos Felsőokta-
tási Tanács hivatott. A kongresszusnak nem le-
het célja perdöntő határozatok hozatala. Csupán 
anyagszolgáltatás a törvényelőkészítés munká-
jához- Feladata a problémák felvetése és meg-
oldási módozatainak többoldalú megvitatása. 
A kongresszuson mindenki a s a j á t felfogásának 
tolmácsa. Végül üdvözölte a miniszter a magyar 
egyetemi ifjúságot, amelynek a nemzet egyete-
mes érdekeivel összeegyeztethető jogos kívánsá-
gait a reform során a legfigyelmesebb gonddal 
fogja mérlegelni. 

Hóman Bálint miniszter beszéde után Kornis 
Gyula tartott előadást „Az egyetemi oktatás fő-

kérdései" címmel. Előadásában hangoztatta, 
hogy az egyetem olyan intézmény, amelynek 
célja a tudományok fejlesztése. Munkájának 
anyagi feltételei is vannak. Az ú j egyetemi be-
raházásoknak a költségvetésben való biztosítása 
már elodázhatatlan. Az egyetemi tanítás és a tu-
dományos kuta tás kettéválasztása szerinte nem 
egészséges gondolat. A taní tás során több érint-
kezésre van szükség a tanárok és a hallgatók 
között. Az egyetem ezenkívül előkészítő intéz-
mény az egyes élethivatásokra. Ez a feladat nem 
ellenkezik az egyetem eszmei lényegével. Tudo-
mány és élet között csak látszólag nincs közvet-
len kapcsolat, a mélyebb háttérben összetartoz-
nak. Nem szabad kiélezni a tudósképzés és a 
hivatásokra való képzés közötti ellentétet. 
A mohó gyakorlat i kultúrpolitika és az olyan re-
formjavaslat , amely a tiszta teóriát felesleges-
nek tar t ja , káros. Ebben az esetben a nemzet ve-
zető rétege magasabbrendű elvi tudás nélkül nőne 
fel s mesteremberek i rány í tanák a nemzet éle-
tét. A tudományr művelő ereje éppen abban áll, 
hogy az elmét az egyestől az általánoshoz, az 
egészhez vezeti. 

Végül Imre Sándor egyetemi tanár tar tot t elő-
adást az egyTeterii nevelő feladatai címmel. 

A tárgyalások további során a Kongresszus 
a főiskolai oktatás egész területére kiható kérdé-
sekkel foglalkozott. 

l e i g y i : l b a r á t s á g , m a g y a r d i c s ő s é g 
(Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király halálának három és félszázados évfordulóján) 

A magyar nemzetnek ismét ünnepi érzéseket 
keltő emléke szállt el fölöttünk a közelmúlt 11a 
pókban. Kegyelettel gondolt r á minden művelt 
magyar ember, s a történeti öntudat fontossá-
gától áthatott miniszterünk rendelete a lapján 
az iskola is ünnepiesen megemlékezett arról , 
hogy ez év decemberének 12. nap ján volt há-
rom és félszázados évfordulója Erdély első vá-
lasztott fejedelme: Báthory Is tván, a későbbi 
nagy lengyel k i rá ly halálának. 

Mikor 250 évvel ezelőtt Budavér visszavételé-
vel megindult a török uralomnak fölszámolása 
hazánk véráztatta földjén, akkor Erdély dicső 
fejedelme s Lengyelország nagy uralkodója 
már száz év óta örök pihenőre tér t a lengyel 
királyok nagyszerű temetkező helyén a krakkói 
Wawel székesegyházának sírkápolnájában. 
Száz évig aludták már vele sír i álmukat nagy-
jelentőségű fejedelmi tervei, hadvezéri és ál-
lamférf iú i eszméi, melyeknek mélyén először 

jelentkezett európai nagyságában a török iga 
letörésének, az ozmánok kiűzésének hata lmas 
gondolata. Fá jda lom és nagy k á r egész Európa 
történetében, hogy e titkos te rvét férfikora de-
lén bekövetkezett korai halála miat t megvaló-
s í tan i nem tudta. 

Bá thory Is tvánnak, nemzetsége e legkiválóbb 
t ag j ának korai ha lá lá t azonban nemcsak török 
po l i t iká ja emlékéért f á j l a lha t j a nemzetünk, 

hanem mindazon nagyszerű férfias uralkodói 
erényeknek időelőtti e lmúlása miatt is, melyek 
őt korának egyik legnagyobb és legtiszteltebb 
fejedelmévé avatták. 

Emléke tiszta glóriafényben ragyog nemzeti 
történelmünk egén, s mélyen bevésődött a ma-
gyarság szívébe. Megragadta nemcsak a törté-
netírás múzsájának figyelmét, hanem az elbe-
szélő költészetét is. Ki ne ismerné Gyulai Pál-
nak híres szép balladájából, a Pókainé-bó\ 
Báthory Istvánnak, a trónralépő és t rónjá t 
kezdetben fegyveres kézzel védelmezni kény-
szerülő f ia ta l fejedelemnek komor és kemény 
alakját? A költő első p i l lantásra nem tünteti 
fel őt kedvező színben. Ügy lát juk meg őt, mint 
aki a szentpáli csatában legyőzvén ellene tá-
madt vetélytársát , keményen és kérlelhetetlenül 
ítélkezik a pártütők felett . „Trónján ül Báthory, 
Erdély fejedelme, szívében aluszik i rga lma s 
kegyelme; de harag ja ébren, bosszúja szomjú 
még, büszke homlokáról odavan a fönség." Vi-
gasztaló azonban ekkor is eiós fejedelmi öntu-
data: „Nem vagyok fes te t t kép, nem leszek 
gyermekbáb, fejedelemmé tőn Isten s Erdély-
ország." Ez az öntudat azután a béke olajágá-
nak kivirul ásakor nagyszerű tettekre ós nagy 
dolgok alkotására h ív j a el őt. 

Erdélynek s lengyel k i rá ly létére is a maga 
magyar nemzetének jövendője fölött töprengő, 
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aggódó, bölcs és nagy fejedelemként s kiválóan 
nemes jellemű emberként l á t juk őt viszont 
szépirodalmunknak egy másik klasszikus és 
örökéletű remekművében, Kemény Zsigmondnak 
Gyulai Pál c. regényében, melynél szebb jel-
lemzését e hatalma« egyéniségnek hiába keres-
nők a róla szóló, egyébként méltat lanul szegé-
nyes tudományos történeti irodalomban. A re-
gényíró abban a jelenetben muta t j a be nekünk 
Báthory István kirá lyi alakját , mikor — már 
élete végső napjaiban, elbetegesedve és közeli 
halálát érezve — az iirdélyi fejedelmi székben 
utódának, Báthory Zsigmondnak arcképéből kí-
ván ja kiolvasni annak jellembeli tulajdonságait . 
Íme, költészetünknek egy kiváló műalkotásában 
az előrelátó, pompás emberismerő és lélekolvasó, 
nagy tapasztalatok mellett a legszebb uralkodói 
erényekkel bíró, rokonszenves fé r f iú alakja így 
békít ki bennünket az i f j abb korában kissé 
keményszívűnek mutatkozott királyi egyéni-
séggel. 

E híres költői jel lemrajzok mellett nem hall-
gatható el azonban, hogy a magyar történet-
írás adós még.e nagy fér f iúnak méltó és meg-
felelő értékű tudományos élet- és jellemrajzá-
val. S ezt eléggé csodálatos mulasztásnak kell 
ta r tanunk főképen azért, mert Báthory István-
ban olyan egyéniséget adott a sors nemzetünk-
nek, ki nemcsak a maga korában szerzett dicső-
séget Európaszerte a magyar névnek, hanem az 
erdélyi magyarság és a lengyel nemzet sorsá-
nak intézésében, nagyhatású diplomáciai tevé-
kenységével, mellyel barátokat gyű j tö t t Magyar-
ország részére a nemzetek és népek akkori tár-
sadalmában, olyan fényes uralkodói tulajdon-
ságokat s olyan nemes emberi erényeket tanú-
sított, hogy vonzó példájuk és emlékük ma is 
építő erőnek bizonyulhat Magyarország jövendő 
sorsának kialakításában. 

Mikor a Szapolyay-család utolsó királyi tag-
jának, János Zsigmondnak halála után, 1571-ben 
ú j fejedelmet kellett választania Erdélynek, a 
rendek többsége rövid tétovázás és gondolkozás 
után a r ra a meggyőződésre jutott , hogy a két 
európai hatalom, Bécs és Konstantinápoly közt 
malomkő gyanánt őrlődő magyar hazát nagyobb 
veszély fenyegeti a törökség, mint a bécsi ud-
var részéről s azért olyan főurat óhajtottak és 
választottak meg közakarat tal uralkodójuknak 
Báthory István személyében, aki t születési és 
személyi érdemek a bécsi udvar jelöltje, Békési 
Gáspár fölé emeltek. A rendek választása igen 
szerencsés volt, mert Báthory Is tván egyéni-
sége alkalmas volt. mindkét fe ladat megoldá-
sára, mik az líj fejedelemre vár tak . Konszoli-
dálni kellett az országot s kiengesztelni Miksát, 
a nyugat i országrésznek reményeiben és aspirá-
cióiban csalódott Habsburg-királyát . Ezt min-
denki tudta s azért főleg az a biztosíték idézte 
elő a rendek egyetértését Báthory megválasz-
tásában, melyet diplomáciai tevékenysége és 
egész előélete nyúj to t t . 

A Békési Gáspár lázadásának leverésekor ta-
núsított hadvezéri képességei, ki tűnő tiizéri is-
meretei, utána következett keménysége és az 
első napokban való kérlelhetetlensége a bünte-

tésben, mindezek az erőskezű fejedelem jelle-
mét, tehát tagadhatat lanul uralkodói jellem-
vonásokat t á r t ak a világ elé. Báthory t rónja 
meg volt szilárdítva, az ellenpárt földig alázva, 
leverve, semmivé téve. S még következményei-
ben is fontos volt a diadal. A hűbéri viszony 
Miksa i rányában, melynek eddig sem volt ér-
telme, lényegében megsemmisült és E rdé ly ön-
állósága — bá r török véduraság alatt — bevég-
zett ténnyé vál t . 

Báthory Is tvánnal valóban legelsőiangú fért 
fiú jutott va lahára ura lomra a Hunyadi Mátyás 
halála óta sokat gyötrődő ország keleti részé-i 
ben. Képzett, tanult fér f iú volt, akit a padovai 
egyetemen is nagyon megbecsültek. De nemcsak 
tanulmányaiban volt kiváló, hanem min t had-
vezér és á l lamférf iú is. Vitézsége, gondossága, 
bölcsesége lehetővé tette az önálló Erdély föl-
lendülését, mer t bár a török porta is az ő párt-
j á r a állott, jó viszonyba lépett az ország nyu-
gati részeinek urával, Magyarország királyával , 
aki előtt bölcs és diplomata ügyességre valló 
elhatározással letette a hűségi esküt, de a porta 
i ránt is megfelelt kötelezettségének. Nem volt 
ez elítélendő kétszínűség. Csak reálpoli t ikát 
követett, mikor így viselkedett s bár szívében 
egyként óha j to t ta a magyarság részére az oszt-
rák uralom elhárítását és a töröknek hazánk 
földjéről való kiűzését, mégis a döntő óra el-
érkeztéig megőrizni törekedett a békés érintke-
zést mindkét irányban. I t t a nagy tanulság, 
melyet a mi korszakunk s a mi generációnk 
Báthory I s tvánnak és nagyszerű pol i t ikájának 
kitűnő példájából levonhat. 

Emellett igen jól és szerencsésen intézte a 
kormányzásnak és belső rendnek ügyeit , ha 
kellett kemény kézzel, a székelyek túlzó jogait 
is csökkentve, a rakoncátlan hajdúságot is meg-
fékezve. Örök dicsősége a magyarságnak, hogy 
mindezek következtében Báthory Is tván hely-
zete az európai politikában is lényegesen emel-
kedett s módjában volt a lengyel barátságot , 
mely Nagy L a j o s királyunk óta, az ő 12 évi len-
gyel királysága s leányának, Hedvignek király-
női uralma révén, állandóan kísérte nemzetün-
ket, még jobban elmélyíteni, szilárdabbá és 
szorosabbá tenni . Erdély kormányzásában négy 
éven át tanúsí to t t kiváló uralkodói tevékeny-
sége álapján a Jagello-ház kihalása után, 1575. 
december 14-én a lengyelek őt választották meg 
királyukká. Megválasztását régibb és tervezett 
újabb lengyel rokoni kapcsolatok, főleg azon-
ban személyi kiválósága s emberi jelességei 
biztosították, másrészt az a körülmény is, hogy 
jó katolikus létére is vallási téren rendkívül 
türelmesnek bizonyult. A lengyel trónon is csak-
hamar oly nagy tekintélyre tett szert, hogy az 
örökké nyugta lan lengyel nemzetet rendre t u d t a 
szoktatni. Ála t ta Lengyelország az itt-ott je-
lentkező belső zavarok ellenére is visszanyerte 
vezető szerepét, Kelet-Európában. Kemény kéz 
kellett ehhez, de ő, ki nagy csatákban szétverte 
a lengyel nemzet függetlenségét fenyegető Ret-
tenetes Ivánnak orosz hadseregét s ezzel hal-
hatat lan érdemeket szerzett Lengyelország fenn-
maradása körül , bár ha ta lmát a féktelen len-
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gyei nemességgel szemben csak nehezen tud ta 
megszilárdítani, végül mégis csak megbirkózott 
a belső bajokkal. A kemény ura lmat nehéz szív-
vel, de józan ésszel mégis csak eltűrő lengye-
lek, kik szinte úgy megúnták őt s kemény kezét 
és akaratát , mint annak idején a magyar u rak 
Mátyás királyét, azt mondták róla később, 
őszintén megsiratva halálát, hogy kár volt meg-
születnie, de ha már megszületett, örökké kei-
lett volna élnie, mer t naggyá és hatalmassá 
tet te a lengyel királyságot s uralkodói cseleke-
deteivel a lengyel nemzet igazi hálá já t és 
nagyrabecsülését érdemelte ki. Lengyelország 
Báthory Istvánban ma is egyik legnagyobb ki-
rá lyá t tiszteli, amit a lengyel földön ez alka-
lomból lezajló hivatalos ünnepségek is bizonyí-
tanak. 

Erdélyre nézve a Báthorynak Krakkóba köl-
tözése utáni időben, a XVI. század vége felé 
mind zavarosabbá váló korszakban szerencse 
volt — ha csak rövid ideig, egy évtizedig ta r -
tot t is — az, hogy Erdély t rónjáról , ha eleinte 
szándékában volt is, tulajdonképen sohasem 
mondott le. Mint lengyel király is megtartot ta 
befolyását a magyar ügyekre, amennyiben báty-
ját , Kristófot rendelte helytartójául . Ö ha tá-
rozta meg az elveket, ő jelölte ki az i rányt , 
melyben haladni kellett, ő döntött fontos és 
kényesebb természetű ügyekben az országnak 
akár belső, akár külső ügyeire vonatkozólag. 
A kolozsvári iskolának évi 1000 aranyat ju t t a -
tott a szászok pénzéből, viszont a szászok kivált-
ságos helyzetét végleg biztosította e magának 
az országnak kormányzásában is — utóda, az 
akkor még csak 11 éves Zsigmond helyett — 
lényeges módosításokat rendelt el. Nincs benne 
kétség, hogy Erdély a Báthory-uralonmak ebben 
a korszakában nem volt független, be volt fogva 
a lengyel király szekerébe — úgymond Szekfű 
Gyula —, a lengyel király azonban a szekerét 
Erdély érdekeit fél tő gondossággal i rányítot ta . 

Bá thory István a lengyel trónon is megmaradt 
magyarnak és megmaradt erdélyinek. Minden 
lengyel gondja mellett is folyton a magyarság 
sorsán töprenkedett. Tisztában volt azzal, hogy 
Erdély önmagában nem lehet lé t formája a ma-
gyarságnak s a magyar sors nem kapcsolható 
be Erdély szűk kereteibe. Ö volt az első, ki az 
erdélyi-magyar-török problémát végiggondolta 
s tudta, hogy Erdélynek egyetlen lehetősége 
van az életre s ez: a magyarságban való fel-
olvadás, a Magyarországhoz való visszatérés, 
amit később 1848-tól kezdve uniónak neveztünk. 
Ezért lett volna haj landó Báthory az egyesí-
tésre saját személyében, mondván: „Bizony 
halálommal is kész volnék megpecsételni az éri 
hazámhoz való szeretetemet." 

Lengyelországba távozásakor az erdélyi ren-
dek sajnálat tal vál tak meg személyétől, mer t 
sok okuk volt, hogy Báthorynak „közöttük való 
létét, megmaradását felette igen kívánnák", de 
azért ebben is a nemzet dicsőségét iá t ták és 
szemlélték. Tavasz kezdetével fényes kísérettel, 
négyezer jó válogatot t magyar és székely vitéz-
zel, kik — a jó Szalárdi János krónikája sze-
r in t — azután is, tíz évig vele maradtak „mind 

hadakozásiban, mind békés állapotiban nagy 
hűséggel", el is utazott ú j királyságába. Május 
1-én megkoronázták, e l foglal ta a lengyel trónt 
és uralkodói babóraihoz csakhamar ú j dicső 
koszorúkat fűzött. 

Éppen lengyel dicsőségének ezekben az évei-
ben tett azonban olyan intézkedéseket, melyek 
Erdély hitbeli és művelődési életére nézve nagy-
jelentőségűek voltak. Mikor a protestantizmus 
diadalmas előretörése fo ly tán már-már veszély 
fenyegette a katolicizmusnak még puszta fenn-
maradásá t is a bérces kis hazában, Báthory 
István 1579-ben két háza t is alapított a jezsuita-
rend t ag j a i számára Kolozsvárt és Gyulafehér-
várott, kik egy ideig, Bá thory Zsigmond alatt 
történt kiűzetésükig, tényleg nagy s ikerrel mű-
ködtek a katolikus va l lás védelmében és ter-
jesztésében s Erdély h a t á r a i közötti fönnmara-
dásának biztosításában. 

Élete utolsó éveiben az addigiaknál is na-
gyobb terveket forgato t t hatalmas elméjében, 
melyekkel nagy politikai és diplomáciai képes-
ségeinek adta újabb bizonyságát és annak a 
törekvésnek is, hogy a magyarság dicső szere-
pét biztosítsa Európában. Unokaöccsét, Zsig-
mondot magyar királ lyá, unokanővérének, Gri-
zeldisznek férjét , Zamojszki János lengyel kan-
cellárt pedig Erdély fejedelmévé szerette volna 
tenni, hogy i lyenformán hatalmi tömböt alkos-
son a török és német törekvések ellen. Tudjuk 
azt is, hogy utolsó idejé t egészen a török had-
járat, a szultán Európából való kiűzésének ha-
talmas te rve foglalta el. Könnyű dolog ma fan-
tasztikusnak nevezni e tervezge tétét, de akkor, 
Lengyelország nagyszerű hadi erejére támasz-
kodva, nem lett volna kilátástalan kezdemény, 
ha Bá thory István még néhány évig életben 
marad. 

Más alkalommal az a terv is fölmerül t gon-
dolatában, hogy Zsigmondnak a lengyel koro-
nát is megszerzi, — b á r mikor arcképét meg-
látta, elborult s balsejtelmekkel mondta, hogy 
semmi sincs benne a Báthory-vonásokból. „Oh, 
hogy nekem e kép nem tetszik, nem tetszik!" 

Elhúnytával azonban ezek a nagy álmok mind 
dugába dőltek s a magya r ság nagy f i ának halá-
lában egy nagyszerű magyar hegemónia áb-
ránd jának elmúlását is sirathatta. 

Báthory István halála — 350 évvel ezelőtt — 
magára Erdélyre is nagy csapás volt. Bölcs 
mérséklete, határozott erélye, míg élt, minden 
pártküzdelmet elnyomott, minden szenvedélyt 
fékentar to t t s benne a nemzetnek olyan erős-
lelkű f i a szállt korai s ír jába, aminőt ezer év 
alatt is keveset küldöt t a sors a magyarság 
javára és dicsőségére. 

Vitézségéhez, bölcseségéhez, uralkodói láng-
elméjéhez nemes ember i erények is hozzájárul-
tak, melyek az utókor tiszteletét és becsülését 
még inkább fokozták i ránta . Bölcs megértés és 
nemeslelkű megbocsátás a bűnösnek, mint Bé-
kési Gáspárnak és a költő Balassa Bálintnak, 
egykori ellenfeleinek esetében, kiket később leg-
bensőbb híveivé fogadott , — családi érzései, 
melyek nyomán pár t fogásával és adományozá-
saival a már korábban is tekintélyes Báthory-
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család hatalmát óriásilag megnövelte, — vallási 
türelme, mit azzal bizonyított, hogy bár jó kato-
likus volt, az ellenreformáció megindulásakor 
mégsem engedett lábrakapni semmiféle üldözést 
más felekezetek ellen, — fajszeretete, mellyel 
lengyel király korában is minden magyar kato-
ná j ának hőstetteit ismerte és jutalmazta, — 
szociális érzéke, mellyel a háborúban megrok-
kant, szenvedő és nyomorgó honf i társa i t meg-
segí tet te : mind olyan tulajdonságok, melyek 
kétszeresen nagynak muta t j ák királyi alakját 
az utókor tisztelete előtt. 

Pedig Báthory I s tván „mindenkor szerény 
volt sa já t erényei iránt", — mondja Kemény 
Zsigmond az öregedő lengyel ki rá ly jellemzé-
sében. — „Lengyel ki rá l lyá választását mindig 
történetes körülményeknek tulajdoní tot ta . Rit-
kán hozta föl győzedelmeit és diplomáciai 
ügyességét. A hízelgőket, kik kormányzását ma-
gasztalták, sohasem mozdította elő. Békén tűrte 
az országgyűléseken rendszabályainak óosárlá-
sát és indulatos jellemének rendítő erélyét nem 
a másvéleményűek, hanem a zavart keltők ül-
dözésére fordította. Szívesen értekezett ugyan 
takt ikájáról , mely a támaszkodási pontok óva-
tos kiválasztásában volt eredeti és biztos, öröm-
mel magyaráz ta az ál ta la föltalált tűzgolyók 
készítése t i tkai t s alkalmazásuk hasznát, azon-
ban mindig csupán értelmes vezérek és szak-
tudósok előtt s legkisebb árnyéka nélkül a kö-
vetelésnek és gőgnek. Csak egy kérdés vala, 

melyben büszkébb volt Coriolánnál, ez csa lád ja 
h í re és ódonsága volt. Ö mindig inkább volt 
Báthory, mint lengyel király; inkább oligarcha, 
mint fenség." „Tetteinek és erényeinek h í re be-
töltötte a világot, de még sokkal nagyobbakat 
forgatot t agyában, midőn utóiérte a halál", — 
í r j a róla az egykorú történetírás. 

A babérágnak, mely emlékét övezi, egyik leg-
szebb levele azonban azt az érdemét illeti, me-
lyet az ősi magyar—lengyel barátságnak, e test-
vér i kapcsolatnak felúj í tásával és elmélyítésé-
vel szerzett. A magyar és a lengyel nemzet 
mostani szívélyes jó viszonyában éltető erő ma 
is az a gondolat, hogy Báthory Is tván az egyik 
lehetőséget a magában meg nem álló Erdé ly 
számára a lengyel kapcsolatban látta. Voltak 
pillanatai, mikor ezt akar ta állandósítani, a 
lengyellel kötendő barátságot, azzal a nemzet-
tel, „mely — az ő szavaival élve — mindenkor 
nagy szeretetet mutatot t a mi nemzetünkhöz." 

í m e a nagy f é r f i ú élete és jelleme minden ol-
dalról megvilágítva, a legnagyobb magyar em-
berek egyikéé, kinek kiváló államférfiúi dicső 
hadvezéri, nemesveretű emberi s érdemekben 
oly gazdag uralkodói munkásságához a leg-
szebb emlékek fűződnek. Azért a megemlékezés 
ünnepi pillanatai során hazánk e nagy fé r f iá -
nak s a lengyel barátság és magyar dicsőség 
kapcsolatának emlékét a m a g y a r i f júság előtt 
is kegyelettel megőrizni nekünk tanítóknak és 
tanároknak egyik legszebb kötelességünk. 

H l A Z í n i s ÉH O L V A Ü Á Ü ?* 
í r t a : Dr. MADZSAR IMRE 

Szenteljünk némi időt és fáradságot annak a 
kérdésnek a megoldására, hogy mi is voltaképen 
az írás és az olvasás. Vagyis próbáljuk meg nem 
csupán külsőleges leírással jellemezni, de lénye-
gében meghatározni, legbensőbb magvában meg-
ragadni azt a mindennapi, közönséges művele-
tet, amelyet írásnak, és azt, amelyet olvasásnak 
nevezünk. A kettő egymással korrelativ viszony-
ban áll. 

Plátó szerint a bölcselkedés forrása és kiinduló-
pontja a csodálkozás. Valóban, a különös és 
meglepő dolgok alkalmasak leginkább arra, hogy 
figyelmünket megragadják, magukra vonják és 
ezzel kapcsolatban a maguk mivoltáról való el-
mélkedésre késztessenek. Azonban a fejlődés ma-
gasabb fokán, akkor, amikor az ilyen bölcselő 
elmélkedés ós vizsgálódás már az embereknek, 
vagy legalább is az emberek egy bizonyos ré-
szének, általános szokása lett, kiterjeszti figyel-
mét az egyszerű, mindennapi esetekre is, — sőt 
fölfedezi, hogy ez utóbbiak talán még titokzato-
sabbak, még csodásabbak, mint azok, amelyek ezt 
magukról mintegy első tekintetre hirdetik vagy 
elárulják. Nem csodálatos dolog-e már az is, 
hogy föl tudom emelni a kezemet és tollat fogok 
az íráshoz? Nem csodálatos képes®ég-e, hogy 

* Ezt az érdekes cikket a „Pedagógiai Szeminárium" 
1936—37. évi 1. számából vettük át. 

hangokat és értelmes beszédet tudok kibocsátani 
szájamból? 

Azonban tekintsünk el a részletektől. Nézzük 
az írást é9 olvasást a maguk egészében mint 
összműveleteket. Alig van olyan napja a művelt, 
í rástudó embernek, amikor kezébe ne venne 
könyvet vagy újságot , el ne olvasna levelet, le 
ne í rna vagy le ne Íratna legalább pár sort gép-
pel vagy kézírással. Ha azonban arra hívnánk 
fel valamelyik ismerősünket, hogy mondja meg, 
miben is áll tulajdonképen az a művelet, amit 
oly gyakran, oly könnyedén és megszokott mó-
don végez, első pillanatra alighanem kissé za-
varba jön. Nem igen szoktuk fejünket törni 
olyasmin, amit jól tudunk, vagy jól ismerünk. 
H a mégis eleget akar tenni kívánságunknak, 
mindenekelőtt maga elé kell képzelnie a szóban-
forgó műveleteket jellemző részleteikkel és szük-
séges föltételeikkel együtt. Körülbelül az alábbi 
módon fog okoskodni. 

Ami először is az olvasást illeti, mindenekelőtt 
szükség van arra , amit olvasunk. Egy írott vagy 
nyomtatott szövegre, amelyet megfelelő távol-
ságra szemünk elé emelünk. Szükség van másod-
szor látószervünk ép, egészséges működésére. Ha 
pedig a fejben való, néma olvasásnak rendkívül 
érdekes, de mégis leszármazott jelenségétől a 
kérdés egyszerűsítése kedvéért eltekintünk, szük-
ség van harmadszor beszélőszerveink normális 
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működőképességére is. Szemünk befogadja a be-
tűket mint látásképeket, szájunk pedig megfelelő 
hangokat bocsát ki helyettük. A betű és a hang 
két egészen különböző dolog. Egyik optikai, a 
másik akusztikai jelenség. Mégis értékviszony 
kapcsolja őket egymáshoz. Bizonyos betűknek 
bizonyos hangok felelnek meg. A betűk befoga-
dása és a hangok kibocsátása tehát ilyen meg-
felelés alapján történik. 

Az olvasónak talán már eszébe is jutott egy 
olyan hasonlat, amely itt szinte magától kínál-
kozik. Az automatára gondolhatunk, amelynek 
egyik nyílásán bedobunk egy pénzdarabot, a 
másikon pedig megfelelő ellenértékül például 
egy csokoládészelet hull ki belőle. Itt is külön-
böző, de mégis értékükben egymásnak megfelelő 
dolgokról van szó. Az olvasás mechanizmusánál 
a szem a befogadó» a száj pedig a kibocsátó nyí-
lásnak felel meg. Az olvasásnál ugyan rendsze-
r int a betűk egész sorát vált juk fel hangokra, 
de hiszen a helyesen működő automatának is 
képesnek kell lennie arra, hogy egymásután 
akármennyi pénzegységet becseréljen a megfelelő 
értékekre. Az sem gyöngíti meg érdemlegesen 
hasonlatunkat, hogy az automatánál az egyes 
bedobásokat, illetve kibocsátásokat némi szüne-
tek választják el egymástól, míg az olvasásnál 
folyamatos hangösszefűzésről van szó. A hangos 
olvasás mindenesetre olyan lelki művelet, amely 
— mint középső része egy folyamatnak — két 
külső, testi szervünknek, a szemnek és a szájnak 
működését kapcsolja egymáshoz. Egy német pe-
dagógus (H. Fechner, Die Methoden des ersten 
Leseunterrichts) még 1882-ben félszáz meghatá-
rozását gyűjtötte össze az irodalomból az olva-
sásnak. Túlnyomó részben, csupán szavakban 
való eltéréssel, ugyanar ra az eredményre jutnak 
a meghatározásak és jellemzések, mint amelyet 
az elmondottakban feltártunk, hogy tudniillik az 
olvasás tulajdonképen nem egyéb, mint betűknek 
vagy betűk csoportjainak hangokra való fel-
váltása. 

Ne feledkezzünk el azonban arról, hogy e sorok 
elején nem többé-kevésbbé találó leírást, hanem 
lényegbevágó, határozottan a célpontba fúródó 
fneghatározást Ígértünk. Bármily általánosan 
elfogadott is az a kép, amelyet az olvasásról fenti 
leírásunk és hasonlatunk nyújtott , — hiányzik 
belőle egy fontos, sőt éppen a legfontosabb móz-
zánat. Nagyon téved említett német írónk, ami-
kor úgy véli, hogy az eddigi, nagyszámú kísér-
letek után fölösleges szószaporításnak mondható 
az olvasás fogalmának valami újabb meghatá-
rozásával bajoskodni. 

Azt persze senki sem tagadhatja , hogy betűk-
nek hangokra való, az ábécé ismeretén alapuló 
felváltása olyasmi, amit el lehet végezni és amit 
el is végezünk. Ámde ez a művelet igazi, élő 
szavakat, valóságos beszédet még nem eredmé-
nyez, sőt nem is eredményezhet. Az a hangzás 
ugyanis, amelyet a betűknek hangokra való le-
fordítása létrehoz, csak hasonlít az élőszóhoz, az 
írásképben megragadott és rögzített valóságos 
beszédhez, de lényegesen különbözik is tőle. Mes-
terséges alakulat, amely a természetes alakulatot 

csak tökéletlenül födi. Konkrét példán fogom ezt 
megvilágítani. 

Képzeletben lépjünk be egy magyar népiskola 
első osztályába, egyikére azoknak az óráknak, 
amelyeken az írás-olvasás tanulása folyik. A kis 
tanuló megismerte például már az u hangot. 
Azaz megkülönbözteti a többi magyar beszéd-
hangtól és tisztán ki t ud j a ejteni. Hasonlóképen 
a í-hangot is ismeri. Most arra szólítja fel a ta-
nító, hogy ezt a két hangot egymás után, össze-
fűzve ejtse ki. Mi sem könnyebb ennél! De mi 
sem bizonyosabb, hogy az eseteknek legalább is 
túlnyomó jészében kis növendékünk az így létre-
hozott hangzáseredményhez semmiféle jelentést, 
semmi értelmet nem fog hozzáfűzni. Tanítója 
ezért kimutat az ablakon: „Az ott, ami a ház-
sorok között vonul!" Csak most csillan föl a 
gyermek szeme, csak most ismer rá a r r a a szóra, 
amelyet beszédében m á r számtalanszor használt. 
Csak hogyha most újból kimondja az „út" szót, 
világosan megállapíthatjuk a hangzásban való 
különbséget. Az előbb mesterségesen összerakott 
hangsor életteljes színt, azaz hangsúlyt, nyoma-
tékot, természetes hanglejtést kapott . Miért? 
Éppen mert az előbb osak hangoknak egyszerű 
egymásmellérendelése történt, a valóságos be-
szédben pedig a szó képzése nem így, hanem egy 
összképzetbői való kifejlesztés, a részleteknek fo-
kozatos, réteges kialakítása ú t j á n megy végbe. 
Még a legrövidebb, legegyszerűbb szó sem puszta 
hangösszeg, egyszerű hangsor, vagy akár egyet-
len bang, hanem szerkezete, fölépítése, tagozott 
a l ak ja van. 

Vegyünk három egészen egyszerű szót nyel-
vünkből: mi, ma és mű. Első hangjukat , a há-
rom w?-et, a beszéd mindenkori egyéni hangszí-
nétől eltekintve, tehát ugyanannál a beszélőnél, 
azonosaknak gondolnánk. Pedig ez tévedés, ami-
ről egy egészen egyszerű kísérlettel könnyű meg-
győződni. Szólítsunk fel valakit, hogy csak 
akar ja kimondani egymásután e három szót, de 
valóban csak első hangjukat ejtse ki. A hang-
zást pontosan megfigyelve, esetleg némi ismétlés 
és gyakorlás után, meg fogjuk tudni mondani, 
mikor akart az illető ma, mikor mű. mikor mi 
szót mondani. Minthogy ugyanis e szavak kép-
zésénél beszédszerveinket mindenekelőtt a szó 
gerincét, jellemző fo l t já t alkotó ű, illetve a, il-
letve i hangok képzésére állítjuk be, az m han-
got pedig ebbe a beállításba mintegy beleágyaz-
zuk; az m hang a három esetben más-más ár-
nyalatot nyer, bár természetesen magában a ki-
ejtett szóban, mint késztermékben, az w-nek és 
az u tána következő magánhangzónak hanghul-
lámrezgései egymásután következnek is. A gra-
mofonlemezen, valamint a kormozott papíron ~ 
hanglejegyző készülékkel való felvételnél is egy-
mást követik az m-nek és a rákövetkező hang-
zónak megfelelő rezgésvonalak. De hiszen szám-
talan más esetét tudnánk idézni annak, hogy az 
egyes részek sorrendje a készeredményben és a 
keletkezés folyamatában nem azonos. Amikor a 
szobrász emberi testet alkot, nem csinál először 
például orrot, fület, koponyát stb., hogy ezeket 
azután fejjé r ak ja össze, hanem a test kinagyolt 
tömegéből mint egészből formálja ki annak előbb 



22. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
835 

fő tagozottságát, majd fokozatosan ennek mind 
alsóbbrendű, mind kisebb tagjait , részleteit. Ok-
tatástani műszóval azt mondhatnók, hogy glo-
bális módszerrel dolgozik. 

A fenti példát három egyformán kezdődő szó 
ejtéséről Horger Antal „Általános fonetika" c. 
művéből vettük. De ugyanezt mondja más pél-
dával Grebe Ottó német gyógypedagógus is a 
dadogás, hebegés stb- gyógyításáról szóló köny-
vében. (Die funktionellen Sprachstörungen, 1927.) 
Ezek a beszédhibák éppen a szókiejtés abnormis 
módjából, illetőleg az ebbe való belezavarodás-
ból keletkeznek. A gut német szó természetes ki-
ejtése nem a g, u és t egymásutáni és egymás-
nak koordinált beidegzésének, hanem egy olyan 
összbeidegzésnek és részletbeidegzésekre való ki-
alakulásának eredménye, amely elsősorban, elő-
ször is a szóalak főpillérét alkotó tí-ra irányul. 
Ebbe, mint alárendelt beidegzéseket illesztjük be 
a szóra másodsorban jellemző g és t hangok kép-
zését. Éppen ezért az a g hang, amelyet ebben 
a szóban hallunk, más, mint amely például a 
gib szó elején hallható. 

Hogy az élőszó nem egyszerűen hangjainak 
összege és sora, hanem szerkezete, többrendű 
összetettsége, rétegzett fölépítése van hangzásá-
nak, — ezt természetesen még jobban észrevehet-
jük a hosszabb, többtagú szavaknál. Legyen pél-
dánk e magyar szó: virág. Korán elhúnyt jeles 
gyermekpszichológusunk, Kenyeres Elemér, 
részletes följegyzéseket készített és tett közzé 
arról, hogy sa já t kis leánya hogyan tanult meg 
beszélni. A kissé hosszabb, kissé nehezebben ki-
ejthető szavak helyes képzéséhez a gyermek rend-
szerint bizonyos fokozatokon keresztül jut. Ke 
nyeres Évikénél e fokozatok a v i rág szó eseté 
ben a következők voltak: át, hág, hajág, ijág, 
világ, ilág. Rendkívül érdekes és fontos sorozat 
mind a nyelvtudomány, mind pedig a modern 
lélektani felfogás szempontjából, amelyet, ille-
tőleg amelynek legelső tag já t aligha lehet egy-
szerűen azzal megmagyarázni, hogy a gyermek 
a hosszabb szavaknak legutolsó részét t a r t j a meg 
emlékezetében és mondja utána. A példánkban 
szereplő két szótag mindegyikének a magán-
hangzó a gerince, hordozója. De az á még hang-
zósabb, mint az i, sőt magyar nyelvünknek éppen 
ez a leghangzóeabb, legjobban kihallatszó beszéd-
hangja . Ez az oka annak, hogy a gyermeki figye-
lem legelőször ezt ragadta meg és hogy a v i rág 
szót eleinte egytagúnak — ó-nak és még vala-
minek — érezte. Csak ezután tért át a további, 
belső tagozatok kidolgozására, a két szótag rész-
leteinek fokozatos kialakítására. Valósággal le-
rajzolta hangokkal a szót, annak szerkezetót kö-
vetve, mintahogy a rajzoktatás mai elvei sze-
r int egy többszörösen tagozott alakzatot, például 
egy falevelet, ilyen fokozatos, az általános és 
fő tagozódásról mind kisebb, mind belsőbb tago-
zatokra és részletekre való áttéréssel, nem pedig 
a részletek egyszerű egymásmellé helyezésével 
kell lemásolnunk. 

A felnőtt a virág szót normális körülmények 
között egyszerre tudja teljes és hibátlan formá-
jában kimondani. Mégis érdemlegesen csak annyi 
a különbség, hogy a felnőtt beszédében rendkívül 
összevonva, egyetlen pillanatba sűrí tve és rész-

leteiben meg nem különböztethető módon ment 
végbe ugyanaz, ami a beszélni tanuló gyermek-
nél mint hónapokra elosztott és részleteiben is 
kiterített folyamat áll előttünk. 

Most már tud juk az okát annak, miért nem 
lehet a hangokból összerakott, mesterségesen al-
kotott szó hangzása azonos a természetes beszéd 
folyamán alkotott szó hangzásával. És itt telje-
sen el is tekinthetünk attól, hogy közönséges írá-
sunk betűi semmiféle utasítást nem adnak arra , 
minő hanglejtéssel, minő zenei magasságban, 
milyen nyomatékkal stb. kell az egyes betűknek 
megfelelő hangokat kiejtenünk. Még ha meg is 
szerkesztenék valaha „az í rásnak azt a tökélete-
sebb módját", amely meg fogja jelölni a külön-
féle hangsúlyokat a dinamikai, a muzikális hang-
súlyt, a kiejtés gyorsaságát, tempóját stb., még 
akkor is szükségképen különbözni fog egymástól 
a hangokból összerakott és a természetes módon 
kiejtett szó hangzása. Ezt a különbséget ju t t a t j a 
kifejezésre Kern A., aki „Ist unsere Lesemethode 
richtig1?" (1931) című művében az ilyen, a gya-
korlatlan olvasónál sűrűn tapasztalható szó-
hangzást találóan „Pseudowortklangbild"-nek 
nevezte el. 

Azonban nemcsak különbségnek, de hasonló-
ságnak is kell lenni a mesterséges és a termé-
szetes szóhangkép között. Hiszen csak ezért lehet-
séges, hogy az egyikből, az előbbiből, rátalálunk 
a másikra. Kell tehát találnunk olyan elnevezést 
is, amely ezt a hasonlóságot jellemzi. 

Az olyan adatok összességét, amelyekből vala-
mit ki kell és ki lehet találni, rejtvénynek, ta-
lánynak nevezzük. A betűknek hangokra való 
felváltásából keletkező eredmény nem más, mint 
hangrejtvény, amely megoldásra vár. Ez a hang-
rejtvény azonban betűkből, vagyis egy képrejt-
vényből jött létre. Az írott szöveg tehát képrejt-
vény, az írás pedig a képrejtvények egyik f a j á -
nak készítése — a szó valóságos értelmében. Ma 
használt betűink a latinoktól származnak, akik 
minden valószínűség szerint az etruszkoktól, ezek 
a görögöktől, az utóbbiak pedig saját állításuk 
szerijit a föníciaiaktól vették őket. De ma m á r 
az is kiderült, hogy a föníciai betűk egyiptomi 
hieroglifákból, vagyis más í rások betűihez ha-
sonlóan, szintén képekből származnak. Sajá tságos 
alakú betűink jórészét ma m á r vissza is t ud juk 
vezetni az eredeti képekre. Az A betű egy ökör-
fe j képéből származott, az M pedig egy hullám-
vonalból, amely a tengert ábrázolta. De kell-e 
világosabb bizonyság az írás rejtvényvoltára a 
régi, csak mássalhangzót ismerő keleti írások 
példájánál, amelyeknél tudvalevőleg a magán-
hangzót és ennek révén az egész szót az olvasó-
nak kétségkívül ki kellett találnia. 

Tér jünk vissza mármost kiindulópontunkhoz. 
Azt kérdeztük, mi is tulajdonképen az írás és az 
olvasás"? Most már kezünkben van minden kellék 
a lényeget feltáró meghatározáshoz és csak egy 
rövid kiegészítés hiányzik ahhoz, hogy a felelet 
teljes legyen. A rejtvények egyik fa jának tekint-
he'tők a mennyiségtani egyenletek is, illetőleg 
azok, amelyekben ismeretlen fordul elő. Ha fel-
írom a táblára, hogy 4 = 2 + 2, ez az egyenlet 
még nem rejtvény, csupán egy mennyiségi 
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összefüggésnek jelekkel való ábrázolása. Már 
rejtvény akkor, ha például ilyen az a lak ja : 
4 = x + y. Csakhogy ez az egyenlet tudvalevő-
leg többértelmű. Mind az x, mind pedig az y 
1, 2 és 3 is lehet. Ha azonban a következő kiegé-
szítést csatolom hozzá: x = 3y, akkor az egyen-
let és ismeretlenjei egyértékűvé változtak. Talán 
semmi sem muta t j a jobban fent i megállapítá-
sunk helyességét, minthogy a rejtvényeknek ez 
a jellemző tulajdonsága az írott szövegekre is 
pontosan alkalmazható. Csak olyan szövegnek 
van egyféle hangzása, egyértelmű olvasása, 
amely egy viszonylag zárt, értelmesen összefüggő 
közlést tartalmaz. Ilyenek rendszerint a monda-
tok. Ha azonban kiragadok valamely mondatból 
egy szót vagy betűt és elszigetelten tekintem, 
olvasásmódja nyomban többértelmű lesz. Az 
alma szót más hanghordozásban olvasom, ha 
kérdő, állító vagy tiltó mondatban, a mondat ele-
jén vagy végén fordul elő. A valóban kiejtett és 
a többhangzású szótári szó közötti különbséget 

világosan fölismerte már Szent Ágoston is, ami-
kor az előbbit vox-nak, az utóbbit verbum-nak 
nevezte. De az a betűnek megfelelő a hang zenei 
magassága, nyomatéka, hanglejtése, időtartama 
is más és más a szerint, hogy milyen szóban és 
ezzel együtt milyen mondatban fordul elő. 

Szabatos fogalmazásban e szerint a következő 
meghatározásokat ál l í thatjuk fel: 1. Az írás rejt-
vényszerkesztés, a képrejtvények egyik fa jának 
készítése. 2. Az olvasás (még néma alakjában is) 
kettős rejtvényfejtés: egy képrejtvénynek hang-
rej tvénnyé való átalakítása és ez utóbbinak meg-
fejtése. Sőt, ha az olvasásnak arra az elavult 
módjá ra gondolunk, amely a kis tanulóval olva-
sásközben a mássalhangzók neveit is kimondatta, 
akkor tulajdonképen két hangrejtvényről, tehát 
az olvasás műveletének összesen négy egymást 
követő mozzanatáról kell beszélnünk. Végül 3. a 
magában álló betű, szótag, szó vagy puszta szó-
csoport (szólam) hiányos, azaz többértelmű rejt-
vénytöredék. 

Á L D O K A T K É S i Z § É € } R E S T E T £ L É S 
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í r t a : SZALATSY R I C H Á R D 

A pedagógiai élet terén örvendetes jelenség 
van kialakulóban: a sokat hangoztatott nevelő-
oktatás jelszóban az oktatás mellett eddig hát-
térbe szorult nevelés kezdi méltó helyét elfog-
lalni a pedagógiának nemcsak elméletében, de 
gyakorlatában is. 

Ezt a jelenséget miniszterünk — egyik nem-
régiben ta r to t t beszédében — éles vonásokkal 
vetítette a pedagógiai élet horizontjára, amidőn 
ezeket mondta: „A mult század specializáló 
szellemének, az egyes t an tá rgyaka t képviselő 
szakpedagógusok elfogultságának és a materiá-
lis világszemléletnek hatása a la t t iskoláinkban 
az utóbbi évtizedekben a nevelési szempontok 
szinte teljesen háttérbe szorultak az ismeret-
közlés irányadónak vett szempontjai mellett." 
E beszéd más része egyúttal megjelöli a peda-
gógiai élet jövőben követendő ú t j á t is, amidőn 
ezt mondja: „Az új iskolában a nevelő szem-
pontnak újra el kell foglalnia a maga helyét a 
tanító szempont mellett." 

Az iskolai élet bármely területén működő 
pedagógus munká jának sikerét az szabja meg, 
hogy a pedagógia elméleti elveit mennyire és 
hogyan tud ja érvényesíteni, megvalósítani a 
gyakorlatban. Tehát minden gyakorlat i peda-
gógusnak keresnie, ismernie kell azokat a mó-
dokat, konkrét teendőket, amelyekkel az elmé-
leti elveket meg tud j a valósítani. Vonatkozik 
ez különösen a pedagógiának neveléstani terü-
letére, ahol a gyakorlat i pedagógiának — éppen 
a fentebb ér intet t oktatói tevékenység túlten-
gése miatt — legtöbbször meg kell elégednie az 
úgynevezett „nevelői vonatkozások"-kai. A közel 
jövő iskolájában egyelőre ezeknek a „nevelői 
vonatkozásokénak kell sokkal erőteljesebbeknek 

lenniök, addig is, amíg a gyakorlat i pedagógia 
éppen úgy kialakít ja , meghatározza a nevelés 
területén teendő konkrét lépéseket is, mint aho-
gyan kialakí tot ta és meghatározta a taní tás tan 
és módszertan területén teendő minden lépés 
célját, okát, idejét. 

Lapozzunk csak végig bármely neveléstant, 
például a Drozdy—dr. íYöwfc-félének az etikai 
nevelés módjairól szóló fejezetét, amelyben meg-
talál juk, hogy: felelősségre, erkölcsi bátorságra 
(igazmondás, takarékosság, önbizalom), igazsá-
gosságra (hála, kegyelet, türelem, megbánás, 
megbocsátás, bizalom), kötelességre (áldozat-
készség, szolgálatkészség, lovagiasság, udvarias-
ság), nemzeti és vallásos érzésre kell nevelnünk. 

U t á n a tar tsunk szemlét a gyakorlati pedagó-
gia irodalmában, amely visszatükröző je a gya-
korlat i pedagógiai életnek. Hány olyan cikket, 
tanulmányt , könyvet találunk, amely ha nem is 
kizárólag, de lényegben a felsorolt nevelői célok 
valamelyikének, tapasztalatokon nyugvó, gya-
korlati megvalósításának módjaival foglalkozik, 
szemben azzal a pa r t t a l an tenger irodalommal, 
amely a gyakorlat i taní tás tan és módszertan 
kérdéseivel foglalkozik. Amint a közeljövő is-
kolá jában „a nevelő szempontnak ú j r a el kell 
foglalnia a maga helyét" — úgy a gyakorlat i 
pedagógiai irodalomnak is vissza kell tükröznie 
a nevelői problémák gyakorlat i tapasztalatai t , 
azokat a módokat, ahogyan egy-egy nevelői célt 
elérhetünk. 

Lássuk például, hogyan valósítható meg a 
gyakorlatban, az iskolai életben az etikai neve-
lés egyik kívánalma, például az áldozatkészségre 
való nevelés1 
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Az elméleti pedagógia e nevelési elvről, a fen-
tebb idézett könyvben, a következőket mondja: 

1. Az áldozatkészség azt kívánja, hogy a má-
sok jólétét a lehetőség szerint anyagi lag is tá-
mogassuk, ami az osztályellentét eltüntetése 
szempontjából a nemzet egyik legégetőbb pro-
blémája. 

2. Ezért a gyermeket korán hozzá kell szok-
tatni ahhoz, hogy akinek Isten többet juttatott , 
az jut tasson másoknak is. 

3. Az áldozatkészség érzelmének felébresztése 
és mélyítése szempontjából kívánatos, hogy 
a szülő lehetőleg a gyermekkel adassa az ala-
mizsnát. 

4. A taní tó vétesse észre, hogy az iskolában 
vannak olyan gyermekek, akik egyben-másban 
nélkülöznek s indítsa a többieket arra , hogy 
ezeken tehetségükhöz képest segítsenek s meleg 
érdeklődéssel kísérje a gyermekeknek i lyirányú 
kezdeményezését ós tevékenységét. 

5. A tanító törekedjek arra , hogy tanítványai 
ne csak szavakkal, hanem tettekkel is segítsenek. 

Kétségtelen, hogy ezeket az elveket minden 
tanító ismeri, sőt az is kétségtelen, hogy a 
beszéd- és értelemgyakorlatok, az olvasmány- és 
verstárgyalási stb. órák a r r a alkalmas egysé-
geivel kapcsolatban, „nevelői vonatkozások" for-
májában, ki is tér ezekre. Kérdés azonban, hogy 
mily mértékig éri el azokat a nevelői célokat, 
amelyeket az elméleti pedagógia eléje tűzött? 
Mennyire válnak e „nevelői vonatkozások" for-
májában adagolt hatások a gyermek lelkében 
cselekvési vággyá, mennyiben cselekszik önzet-
lenül, mennyire lesz haj landó a valódi áldozat-
készségre, mennyire állandósul lelkében a jóté-
kony cselekedet készsége, mennyire sikerült 
benne fölébresztenünk a cselekvő áldozatkészség 
lelki szükségességének érzését? Stb. Az így elő-
törő kérdések mind amellett szólnak, hogy csak 
egyetlen nevelői cél elérése érdekében is milyen 
sokoldalú és gyakori hatásnak kell kitennünk 
a. gyermeket, ha azt akar juk , hogy nevelő cé-
lunkat csak megközelítőleg is elérjük. 

A népiskola az az iskolatípus, amelynek alsó 
négy osztályába rendszerint a legvegyesebben 
járnak a jobbmódú, a tűrhető anyagi viszonyok 
között élő és az egészen szegény szülők gyer-
mekei. Ez a körülmény bőséges lehetőséget éo 
alkalmat nyú j t az áldozatkészségre való neve-
léshez. Melyik tanító nem tapasztalta, hogy 
„A nagylaki iskolásfiúk" c. költemény megható 
történetének tárgyalása után hogyan dagadoz-
nak a táskák a „kakastejjel, va r júva j j a l sütött 
kenyőr"-től? A jómódú Jánoskával s néhány 
hasonló körülmények között élő paj tásával vál-
tott néhány bizalmas szó után mennyivel keve-
sebbszer hal l juk. hoí!>r csak szombatoii tud édes-
apám tollhegyet, vagy filléres i rká t venni. 
Mennyivel kevesebb lesz az összetűzés is a gyer-
mekek között. 

A karácsonyi ünnepek közeledése különös-
képen jó lehetőséget nyú j t arra, hogy a jobb-
módú szülők gyermekeinek alkalmat adjunk 
arra, hogy cselekedve gyakorolhassák a jóté-
konykodást, áldozatkészséget és pedig a szülők 
minden nagyobb anyagi megterhelése nélkül s 

a fentebb vázolt nevelői módozatok szerint. 
E célból ne s a j n á l j a az iskola a fáradságot s 
keressen a jobbmódú szülőkkel érintkezést — 
pl. külön szülői értekezlet keretében — azért, 
hogy a szülőket is fölvilágosítsa és meggyőzze 
arról, hogy az áldozatkészségre való nevelés 
milyen fontos tényezője a gyermek harmonikus 
lelki kialakulásának, miért is ebben a család-
nak is segítenie kell az iskolát. A meggyőzés 
e munkájában hivatkozzunk mindenekelőtt arra , 
hogy a viszonylag jobbmódban élőknek érdeke 
és kötelessége, hogy a nemzet egyik égető pro-
blémája, az osztályellentét ki ne éleződjék. Ez-
u tán vázoljuk azokat a (fentebb részletezett) 
nevelői elveket, amelyek segítségével áldozat-
készségre akar juk a gyermekeket nevelni. Hang-
súlyozzuk a szülők előtt is, hogy az iskola jelen 
célja nem az, hogy a szülők anyagi megterhe-
lésével segítse a szegény tanidókat, hanem az, 
hogy a jobbmódú szülők gyermekeinek lelkét 
érzékennyé, befogadóképessé tegye a cselekvő 
jótékonykodás, az áldozatkészség érzelmei iránt. 

E fölvilágosító meggyőzés u t á n mondjuk el a 
szülőknek iskolánk karácsonyi akcióját, amely 
— helyi viszonyok szerint — például a követ-
kező lehet. Közvetlen célunk az, hogy a jobb-
xnódú szülők gyermekei egyénileg megajándé-
kozzanak egy-egy névszerint megnevezett sze-
gény tanulót. E cél érdekében az iskola lelkileg 
is előkészíti a gyermekeket. A különböző tan-
tá rgyak karácsony előtti heteire eső egységei 
bőséges alkalmat nyúj tanak a cselekvő jótékony-
kodás és áldozatkészség érzelmeinek fölébresz-
tésére. A gyermekek e lelki előkészítése u tán 
— mondom a szülőknek — a gyermekük haza 
fog vinni egy papírszeletet, amelyen az lesz, 
hogy mit is kér "a Jánoska vagy Editke az anyu-
kától, apukától ezúttal nem a saját, hanem vala-
melyik (névszerint megnevezett) szegény iskola-
t á r s a részére. E papírszeletről azután ilyesmiket 
olvashatnak a szülők: kiolvasott mese-, képes-
könyv; megúnt, elrontott (javítható) játékszer; 
kinőtt , használt ruhanemű; i rka, toll stb. író-
szer alma, dió, stb. Most kér jük a r r a a szülőket, 
hogy a papírszelet átvétele s a gyermek kéré-
sének tudomásulvétele után a szülők a gyerme-
kükkel együtt nézzenek szét a szekrényekben, 
ahol bizonyosan akad az elsorolt játék és ruha-
neműek közül néhány darab, amelyektől a gyer-
mek könnyűszerrel megválik, hiszen megúnta, 
nem használja azokat. E cselekedettel is ad, de 
még nem áldoz a gyermek. Ezu tán nézzen szét a 
szülő gyermekével az éléskamrában, a „cukros-
fiókban", ahol szintén akad néhány alma, dió, 
némi sütemény, cukorka. Válogattasson össze 
ezekből is néhány darabot a szülő a gyermek-
kel. I t t aztán érdekes tapasztalatokra tehet szert 
a szülő s ha ezeket közli, az iskola is. Némelyik 
gyermek telekézzel adna, a másik hosszasan 
mérlegeli, miből mennyit, melyik darabot adja , 
van olyan is, aki alig hajlandó valamit adni a 
nyalánkságokból. I t t általában minden gyer-
mekben bizonyosan fellép a tudata la t t i gondo-
la t : olyasmitől kell megválnia, olyasmit kell 
adnia, ami neki is kedves, aminek ő is hasznát 
venné. I t t tehát má r nevel az iskola hatására 
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a szülő: a gyermek cselekedete igazi áldozat-
készség. Majd hívjuk fel a szülőket, hogy a 
gyermekükkel a megtakarított pénzecskéjéből 
is vétessenek néhány fillért, amelyből a gyer-
mek vegyen egy-egy irkát, tollat, irónt stb., 
vagyis — világítsa meg a szülő — olyan dolgo-
kat, amelyekkel egy kis magyar testvérét segíti 
abban, hogy az iskolai munkáját végezni tudja, 
hogy művelődhessék. Ez az áldozatkészség tehát 
már magasabbrendű célt szolgál. Végül hívjuk 
fel a szülőket, hogy az ilyképen összeszedett s 
a gyermekük által adományozott holmikat 
a gyermek segítségével csomagolják össze, í r ják 
a csomagra, melyik szegény gyermeknek szól az 
ajándék. (Ennek nevét a papírszeleten előre 
jelzi a tanító.) Az ilyképen összehordott cso-
magok tartalmát az iskola természetesen némi-
képen rendezi s ha valamelyik csomagban pél-
dául 2—3 éves gyermeknek való ruhadarab van, 
azt annak adja, akiről tudja, hogy ilyen korú 
testvérkéje van. Vagy, ha valamelyikben több 
édesség vagy játék, tanszer van, ezeket is ará-
nyosítani fogjuk, hogy minden gyermek lehető-
leg egyenlő minőségű és mennyiségű ajándék-
ban részesüljön. A szétosztást azután — inkább 
bensőséges, mint nagyszabású — karácsonyi ün-
nepség keretében végezzük, amelyen az aján-

dékozó gyermek adja át a meffajándékozandó-
nak a csomagot, tehát itt is cselekedjék, azaz 
tegye meg az áldozatkészség e lépését. A kis 
ünnepséget természetesen meghittebbé teszi, ha 
karácsonyfát is tudunk állítani, amit — tapasz-
talni fogjuk — a jobbmódú szülők saját elhatá-
rozási! adományaiból állíthatunk. A megaján-
dékozás nevelő hatásait emeljük, ha a megaján-
dékozandó nagyobb gyermekekkel a kézimunka-
órákon előzetesen valami csekélységet, például 
faragott, festett virágkarót, könyvjelzőt, papír-
ból, fából valami kis játékszert, kisebb női kézi-
munkát, vagy akárcsak egy-egy köszönőlevélkét 
készíttetünk s adatunk át viszonzásul. 

Ha az iskola olyan körülmények között van, 
hogy az iskolafenntartó, vagy valamely jóté-
kony akció ajándékozza, segélyezi karácsony 
alkalmából a szegény gyermekeket, akkor se 
mellőzzük a leírt módú ajándékozást, mert itt 
a hangsúly az iskola nevelő célján van, azon, 
hogy cselekedtetve gyakoroltassuk a jótékony-
kodást, az áldozatkészséget, aminek csak ter-
mészetszerű velejárója a segítés s az, hogy a 
karácsony örömeiben részesítsük azokat, akik-
nek ez örömökben semmi, vagy csak igen kis 
részük lenne. 

S E B Ő K Z S I G M O N D 
— HALÁLÁNAK HUSZADIK ÉVFORDULÓJÁRA — 

í r t a : Dr. RUBINYI MÓZES 

Gaál Mózesnek halálával csaknem egybeesett 
a magyar ifjúsági irodalom egy másik nagy 
mesterének bánatos emléke. Most mult húsz 
éve, hogy Sebők Zsigmond meghalt. Ö már a 
történelem távlatában áll előttünk. Gaál Mózes 
elvesztésével még sajog szívünkben az ember 
elvesztése miatt érzett fájdalom, történelmi ér-
tékelése a jövő legszebb irodalomtörténeti fel-
adatai közé tartozik. Sebők Zsigmond két év-
tized távolságában, a tárgyilagos megismerés 
lehetőségének síkján áll. Kíséreljük meg raj-
zát a magyar iskola és a magyar irodalom ket-
tőnek látszó, de valójában azonegy szemszögé-
ből. 

# 

Boldog gyermekségünk aranyos ködéből egy 
kedves alak lomha vonalai bontakoznak elénk. 
Ö volt i f jú korunk legmeghittebb barátja, bo-
londos tréfák, képzelt utazások bohókás hőse. 
Pedig nem is volt ember, s igazán nem is élt. 
Állat volt s ott forgolódott abban a szép világ-
ban, amelyet a költő képzelete teremt szá-
munkra. Egy állatról van szó, akin annyit ne-
vettünk, vagy ami még több, aki a boldogságos 
mosolyt csalta harmóniás gyermeki arcunkra. 
Ez az emberlelkű állat nem volt más, mint 
Mackó tekintetes úr, későbbi nevén Dörmögő 
Dömötör, bohókás tréfák és tanulságos kalan-
dok kedves alakja, első olvasmányaink feled-
hetetlen hőse. 

Ennek az alaknak megalkotója egy halkszavú, 

szerény modorú, kiváló magyar író volt: Sebők 
Zsigmond. A vidék adta irodalmunknak annyi 
jeles társával együtt. Igazi esztergomi lélek 
volt: csendes, tiszta, finom és mély. 1861 szep-
tember 22-én született Párkányban (Esztergom 
megyében). Romlatlan magyarságát, csendes 
humorát onnan hozta a párkányi kopott, öreg 
hajóhídról, ahol eljátszadozott gyerekkorában 
és elbámészkodott a híd alatt vonuló megrakott 
teherhajókon; a nánai erdőről, ahol egy-egy 
bokor tövén hallgatta a gyermekifjú a világ 
legszebb szimfóniáit, melyeket kis madarak da-
lolnak harmatos reggeleken. Tanárnak készült, 
mint Pósa Lajos is, de ujságíró lett, előbb Sze-
geden, majd Budapesten. 

Pályájának irányát két barátság döntötte el: 
a Rákosi Jenőé s a Mikszáth Kálmáné. Házas-
sága révén tagja lesz annak a famíliának, ame-
lyet a kortárs t r é fá ja szent családnak nevezett 
el, s melynek feje Rákosi Jenő volt. De az utó-
kor sem tud tisztelő meghatottság nélkül gon-
dolni egy olyan családra, melynek tagjai vol-
tak Rákosi Jenő, Beöthy Zsolt, Rákosi Viktor, 
Beöthy László és Sebők Zsigmond. 

Sebők Szegeden kezdte meg azt a munkáját, 
mely felemelte a nagyok közé, annál az asztal-
nál, melynél azelőtt Mikszáth dolgozott. Ha 
majd egyszer valaki meg fogja írni a magyar 
vidéki városok szerepét irodalmunk történeté-
ben, Debrecen mellett nagy fejezetet fog szen-
telni Szegednek, melyet rövid időre beiszapolt 
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a Tisza á r j a , de ez az iszap olyan hatású volt, 
mint a Nílus áradásáé: termékenyítő; az az 
árvíz csinált nagy embert Mikszáthból, ez adott 
alkalmat az ő ragyogó tehetségének kifejtésére. 
Az árvízről í r t r iportszerű karcolataira nem-
csak Szeged, hanem az egész ország felfigyelt. 
Szegedről kerül t Pestre Pósa Lajos, a magyar 
i f júsági irodalom megalapító mestere. Onnan 
jött föl hozzánk Sebők is, kiről Mikszáth 1887 
február 12-én melegen í r t a Pesti Hír lapba, 
abból az alkalomból, hogy Sebőknek „Alakok" 
című kötete megjelent. ,,Az Alakok írója — 
mondja Mikszáth cikkében — oly tehetség, hogy 
számára a fővárosi írók közt is kiváló hely jut. 
Szegeden már régóta ismerik és szeretik, ezen-
túl az ország is megismeri és szeretni fogja, 
mert az ú. n. rokonszenves tehetségek közé tar-
tozik. Nem pesszimista, nem keresi és nem ka-
va r j a föl a társadalom szemetjét, nem vezeti 
el olvasóit az élet kínos, sötét jelenetei közé, 
hanem a költői és a gyöngéd fölé h a j l i k . . . " 
„Figyelmet már eddig is keltett, de csak a kol-
légák közt, kik nagy várakozással nézték fejlő-
dését." Sebőköt először nem a közönség, hanem 
az írótársak értették meg. Először az írók ked-
velt írója volt, aminél értékesebb kri t ikai meg-
állapítás kevés van. 

Sebők is felkerült hát a pesti „kollégák" közé 
a Pesti Hírlaphoz, Mikszáth akkori újságjához. 
Mert úgy van az, hogy a hírlapíró egy életen 
át ontja cikkeit az ujsághasábokba, tengernyi 
termésének legnagyobb része elmerül abba a 
sárga temetőbe, amelynek hírlapirodalom a 
neve. De ha a hír lapíró nagy író is: néhány 
meséje, szava, hangja megmarad, mert köny-
vekbe, könyvsorozatokba mentik a kiadók. 
Sebők hír lapírói terméséből testes kötetet állí-
tottak össze, melynek „Színfoltok" a címe. Eb-
ben a kötetben Sebők hír lapi cikkeinek szép 
koszorúját kapjuk. A sárguló újságok muló 
termékei megállnak a könyvben és élnek ma is. 

A szerkesztőségi szoba, főleg a Pesti Hír lapé 
volt az az iskola, mely Sebőköt rávezette saját 
tehetsége kifejtésének ú t j á ra . Nem csoda, ez a 
tehetséges f ia tal író Mikszáth Kálmán mellé 
került megint. Tudjuk, hogy Mikszáth nemcsak 
nagy író volt, hanem mint szerkesztőségben 
ember is rendkívül hasznavehető munkás. Nem-
csak írni tudott, hanem Íratni is. Rengeteg 
munkája mellett volt ideje másoknak is témá-
kat adni. Egyszer például a szerkesztőségben 
éppen a Mikszáth kezdeményezésére pá lyadí ja t 
tűztek ki a következő hét re a munkatársak 
között. A pályadí ja t az fog ja elnyerni, aki egy 
szenzációs esetet a legjobban ír meg. A követ-
kező hét nagy esete éppen Majláth országbíró 
meggyilkolása volt. A d í j a t Mikszáth vélemé-
nyezése a lapján Sebők Zsigmond nyerte cl. Ö 
nyerte meg a következő dí ja t is. 

Így nőtt, lombosodott Sebők tehetsége a Mik-
száthé árnyékában. Lá tha t t a közelről a mély-
séges írói művészet titkos fogásait, belelátha-
tott abba a műhelybe, mely oly kevés embernek 
hozzáférhető. Akkoriban a Mikszáth országgyű-
lési karcolatai, A t. Ház c. rovat bevezető cik-
kei lázbahozták az egész magyar olvasóközön-

séget. Sokan nem is sejtették, hogy ezek közül 
néhányat Mikszáth úgy í r t meg, hogy — ott 
sem volt a t. Ház ülésén. Például a véderő-vita 
néhány üléséről Mikszáth elmaradt. Sebők 
ment el helyette, ő referál t , Mikszáth azután 
elolvasta még az esti lapokban a beszédek szö-
vegét és úgy í r ta meg karcolatát , melyen rajon-
gói bizonnyal érezték az ülés forró levegőjét, 
pedig az író azt a szerkesztőség füstös levegő-
jében í r ta meg, a hű tan í tvány információi 
a lapján. 

Nem csoda hát, ha Sebők annyi hálás szere-
tettel kísérte az élő mestert s annyi kegyelet-
tel volt a halott iránt. Ügylátszik, t i tkos tervei 
közé tartozott, hogy szép könyvben fogja meg-
rajzolni mesterének kedves alakját . Sajnos, e 
könyvből csak egy-két fejezet készült el, ezek 
azonban a Mikszáth-irodalom javatermékei 
közé tartoznak. Ahogy Sebők Mikszáth ifjúsága 
című rajzában a költő ébredő szerelmét meg-
rajzol ja , ahogy Lapaj a híres dudás című tár-
cá jában ennek a klasszikus Mikszáth-elbeszé-
lésnek keletkezését elmondja: ezek lá t tán az a 
fá jó érzés támad bennünk, hogy -Sebők korai 
halála irodalmunkat egy nagyon szép Mikszáth-
életrajztól fosztotta meg. 

Sebők önálló egyéniség, s nem ár to t t meg 
neki az, hogy Mikszáth a la t t és nyomán dolgo-
zott, s ezt néha meg is látni művein, mert a 
tőle nyer t hatásokat nemes művészettel olvasz-
tot ta bele sa já t egyéniségébe. Sebők a mul t em-
lékeinek költője, a lakja i is ilyenek: inkább em-
lékeznek, mint cselekszenek. A mult egy fá jó 
esete oldódik meg valamely kedves, humoros 
eset által. Nem ír t sokat. Egész termése néhány 
könyv, de azoknak gondolatait, érzéseit meg-
élte, mielőtt megírta. Az írás nála nem mester-
ség, hanem művészet. Egy életen át figyeli 
például, s csak aztán í r j a meg, mint nyeli el 
Pes t a gyanútlan vidéki i f j ú lelket (Ifjúkor). 
Azt ne higyjük, nem érdeklik az élet nagy 
problémái: nagyon is érdeklik, de ő az élet apró 
eseteiben tükrözteti a nagy kérdéseket: egy-
szerű kis vízcsöppben a tenger fantaszt ikus 
világát . 

Van egy oldala művészetünknek, mely Sebő-
köt olyan fejlődésre vezette, mely számára iro-
dalmunkban a legnagyobb, eladdig hallatlan 
sikert hozta. Mikszáth is, Sebők is ra jongója a 
gyermeknek, költészetük alkotásai szinte süt-
nek a melegtől, ha a gyermek jő előtérbe. De 
mily különböző módon szerepel a gyermek az 
ő alkotásaikban! Mikszáthnál a gyermek a mi 
életünk ra jzának kiegészítő a lakja Az, amit 
fiairól ír, elsősorban nem a gyermekeknek szól, 
hanem a nagyoknak. E ra jza i oly tökéletesek, 
oly szépek, hogy természetesen a gyermek is, 
az érettebb lelkületű, megérzi e költői művek 
nagyságát és gyönyörködik bennük. De ezek 
nem i f júság i irodalmi alkotások. Mikszáth fia-
talabb éveiben kísérletezett gyermekeknek való 
mesés- és verseskönyvekkel is, ám minden je-
lentősebb siker nélkül. Sebők Zsigmond azon-
ban irodalmi munkásságának legjelentősebb ré-
szében i f júsági író, kétségtelenül a legnagyob-
bak, a leghatásosabbak, a legnépszerűbbek kö-
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zül való. Írói alkotásainak leg java i f júság i 
könyv. Vagy 50 kötet forog még ma is gyer-
mekeink kezén és bízvást mondhat juk, hogy a 
magyar nevelésnek az ő könyvei még ma is je-
lentős tényezői. A szó nemes, becsületes értel-
mében ő a próza Pósá ja , Benedek Elek és Gaál 
Mózes mellett mai i f júsági irodalmunk egyik 
megalapozója. Ö alapította, szerkesztette és jó-
részt í r ta a Jó Pajtást, ezt a remek gyermek-
lapot, melyben Pósa Lajos kezdeményezéseit 
Sebők Zsigmond ta lán még irodalmibb formá-
ban fejlesztette tovább. Ez a l ap az ő íróaszta-
lán született és akkor szűnt meg, amikor a 
Sebők nemes szíve dobogása elhallgatott. Any-
ny i ra egyéniségéhez nőtt, hogy más nem is 
folytathat ta . 

Sebők Zsigmond nemes egyszerűsége, költé-
szetének kristálytisztasága, s t í lusának minden 
zamatossága mellett abszolút szabatossága, 
szinte predesztinálták arra, hogy ő lett mai 
i f júság i irodalmunk alapvető mestere. Mackó-
a lak ja európai viszonylatban is az i f júsági iro-
dalom legjava termékei közé tartozik. Neki, ki 
gyerekkora óta sohse j á r t a a tantermek szép, 
de nehézlevegőjű világát, a jó Isten adott tan-
széket, az egész nemzet i f júságának taní tó ja 
lett. Olyan pedagógiai érzéke volt, hogy ez írói 
művészetével párosulva, eladdig hallatlan sike-
reket hozott könyveinek. Az i f júságnak írni 
kettős nehézségű feladat. A nagy írói készség 
mellett valamely sajátosan bájos művészet kell 
ahhoz, hogy apró emberkéink könyveik lapjai-
ról meg ne érezzék a tanító célzatot, mert akkor 
rögtön a sarokba vág ják a könyvet. Ügy kell 
őket tanítani az i f júság i könyvekben, hogy azt 
észre ne vegyék. Ahogy Mackó be jár ja az or-
szágot, intézményeinket, városainkat és mó-
kázva úgy magyaráz meg dolgokat, hogy azok 
a magyarázatok még egy pedagógusnak is be-
csületére válnának, irodalmi életünknek oly 
részei, melyek felülemelkedve az i f júsági érdek 
korlátain, nemzeti jelentőségűek. Mackó úr nem 
Reinecke Fuchs, nem antropomorf mesterkélt-

ség, nem didaktikus csinálmány. Mackó tekin-
tetes ú r a vidék tiszta, fr iss virági l latát lopta 
be a nagyvárosok gyermekszobáiba. Mackó 
mulat tat , Mackó él, ember, aki nem szűnt meg 
medve lenni és medve, aki ember. A gyermek 
ősemberi lelkisége mindig közel érezte magát 
az állatokhoz, kiskorú társainkhoz és irodal-
munkban Sebők Zsigmond volt az, aki olyan 
állat-alakot tudott kreálni, amely a gyermekié-
leknek ez ősiségét meg tudta fogni. Dörmögő 
Mackó a l ak j a a megváltozott technikai v i lág 
mai formái közt is elevenen él, jelestollú i f j ú -
sági írók szerepeltették, szerepeltetik életünk 
ú j keretei között, felszáll a Zeppelinre, repülő-
túrán száll közénk a Mármarosi erdőkből és 
bár ez utánzatokon megérzik, hogy hiányzik a 
mester, de az alak halhatat lanságának ez két-
ségtelen kri tér iuma. 

Mackón kívül Sebők más kedves f igurákat is 
teremtett . Csutora Jancsi, Kujon és Kaján és 
száz más társuk egy nagy író lelkének csendes 
bonhomiáját szórják szét azok között, kik a mi 
életünk legfőbb örömei és a mi nemzetünk éle-
tének jövőjét jelentik. 

Már dörögtek a világháború ágyúi, midőn 
1916 június 4-én jött a hír, hogy Sebők Zsig-
mond, a nagy elbeszélő, fiatalon, 55 éves korá-
ban elhunyt. A lialkszavú és halkírású ember 
meghalt a nagy szanatóriumban. De a halál 
csak a múló test felett diadalmaskodik. Az iro-
dalmi élet remekművei nincsenek alávetve az 
enyészet zord törvényének. Apró emberkéink is 
soká fognak kacagni Mackó tekintetes ú r viselt 
dolgain és Sebők Zsigmond munkássága el nem 
múló kincse a magyar irodalomnak. Finom mű-
vészettel megír t novellái, zamatos stílusa, 
tiszta magyarsága megőrzik emlékezetét és 
munkásságában késő utódaink és azok ivadé-
kai is gyönyörködni fognak. Gyönyörködni fog-
nak, mert e munkásság a legmaradandóbb, 
legédesebb két hangból áll: Medvedörmögésből 
és gyermekkacagásból. 

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

Karácsonykor 
— Költemény tárgyalás a II. osztályban — 

Irta: DROZDY GYULA 

Ilyenkor, karácsony táján, a népiskolának 
tigyszólván valamennyi tantárgya és anyaga a 
karácsonyra, a karácsonyfára koncentrálódik. 
Hogyne! Hiszen a karácsony ünnepének fensé-
ges miszticizmusa ezer és ezer szállal aranyozza 
be a gyermeklelkeket. S az iskola ezt nem tép-
heti szét, nem is haladhat el mellette szótlanul. 
Neki mindazokat a vágyakat, érzelmeket, ame-
lyek a karácsonnyal és karácsonyfával össze-
függnek, nemcsak ébresztgetni, hanem ápolnia 
és mélyítenie is kell. I lyenkor a tanítónak 
gyakran magának is gyermeknek kell lennie. 

A gyermekkel kell gondolkoznia, éreznie, mer t 
csak így kelthet, mélyíthet a gyermek lelkeben 
gyönyörködtető érzelmeket, amelyeknek végte-
lenül nagy a nevelőértékük. 

Ezeknek az érzelmeknek felkeltését és mélyí-
tését kell szolgálnunk Pósa Lajos : „Karácsony-
kor" című költeményének tárgyalásával is. 
A költemény a következő: 

Karácsonykor. 
Fényes égből, mennyországból 
Szálljatok le, angyalok! 
Zöldleveles aranydiót, 
Karácsonyfát hozzatok! 
Karácsonyfát ragyogót, 
Zörgő-börgő mogyorót, 
Ezüstosengős barikát, 
Selyemszörű paripát. 
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Fényes égből, mennyországból 
Szálljatok le, angyalok! 
Kis liúknak, kis lányoknak 
Egy-egy könyvet hozzatok! 
Hadd kiáltsák: — Jaj, be szép! 
Legyen benne mese, kép, 
A hazáért imádság, 
Magyar érzés, szabadság! 

Fényes égből, mennyországból 
Szálljatok le, angyalok! 
A didergő szegényeknek 
Meleg ruhát hozzatok! 
Nagykabátot, nagykendőt, 
Vastagtalpú cipellőt. 
Tiizelőfát angyalok, 
Azt is, azt is hozzatok! 

H a ezt a bájos költeményt elolvassuk s tar-
ta lmában elmerülünk, a következő, érzésekkel 
teli gondolatok jelennek meg lelkünkben: 

• A költő meghagyja a gyermeket abban a 
hitében, hogy a karácsonyfát , a Jézuska aján-
dékát, az angyalok az égből hozzák. És helyes 
e z ? . . . Helyes, mert a gyermeket felébreszteni 
abból az édes álomvilágból, ahol a képzelet dol-
gozik s hímes szálakból gyönyörűséges csoda-
világot szövöget, nevelési szempontból káros 
volna. Csak hadd éljen ebben a nekivaló világ-
ban minél tovább. Addig, míg fel nem ébred. 
Még ébresztgetni sem szabad, nehogy a hirtelen 
ébredés csalódást okozzon lelkében. Az álomból 
a valósághoz a sejtésen keresztül jusson csak 
el, csendesen, lassan, alig észrevehetően. Ügy, 
hogy még i f j ú s felnőtt korában is vissza tud ja 
álmodni a gyermekkor mesevilágának üdítő 
szépségeit. 

Ezt a hel>Tes nevelői felfogást kell képvisel-
nem a költemény előkészítésében s végig az 
egész tárgyaláson is. 

A költeményben a költő az angyalokat a r ra 
szólí t ja fel, hogy az égből karácsonyfát hozza-
nak, mégpedig fényeset, ragyogót. Olyant, ame-
lyen aranydió, zörgő-börgő mogyoró, ezíistcsen-
gős bar ika és aranyszőrű paripa is van. Minden 
gyermek ilyenről álmodik most, karácsony tá-
ján. Hogyne esne jól hallani nekik álmaikról, 
legédesebb vágyaikról! Hozzá még csengő-
bongó rímekben, mélységes átérzéssel, igazi 
szeretettel! 

Aztán könyvet kíván a költő, de k íván ja ezt 
a gyermek is. Nem akármilyent, hanem képes 
mesekönyvet, ami meghagyja , tovább r ingat ja 
őt az álomvilágban, de meg aztán melengető ér-
zelmeket is kelt lelkében az imádsággal, mely 
a magyar hazáról szól. Kell az ilyen könyv ne-
künk is nevelési szempontból annak az érze-
lemnek az elmélyítésére, amit gyermekeink lel-
kében eddig ébresztgettünk, ápolgattunk. Hadd 
erősödjék a hazaszeretet szent érzése a kará-
csonyfa alatt is! 

De ott van ennek a versszaknak a végén a 
magyar szabadság is. Vá j jon a II . osztályos 
gyermeknek nem magas e z ? . . . Nem, mert hi-
szen már eddig is sokat hallott a rabmagya-
rokról, akik magyar földön, de idegen uralom 
ala t t élnek. Az öröm, a boldogság közepette is 

kell ezekre a testvéreinkre gondolnunk s értük 
a karácsonyfa a la t t imát rebegnünk. 

A költemény harmadik versszakában a kará-
csonyfával kapcsolatos boldog hangulatban a 
didergő szegényekre i rányí t ja a gondolatot a 
költő. I t t is karácsonyfa alá illő nemes érzések-
kel találkozunk. Meleg ruhát , nagykabátot , 
nagykendőt, vas tagta lpú cipellőt kér az angya-
loktól a költő, de r a j t a át maga a gyermek is 
akkor, mikor t á rgya lás közben gondolatban 
odavezetjük őt a szegényekhez, a nyomorgók-
hoz, az árvákhoz, a nélkülözőkhöz. Hadd nyito-
gassuk a szeretettől áthatott szociális érzés és 
cselekedet ú t j á t a gyermek szívében, lelkében 
különösen így karácsony tá ján! 

H a a költeményen így végighaladunk, három 
főbb nevelői gondolatot találunk benne s ezek 
mindegyike a karácsonyfa köré csoportosul. Az 
egyik a vallásos érzés gondolata, amely á tha t j a 
a másik két gondolatot is. A másik a hazaszere-
tet, amelyre a legmélyebb bánatunkban s a leg-
nagyobb boldogságunkban is gondolnunk kell. 
A harmadik az igazi felebaráti szeretet, amely 
a r r a késztet, hogy segítsük szenvedő, nélkülöző 
ember társa inkat s szerezzünk nekik boldog, sze-
retet tel jes karácsonyt. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) H a n g u l a t k e l t é s . Semmi sem köny-
nyebb, mint i lyenkor a karácsonnyal s a kará-
csonyfával kapcsolatban hangulatot teremteni, 
mer t hiszen a gyermekek lelke egyébként is 
telve van karácsonyi hangulattal . Különösen 
faluhelyen, ahol a betlehemjárás, az esti ostor-
pat togtá tás vagy más karácsony tá j i népszokás 
dívik. De a városi gyermek érdeklődését is a 
karácsonyra i rányí t ják a szülői ház meg az utca 
k i rakata i , hangulatai . Ilyenkor már minden 
gyermek sokat hall a karácsonyról, a Jézuská-
ról, a karácsonyfáról . Elég egyetlen szó, ra jz 
vagy kép, hogy a Jézuska, az angyalok s a ka-
rácsonyfa utáni vágyak, remények megjelenje-
nek a lélekben. Ez t a kellemes körülményt úgy 
használom fel, hogy a táblához állok s színes 
kré tával szó nélkül karácsonyfát rajzolok. 
A gyermekek lesik, vár ják , hogy mi lesz. Mikor 
a karácsonyfa kon túr ja i kibontakoznak, a há-
tam mögött már sut togják: — K a r á c s o n y f a . . . 
— Gyertya ég r a j t a . . . — Angyalka van a he-
gyén . . . — Aranydió . . . — Aranyalma . . . •— Ló... 
— B a b a . . . — mondogatják, amin t rajzolom. 
S közben már meg is jelenik lelkükben az a ka-
rácsonyfa, amely u tán ők vágynak, amit vár-
nak és suttogják egymásnak: — Nekem is hoz 
babát a Jézuska. — Nekem betlehemet is hoz. 
— Azt mondotta az édesanyám, hogy nekem 
puskát és kardot hoz.-.. És rajzolom tovább a 
képeskönyvet, meg azt, amit há tam mögött sut-
togni hallok. Ra jzban teljesítem valamennyi 
gyermekem vágyát , kívánságát. Végiil topron-
gyos, szegény asszonyt s köréje didergő, fázó, 
rongyos, nélkülöző, szegény gyermekeket rajzo-
lok. E r r e aztán halkul, csendesül a suttogás. 
Ennek a jelenetnek az értelme még távol áll a 
gyermektől, mert nem lá t ja a boldogságot okozó 
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karácsonyfa és a szegény, toprongyos család 
ra j za között az összefüggést. S i t t még nem 
is szólok róla, hanem feléjük fordulok, aztán 
a karácsonyfára meg az alatta, mellette levő 
boldogságot okozó já tékokra mutatok. És ők er-
ről beszélgetnek, miközben elmondják, hogy a 
mult évben mit hozott és az idén mit fog nekik 
hozni a Jézuska. (A szegények r a j zá ra nem 
mutatok. Er re m a j d később keríil a sor.) 

És a rajzzal kapcsolatos beszélgetés közben 
már meg is jelent a gyermekek lelkében a köl-
temény befogadásához szükséges hangulat . 

fcJÁthajlás a k ö l t e m é n y r e . — Ki ír t 
már levelet az angyalkáknak vagy a Jézuská-
nak? — kérdezem, mire a gyermekek elmond-
ják, hogy ki mit í r t , mit kért s azt, hogyan 
küldték el a levelet. (Ha előzőleg az iskolában 
nem Írattuk volna, akkor azt a költemény tár-
gyalása után Írassuk meg.) 

c) C é l k i t ű z é s . — Hogy egy gyermek mit 
kért karácsonykor az angyalkáktól, azt Pósa 
Lajos, a mi kedves költőnk, szép költemény-
ben megírta. Hallgassátok meg, elolvasom! 
Tárgyalás. 

a) A k ö l t e m é n y f e l o l v a s á s a . A köl-
teményt természetes hanghordozással, de ked-
ves, vonzó alakban elolvasom. (Minthogy ezen 
a fokon a gyermekek olvasási készsége még 
nem elég fejlett, ha felolvasásomat könyvük-
ben kísérnék, az a gyönyörködés, az átérzés ro-
vásá ra esne, ezért felolvasás közben a könyv ne 
legyen a gyermekek előtt.) 

b) B e s z á m o l á s a k ö l t e m é n y s z é p -
s é g e i r ő l . A taní tásnak ebben a mozzanatá-
ban a gyermekek elmondják azt, ami első hal-
lásra lelküket megragadta . Hogy a gyermekek 
gondolkozását a célkitűzéssel kapcsolatba hoz-
zam, a beszámolást így indítom meg: — Most 
már megtudjátok, mi t kért az a gyermek kará-
csonykor az angyalkáktól! — szólok, mire a 
gyermekek elmondják. Beszámolás közben szó-
val nem kérdezek, nem indítok, hanem a ra jzra 
ránézek s ez elég ahhoz, hogy a gyermekek em-
lékezetüket a rajzzal is támogassák. Most már 
valószínű, hogy azt is megértik, miér t rajzoltam 
fel a szegény asszonyt a gyermekeivel. Ha meg-
értik, jó. Vele kapcsolatban mondják el a költe-
mény harmadik versszakának tartalmát. Ha ma-
guktól nem gondolnának a ra jz és a szöveg 
összefüggésére, nem erőszakolom, hanem majd 
a részenkénti tá rgyalás keretében hozom kap-
csolatba a rajzot a költeménnyel. 

c) A k ö l t e m é n y t v e r s s z a k o n k é n t 
t á r g y a l o m . 1. Mi legyen a karácsonyfán? Egy 
gyermekkel elolvastatom az első versszakot. 
— Ki küldi a karácsonyfát? — Ebből a költe-
ményből azt is megtudjuk, hogy kikkel küldi. 
— Az angyalokkal. — Kiket kér a gyermek arra, 
hogy hozzák el a Jézuska karácsonyfáját? — Az 
angyalokat. Azt is megtudjuk a költeményből, 
hogy honnan hozzák az angyalok a karácsony-
fát . — Az égből. — A menyországból, — mond-
ják a költemény a lap ján a gyermekek. — Bizony 
onnan. Ilyenkor má r sok-sok angyal dolgozik a 
menyor-szágban s készítik, díszítik a sok kará-
csonyfát, amit a Jézuska fog küldeni a jó gyer-

mekeknek. — Az a gyermek azt is megüzeni az 
angyaloknak, hogy mi minden legyen a kará-
csonyfán, — mondom, mire a gyermekek mind-
azt elsorolják, ami a költemény első versszaká-
ban van. Hogy az ő sa já t vágyaikat is beleillesz-
szem, kérdezem: — Ti ezeken kívül még mit kér-
nétek az angyaloktól? — Mit kértetek a Jézuská-
tól karácsonyra? —• Én babát is kérek. — Én 
puskát, kardot. —• Én ú j ruhát . — Én kendőt, — 
mondják el a gyermekek vágyaikat , kívánságai-
kat. (Az nem baj , hogy itt még sokat kérnek. A 
tárgyalás későbbi folyamán, mikor a szegények-
hez érünk, igényeiket majd csökkentem.) 

— De hogyan hozzák az angyalok a karácsony-
fá t? — kérdezem, mire a gyermekek elmondják, 
hogy a mult évben hogyan jelent meg odahaza a 
karácsonyfa. (Itt a r r a ügyel jünk, nehogy vala-
melyik gyermek azt mondja, hogy ő szüleivel 
együtt díszítette. Éppen ezért a tanításnak eb-
ben a mozzanatában olyan gyermekkel mondas-
suk el, akiről biztosan tudjuk, hogy a karácsony-
fa meglepetéssel érkezett hozzájuk. Hogy azokat 
is kielégítsük, akik szüleikkel együtt díszítették 
a karácsonyfát, ha ők előhoznák, röviden csak 
azt mondjuk, hogy az ajándékot, a pénzt a Jé-
zuska küldte, ő adta a szülőknek, mert az angya-
lok nem, érnek r á minden karácsonyfát feldíszí-
teni. Nem baj, ha a gyermek lelkében ott marad 
a sejtés. A képzeletnek, amelynek itt nagy a ne-
velőhatása, szabad játszania. Tudja , sejti a gyer-
mek azt is, hogy a mese a lak ja i nem élnek a 
valóságban, mégis szereti a mesét. Eszébe se ju t 
azt megkérdezni, hogy igaz-e, nem-e? Később 
maga is rá jön arra , hogy nem valóság az, ami 
a mesében van, de azért továbbra is vágyik a 
mese után.) 

És melyik gyermek előtt ne lehetne kedves az 
ezüstszőrű barika, selyemszőrű paripa? Hogy 
miként, hogyan él ez az ő képzeletükben, az ti-
tok a tanító előtt. Ké r jük tőlük ezt számon. Sze-
retnek ők arról beszélni, ami nekik nagyon ked-
ves, ami után vágyódnak. Nekik a gyapotból ké-
szült, zöld fatalpon álló barika, a gurulós lo-
vacska nagy-nagy érték. Legalább is olyan mint 
a gazdának az élő, az igazi. Az is szívesen beszél 
a magáéról meg a gyermek is. H a van ilyen az 
iskolánkban, szemléltessük is. 

2. A k é p e s k ö n y v , m e s e k ö n y v . — Most 
azt olvassuk el, még mit kér az angyaloktól az a 
gyermek! — tűzöm ki a részletcélt, mely u tán 
az egyik jobban olvasó gyermekkel elolvastatom 
a költemeny második versszakát. 

— Kiket szólít meg most is a gyermek? — Mit 
kér tőlük? — Kiknek kéri a képeskönyvet, mese-
könyvet? — Lám, ez a gyermek nemcsak ma-
gára. hanem másokra is gondolt! — A gyermek 
azt is megmondja az angyaloknak, hogy mit fog-
nak majd kiál tani a kisfiúk és kislányok, mikor 
a képes mesekönyvet meglátják. — Azt, hogy: J a j , 
be szép! — Hogyne kiáltanák, mikor igazán olyan 
szép! — De azt is megmondja az a gyermek, 
hogy mi legyen abban a könyvben. — Legyen 
benne mese, kép és imádság a hazáért . — Szeret-
nétek-e ti, ha a Jézuska nektek is küldene ilyen 
meséskönyvet? —- Melyik mesét szeretnétek be-
lőle elolvasni? (A gyermek egy és ugyanazon 
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mesét szívesen hallja, olvassa többször is, azért 
valószínű, hogy elsorolják az ismerős meséket.) 
— Milyen jó lesz azokat esténkint olvasgatni s 
a képeit nézegetni! — Hanem az a gyermek olyan 
könyvet szeretne, amelyben a mesén kívül még 
más is van benne. — A hazáért imádság. — Váj-
jon szeretheti-e az a gyermek a hazáját? — Mi-
ért gondoljátok? — Mert a hazáért akar imád-
kozni. — Én azt gondolom, hogy amelyik gyer-
meknek ilyen könyvet küld a Jézuska, a kará-
csonyfa mellett az forgat ja , forga t ja , s mikor 
ráakad ar ra az imádságra, akkor szépen el is ol-
vassa, el is imádkozza. Ti is tudtok a hazáért 
imádságot. Hiszen olyan gyakran imádkozzuk. 
Melyik az? — Imádkozzuk el! — mondom s igazi 
érzéssel, ünnepélyes hangulattal elimádkozzuk a 
„Magyar hiszekegy"-et, esetleg más imádságot. 
— Lehet, hogy ez az imádság is benne lesz ab-
ban a könyvben, amit nektek küld a Jézuska. 

— Hanem az is benne van a költeményben, 
hogy abban a könyvben a magyar szabadságért 
is lesz imádság. Hogyan, hát nincs szabadsága 
minden magyar embernek? — Azoknak, akiket 
tőlünk elszakítottak, mikor hazánkat feldarabol-
ták, nincs szabadságuk, mert ott még a magyar 
gyermekek sem tanulhatnak magyarul , — mond-
ha t j ák a gyermekek az előzőleg hallottak alap-
ján. Ha nem mondanák, magam közlöm velük 
s hozzáteszem, hogy az a gyermek szeretheti 
hazáját , elszakított magyar testvéreit, mert azok 
szabadságáért is akar a karácsonyfa mellett 
imádkozni. És ez elég ahhoz, hogy a gyermek 
lelkében a hazaszeretet érzelme megjelenjék, ami 
a hazáért, elszakított testvéreinkért való imád-
ságra indítsa. 

3. A s z e g é n y e k , a z e l h a g y o t t a k . -— Ha -
nem az a gyermek másokra is gondolt. Hogy 
kikre, olvassátok el, m a j d abból megtudjátok.-— 
mondom s elolvastatom a költemény harmadik 
versszakát. 

— Kikre gondolt az a gyermek? — Az elha-
gyatottakra, a szegényekre. — Ezekre ni, —- mu-
tatok a rajzra . — Az árvákra, akiknek nem él az 
édesapjuk, az édesanyjuk. Azokra, akik ebben a 
hidegben, még karácsony szent estéjén is fáznak, 
dideregnek, éheznek — szólok. S mit kér az a 
gyermek ezek számára a Jézuskától? — Meleg 
ruhát , nagykabátot, nagykendőt, cipőt és fát . — 
De még más is kellene szegényeknek. — Enni-
való. — Azt is küldjön nekik a Jézuska, — mond-
ha t ja az egyik gyermek. Ha nem mondaná, rá-
vezetem. — Vájjon, milyen gyermek lehetett az, 
mert a szegényekre, az árvákra, az elhagyatot-
takra is gondolt? — Jószívű? — S ti gondolta-
tok-e a szegényekre, árvákra, elhagyatottakra, 
mikor a Jézuskától annyi ajándékot kértetek? 
— Pedig azokra is gondolnotok kell. Azért nem 
küldhet nektek mindent a Jézuska, mert neki 
azokra a szegényekre is gondja van. — Te miről 
mondaná le a szegények javára, Pali? — És te, 
Sanyi? — Lesz köztetek olyan, akinek sok min-
dent hoz a Jézuska. Cukrot, almát, mogyorót-
diót, csokoládét. Mit tennétek akkor, ha kará-
csony estéjén belépne hozzátok egy szegény 
gyermek? — S ha nem lép be. hogyan jut ta that-
nátok abból a gazdag ajándékból a szegény gyer-

mekeknek? — Mindenki ismerhet olyan szegény 
gyermeket, asszonyt? vagy embert, akinek ad-
hatna valamit. Adjatok ti is a Jézuska ajándé-
kából a szegényeknek, a rászorulóknak. Ezért 
megáld titeket a Jézuska. 

d) A k ö l t e m é n y t m e g s z a k í t á s n é l k ü l 
á t o l v a s t a t o m . A részletes tárgyalás közben 
a gyermekek megértették, átérezték a költemény 
tar ta lmát , de az szétszórva él lelkükben. Most 
valamelyik jobb olvasóval megszakítás nélkül 
átolvastatom. 

Begyakorlás. 
a) A k ö l t e m é n y t a r t a l m á t e l b e s z é l -

t e t em. A tapasztalat azt mutat ja , hogy a gyer-
mekek a tartalom elmondása közben nagyon is 
ragaszkodnak a könyv szavaihoz. Az nem baj . 
Csak hadd beszéljék el úgy, amint tudják, amint 
az lelkükben él. A legértékesebb az a beszámolás, 
amelybe azt is belevonják, ami nincs a költe-
ményben megírva, hanem megbeszélés közben 
kapcsoltuk hozzá. Jó , ha a gyermek az érzelmi 
vonatkozásokat is elmondja. Az első gyermek-
elbeszélésbe ne szóljunk bele, hanem figyeljük 
meg, hogy a költeménynek mely részeit mondja 
el, s melyeket hagyja ki. S ha értékes részleteket 
kihagyott, vagy felettük átsiklott, azokat közös 
megbeszélés keretében hozzuk felszínre s illesz-
szük a tartalomba. Ennek megtörténte után is-
mét mondassuk el a tar ta lmat s most már való-
színű, hogy a tárgyalás közben felszínre került 
valamennyi értékről beszámolnak a gyermekek. 

b) A k ö l t e m é n y m e g t a n u l á s a . A II. 
osztályban arra is meg kell tanítanunk a gyer-
mekeket, hogy könyv nélkül miként tanulja-
nak meg valamely költeményt. Ezért tanítsuk 
meg őket a költemény első versszakára, a máso-
dik két versszakot pedig maguk t anu l j ák meg 
s a következő órán k é r j ü k számon. 

c) R a j z . Rajzoltassunk karácsonyfát s kará-
csonyi ajándékokat. Illusztratív rajzzal jelenete-
ket rajzoltassunk, amelyek azt muta t j ák , hogy a 
gyermek karácsonykor miként segít a szegénye-
ken. 

d) F o g a l m a z á s . í rassunk levelet a Jézus-
kának, amelyben a gyermek a szegényekre is 
gondol. 

e) É n e k . Tanítsunk karácsonyi éneket, ame-
lyet a gyermekek a karácsonyfa a la t t is énekel-
jenek el. 

A lelkiismeret a lélek szava ...Az ész nagyon 
is sokszor csal meg bennünket, de a lelkiisme-
ret: sohasem, ö az ember igazi vezetője; ugyan-
az a léleknek, mint az ösztön a testnek. 

Rousseau. 
* 

Tudósok talán lehetünk a mások tudományá-
ból, bölcsekké azonban csak a magunk bölcse-
sége tehet bennünket. Montaigne. 

# 

Az egyéni szellem története az emberi szellem 
rövid kivonata. Condillac. 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Budapesti Polgári Iskola. Szerkeszti: Serey 
Ágost. (A székesfővárosi polgári iskolai taná-
rok neveléstudományi folyóirata. 1. szám.) 

Kétségtelen, hogy neveléstudományi folyóira-
ta ink között külső köntös és belső tartalom 
szempontjából egyarán t az elsők közé kívánko-
zik ez az ú j folyóirat, mely a polgár i iskolai 
t aná r ság tárgyi és pedagógiai önképzését a 
budapesti irányító polgári iskolában folyó 
m u n k a szellemében k íván j a szolgálni. 

Az első szám vezetőcikkét Szendy Károly, a 
székesfőváros polgármestere írta, amelyben el-
ismerően szól a fővárosi polgári iskolai tanár-
ság nemes törekvéséről s az ú j folyóiratot a 
t anárság figyelmébe a ján l ja . Pintér Jenő tan-
kerület i kir. főigazgató a j)olgári iskola hiva-
tását körvonalazva, a r r a a nagyfontosságú 
kul túrmunkára mu ta t rá, amelyet ez az iskola-
t ípus oktatásügyünk keretében betölt. Felkay 
Ferenc fővárosi t anügy i tanácsnok nemcsak a 
budapesti polgári iskolák múl t jára vonatkozóan 
mond el igen értékes adatokat, hanem a jelen 
ér tékes munkásságát rajzolva, a jövőre vonat-
kozóan is lelkesíti a tanárságot. 

Loschdorf er Káro ly : A „Budapesti Kör" ereje, 
Serey Ágost: Célunk és feladataink; Dobos 
László: Adatok a fővárosi tanulók szókincsé-
hez; dr. Pénzes An ta l : Budapest természet-
világa; dr. vitéz Sághelyi Lajos: A németnyelvi 
dolgozatok fokozatossága; Serey Ágost : Buda-
vár visszafoglalásának 250. évfordulója ; dr. Ko-
kovay Lajos: Mit mondanak a székesfővárosi 
iskolák értesítői?; dr. Palócz András : Budapest 
székesfőváros polgári iskolái számokban és dr. 
Czeck Valdemár: A székesfővárosi polgári is-
kolák „Liszt Ferenc-ünnepély*-e címen ír a 
folyóiratba. A folyóirat minden cikkét mély 
pedagógiai tudás és hozzáértés h a t j a át. 

Az ú j pedagógiai folyóiratot szerkesztőségünk 
igaz szeretettel köszönti s munkájához Isten 
áldását kívánja. 

Katholikus Iskola. Decemberi számának ve-
zércikkében melegen ünnepli a lap Jakab Béla 
dr. főtanfelügyelőt, ak i t a megyéspüspök kano-
nokká nevezett ki. A Szent László-kultuszról 
fíátory Dagmár, Drozdy Gyula ú j könyvéről: 
A földrajz tanítása a IV. osztályban Barabás 
András írt szép cikket. A kis lap figyelme ki-
ter jed az egyházmegyei iskola- és t anügy min-
den jelentős eseményére, mozzanatára és tevé-
kenységére. 

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. A magyar 
gyermekvilág kedves újságja, a Magyar I f j ú -
sági Vöröskereszt december 1-én megjelent szá-
ma már karácsonyi szám. Tar ta lma most is 
élénk és változatos, de egész összeállításából 
már a karácsony megbűvölő hangu la t a árad a 
gyermekvilágba. Címlapján Rafae l nagyszerű 

alkotása van: a sixtusi Madonna. Móra László, 
Vályi Nagy Géza, Feleld Sándor, Ölbey Irén, 
Nagy Méda meleg szép verse, Lagerlöf Zelma, 
híres svéd írónő és Lőrinczy György novellája 
karácsonyt ünnepli . A repülés hőseiről Flórián 
Endre, a vöröskeresztes lélekről báró Zechné 
Kiss Álice, az egészségről dr. Bárczi Gusztáv ír, 
Jáboru I s tvánné a vöröskeresztes szív nemes-
ségéről, Tóbisch I rén pedig fo ly ta t j a Pann i c. 
i f júság i regényét. 

Evangélikus Népiskola. Legutóbbi számának 
vezető cikke azt a szép gyászbeszédet tar tal-
mazza, amelyet Duszik La jos miskolci ev. fő-
esperes mondott egykori taní tójának, Ruhmann 
Andornak a temetésén. A vallástanításról í r t 
tanulmányát Gráf Samu ebben a számban be-
fejezi. A hazug gyermekről Bertalan Sándor, a 
pedagógia f r a n c i a útjelzőiről Kristóf Kálmán, 
az angol olimpiászról Sz. Csorba Tibor ír t ta-
nulmányt s Az én falum c. szép rajzban a falu 
életére jellemző cikket í r t Pártay Tivadar. Még 
több érdekes cikken kívül a füzetben a tanítói 
és iskolai közéletre vonatkozó közleményeket, 
a Hírek rovatában és a Kán to r i rovatban vál-
tozatos cikkeket találunk. 

Felsőmagyarországi Tanügy. Mint címe is 
muta t ja , a szerény külsejű, de annál tar ta lma-
sabb havi folyóirat a felvidéki vármegyék is-
kolai és pedagógiai képviselője. Felelős szer-
kesztője Böhm Péter, társszerkesztője Nyitray 
Jenő. A novemberi szám változatos t a r ta lmát 
dr. Tamedly Mihály, dr. Hacker Ervin, Boros-
nyay Károly, Zeke Gábor, Miskolczy Kálmán, 
Várhelyi I lona és Böhm Pé te r cikke gazda-
gí t ja . Van a füzetben Böhm Pétertől gyakorlat i 
taní tásminta is, melynek keretébe foglalta 
Vicsay La jos lelkes versét a Kormányzó Űr 
Ő Főméltósága névnapja alkalmára. Várhelyi 
I lona Napsugarak az iskolából címen az iskolai 
élet humoros és csattanós eseményeit élénk és 
derűs modorban meséli el. Hivatalos közlemé-
nyek és az iskolai élet érdekes hírei egészítik 
ki a lap változatos tar ta lmát . 

Tanítók Szövetsége. November havi számában 
Lengyel Fe renc A tanító lelki szabadságáról, 
Várady József A tanító éleslátása és nemzeti 
hivatásáról, Bodnár István A szeretet szószólói 
maradunk címen a lap és munkatársa i szelle-
méről, Szabó P á l a tanyai iskolákról, Gyiday 
Is tván a taní tói hivatás t r ag ikus veszedelmeiről 
í r legnagyobbrészt megkapó cikket. A kisebb 
rovatokban a fölmerült közéleti események hí-
rét és objektív bírálatát olvassuk. 

Pedagógiai Szeminárium. Novemberi 3. füzete 
a legkitűnőbb pedagógiai íróink és tudósaink 
műveit tar talmazza. Dr. Imre Sándor, dr. Far-
kas László, dr. Radnay Oszkár. Sprengerné 
Somló Aranka , Weck Margi t , Ormos János, 
Koppány I s tván , Kirchner I lona, Begős József, 
Székely Károly , dr. Bévész Emil, dr. Nemes 
Árpád, dr. Jankovits Miklós, Nagy Jenő, Nyireő 
Éva és dr. Haltenberger Mihály- írtak értékesnél 
értékesebb cikkeket, amelyekből örvendetesen 
lát juk, hogy kiváló tanügyi íróink a pedagógiai 
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világ minden mozzanatát figyelemmel kísérik 
és a mi életünk minden tanulságát méltány-
lóan közlik is pályatársainkkal. Ezt a törekvést 
a Pedagógiai Szeminárium is nagy gonddal és 
odaadóan szolgálja és támogat ja . 

Francia tanügyi lapokból. 

A kisdedek alvása. 
Az Egyesül t Államokban vizsgálatokat vé-

geztek kicsiny gyermekek alvási szokásairól. 
Egy gyermekker t személyzete három héten át 
rendszeresen megfigyelte 2—5 éves kisdedek 
nappali alvását, 66 anya pedig, aki résztvett 
ugyanezen intézetben a családi nevelésről ta r -
tott tanfolyamon, szemmel kísérte gyermeké-
nek éjjeli á lmát . 

E kutatások a következőkre ter jedtek: 
I. Az alvás általános körülményei: 1. A kis-

ded foglalkozása lefekvés előtt. 2. Foglalkozása 
az ágyban közvetlenül elalvása előtt. 3. Magá-
val viszi-e az ágyba játékszereit? 4. Foglalko-
zása reggelenként öltöztetés előtt. 5. Egyedül 
alszik-e szobájában, vagy pedig felnőttekkel, 
esetleg más gyermekekkel együtt1/ 6. Egyedül 
alszik-e ágyában? 7. Nyitott ablakok mellett 
alszik-e? 8. Az éj folyamán végeztetnek-e vele 
szükséget, ha igen, hány óra tá jban? 9. Alvása 
közben kerülni kell-e minden zaj t a házban? 10. 
Kitakarózik-e a gyermek éjente? Gondoskod-
nak-e ennek megakadályozásáról? 11. Alszik-e 
a kisded délután is, ha nem, mióta és miért 
hagyta abba ezt a szokását? 

II . Néhány rendellenességet illetőleg: 1. Szo-
kott-e a gyermek álmában kiáltozni? 2. Van-
nak-e időszakok, amikor álmatlanságban szen-
ved? 3. Szokott-e álmodni? 4. Időnként nyugta-
lan-e? 5. Nem alszik-e túlságos mélyen? Nehéz-e 
fölébreszteni? 

III . Az a l ta tás módjára nézve: 1. Szokták-e 
ringatni? 2. Énekléssel altatják-e? stb. 

Mindezen megfigyeléseknek az volt a céljuk, 
hogy megállapítsák az átlagos gyermek maga-
tar tásá t és hogy ennek alapján az eltérések 
mibenlétét és okát kiderítsék. 

A kutatások számos érdekes megállapí tásra 
vezettek. 

Lássuk ezek közül mindenekelőtt az alvás 
átlagos idő tar tamára vonatkozó adatokat: 

Életkor A z a l v á s i d ő t a r t a m a 
nappal éjjel együtt 

1 év — 1 év 11 hó 1 ó. 42 p. 12 ó. 13 ó. 42 p. 
2 év — 2 év 11 hó 1 ó. 10 p. 11 ó. 35 p. 12 ó. 45 p. 
3 év — 3 év 11 hó 1 ó. 22 p. 11 ó. 30 p. 12 ó. 52 p. 
4 év — 4 év 11 hó — ó. 37 p. 11 ó. 30 p. 12 ó. 07 p. 
5 év — 5 év 11 hó — ó. 9 p. 11 ó. 21 p. 11 ó. 30 p. 

Egyes há rom éven felüli gyermekek még 
ugyanannyi időn át alszanak, mint azelőtt, de 
az általános i rányzat mégis az, hogy ezek a kis-
dedek már kevesebb időt töltenek alvással és 
kivált délután nem akarnak aludni. 

Ha öt éven aluli gyermekeknél á lmat lanság 
mutatkozott, ezen a bajon számos esetben sike-
rül t segíteni akként, hogy lefekvés előtt 10—15 
percen át nyugalmat teremtettek körülöttük, 

mellőzték a hangos beszédet s a zajos játéko-
kat. Ezt aztán napról-napra megismételték s 
ezzel az el járással tényleg előmozdították a 
kicsinyek elalvását. 

Némelyik nyugtalan gyermeknél jóhatásúnak 
bizonyult, ha gondozója csöndesen, szótlanul 
állt ágya mellett és a kisded há tá ra te t te a 
kezét; más esetekben elegendő volt a halk 
figyelmeztetés, hogy most aludni kell. Az ame-
rikai vizsgálódók egyhangúan arra az ered-
ményre jutottak, hogy büntetéssel, veréssel 
való fenyegetőzés, jutalomnak kilátásba, helye-
zése, nemkülönben a ringatás és éneklés rossz 
módja az altatásnak. 

Azokat a kisdedeket, akik nyugodalmas al-
váshoz szoktak, egyáltalában nem zavar ja , ha 
felnőttek vagy más gyermekek is há lnak 
ugyanabban a helyiségben. H a a gyermeket jó 
alvásra a k a r j u k szoktatni, ügyeljünk arra , 
hogy mindig ugyanazon időben fektessük le és 
hogy a lefekvést megelőző tevékenykedések is 
állandóan ugyanazok legyenek. 

A szülőket rendszerint zavarba hozza a nap 
pali és éjjeli alvás egymásra hatásának a kér-
dése, nem tud ják eldönteni, jó-e, ha addig pi-
hentetik délutánonkint a gyermeket, amíg jól 
esik neki. Az erre i rányuló vizsgálatoknak 
eredménye, hogy á l ta lában hároméves korig 
azok a kisdedek, akik legtovább alszanak nap-
pal, legtöbbet alszanak éj jel is, és viszont; a 
harmadik életéven túl azonban a hosszabb nap-
pali alvással rövidebb éj je l i pihenés j á r együtt . 
Kétéves korá ig annyit alhatik a gyermek, 
amennyit kíván, de 3—4 esztendős korától más-
fél órai délutáni alvás a legajánlatosabb, mert 
ennél hosszabb nappali pihentetés á r t a lmára 
lehet éjjeli nyugalmának, ezenkívül korlátozza 
az olyannyira szükséges mozgást és levegőzést. 

Fölötte érdekes megállapítása a kuta tásnak, 
hogy a nyugta lan alvás és az á lmatlanság leg-
gyakoribb a kisded ha rmad ik életéve körül . 
Ez az az életszak, amidőn a legtöbb izgalom, 
indulat jelentkezik. Ennek az a valószínű ma-
gyarázata, hogy a tiszta gyermeki állapotából 
kiemelkedő egyént függetlenségének első 
szárnypróbálgatásai közben hirtelenül nagyon 
is bonyolult szociális visszahatások érik. 

A megfigyelések során néhány nehezen ne-
velhető, rendellenes gyermekre is bukkantak. 
Ezek közül egy 22 hónapos kisded este másfél 
órával később aludt el s nappal is félórával 
kevesebb ideig nyugodott, mint azonoskorú 
normális társai . Az orvosság a nyugvás idejé-
nek meghosszabbításában állt. Egy másik 
rendellenes kétéves és négyhónapos korában 
igen szabálytalan időpontokban tért éjjeli 
nyugovóra. Ezen úgy segítettek, hogy naponta 
meghatározott órában fektet ték s egy hót le-
folyta a la t t normális á lomra szoktatták. A har-
madik rendellenes, 3 éves ós 9 hónapos gyer-
mek, reggel későn kelt s délutánonkint is két-
szerte annyi ideig aludt, mint az azonoskorúak 
átlaga, viszont a lefekvés ideje t á j án meg 
élénk, pa jkos volt, mert felizgatták s a j á t ki-
áltozásai, csínyei. A délutáni alvás megkurt í -
tása megszüntetett minden nehézséget. 
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Vázlatunkban a kisdedek alvásának csupán 
nevelésügyi oldalát érintet tük. Talán fölösle-
ges is megjegyeznünk, hogy az álmatlanságnak 
és nyugtalanságnak számos esete az orvos fel-
adatkörébe tartozik. 

L'Édueation familiale (Brüsszel), 
1936 novemberi szám. 

Dr. Marie-Louise Peeters, 
a neveléstudományok doktora. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZEI 

Pintér Jenő: A budapesti tankerület év-
könyve az 18,16—1937. iskolai évről. A tankerü-
let megalapításának 161. évében. 

Ez az értékes könyv a budapesti tankerület 
múl t jának és jelenének n y ú j t j a t iszta és világos 
képét. Megtudjuk belőle, hogy az első tankerü-
leti főigazgatóságot Mária Terézia 1776-ban ala-
pította s az alapítástól kezdve az 1935. évi VI. 
t.-c. a lapján történt rendelkezésig végigvonul 
előttünk a tankerület története, amelyet Pintér 
Jenő tankerületi kir. főigazgató írt meg tömö-
ren és élvezetes alakban. 

A könyv nemcsak hasznos ismertető, hanem 
jó tanácsadó, ú tmutató is. I smer te t i a budapesti 
tankerület területén működő iskolákat s azok 
igazgatóját. Bőséges és tanulságos statisztikai 
adatokkal vázolja elénk a tankerület iskola-
ügyét. Megörökíti az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyek eddigi eredményeit s ke-
gyeletes sorokban áldoz Erődi-Harrach Béla 
e lhányt kir. főigazgató emlékének. Igen értékes 
s tanítónak, t anárnak szinte nélkülözhetetlenek 
azok a „Ilatáridő-naplók", amelyek valamennyi 
iskolatípus rendtar tására vonatkoznak. 

Ezt az értékes és hasznos évkönyvet olvasóink 
szíves figyelmébe ajánl juk. 

A Franklin-Társulat szép karácsonyi a ján-
dékhoz ju t ta t ta gyermekeinket, amikor leg-
ú jabban is három szebbnél-szebb, ta r ta lmában 
egyaránt értékes, külsőségeiben szinte pára t -
lanul ízléses meséskönyvet adot t ki. A mesés-
könyvek nagy nevelőértékére tekintettel nem 
mulaszthat juk el, hogy azokat néhány sorban 
ismertessük olvasóközönségünkkel: 

Török Sándor: „A felsült óriás és a kilenc 
csoda". Lányi Imre rajzaival. 

A könyv értékét mutatja, hogy az megnyerte 
a Kisfa ludy-Társaság Szilasi-díját s arról a bí-
rálat mint a legeredetibb magya r mesekönyv-
ről emlékezik meg. Meg is érdemli ezt az el-
ismerést, ha olvassuk, hogyan stilt fel a sok-
ezer éves álmából felébredt s a mai világba vá-
rat lanul belecsöppent óriás, hogyan ismerkedik 
meg a bátor Palkó vezetésével a technika vív-
mányaival, amelyekben mindmegannyi csodát 

lát és hogyan válik a vi lág elpusztítására fel-
készült óriásból normális ember s végül sze-
rény nyárspolgár vendéglős. A meséskönyvet 
még körülbelül 15 egyéb élvezetes elbeszélés 
egészíti ki. 

„Magyar parasztmesék". Kiadják: Illyés 
Gyula és Ortutay Gyula. Buday György ra j -
zaival. 

Ez a könyv gyermekeknek készült, de nem 
csupán őnekik. A magyar népmesék, paraszt-
ságunknak ezek a tiszta költészetbe öltöztetett 
vallomásai és vágyakozásai a magasabb, a sza-
bad és tiszta élet után nemcsak szórakoztatnak. 
Más is van a Tündérszép I lona történetében, az 
angyalbáiányok csodálatos útjában, a székely-
góbé huncut hazudozásaiban. A magyar nép-
mese a hihetetlen kalandokban, sárkányokkal 
való küzdelmekben, az ördög kijátszásában 
megőrizte a maga tündéries nyelvén a magyar 

.lélek legrégibb emlékeit, azt a világképet, 
amely még az őshaza magyar ja inak lelkében 
élt. Ezért a népmesekönyv történelemkönyv is, 
megismertet bennünket azzal a régi s elmúlt 
világgal, amely őseinknek volt kedves. 

Ebben a könyvben a szerkesztők a magyar-
ság népmesekincséből azokat válogatták össze, 
amelyek a meséknek sajátságos tula jdonságai t 
a legszebben muta t ják . A tájszavakon, a kü-
lönböző vidékek nyelv járásán csak annyit javí-
tottak, amennyi a közérthetőséghez és a könyv 
egységéhez feltétlenül szükséges volt. 

Baloghné Hajós Terézia: „Az állatok beszél-
nek." Belat ini Braun Olga rajzaival. 

Gyermekeink valahogyan különös előszerete-
tet éreznek azokkal a meséskönyvekkel szem-
ben, amelyeknek lapjain kedvenc állataik gyer-
meknyelven szólalnak meg és mondják el nekik 
nagyon érdekes mondanivalójukat. Baloghné 
Hajós Terézia könyvében pedig ugyancsak sok 
és kedves mondanivalójuk van állatainknak. 
Elmondják tapasztalataikat és kalandja ikat a 
különböző rendű és rangú kutyák, a foxitól és 
vadászkutyától kezdve az emberéletet mentő 
bernáthegyiig, mesél a kakaclú, a nyomorék kis 
csibe, a tyúk, a kíváncsi majom, a kanári-
madár, a vándorúiról lemaradt gólya, a part i 
fecske, a hangya, a büszke paripa. Minden 
egyes elbeszélés pompás gyermekcsemege. 

Az érelmeszesedés természetes megelőzése, 
gyógyítása és kezelése. I I . javított és bővített 
kiadás, i r t a : T)r. Bucsányi Gyula egészségügyi 
tanácsos. Az érelmeszesedés egészségünk lassú 
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hanyat lását és korai halált jelent. Okai legelső-
sorban természetellenes oktalan életmódunk, 
melyhez já ru lnak még a mai nehéz életküzde-
lemmel járó gondok és nehézségek következ-
ményei. Egészségtelen ós természetellenes élet-
módunkkal, táplálkozásunkkal nap-nap u tán 
ú jabb bűnöket követünk el egészségünk ellen. 
A szerző egyszerű, világos és mindenki számára 
érthető formában ad ja meg a helyes életmód és 
táplálkozásra vonatkozó útbaigazításait , mely-
nek követése biztos mód arra, hogy ezen gya-
kori és minden a negyvenedik életév felé köze-
ledő embert fenyegető veszélyes betegséget el-
kerül jük. A mű elterjedését nagyban elősegíti 
az a körülmény, liogy ára csak 1-50 P és így 
mindenki számára könnyen hozzáférhető. Ki-
adója Nóvák Rudolf és Társa könyvkiadóválla-
lat (Budapest, VIII , Baross-u. 21). Kapható min-
den könyvkereskedésben. 

Dr. Vladárné Gészner Ilona: Három királyfi 
három kívánsága. Karácsonyi gyermekszíndarab 
10 képben. 

Vladárné Geszner Ilona, i f júság i irodalmunk-
nak ez a kiváló művelője, ismét egy értékes 
gyermekszíndarabbal gyarapí tot ta i f júsági iro-
dalmunkat . A „Három királyf i három kíván-
sága" című darabjában mély érzéseket megmoz-
gató és mélyítő képeket nyúj t , amelyeknek ked-
ves és egyszerű meséjéből és fordulataiból az 
igazi pedagógus lélek tárul elénk. Kétségtelen, 
hogy azok, akik ezt a gyermekszínművet já t -
szatják, nemcsak a hallgató vendégeknek, ha-
nem maguknak a gyermekeknek is igazi gyö-
nyört és feledhetetlen emléket nyúj tanak. Ezt 
az irodalmi színvonal szempontjából is igen ér-
tékes gyermekszínművet kar társa ink szíves 
figyelmébe a ján l juk . (Előadási jog megszerez-
hető a szerzőnél: Dr. Vladár Károlyné tanítónő, 
Nagykőrös. Aki szereptanulásra három darabot 
megvásárol, az az előadási jogot is megkapja.) 

15. Itadó Lili: A jó Isten meséi. Sok, nagyon 
sok mesekönyv ékeskedik ilyenkor a könyves-
boltok kirakatában. Kétségtelen, hogy van az 
ú jabb mesekönyvek között pedagógiai és iro-
dalmi szempontból sok-sok értékes, de — saj -
nos — sok a selejtes is. Aki B. Radó Lili mese-
könyvét kezébe veszi s olvasni kezdi, nyomban 
nvegerzi, hogy ez a könyv az igazán értékes 
mesekönyvek csoportjába tartozik pedagógiai 
és i rodalmi szempontból is. 

A szerző a valóságból veszi a mesetémákat. 
A csillagokat, a bárányfelhőket, a patak hullá-
mait, a rét hímes virágait , meg a környezetnek 
több tárgyát , jelenségét szövögeti édes, a gyer-
meknek képzeletét foglalkoztató s kedvező ne-
velési hatásokat kiváltó mesébe, hol próza, hol 

meg könnyed versalakban. Látszik, hogy írójuk 
maga is tud gyermek lenni s a képzelet szár-
nyán erdőn-mezőn* kunyhókban és palotákban 
csatangolni. 

A könyv nyelvezete egyszerű, világos, a gyer-
mekhez szabott s meséhez illő. A meséket Ko-
lozsvári Sándor i l lusztrálta kedves, beszédes 
rajzokkal. (Dante-kiadás.) 

Petri Mór: A vándor a kertajtónál. Versek az 
if júságnak. Budapest, 1936. Petri Mór l í rai köl-
tészetének gazdag terméséből sajtó alá rendezett 
egy kötetre valót az i f júságnak. Örömmel adhat-
juk ezt a színtiszta költészetet lehellő könyvet 
gyermekeink kezébe. Belőle nemes gondolkozást, 
a szépnek, a magasztosnak tiszteletét, szeretetét 
tanulhatjuk meg. A tanító Petri Mórnak sok 
versével színessé teheti tanítását. A csinos kötet 
díszét nagyban emelik F á y Dezsőnek a költemé-
nyek hangulatához művészien simuló, eredeti 
felfogású, finom rajzai. A mű ára fűzve 1 P 50 f, 
kötve 2 P 50 f. Az 57.361. számra s a szerző ne-
vére kiállított postatakarékpénztári csekklapon 
lehet rá előfizetni. 

Dékány István: Pedagógiai elvek. Bevezetés 
a nevelői gondolkodásba. (Pedagógiai szak-
könyvek. Szerk. Dékány István. I. köt.) Buda-
pest, 1936. Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület 
kiadása. 98 lap. 

A magyar iskolatípusok közül a legelterjed-
tebbek s legnagyobb tanulólétszámmal bírók, 
az elemi népiskola és a polgári iskola, mint-
egy az ú j a b b pedagógia és didaktika fáklya-
vivői, má r régibb keletű lendülettel megterem-
tették azoknak a módszertani műveknek, vezér-
könyveknek szép és hasznos sorozatát, melyek 
tanítóik és tanáraik számára módot adnak arra, 
hogy mind öntudatosabbá és tökéletesebbé vál-
jék iskolai munkájuk. A Drozdy-féle vezér-
könyvek és a szegedi gyakorló polgári iskola 
ilynemű módszertani k iadványai a modern di-
daktika d iada lú t já t jelentik e területen. Fő-
ideje, hogy a többi iskolatípus is r á t é r j e n az 
enemű fej lődés ú t jára . 

A magya r didaktikai irodalom említet t előz-
ményei u t án az Orsz. Középiskolai Tanáregye-
sület érezte hivatva magá t e feladat megoldá-
sára a középiskolai okta tás terén, mikor Dé-
kány I s tván egyet. rk. tanárnak, a mintagim-
názium tanárának szerkesztésében a középisko-
lai módszertani könyvek sorozatának megindí-
tására vállalkozott s elihez a vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium támogatását is meg-
nyerte. 

A sorozatnak Pedagógiai elvek címmel meg-
jelent első kötete magának a szerkesztőnek tol-
lából elméleti bevezetésül óhajt szolgálni a gya-
korlati célokat szem előtt tar tó sorozathoz s azt 
vall ja programnijául , hogy az elmélet és gya-
korlat között föltáruló szakadékot ó h a j t j a át-
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hidalni és megszüntetni s bizonyos elvszerűség 
közös alapjai t lerakni , nehogy a nevelési gya-
korlat annyiféle legyen a középiskolában, ahány 
t an t á rgya van ennek az i skolafa jnak. Nem 
rendszeres didaktika tehát Dékány Is tván mun-
kája , hanem pedagógiai elvek összefoglalása. 
Innen a kötet címe. A pedagógiai elvek norma 
és puszta technika közt kívánnak középhelyet 
elfoglalni, a magas eszmények, örök értékek és 
a valóság talaja között, úgy azonban, hogy a 
fejlődési fokozatszerűség is érvényesüljön ben-
nök. Ezeknek kimerí tő sorozatát k í v á n j a útra-
valóul adni a középiskola minden szaktanárá-
nak. 

Bevezetésében az elmélet és gyakor l a t viszo-
nyáról, a pedagógiai elvek jelentőségéről és a 
nevelő aktus természetéről szól. Könyve máso-
dik és tu la j donképeni főrészében az uralkodó 
pedagógiai elvek ismertetése során, a közneve-
lésnek, az egyéni szabadfejlődésnek, a tekin-
télynek, az egyéniség kifejlesztésének, a fejlő-
dési sorrendnek, vagyis fokozatosságnak, az 
életre vonatkoztatásnak, az otthoni környezet-
tel való kapcsolatnak, vagyis a szülőföldisme-
retnek, a formális képzésnek és az ú. n. munka-
oktatásnak, mint kiegészítésnek v a g y korrekció-
nak, az ismeretesből való kiindulásnak, az ér-
deklődéskeltésnek, a szemléletkeltésnek, a tárgy-
gyal való kapcsolatnak, vagyis életközelségnek, 
az iskolaszerűségnek, a hatásbensőségnek, 
vagyis az élményoktatás aktuali tásának, az erő-
beosztásnak és gazdaságosságnak, a konvergen-
ciának, vagyis az ú. n. koncentrációnak, a tota-
l i tásnak és univerzalitásnak, végü l az alkotó 
élet t ranszcendenciájának elveit ismerteti, be-
fejezésül pedig az elveknek egymáshoz való 
viszonyát. 

Hogy e sok szempont között mégis tisztán 
lásson a tanítási gyakorlat embere, könyve 
harmadik részében a pedagógiai elvek alkal-
mazásáról szólva éles megkülönböztetést tesz 
elv és módszer között és példákat sorol fel az 
elvek helyes és helytelen alkalmazására. 

Az elvek Dékány Is tván felfogása szerint di-
namikai sémák, melyekből egyes módszerek 
folynak. I t t t a r t j a helyénvalónak szerzőnk az 
egyetlen módszerhez való ragaszkodás, az egye-
dül üdvözítő módszer hite, a módszer-dogmatiz-
mus vagy módszer-monizmus ellen föllépni. Té-
tele az, hogy az elvek terén legyen a nevelő 
szilárd, módszerek tekintetében ellenben hajlé-
kony. 

Dékány István könyvét, bár nehéz feladatnak 
megoldására nehéz fegyverzetbe, filozófiai jel-
legű fejtegetések fo rmájába öltözködve vállal-
kozott, mégis törekvő és komoly kísérletnek 
kell tekintenünk, mely meg a k a r j a valósítani 
azt, hogy a középiskola szaktárgyainak szem-
pont ja i a nevelés egyetemesebb követelményei-
vel összhangba hozassanak egy olyan iskola-
t ípusban, melyben a legújabb időkig a súlypont 
nem a nevelésben, hanem a t á r g y a k tanításá-
ban rejlett . Ebből a szempontból kell mint ú j 
kezdeményt örömmel üdvözölnünk Dékány Ist-
ván könyvét. 

Sz. Csorba Tibor: Polgáristák. (Az országos 
Gárdonyi-Társaság kiadása. Budapest, 1936.) 
Sz. Csorba Tibor, a rokonszenves, halkszavú 
író- és tanárember ebben a könyvében a fiatal 
életnek egy érdekes szakaszát áll í t ja elénk. 
A mi kis t anya i magyar véreink között eltöltött 
tanító-éveiről számol be hangulatos, színes ké-
pekben, közvetlen stílusával. Csorba Tibor taní-
tói hitvallása a teljes önfeláldozás. Adni, min-
dig adni a fej let len gyermekiéleknek, két kéz-
zel, egész lélekkel, meleg szívvel. Szinte fá rad-
hatat lan az a ki nem apadó energia, az a lelkes 
belső izzás, amellyel keresztül viszi célját az ő 
keményfejű kis kún növendékei között. 

Ahogy megismerteti és megszeretteti veliik a 
régi és a mai magyar költők gazdag ku l tú rá já -
nak rengeteg értékét, ahogy valósággal a vé-
rükbe oltja a nemes, emelkedett életszemléletet, 
az nagyon fe j l e t t képességekre vall. A művész 
teremtő u j ja iva l formál ja az érdes, alaktalan 
anyagot és s a j á t lelkéből lehel életet a gyermek 
lelkébe. Üj utakon vezeti növendékei fogékony 
szellemét és megajándékozza őket a szépség és 
örömök kiapadhatat lan forrásaival . 

A szerző könyve, amelyet a saját és növen-
dékei i l lusztrálásai díszítenek, bizonyára ki-
vá l t j a mindazok elismerését, akik szívükön vi-
selik az ú j generáció szellemi fejlődését. 

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. 1936 júl„ aug., 
szept. 

Vezető helyen Spranger Ede az „Elmélet és 
Ethos" viszonyát és kapcsolatait vizsgálja szép 
fejtegetésekben, amelyekből a leszűrhető peda-
gógiai tanulságokat és következtetéseket imígy 
foglalja össze: Történelmi és közművelődési 
dolgoknak puszta előadása sohasem fog célhoz 
vezetni, mert a tapasztalat szerint ilyen közlé-
sek lecsúsznak a befogadó lélekről, ha ezt már 
előzőleg nem készítettük elő a közlendők tar-
ta lmára és színtájára . Nem érhetjük be a nö-
vendéknek „bekapásával" (Einschnappen), ha-
nem az életkor figyelembe vételével módszere-
sen kell kifejleszteni, mintegy felfelé szervezni, 
a szellemtudományi megértést. Ebben a peda-
gógiai összefüggésben a megismerés és meg-
értés etikai a l ap j a még egy másik oldalról is 
szembetűnővé lesz: a szellemtudományok ter-
melőik személyes feltevéseihez vannak kötve, a 
kész munka viszont visszahat a befogadóra is, 
beilleszkedik a magasabb önismeret, ráeszmé-
lés, rátalálás nagy folyamatába, amely végső 
célja annak a foglalkozásnak, amelyet a sze-
mélyi szellem a személyfeletti szellemmel foly-
tat. Ez a t i tkos folyamat, amely a szellem kép-
viselőivel való érintkezés ú t j á n érzületi, gon-
dolkodásbeli kifejtésre, magyarázat ra kény-
szerít, igazi értelme a régi és ú j klasszikusok-
kal való foglalkozásnak. Az ember már szerve-
zeténél fogva olyan, hogy minden amit olvas, 
benne csendes együttcsendülést kelt és képze-
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letbeli hasonlítást vált ki. A pedagógus művé-
szete éppen abban rejlik, hogy a befogadónak 
ezt a hajlamosan előzékeny életmegnyilvánulá-
sát bevezesse és helyes irányban kifejlessze. Jól 
mondja Goethe: Minden nagy dolog művelően 
hat, mihelyt tudatóra ébredtünk. — A 3 , biro-
dalom fokozott érdeklődéssel fordul a népmű-
velés felé, amellyel ez a füzet két helyen is fog-
lalkozik. Werner Picht „Népművelés és ú j tu-
domány" c. tanulmányában a főiskolákkal és 
a tudománnyal kapcsolatban, majd \V. Flitner, 
aki részletesen ismerteti Pichtnek „Das Schick-
sal der Volksbildung in Deutschland" (A nép-
művelés sorsa Németországban, Berlin, 1936, 
238 1.) című munkáját amely felöleli e mozga-
lomnak történetét 1870-től 1932-ig. A szerző az 
idevágó gazdag irodalom alapján kritikailag 
vizsgálja és méltat ja a felnőttek oktatásának 
ügyét, a régi és az újabb törekvéseket, miköz-
ben megállapítja, hogy ez utóbbiak sem vál-
tak be, mert nem számoltak a megváltozott vi-
szonyokkal és így nem tudtak a tömegekre 
hatni. Az ú j ipari népeknél az emberek sajátos 
jelleget nyernek: az egyéniség rovására a tech-
nikai tömeg felé hajlanak a meg nem emésztett 
ismeretanyag félműveltséget eredményez. Ezt 
a technikai embert ismét a népiségbe bell be-
vonni, a szellemi lianyományokat a mai értel-
miségnek megfelelően kell átvinni, átszármaz-
tatni, ami azonban politikai és vallásos meg-
újhodást feltételez. A régi művelődés képvise-
lőinek is népi értelemben belső átalakulásra 
van szükségük, ha azt akarjuk, hogy ú j társa-
dalmi réteg kialakuljon. — Ez a folyóirat bizo-
nyára céltudatosan nagy figyelmet szentel a 
katonai nevelésnek. Altrichter alezredesnek „A 
katonai nevelés tartalmáról és feladatairól" 
szóló e helyen már ismertetett tanulmánya után 
most egy rövidebb közlemény a katonák szabad 
idejének felhasználásával (Freizeitgestaltung) 
foglalkozik. A szerző bevezetőleg utal arra, 
hogy mind az if júság, mind a munkásság köré-
ben kialakult szabadidejű foglalkozás a nekik 
megfelelő sajátos formát öltötte, a jelenben és 
a népi kultúrában gyökeredzik, de egyúttal a 
jövőbe is tekint. Mindkettőnek jelszava az 
örömmel teljes erőkifejtés (Kraft durch 
Freude), amely a néppel való társulás, együtt-
élés útján elszakadt a régi merőben szórakoz-
tató, mulattató foglalkozásoktól. A katonaság-
nak helyesen értelmezett szabadidejű foglalkoz-
tatása a legénységi rajokból indul ki, ahonnan 
átmegy a szakasz és a század bajtársi esté-
lyeéig, esetleg még tovább. (Szerzőnk ezt egy 
élményszerű példán szemlélteti.) Kiváló alka-
lom a hősök emléknapja is, amikor a régi bo-
hóckodásokat és katonai fogyatkozások korho-
lását az erények dicsőítése vál t ja fel, jóllehet 
más alkalommal a kedélyességnek és humornak 
is helyet kell juttatni. Hatásosnak bizonyul va-
lamely egyszerű darab előadása, esetleg karral, 
befejezésül költői fogadalom, ami a résztvevők-
ben és szereplőkben mély erkölcsi élménnyé 
alakul. Tartalom, rendezés és módszer dolgá-
ban szem előtt tartandó a katonai kiképzésnek 
3 foka: újonc, pajtásság, beilleszkedés nagyobb 

egységekbe. Befejezésül a következő figye-
lemre méltó sorokat olvassuk: Az igazi katonai 
nevelés, amely erkölcsi célkitűzést követ, olyan 
feladat, amely nem nélkülözheti a szabad idő-
ben való foglalkozást és pusztán tanítással nem 
oldható meg. A honvédelemre hárul az a fel-
adat, hogy a Hitler-ifjúság, a munkaszolgálat 
és az iskola keretében érlelt és bevált idevágó 
tapasztalatok és eredmények értékesítésével 
ennek a katonai szabadidejű foglalkoztatásnak 
megadja a katonai veretet. — Thusnelda Thom-
son „Menschenkenntnis und Menschenformung" 
címmel mélyértelmű és pedagógusok számára 
tanulságos összehasonlítást végez az ember-
ismeret és ember formálás fontos nevelői té-
nyezőinek gyakorlati jelentőségéről. Nem vonja 
kétségbe amannak (anyagi) jelentőségét, de 
előbbre helyezi a normákkal dolgozó és maga-
sabb célok felé törő emberformálást, mert a 
legpontosabb lélektani módszerek sem képesek 
az emberben rejlő fejlesztési és alakító lehető-
ségeket kideríteni. Ez természetesen hivatott, 
Isten kegyelméből való nevelőt feltételez, aki 
saját sugallatának erejével képes a növendéket 
magasabb célok felé irányítani. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A lengyel kultuszminiszter a tanító munkájáról. 
Lengyelországban az iskolák megnyitása al-

kalmából Swietoslawski Béla dr. egyetemi ta-
nár, vallás- és közoktatásügyi miniszter a ta-
nító munkájáról rádióelőadást tartott, melyet 
közöl a Przyjaciel Szkoly című pedagógiai lap 
is. A beszédből az alábbi részt közöljük: 

Szeptember 3-án kezdődött meg az iskolai év 
Lengyelországban. Ezen a napon négy és fél-
millió gyerek állott be munkába az elemi és kö-
rülbelül 230.000 a közép- és szakiskolákba. 
650.000 azoknak a gyermekeknek a száma, akik 
először lépik át az iskola küszöbét. És 80.000 
azoknak a pedagógusoknak, tanítóknak és taná-
roknak a száma, akik felkészülve állnak a nagy 
munka elvégzésére. 

Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy milyen 
fontos és nehéz feladat az i f júság képzése, így 
hát mindannyian átérezzük az iskolaév kezde-
tének a komoly és fontosságteli voltát a kez-
dés pillanatában. Azt is tudjuk, hogy az ember 
életében milyen fontossággal bír az iskola. A kis 
ember valósággal ú j életbe lép, ú j munkaköre 
lesz. 

Aki egyszer a tanítói pályára lép, számolnia 
kell azzal, hogy nagy és felelősségteljes felada-
tot ró rá a társadalom. Ez nemcsak az egyszerű 
elemi iskolai tanítóra vonatkozik, hanem el-
kezdve tőle, egészen a legtanultabb egyetemi 
tanárig áll ez a megállapítás. Ott kezdődik ez 
a munka, amikor kézhezkapja a tanulótömeget, 
melynek fogalma sincs arról, hogy mit is fog 
tanulni. Ő fogja gondolatilag is olyan fokra 
vezetni őket, hogy mindent magukba tudjanak 
fogadni. Új világot nyit meg a tanulók lel-
kében. 
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Pedig ez csak egy része annak a munkának, 
ami t végez. Űj érzelmeket is kell ébresztenie a 
tanulókban. Nem elég a dolgok megtanítása, a 
legjobb eredményeket a példával lehet elérni. 
Az élete, hazafisága, ideális gondolkozása, 
mind morális értékek és a tanulónak ezért is 
szeretnie kell tanítóját . De ne higyjük, hogy 
az ú j eszmék képzése és ú j érzelmek kifejlesz-
tése egyetlen feladata volna a tanítónak. Hi-
szen a tanuló akara tának a fejlesztését, jelle-
mét is neki kell i rányí tania . E célból neki kell 
a gyereket az engedelmességre szoktatnia, kö-
zös munka elvégzésére rábírni , általános célok 
érdekében tudjon lemondani egyéni vállalko-
zásairól. A tanítás e részében a tanítónak okos 
vezetőnek kell lennie, hogy t u d j a uralni min-
denkor a helyzetet. 

A tanítói felelősséget szem előtt tar tva, vi-
gyáznia kell a rábízott gyerekeknek minden-
kori szellemi képességeire. Hiszen sok példából 
tudjuk, hogy születtek már jelentéktelen helye-
ken is nagyon tehetséges és zseniális emberek, 
akiknek senki sem állt a há tuk mögött és a 
pedagógus sem vette észre, hogy kivételes em-
berekkel áll szemben. Régebben ezekkel senki 
sem törődött és igazán kivételes tehetség kel-
lett, hogy legyen, lia mégis feltűnt, mivel nem 
is volt senki, aki felismerje. Ma azonban az 
i lyenekre is nagyon figyelünk. 

Igen nehéz, de szép a tanító feladata. 
A tanító sokoldalú munkásságába beletarto-

zik még egy tevékenység. A tisztaságra, fizi • 
kai ellenállásra, higiénikus életmódra való ne-
velés, hogy mindenkiből életrevaló embert ne-
veljen és így emelje a mai lengyel kul túrember 
nívóját. 

De meg kell még említeni a tanítónak a haza-
fiasságra való nevelésben kifej te t t nagy szere-
pét is. 

Lengyelországban az ellenségeskedésnek még 
az árnyéka sem él a lelkekben. Ma Lengyelor-
szágban mindenki csak békében akar élni, nem 
gondol Lengyelország semmiféle háborúra, 
csak élni akar és sa já t magát fejleszteni és 
belső íJroblémáit a k a r j a megoldani. Legfőbb 
feladata tehát a lengyel tanítónak, hogy forrón 
érző, hazaszerető lengyeleket neveljen a 
hazának. 

De nemcsak azt akar juk , hogy áldozatkész 
legyen az ú j nemzedék, hanem hogy sa já t ere-
jének tudatában is legyen. Otthon és az isko-
lában is r á kell jönnie, hogy sok és komoly ta-
nulással tud ja ezt a munkát , még a legegysze-
rűbbet is elvégezni, amit a haza, ebben az eset-
ben Lengyelország, feladatként ráró. Az ú j 
iskolaévet éppen ezért általános emberi és len-
gyel nemzeti szellemben kezdjük meg. Álljon 
péklaképen előttünk az, hogy milyen hosszú 
azoknak a sora, akik névtelenül is küzdöttek 
Lengyelország felszabadításáért, de nem ke-
vésbbé fontos azoknak a feladata sem, akik a 
megtartásáért küzdenek. 

Magyar pedagógus elismerése külföldön. 
Most jelent meg a folyó év július 13-tól 17-ig 

Genfben megtartot t V. nemzetközi közoktatás-

ügyi kongresszusnak a jegyzőkönyveket és ha-
tározati javaslatokat tar talmazó Jelentése a 
genfi Bureau kiadásában. Ennek 23. és 68. lap-
ján olvassuk, hogy P a u l Laehenal ál lamtaná-
csos és a svájci kormány képviselője a kon-
gresszust megnyitó beszédében az amerikai 
Fern Andreios asszonnyal és a svájci Zoliin-
gerrel kapcsolatban elismerését fejezte ki a bu-
dapesti Kemény Ferencnek a nemzetközi okta-
tásügy érdekében k i fe j te t t úttörő munkásságá-
ért. Ezt a megemlékezést Bartók László követ-
ségi t i tká r a magyar közoktatásügyi minisz-
té r iumnak 1935—36-ról szóló Jelentése • előter-
jesztése kapcsán melegen megköszönte az el-
nöknek. 

Uulgária. 
A bolgár iskolaügyi minisztérium Dupnica 

községben külön tanítóképzőt állított fel, hogy 
a jelölteknek már kiképzésük folyamán alkal-
muk legyen jövő földművelőkörnyezetüket 
közvetlenül megismerni. Ez az intézmény 
ellensúlyozni k íván ja az eddigi egyoldalú 
értelmi kiképzést. 

Angol iskolai építkezések. 
Az angol közoktatásügyi hatóság „Sugges-

tions for the Planning of Buildings for Public 
Elementary Schools" címmel javaslatokat és 
irányelveket tar ta lmazó füzetet adott ki ú j 
elemi iskolák építése és régiek átépítése ügyé-
ben. Főbb elvek: lehetőleg egyemeletes épüle-
tek, nagyobb osztálytermek és sportterek, min-
den iskolában iskolakert, az eddiginél különb 
egészségügyi berendezések, tágas előcsarnok 
{hall), egyúttal mint a fa lu vagy kerület kultu-
rális életének középpontja. Ezzel kapcsolatban 
a Times közli Lord de la Warr -nak egy ú j 
falusi iskola megnyi tása alkalmából tet t kö-
vetkező talpraesett nyi latkozatát : Amikor a 
gyermek iskolába megy, olyan épület kell, hogy 
fogadja , amely kellemes hatással van rá. Sok 
iskolának sötét, kormos épülete elr iaszt ja a 
gyermeket. Különb iskolaépületek problémája 
az egész nemzet büszkeségének és felelősségé-
nek ügye. Valamely nemzetnek belső lénye, 
életrevalósága és tudása leginkább építészeté-
ben nyilatkozik meg. Nagy nemzetek önmaguk-
nak ál l í tanak kőből és téglákból hata lmas 
emlékműveket. Miért ne j á ru l junk eliliez mi 
nevelők is? Igaz, hogy ú j iskoláink különbek a 
régieknél, de miért ne legyenek még jobbak. 
Ezzel nem teszek szemrehányást építészeinknek, 
akiknek feladatát megnehezítette az, hogy meg-
bízóik legolcsóbb áron minél több köbméter 
fedett teret követeltek tőlük. A jó archi tektúra 
fel tét lenül drága is, de ez nein ingathat meg 
követelésünkben. Mer t hogyan közvetítsük a 
művészeti oktatást iskoláinkban, amikor annak 
külseje valósággal arculcsap minden művé-
szeti érzést. (I. Z. E.) 

Magyar est Antwerpenben. 
Az állami középiskolák volt tanulóinak egye-

sülete (Oudlearlingenbond der Rijksmiddel-
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ba're School Antwerpen) Fes ter Róbert magyar 
konzul védnökségével s ikerül t előadóestet ren-
dezett a királyi Athenaeum dísztermében. A 
konzuli főiskola egyik ha l lga tó ja vetí tet tképek 
kíséretében ismertet te Magyarország történetét 
és utal t a t r ianoni szerződés revíziójának el-
engedhetetlen voltára. A fényes estély a Rá-
kóczi-induló hangja iva l ér t véget. 

E G Y E S Ü L E T ! É L E T 

Az Állami Tanítók és óvónők Országos Egye-
sületének közgyűlése. Az Állami Tanítók és óvó-
nők Országos Egyesülete ebben az évben ün-
nepli fennállásának negyvenéves jubileumát s 
ebből az alkalomból december hó 3-án a Zene-
művészeti Főiskola nagytermében ünnepélyes 
keretek közt díszülést tar tot t . A gyűlésen Hó-
man Bálint kultuszminiszter képviseletében i f j . 
Wlassics Gyula báró á l lamt i tkár jelent meg. 
Ott voltak továbbá a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium részéről Kósa Ká lmán és Herte-
lendy Jenő miniszteri tanácsosok és Boreczky 
Elemér miniszteri osztálytanácsos. A díszgyűlé-
sen megjelentek: vitéz Barnabás István, Ősz 
Béla kir. tanfelügyelők, Pogány Frigyes ny. 
ál lamtitkár, Padányi-Frank Antal tanítóképző-
intézeti igazgató, Bákosi Zoltán polgári iskolai 
igazgató, Drozdy Gyula, lapunk főszerkesztője, 
Rákos István, az Eötvös-alap elnöke s még so-
kan a tanügyi élet köréből. 

A Hiszekegy eléneklése u tán Galla Endre el-
nök mondott nagyhatású megnyitó beszédet. 
Ismertette az egyesületnek a tanítóság érdeké-
ben kifej tet t munkásságát . — Negyven évvel 
ezelőtt — mondotta —, a magyar tanítói egység-
megteremtése céljából alakí tot tuk meg egyesü-
letünket, amely már sok szép eredményt é r t el. 
Az egyesület célkitűzései között szerepel az 
állami tanítók méltó erkölcsi megbecsülésének 
szolgálata. A nemzeti és keresztény gondolatnak 
mindig harcosa, sőt valóságos apostola volt a 
magyar tanítóság. A tanítóságnak ma fokozott 
éberséggel kell őrt ál lania a romboló világnéze-
tek harcában, amikor a keresztény kul túrának 
évszázados, sőt évezredes fenséges alkotásai es-
nek áldozatul a vörös rém dúlásának. A magya r 
falvak és tanyák világában idegen pénzzel meg-
fizetett agitátorok járnak, akik a szenvedést és 
nélkülözést, nem egy esetben a pénzéhes kapzsi-
ságot a vörös veszedelem szolgálatába a k a r j á k 
állítani. A vörös veszedelmet megállítani a csa-

ládok, a nép a j t a j áná l : ez is egyik fontos fel-
adata a magyar tanítóságnak, amely ezirányú 
munkásságát fe la jánl ja a nemzeti társadalom-
nak. Hogy azonban ezt a munkájá t , de nevelő 
és oktató hivatását is, minél eredményesebben 
végezhesse a magyar tanítóság, szükség van 
arra, hogy kenyérgondjaitól szabadítsák meg, 
anyagi kívánságait jóindulat tal vegyék figye-
lembe, a megerőltető, nehéz napi munká já t 
könnyítsék meg. Az ál lami tanítóság teljes biza-
lommal van a kultuszminiszter iránt, hogy mél-
tányos kívánságainkat a lehetőséghez képest 
teljesíteni fogja, mert hiszen eddigi intézkedé-
sei is olyanok voltak, amelyekért az egész ta-
nítóság hálával adózik. 

A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó 
után vitéz Csorba Ödön főt i tkár ismertet te az 
egyesület történetét. Ezután i f j . Wlassics Gyula 
báró ál lamti tkár emelkedett szólásra, a kultusz-
miniszter megbízásából köszöntötte a jubiláló 
egyesületet és Isten á ldását kérte további mun-
kásságára. Pogány F r igyes ny. ál lamti tkár , 
majd Rákos István királyi tanácsos a tanítók 
Eötvös-alapja, Ősz Béla tanfelügyelő a fővárosi 
tanítóság, Berkényi Káro ly az egyetemes tanító-
szövetség, Padányi-Frank Antal a tanítóképző-
intézeti tanárok, Rákosi Zoltán a polgári isko-
lai tanárok egyesülete nevében üdvözölték az 
egyesületet, majd különböző rokonegyesületek 
tolmácsolták szerencsekívánataikat. 

A gyűlés ezután elhatározta, hogy tanítói 
árvaházat létesítenek, majd egyhangú lelkese-
déssel távira t i lag üdvözölték Horthy Miklós 
kormányzót és Mussolini miniszterelnököt, vé-
gül az egyesület tiszteletbeli t ag ja ivá válasz-
tották Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
minisztert ós id. Wlassics Gyula báró és Zichy 
János gróf volt kultuszminisztereket. Az ünne-
pélyes jubi lár is gyűlés a Himnusz eléneklésével 
ért véget. 

A Magyaróvárvidéki Róm. Kat. Tanítóegye-
sület november 4-én, Hegyeshalomban tar to t ta 
ezévi őszi közgyűlését. A gyűlést Mersich Mi-
hály esperes, egyházi elnök nyitotta meg. A köz-
gyűlés két kiemelkedő pont ja volt: 1. Steu-
rer József hegyeshalmi plébános értekezése 
„A szentségfelvétel kegyelmi és pedagógiai ha-
tása a gyermekiélekre" címmel, 2. Jakab Lajos 
egyesületi elnök, körzeti iskolafelügyelő elő-
adása a továbbképzőoktatás kevés eredményé-
nek okairól. Az előadásokat élénk vita követte, 
amelyben Angyal Béla kir. tanfelügyelő értékes 

Lapunk mai számához csekklapot mellékeltünk. Kérjük előfizet 
tőinket, fő leg az i s k o l á k t. Igazgatóságát, i l letve G o n d n o k s á g á t , szíves* 
kedjenek e lőf izetésüket megújítani, hogy lapunkat az új évben is zavar« 
talanul k ü l d h e s s ü k b. címükre. Egyben kérjük az i sko lák előfizetési 
hátralékának mielőbbi sz íves kiegyenl í tését is. 

A c sekksze 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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útbaigazításokat is adott az egybegyűlt tanító-
ságnak. 

A gyűlés a t isztúj í tás során a régi t isztikart 
egyhangúlag újból megválasztotta. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium Putnokon. December 
2-án Putnokon tar to t ta meg Dobos László kir . 
tanfelügyelő a csonkagömöri tanítók számára a 
pedagógiai szemináriumot. Ott lá t tuk a. tanügy-
barátok között Pajor János püspöki helynököt, 
Oláh Is tván ref. lelkészt, dr. Gajáry László gazd. 
felsőleánynevelőintézeti igazgatót, Lach mann 
József ny. gazd. igazgatót, Weier János alezre-
dest, Liszkay Ra iman polgári iskolai igazgatót, 
a polgári iskola, gazdasági iskola tanár i testü-
letét, Csonka-Gömör legmesszebb lévő községek 

tanítóit is szám szerint 79-et. A vezetők közül 
Dobos László kir . tanfelügyelő, dr. Sümeg Béla 
tanügyi t i tká r a kerületi főigazgatóság kép-
viseletében, Göőz Pá l szakfelügyelő volt jelen. 
A szemináriumot Dobos László kir. tanfel-
ügyelő ny i to t ta meg, aki szeretettel üdvözölte 
a megjelenteket. Ezután következett Frits Sán-
dor putnoki áll. tanító énektanítása a I I I . osz-
tályban. A közelgő Mikulás nap já ra taní tot t 
egy sajátszerzeményű, a gyermeknek í r t „Miku-
lás-dalt" oly mesteri módon, hogy úgy a gyer-
mekek, mint a hallgatóság legnagyobb elisme-
rését vál tot ta ki. Azután Gaál Károly bánrévei 
áll. tanító ta r to t t ugyancsak a I I I . osztályban 
tar tandó énekről szemléletes értekezést. A taní-
táshoz és értekezéshez Kolláth Gyula putnoki 
áll. tanító, Illés István zádorfalvai ref. tanító, 
dr. Sümeg Béla tan., t i tkár , majd Göőz Pá l 
iskolafelügyelő szóltak hozzá. Dobos László 
megköszönte a tanítást és értekezést. 

A m. k. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ügyköreinek új beosztása 
A vallás- és közoktatásügyi Miniszter Űr 1936. 

évi december hó 1-től kezdődő hatál lyal a mi-
nisztérium ügyosztályainak ügykörét a követ-
kezőképen osztotta be: 

I. Altalános igazgatás. Ebbe a csoportba tar-
tozik az elnöki A., elnöki B., és elnöki C. osztály. 

II . Vallásügy. Ide tartozik az I . és. II. ügy-
osztály. 

I I I . Magas művelődés és felsőoktatás. Ide tar-
tozik a I I I . és IV. ügyosztály. 

IV. Közoktatás. Ide tartozik az V/l., V/2., V/3, 
és VI. ügyosztály. 

V. Népművelés. Ide tartozik a VII/1. ós VII/2. 
ügyosztály. 

VI. Közalapítványok felügyelete és igazga-
tása. Ide tartozik a VIII/1. és VIII/2. ügyosztály. 

Az elnöki A. osztály és az I. ügyosztály köz-
vetlen i rányí tását és felülvizsgálatát a Minisz-
ter Űr magának tar tot ta fenn. 

Dr. Tasnádi Nagy András á l lamti tkár ú r köz-
vetlen irányítása és felülvizsgálata alá tarto-
zik az elnöki B. osztály és a I I . ügyosztály. 

Dr. Szily Kálmán m. kir. t i tkos tanácsos, c. 
ál lamtitkár, műegyetemi ny. r. tanár úrnak 
— akit a Miniszter Űr a felsőoktatási reform 
előkészítésével is megbízott — ál lamti tkári felül-
vizsgálata alá tartozik az elnöki C. és I I I . ügy-
osztály b) alatt felsorolt ügyköre, a IV. ügyosz-
tály, valamint a tárca összes építkezési ügyei. 

A I I I . csoport i rányí tásával és felülvizsgála-
tával, csoportfőnöki minőségben, dr. Jalsoviczky 
Károly miniszteri osztályfőnök urat , 

a IV. csoport i rányí tásával és felülvizsgálatá-
val, csoportfőnöki minőségben, i f j . báró Wlas-
sics Gyula dr. helyettes á l lamti tkár urat , 

az V. csoport i rányí tásával és felülvizsgálatá-
val, csoportfőnöki minőségben, dr. Huszka Ernő 
miniszteri osztályfőnöki címmel ée jelleggel fel-
ruházott miniszteri tanácsos u ra t és végül 

a VI. csoport i rányí tásával és felülvizsgálatá-
val, csoportfőnöki minőségben, dr. Stolpa Jó-

zsef miniszeri osztályfőnök ura t bízta meg a 
Miniszter Űr. 

Az elnöki osztály és az ügyosztályok ügy-
beosztását és személyzetét az alábbiakban álla-
pította meg a Miniszter Űr! 

Elnöki A. osztály. 
a) A minisztérium személyzetének összes 

ügyei. A miniszternek fenntar to t t és különösen 
bizalmas természetű ügyek. Minisztertanácsi ha-
tározatok és kormányzói elhatározások előkészí-
tése és nyilvántartása, segélyezések és ju ta lma-
zások. Corvin-testület és Corvin-kitüntetések. 
Toldi Miklós-érdemérmek adományozásának 
ügyei. Kitüntetések, elismerések, ajánlólevelek, 
üdvözlő- és köszönőiratok. A minisztérium ügy-
beosztása, ügymenetének vezetése és ellenőrzése. 
A miniszter t i tkár i hivatala. 

b) A tárca összes költségvetési és zárszám-
adási, gazdasági és pénzügyei. A tárca személy-
zetének mindennemű illetményügye. A költség-
vetési és i l letménykérdésekre vonatkozó jogsza-
bályoknak magyarázata, ezekben a kérdésekben 
a minisztérium egységes gyakor la tának biztosí-
tása. Rendkívüli munka és külön megbízatások 
díjazása. Házipénztár. Gyűjtőszámlák kezelése. 
A pénzügyminisztériummal és a legfőbb ál lami 
számvevőszékkel való érintkezés. Pénzügyi vo-
natkozású rendeletek előkészítése, illetőleg 
végrehaj tása . A tárcaépítkezések ellenőrzése. 
A központi épületek gondozása. 

c) A tárca személyzetének nyugdíj- és kegy-
díjügyei. Az idevonatkozó törvények és szabá-
lyok nyi lvántar tása és magyarázata . 

Főnök: Velies Lajos miniszteri tanácsos. 
Helyettes főnök: 

az a) alatt felsorolt ügykörre: 
dr. vitéz Terbócz Miklós miniszteri osztály-

tanácsos, 
a b) alatt felsorolt ügykörre: 
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Laszkáry Miklós miniszteri osztálytanácsos, 
a c) a lat t felsorolt ügykörre: 

dr. Nagyiványi Fekete Géza miniszteri osz-
tálytanácsos. 

Zábrák Dénes tanügyi s.-titkár, 
dr. Martonyi J á n o s tanügyi fogalmazó, 
dr. Sipos Sándor tanügyi fogalmazó, 
dr. Szentpétery I m r e tanügyi s.-fogalmazó, 
dr. Keöves András tanügyi s.-fogalmazó, 
Vanyek József számellenőr, 
A miniszter titkári hivatala: 
dr. Palkovics P á l tanügyi fogalmazó, 
dr. Hives Henr ik tanügyi fogalmazó. 
A politikai államtitkár titkári hivatala: 
dr . Emődy István tanügyi fogalmazó, 
dr . Dráskóczy Mihály tanügyi fogalmazó. 
Dr. Szily Kálmán államtitkár titkára: 
Papp-Szilágyi Egon miniszteri t i tkár. 

Elnöki B. osztály. 
a) A közoktatásügyi külső igazgatás személy-

setének összes ügyei. Az összes fegyelmi ügyek, 
kivéve a minisztériumban szolgálatot teljesítők 
elleni fegyelmi e l járás megindítása. Az 1934 :1. 
törvényeik alapján való szabályszerű elbánás 
alá vonás ügyei. Az intellektuális munkanélkü-
liség kérdése. 

b) Az iskolahálózat fejlesztésére vonatkozó 
elvi kérdések, szabályrendeletek, iskolaszervezé-
sek. Kul túrs ta t iszt ika. Az Országos Közoktatási 
Tanács és a külső tanügyi igazgatás összes do-
logi ügyei. A tanügyi igazgatásban követendő 
e l já rás egységességének biztosítása. Érettségi 
elnökök és miniszteri biztosok, vizsgálóbiztosok 
kiküldetése. Tanítóképzés. Pedagógiai szeminá-
riumok. »Pilmoktatás, az Oktatófi lm Kirendelt-
ség ügyei. Kisebbségi iskolák. Kecskeméti Or-
szágos Tanítói Árvaház ügyei. 

c) A nevelés és oktatás elvi kérdései, a neve-
lési, tanulmányi, szaktanulmányi felügyelet és 
az óvodák nevelési felügyelete. Tanulmányi és 
körzeti iskolafelügyelői megbízatások. Tanul-
mányi rend, tanterv, tankönyvek, tanszerek. Az 
Országos Közoktatási Tanács javaslatainak fel-
dolgozása. Tanügyigazgatási tisztviselők, iskola-
orvosok, társadalomegészségügyi alkalmazottak 
részére tar tandó pedagógiai tanfolyamok. Is-
kolaszervezési kérdések és az ideutal t iskola-
felügyeleti és iskolaigazgatási személyi ügyek 
pedagógiai véleményezése. Néptanítók Lapja és 
más pedagógiai kiadmányok szerkesztése. 

Fímök: dr. Kósa Ká lmán miniszteri tanácsos. 
Helyettes főnök: 

az a) a la t t felsorolt ügykörre: 
dr. Kultsár I s tván miniszteri osztálytanácsos, 

a b) a la t t felsorolt ügykörre: 
dr. Huszka J ános miniszteri osztálytanácsos, 

a c) a la t t felsorolt ügykörre: 
dr. Loczka Alajos egyetemi magántanár, áll. 

középiskolai igazgató, 
dr. Balogh László miniszteri t i tkár , 
dr. Vratarics György tanügyi fogalmazó, 
dr. Beöreöndy J á n o s tanügyi fogalmazó, 
dr. Farkas László tanügyi fogalmazó, 
vitéz dr. Szaplonczay Gábor tanügyi fogal-

mazó. 

Pedagógiai előadók: 
dr. Szakáll Zsigmond egyetemi magántanár , 

tanügyi főtanácsos, 
Bálás Bé la tanügyi főtanácsos, 
Förstner Tivadar t anügyi főtanácsos, 
dr. Szombatfalvy György állami középiskolai 

igazgató, 
vitéz Fraknóy József állami gyakorlóközép-

iskolai t anár , 
dr. Beyer Ede tanügyi tanácsosi címmel fel-

ruházott t anügy i titkár, 
Ráez I m r e állami polgári iskolai c. igazgató, 
Deák J á n o s állami ipariskolai tanár. 

Elnöki C. osztály. 
Külföldi tudományos, művészeti, irodalmi 

kapcsolatok, nemzetközi kulturál is egyezmé-
nyek és azok végrehajtása. A külföldi kul turá-
lis és t anügy i törvényhozás f igyelemmel kísé-
rése és nyilvántartása. Külföldi tankönyvek 
magyar vonatkozásainak ügye. Külföldi magyar 
intézetek. Országos Ösztöndíj Tanács, kül- és 
belföldi tudományos és művészeti ösztöndíjak. 

Főnök: dr . Jalsoviczky Káro ly miniszteri osz-
tályfőnök. 

Helyetes főnök: dr. Paikert Géza miniszteri 
titkár, 

vitéz dr. Kadicsfalvy Kamil l t anügyi fogal-
mazó. 

I. ügyosztály. 
Katol ikus egyházi ügyek főfelügyelete. Az 

ügyosztályfőnök személyéhez kötötten a főpapi 
javadalmi ügyek. 

Főnök: dr. Madarász I s tván pápai prelátus, 
miniszteri osztályfőnök. 

Helyettes főnök: dr. Jalsovszky Jenő minisz-
teri tanácsosi címmel fe l ruházot t t anügy i ta-
nácsos. 

Dr. Ignátz László tanügyi fogalmazó. 

II. ügyosztály. 
A református , ágostai evengélikus, görög-

keleti, un i t á r iu s egyházak s az izraelita, bap-
tista hitfelekezetek ügyeinek felügyelete. A sza-
bad vallásgyakorlat ügyei. 

Főnök: dr . Bernáth Géza miniszteri tanácsos. 
Helyettes főnök: dr. Jeszenszky Sándor mi-

niszteri tanácsosi címmel és az V. fizetési osz-
tály jellegével felruházott központi előadó. 

Dr. Simon Sándor tanügyi fogalmazó, 
Prodán J á n o s miniszteri osztálytanácsosi cím-

mel és jelleggel felruházott számvevőségi főta-
nácsos. 

III. ügyosztály. 
a) Képzőművészeti, iparművészeti, zeneművé-

szeti, színművészeti, filmművészeti, i rodalmi 
ügyek. Művészet- és irodalompártolás, művé-
szek és írók segélyezése. Országos I roda lmi és 
Művészeti Tanács. Állami színházak ügye i és 
nein állami színházak, szabadtéri já tékok fel-
ügyelete. Művészeti tanintézetek ügyei. 

b) Tudományos ügyek. Tudománypártolás . 
Magyar Tudományos Akadémia és Tudományos 
Társulatok és Intézmények Országos Szövet-
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sége. Országos Természettudományi Tanács 
ügyei. Kutatóintézeti Tanács és kutatóintézetek. 
Magyar Nemzeti Múzeum és Tanácsa. Közgyűj-
temények, múzeumok, könyvtárak, levéltárak 
felügyelete. A keb. könyvtár ügyei. Műemlékek 
Országos Bizottsága. 

Főnök: vitéz dr. Haász Aladár miniszteri 
tanácsos. 

Helyettes főnök: dr. Mariay Ödön miniszteri 
tanácsos. 

Dr. Schneller Vilmos miniszteri osztálytaná-
csosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri 
t i tkár , 

dr. Takács Menyhért miniszteri s.-titkár. 
dr. Say Géza tanügyi tanácsosi címmel fel-

ruházott tanügyi t i tkár , 
Moravek Endre egyetemi alkönyvtárnok, 
Mészáros S. László, a Nemzeti Színház t i tkára. 

IV. ügyosztály. 
a) Egyetemek, főiskolák szervezeti, tanul-

mányi, személyi és dologi ügyei. Tanárképzés, 
tanárvizsgáló bizottságok. Nem állami főisko-
lák felügyelete. Országos Felsőoktatási Tanács. 
Felsőoktatási reform. Diákszociális ügyek, inter-
nátusok, főiskolai i f júsági egyesületek. 

b) Egyetemi orvosi karok és a gyógyszerész-
képzés tanulmányi, személyi és dologi ügyei. 
Orvosi és gyógyszerészi továbbképzés. Gyógy-
szerészgyakornoki vizsgálóbizottság. Társada-
lomegészségügyi szakoktatás; védőnő-, óvónő-, 
ápolónő-, szülésznőképzés. Iskolaegészségügy. 

Főnök: dr. Fülei-Szántó Endre egyetemi ma-
gántanár , miniszteri tanácsosi címmel és jelleg-
gel felruházott miniszteri osztálytanácsos. 

Helyettes főnök: 
az a) alatt felsorolt ügykörre: 

dr. Eyssen Tibor miniszteri osztálytanácsos, 
a b) alatt felsorolt ügykörre: 

dr. Molnár Andor miniszteri osztálytanácsos, 
Ottó László miniszteri t i tkár, 
vitéz dr. Nagy Iván miniszteri titkár, 
dr. Budai Rezső miniszteri s.-titkár. 

V/l. ügyosztály. 
Állami középiskolák személyi és dologi ügyei. 

Nem állami középiskolák felügyelete. Ez isko-
lák nem elvi jelentőségű tanulmányi ügyei . 
Középiskolai ösztöndíjak ügyei. Középiskolai 
internátusok ügyei. Középiskolák szervezési és 
építkezési ügyei. 

Főnök: dr. Kőrösy László miniszteri tanácsos. 
Helyettes főnök: dr. Szőke Zoltán miniszteri 

osztálytanácsos. 
Dr. Gaibel Sándor tanügyi fogalmazó, 
dr. Viczián Béla tanügyi s.-fogalmazó, 
Neidenbach Emi l gimnáziumi c. igazgató. 

V/2, ügyosztály. 
Állami polgári iskolák személyi és dologi 

ügyei. Nem állami polgári iskolák felügyelete. 
Polgári iskolák nem elvi jelentőségű tanul -
mányi ügyei. Polgár i iskolai internátusok 
ügyei. Gazdasági i rányú szokoktatás. Mezőgaz-
dasági népiskolák és középfokú iskolák, iparos-
és kereskedőtanonciskolák és tanfolyamok, ipar i 
szakiskolák és felső ipariskolák, felső kereske-

delmi iskolák és kereskedelmi szaktanfolyamok 
személyi és dologi és nem elvi jelentőségű ta-
nulmányi ügyei. Nem ál lami gazdasági i r ányú 
ily szakiskolák felügyelete, Amizoni leányne-
velő intézet. Gyógypedagógiai intézetek. A fel-
sorolt iskolák szervezése, építkezések. 

Főnök: dr. Damjanovich Lajos miniszteri ta-
nácsosi címmel felruházott miniszteri osztály-
tanácsos. 

Helyettes főnök: gróf Kuun István miniszteri 
osztálytanácsos. 

Dr. Jantsits Tibor miniszteri osztálytanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott miniszteri t i tkár , 

dr. Schöpflin-Pogány Károly miniszteri tit-
kár, 

dr. Keleti Gyula tanügyi tanácsos, 
dr. balásfalvi Kiss Emil tanügyi fogalmazó, 
Strobel E rnő felső kereskedelmi iskolai igaz-

gató, 
dr. Bárczy Gusztáv állami gyógypedagógiai 

iskolai tanár , 
Belle La jos állami gazdasági iskolai c. igaz-r 

gató. 
V/3, ügyosztály. 

M. kir. reáliskolai nevelőintézetek és a m. kir. 
tiszti leánynevelő intézet központi vezetése ta-
nulmányi és gazdászat-közigazgatási tekintet-
ben. Ezen intézeteknek összes személyi és dologi 
ügyei. 

Főnök: vitéz Horváth Győző főtanácsos. 
Helyettes főnök: vitéz Holéczy Ödön altanács-

nok. 
Dr. Temessy Béla tanácsnok, 
vitéz Magyar Pál tanácsnok, 
Soltay Is tván gazdasági altanácsnok, 
vitéz Szamosváry J ános főelőadó, 
dr. Gerlei János főelőadó, 
vitéz Gyika István főelőadó, 
dr. Udvardy Ferenc főelőadó, intendáns, 
Kopeczky Vidor, előadó. 

VI. ügyosztály. 
Elemi iskolák személyi és nem elvi jelentő-

ségű tanulmányi ügyei. Állami elemi iskolák 
dologi ügyei. A tankötelezettség végrehaj tása . 
Népoktatási statisztika. Népoktatással kapcso-
latos egyesületek, i f júsági , tanítói és kölcsön-
könyvtárak ügyei, balatonleilei üdülő, Eötvös-
Alap és Ferenc József Tanítók Háza dologi 
ügyei. Kisegítő-iskolák. Internátusi alapok. 
Elemi iskolák szervezése, építkezési ügyek. 

Főnök: dr. Hertelendy Jenő miniszteri taná-
csosi címmel felruházott miniszteri osztálytaná-
csos. 

Helyettes főnök: dr. Boreczky Elemér minisz-
teri osztálytanácsos. 

Dr. Kreitl Géza miniszteri osztálytanácsosi 
címmel és jelleggel fe l ruházot t miniszteri t i tkár, 

dr. Simon László t anügy i tanácsos, 
Babócsay Lajos t anügy i t i tkár, 
dr. Wekerle Imre t anügy i s. fogalmazó, 
dr. Bielik Dezső t anügy i s. fogalmazó, 
dr. Révy Kornél t anügy i s. fogalmazó, 
dr. Boné Géza tanügyi fogalmazó-gyakornok, 
dr. Bojtay Imre t anügy i fogalmazó-gyakor-

nok. 
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V1I/1. ügyosztály. 
Az iskolánkívüli népművelés szervezése és 

elvi természetű ügyei, i rány í tása és ellenőrzése. 
A népművelési személyzet ügyei. A 15—21 éves 
i f j ú s á g iskolánkívüli nevelése. I f júság i és köz-
művelődési egyesületek, népkönyvtárak, diapo-
zitív központ, rádió, idegenforgalom ügyei és 
mindennemű közművelődési kérdés. Családvé-
delmi kérdések. 

Főnök: dr. Antalfia Antal miniszteri tanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott miniszteri osz-
tálytanácsos. 

Helyettes főnök: dr. Czakó I s tván miniszteri 
t i tkár . 

Dr. Lőrinczy Szabolcs miniszteri titkár, 
dr. Pataky Mária tanügyi s.-titkár, 
Moravek László tanügyi fogalmazó. 

VII/2. ügyosztály. 
Az iskolai testnevelés elvi i rányí tása az elnöki 

B. osztállyal egyetértésben. A társadalmi test-
nevelés felügyelete és ezzel kapcsolatos ügyek. 
Országos Testnevelési Tanács ügyei és javas-
la ta inak feldolgozása. Testnevelési Főiskola ta-
nulmányi, személyi és dologi ügyei. Az iskolai 
testnevelési tanárok személyi ügyei. 

Főnök: vitéz dr. Tárczay-Felicides Román mi-
niszteri tanácsos. 

Helyettes főnök: Ivánkovits Ká lmán minisz-
teri osztálytanácsos. 

Neubauer Konstant in tanügyi tanácsos, 
dr. Bohn Ferenc tanügyi t i tkár , 
dr. Bajezy Imre tanügyi s.-fogalmazó, 
Kócza Géza testnevelési szakfelügyelő, 
Eichinger Károly számvevőségi tanácsos. 

VIII/1. ügyosztály. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter kezelé-

sében lévő alapok és alapí tványok ügyei, ki-
véve a VIII/2. ügyosztály ügykörébe tartozó 
vagyonkezelési ügyeket; a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter felügyelete alá tartozó összes 
alapok és alapítványok felett a főfelügyeleti 
j og gyakorlása. Valamennyi a lapí tványi bérház 
és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ál-
tal kezelt kincstári bérházak kezelésével kap-
csolatos összes ügyek. 

A katolikus főpapi javadalmak felügyelete. 
(Egyelőre az I. ügyosztály kezelésében.) 

Törvények és nem pedagógiai természetű ren-
deletek előkészítése. Más minisztériumok ál ta l 
készített törvényjavaslatok, rendeletek figyelem-
mel kísérése, véleményezése. 

Hatá lyban lévő jogszabályok gyűjteményének 
elkészítése, nyi lvántar tása. 

A királyi közalapítványi ügyigazgatóság sze-
mélyi és dologi ügyei. 

Főnök: dr. Telegdi Bóth Jenő miniszteri osz-
tályfőnök. 

Helyettes főnök: dr. Ybl E rv in egyetemi ma-
gántanár , miniszteri tanácsos. 

Dr. Márkus I s tván tanügyi fogalmazó, 
dr. Goltner Aurél tanügyi fogalmazó, 
Sváb Károly műszaki tiszt. 

VIII/2. ügyosztály. 
(Közalapítványi gazdasági igazgatóság.) 

A királyi főkegyúri jog a lapján kezelt, vala-
mint a vallás- és közoktatásügyi miniszter ke-
zelésében lévő egyéb közalapok és közérdekű 
alapí tványok mező- és erdőgazdasági, valamint 
műszaki ügyei . 

Főnök: dr . K. Kováts Gyula miniszteri taná-
csos. 

Helyettes főnök: dr. Hoór Károly miniszteri 
tanácsos. 

Laehnit Káro ly kir. közalapítványi igazgató, 
Jászay J e n ő kir. közalapítványi igazgató, 
Péehy L a j o s kir. közalapítványi igazgató, 
Uher K á r o l y kir. közalapítványi igazgató, 
Schenkengel László kir. közalapítványi főerdő-

tanácsos, 
Lászlóffy E rnő kir. közalapítványi erdőtaná-

csos, 
Gévay-Wolff Aladár kir . közalapítványi fel-

ügyelő, 
Lecht Ottó kir. közalapítványi főerdőmérnök. 
Mayer László kir. közalapítványi főerdő-

mérnök, 
Tóth I s t v á n kir. közalapítványi, s.-f el ügyelő, 
Genersich László kir. közalapítványi s.-erdő-

mérnök, 
Kovács E lemér kir. közalapítványi s.-mérnök, 
Mészáros Zoltán kir. közalapítványi s.-mérnök, 
Kállay Ubul kir. közalapítványi gyakornok, 
Bánszky Zoltán kir. közalapítványi gyakor-

nok. 

Királyi Közalapítványi Ügyigazgatóság. 
Dr. Conlegner József miniszteri tanácsos, ügy-

igazgató, 
dr. Osztroluczky Gyula kir. közalapítványi 

főügyész, 
dr. Farbaky Zoltán kir . közalapítványi jog-

ügyi főtanácsos, 
dr. Abaffy Gyula kir. közalapítványi ügyész, 
dr. Odor Zoltán kir. közalapítványi ügyész, 
dr. Tahy Gábor kir. közalapítványi fogalmazó, 
dr. Cziffra András kir. közalapítványi fogal-

mazó-gyakornok, 
dr. Puskás Károly kir. közalapítványi fogal-

mazó-gyakornok, 
dr. Velics Erv in kir. közalapítványi fogal-

mazó-gyakornok, 
dr. Zsóry György tanügyi s.-fogalmazó. 
A minisztérium ezen személyzeti és ügy-

beosztására vonatkozó rendeletem minden to-
vábbi intézkedés és értesítés nélkül, a folyó évi 
december hó 1-én hatá lyba lép. 

Az erkölcsi szilárd szokások arra valók, 
hogy a temperamentumos embereknek védelmet 
nyújtsanak saját magukkal szemben, hogy 
holmi erkölcsi szegénylegényeknek megnehe-
zítsék mesterségüket és a könnyelműeknek 
sorompót állítsanak, 

F. W. Foerster. 
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H Í R E K 

Tanítóművész képkiállítása. A pécsi reformá-
tus szeretetház karácsonyi vásárával kapcsolat-
ban rendkívül érdekes képkiállítás nyílt meg. 
Borbély László szavai református kántortanító 
állította ki 28 nagyon sikerült festményét. A fel-
tűnő tehetségű, fiatal művészt eddig Pécsett nem 
ismerték. Mostani bemutatkozása mindenképen 
alkalmas arra, hogy a képbarátok figyelme feléje 
forduljon. Borbély László kimondottan a magyar 
falu festője, amelynek életét kitűnően ismeri. 
Képei szépen tükrözik vissza a magyar tá j min-
den megragadó voltát, különös és egyedül-
álló szépségét. Hangulatosak falusi tájai , 
amelyek közül kiválóan sikerült a „Mosónő", 
hasonlóképen az „Öszi erdő" és a „Füzes". Ugyan-
csak figyelemreméltók színpompás virágcsend-
életei is. 

Nyugalomba vonult tanító kitüntetése és ünneplése. 
Meleg ünneplésben részesítette Kőtelek község közön-
sége Timpfel Ferenc c. ig. tanítót abból az alkalomból, 
hogy 40 évi szolgálata után nyugalomba vonulva, érse-
kétől és a vallás- és közoktatásügyi minisztertől hosszú 
és érdemdús munkálkodásáért elismerő okiratot kapott. 
Radványi Béla plébános hosszabb beszédben köszön-
tötte az érdemes tanítót, majd átadta neki az elismerő 
okiratokat. A különböző társadalmi egyesületek s a 
régi és jelenlegi tanítványok is üdvözölték az ünne-
peltet. 

Halálozás. Demjén Lajos volt porgányi községi ta-
nító 68 éves korában a trianoni határ mentén levő 
Óbébán folyó hó 3-án elhúnyt, 28 évi szolgálat után. 
Az 1918. évben, mert esküt nem tett, a románok a 
szolgálatból nyugdíj nélkül elbocsátották Kicsi föl-
decskéjén nyugdíj nélkül tengődött, de nem hajolt meg. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Köszönetnyilvánítás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Sopron szab. kir. város közönségének azért, 
mert 162 szegénysorsú óvó- és 459 tanköteles 
gyermek részére adott ingyen reggelit és ebédet, 
továbbá 243 öltönyruhát, 174 pá r cipőt, mint-
egy 15.920 P értékben; — a Soproni Kath. Kon-
vent Elnökségének azért, mert 120 pár ú j cipőt, 
98 darab különféle ruhaneműt és 218 darab fo-
nott kalácsot osztott ki a szegénysorsú róm. kat. 
iskolásgyermekek között, 1800 P értékben; — a 
Soproni Evangélikus Nőegyet Elnökségének 
azért, mert 21 iskolásgyermeknek csináltatott 
cipőt és 43 tanulót látott el a legszükségesebb 
téli ruhaneművel, 450 P értékben; — az Uri-
kány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt. Ve-
zérigazgatóságának azért, mert a sopron-brenn-
bergi állami kisdedóvónál 100—120 gyermeknek 
adott ingyen tejreggelit, 1300 P értékben; — a 
Csornai Katolikus Jótékony Nőegylet Elnök-
ségének azért, mert a csornai róm. kat. fiú- és 
leányiskola szegénysorsú tanulóinak téli ruha-
neműt és 5354 adag ebédet juttatott, 2316 P ér-
tékben és végül Csorna község Elöljáróságának 
azért, mert 1060 P értékben 37 pár ú j csizmát 

és 36 pár cipőt vásárolt a szegénysorsú tanu-
lóknak, azonkívül 600 pengőt áldozott az iskolai 
cipőjavítóműhely fenntartására, őszinte elisme-
rését és köszönetét nyilvánította. 

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

L. B., Budapest. A Néptanítók Lapjának ahhoz a ve-
zérkönyvsorozathoz semmi köze. Azt a minisztérium nem 
bírálta felni. A mi nézetünk is az, hogy bizony azokban 
sok a tárgyi hiba s kevés a pedagógia. Azok bizony bő 
vázlatok, nem a legszerencsésebben felépítve. Ismerteté-
sét nem közölhetjük. Amit kartársunk észrevett, azt észre-
veszi a többi tanító is. Nem tudjuk, hogy a miniszter úr 
intézkedik-e. — H. V. Kérvényének száma 36.435/1936. 
— R. K. A Tantervi Utasítás a II . osztályban, a tanév 
elején egy-két hónapig kötött fogalmazást kíván. — 
L. Ä. Szíveskedjék a kir. tanfelügyelőséghez fordulni, 
mert a helyzetet ott látják tisztán — G. H. Igen, joga 
van megfellebbeznie a Közigazgatási Bírósághoz. — M. K„ 
Szeged. Állami tanító csak abban az esetben cserélhet 
felekezeti tanítóval, ha mind a ketten ugyanabban a fize-
tési osztályban és fokban vannak. Ez is csak igen ritkán 
és nehezen történik. — H. V. Beszámítható szolgálati 
ideje: 36 óv. Jelenlegi lakbérét számítják. — „Törekvő." 
A pályamunka terjedelme a pályázótól függ. Csak mű-
ködő helyettes és segédtanítók pályázhatnak. — Sz. M. 
Ha a pályázat november 5-én járt le, lehetséges, hogy 
a választás nem történt meg, iratait azért nem küldték 
vissza. Mi hisszük, hogyha válaszbélyeget küldött, meg-
kapja. — ..Kubinyi." Mindegy, akár katonai szolgálattal, 
akár a nélkül töltötte be a 35 szolgálati évet. Harminc-
ötévi beszámíiható szolgálattal a VII. fiz. oszt. 3. foko-
zatában, havi 226:40 P nyugdíj és a I I I . lakáspénzosz-
tályba sorolt helyen, havi 92:50 P lakpénz illeti meg. 
A családi pótlék ugyanannyi, mint a tényleges szolgálat-
ban. Huszonhétévi szolgálattal a VIII. fiz. oszt. 3. foko-
zatban havi 130-80 P nyugdíj illeti meg. Lakpénz pedig, 
tekintve, hogy a tanító is részesül nyugdíjban, havi 
32-30 P. 

Nem közölhető: A. K. „Zavarok az írás tanítása kö-
rül." — B. G. „A karácsony jelentősége." — S. V. „A 
téglalap ismertetése." — 0. I. „A mi világító fáklyánk." 
— K. E. „Védelmet kérünk!" — P. R. „A beszéd- és 
értelemgyakorlat célkitűzéséhez." — Cs. H. „Az erkölcsi 
nevelés akadályai." — I. J . „Hibák a falu vezetésében." 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Madarász István: A bethlehemi kisded Jézus 
üzenete a magyar falusi tanítóknak. — Az Or-
szágos Felsőoktatási Kongresszus. — Lengyel 
barátság, magyar dicsőség. — Dr. Madzsar Imre: 
Mi az írás és olvasás? — Szalatsy Richárd: Ál-
dozatkészségre nevelés az elméletben ós a gya-
korlatban. — Dr. Rubinyi Mózes: Sebők Zsig-
mond halálának huszadik évfordulójára. — Gya-
korlati pedagógia. Drozdy Gyula: Karácsony-
kor. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból; — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi iro-
dalom. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — 
Pedagógiai szeminárium. — Á m . kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium ügyköreinek ú j 
beosztása. — Hírek. — Hivatalos rész. — Pályá-

zatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő 
Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körit 6. 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetméayeket eg&k 7-ig, illetve 28-ig fo-
gadhat nnk el, hogy a lapot 16-én ée 1-én pontosan 
szétkildhessmk. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a kivetkező számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

SZOLNOK református egyházközsége kántor t keres. Az 
állás nem végleges és nem nyugdíjképes, mivel díjlevél 
nincs. Fizetés: havi 100 P ós átlag 25 P stóla. Kántor 
kötelessége szigorúan vett teendőin kívül egyházi ének 
taní tása heti 3 órában, énekkar vezetése és irodában való 
segédkezés is. Jó kántori képességekkel bíró állástalanok, 
vagy városba kívánkozó, munkabíró nyugdíjasok válasz-
bélyeggel ellátott pályázataikat küldjék sürgősen a szol-
noki ref. lelkészi hivatalba. Megfelelőnek mutatkozó pá-
lyázók az egyház költségén való bemutatkozás céljából 
meghívást kapnak. Állás azonnal elfoglalhaté. (783) 

_ ECSÉD róm. kat. elemi népiskolájánál máshová tör-
tént megválasztás folytán megüresedett VI. sorszámú ta-
nítói állásnak ideiglenes helyettes férfi tanerővel törté-
nendő betöltésére e lap megjelenésétől számított 21 napon 
belül pályázat hirdettetik. Javadalom: törvényes fizetés 
és természetbeni lakás. A betöltés 69.030/1934. VI. számú 
miniszteri rendelet és egyházmegyei hármas jelölés alap-
ján történik. Szabályszerűen felszerelt kérvények az ecsédi 
róm. kat. egyházközség címére küldendők. Akinek érde-
kében akár szóval, akár írásban közbenjárás történik, a 
jelölésből kizáratik. (782) 

DINYEBERKI róm. kat. Egyházközségének Tanácsa, 
mint Iskolaszék az 1937. január 1-én betöltendő helyet-
tes kántortanítói ál lásra pályázatot hirdet. Tannyelv 
magyar. Fizetés természetbeni lakás és havi 80 P. Kellő-
leg felszerelt és visszaküldésre bélyeggel ellátott kérvé-
nyek folyó hó 25-ig kizárólag a bükkösdi plébániahivatal-
hoz küldendők. (784.) 

HETVEHELY (Baranya m.) róm. kat. egyházközsége 
a vonatkozó egyházhatósági és miniszteri rendelkezések 
figyelembevételével folyó tanév végéig pályázatot hirdet 
a megüresedett kántortanítói állás helyettesítésére. Java-
dalom törvényes, illetve 56 értékegység és 86 pengő havi 
járuléka, államsegély a helyettesi időre nincs. Határidő 
21 nap. Megcímzett borítékkal válaszbélyeggel felszerelt 
kérvények Bk. Plébánia, Hetvehely (Baranya m.) kül-
dendők. (778) 

ÖREGLAK róm. kat. egyháztanácsa vonatkozó egy-
házhatósági és miniszteri rendelkezések figyelembevéte-
lével folyó tanév végéig pályázatot hirdet a haláleset 
folytán megüresedett férfitanítói és nyugdíjazás követ-
keztében megürült tanítónői állás helyettesítésére. Fize-
tés törvényes. Határidő megjelenéstől számított 21 nap. 
Megválasztottak állásukat tartoznak azonnal elfoglalni. 
A pályázó, akinek érdekében bárki részéről, akár élőszó-
ban, akár írásban közbenjárás történik, jelölésből kizára-
tik. Megcímzett borítékú, válaszbélyeges pályázatok Plé-
bánia, öreglak címre küldendők. (770) 

BÁTASZÉK község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
folyó tanévre két községi helyettes tanítói állásra. P á : 
lyázhatnak a törvényes kellékeknek megfelelő róm. kat. 
férfi tanerők. Fizetéskdegészítő államsegély az állás be-
töltése után lesz kérve. Határidő, a lap megjelenése után 
két hét. (768) ; 

SZATMÁRCSEKE község óvodai felügyelő bizottsága 
pályázatot hirdet a megüresedett rendes óvónői állásra. 
Javadalom a törvényes illetmény az állampénztárból, la-
kás természetben. A szabályszerűen felszerelt kérvények: 
óvodai felügyelőbizottsági elnök, Szatmárcseke címre kül-
dendők. Pályázati határidő 21 nap. (769) 

GÁVA (Szabolcs megye) róm. kat . egyházközsége a 
vonatkozó egyházhatósági és miniszteri rendelkezések 
figyelembevételével folyó tanév végóig pályázatot hirdet 
a megüresedett kántortanítói ál lás helyettesítésére. Ja-
vadalom 32 értékegység és államsegély. Határidő j anuá r 
6. Kérvények válaszbélyeggel. Cím: Róm. Kat. Plébánia. 
(773) 

SZUHAKÁLLÓ iskolaszéke 1—2 helyettes taní tót ke-
res (Borsod m.). Pályázhatnak 1934 vagy előbb végzett 
okleveles gk. kántortanítók. 24 értékegység, államsegély. 
Bemutatkozás előnyös. Határidő dec. 31. (767) 

KISKIRÁLYSÁG község iskolaszéke központi osztat-
lan iskolájában nyugdíjazás folytán megüresedett jelen-
leg helyettessel betöltött férfi tanítói állás végleges el-
nyerésére pályázatot hirdet az érvényben levő miniszteri 
rendeletek betartásával. Fizetés törvényes. Pályázati ha-
táridő a lap megjelenésétől számított 21 nap. Kérvények 
Községi Iskolaszék Elnöksége címre küldendők. (772) 

ALSÖRÖNÖK ev. leányegy házközsége hadbavonult 
kántortanítójának helyettesítésére pályázatot hirdet. Ja -
vadalom: 35 értékegység, államsegély. Kötelességek díj-
levél szerint. Ev. kántorképesítő bizottság előtt szerzett 
kántori és német tannyelvű képesítés szükséges. Az állás 
betöltésénél irányadó a 69.030—1934. VI. sz. V. K. M. 
rendelet. Az ál lás 1937 január 1-én elfoglalandó. Pályá-
zati határidő a hirdetés megjelenésétől számított 3 hét. 
Válaszbélyeggel ellátott pályázatok a szentgotthárdi ev. 
lelkészi hivatalhoz küldendők. (779) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetimtca 29. 
(Ríkosfalva.) Telefonszám : 96—3—45. 

Új orgonákat, I 
homlokzatsípok készítését, min« H 
dennemü orgonajavításoka mér- B? 
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 
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MAKÓ református egyháza kán to r t keres az újvárosi 
templomához. Az állás szervezés a la t t van. Vagy önálló 
kántort , vagy kántortaní tót választ. Ha kántor taní tó t vá-
lnszt, az a tanítói javadalmazáson kívül kapja a teljes 
s tólá t . A megválasztott félnapos rendszerrel a tetszése 
szerinti egy osztályt t an í t j a . Bemutatkozásra már jelent-
kezni lehet. A bemutatkozó szolgálat idejéről értesítést ad 
Szribik Sán or lelkész. (737) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Je l igés leve leket csak m e g f e l e l ő por tó m e l l é k e l é s e e s e -
tén t o v a b b i t h a t a k iadóh iva ta l 

KARTÄRSAK ZONGORÁT, P IANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest V I I I . Be-
zerédy-utca 10, telefon: 14-64-11 vásárolhatnak. Mendöl 
Ernőné. 

CSERÉLNÉK állami, esetleg községi tanítóval állami 
polgáriiskolás helyre, teljesen osztott ref. iskolától. Pol-
gári iskolák helyben, közép, képző, egyetemhez iskola-
vonat. Nyugdíjba készülőknek lakbér miatt előnyös. 
,.Fővám." (7851) 

KATHOLIKUS tanítónő gyakorlattal bármiféle helyet-
tesítést vállal. Borbáth, Tarnabod, u. p. Kál. (777) 

rákócziútI^^ 
Z O N G O R A , P I A N Í N Ó , H A R M Ó N I U M 
T ö b b évi hitel Szállítás, csomagolás díj talan Állami, 
a l k a l m a z o t t a k n a k n a g y f i ze tés i k e d v e z m é n y . 

Keresztény vállalat. 
Az ország l e g n a g y o b b s z a k v á l l a l a t a . 

n r i i w i r m i 
SZKfil-'R. 

FOLYÓ FA 7 0 ! < 
3 3 „ 

Olvasóink fi eveimébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELÓLEG 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 
Rákócz i -ú t ö tven . Z o n g o r a t e r e m , E r z s é b e t - k ö r ú t s a rok 

ELADÓ Schiedmeyer négyjátékos orgona—harmónium. 
VII I . Bezerédi-u. 10. Mendölné. Telefon: 14-64-11. (780) 

CSERÉLNÉK Budapesttől 50 kmre fekvő nagyközség-
ből, közvetlen Pestkörnyékre. „Ellenszolgáltatást nyúj-
tok" jeligére. (776) 

CSERÉLNÉK dunántúli református iskolától községi-
vel, vagy államival, esetleg reformátussal is családi ok-
ból. Költözködést megfizetem. Teljes fiaetést az Illet-
ményhivatal utalványozza. Könnyű, jól díjazott mellékes. 
Megyeszékhellyel jó vonatösszeköttetés. „Tanyára is" 
jeligéjű leveleket a kiadóhivatal továbbit. (771) 

( 'SEI!ÉLNÉK polgári iskolás nagyközségből ref. taní-
tóval, tanítónővel, Pest közelébe. Széliné, Kornádi, Bihar. 
(786.) 

HELYETTESNEK elmenne rk. tanítónő ellátásért és 
csekélv zsebpénzért. Ladvenszky Edit, Nyíregyháza, Benes 
László-tér 7. (781.) 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
mdorgonaép l t f i 

Rákospalota, Pázmány-út 72 . 

Ú J O R G O N Á T 
átép í tést , h o m l o k z a t i s ípokat , 
m i n d e n n e m ű Javítást a leg-
m é r s é k e l t e b b á r o n vállal. 

NÉGYOK.TÁVOS, kétsípsoros, háromregisztere« külföldi 
koffer harmónium, keveset használt, hibátlan 160 pen-
gőért eladó. Budapest, V I I I . Táncsics-utca 5. I . em. 4. 
(763) 

ZONGORÁK, P IANINÓK, HARMONIUMOK beszer-
zése előtt látogassa meg raktáramat , ahol leszállított áron 
100%-os garanciával és fizetéskönnyítéssel vásárolhat . 
Tipold Péter zongorakészítő, Budapest, Rákóczi-út 61. 
Divatcsarnok mellett. (712) 

EGYEDÜLÁLLÓ nyugdíjasnak családtagként örök-
lakást nyújt kolléga Csepelen. (761) 

ZONGORAHANGOLÁS; javítás, harmónium készítés, 
javí tás legjut.ányosabban, Szieber, I I , Török-u. 6. 

Tanító nrak figyelmébe 1 Külföldi márkás zongorák, 
pianinók előleg nélkül, legcsekélyebb részletre, legna-
gyobb kedvezményekkel vásárolhatók Fenyöné zongora-
termében, Erzsébet-körút huszonhat. 

PEKKER Pál Szombathely, Kisfaludy Sándor-u. 23, 
készít ú j orgonákat, homlokzati s ípokat; elvállal hango-
lást, javítást, t isztítást és mindennemű szakmába vágó 
munkát. (634) 

CIGÁNYOSAN kotta nélkül zongorázni, leggyorsabban 
megtanulhat: Budapest, Margit-körűt 8. Zongoratanítónő-
nél. (735) 

KETTŐS állás I I I . lakbérosztályú helyen. Egyikünk 
nyugdíjba megy, másikunk cserét ajánl . „Ideális hely" 
jeligére kiadóba. (764) 

Ünnepi ajándékul elsősorban 
finom gyapjúszöveteket és 
egyéb hasznos ruházati cik-
keket vegyünk a Tanitóság 
régi kedvelt bevásárlási 
helyén, a T R I B O N R U H Á Z A T I RT.-
nál, VIII, Üllői-út 14. 

Nagyon mérsékelt árak. Elő 
nyös folyószámla, hitel. 

E f i f f l M i 
07Cnt r r \ 
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