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Az iskola hivatása a nyelvművelés szolgálatában.

A nemzet nyelvében él és csak addig él, amig féltő gonddal
őrzi nyelvét.

, Ha Kazinczy Ferenc és kortársai nem aratnak diadalt nyelv-
lljításukkal, ha Szarvas Gábor és barátai nem rázzák fel kőzőmbös-

ségűkből a magyar írókat, nyelvünk és stílusunk ma is a régi nehéz-
kes, tisztulatlan, szegényes szókincsű nyelv és stílus volna. Korunk
Ir ói keveset törődnek a nyelvi kérdésekkel, nyelvtudósaink inkább
csak szaktudományuk elmélyítésével foglalkoznak. Kívánatos, hogy
,iij szellemi csoport sorakozzék azok mellé az eddig elég gyérszámú
'nyelvújítók és nyelvőrzők mellé, akik már eddig is sokat használ-
'tak nyelvünknek eredményes munkájukkal. ..

Miben különbözik mozgalmunk akár Kazinczy Ferenc nyelvújí-

tásától, akár Szarvas Gábor nyelvőrzésétől? Abban, hogy megtart-
juk mind a két mozga lorn előnyeit, de óvakodunk a túlzás hátrá-
nyaitóL Látjuk, miben tévedtek elődeink, hasznunkra fordítjuk, ami
'helyes volt törekvéseikben. Nyelvújítók vagyunk, mint másfélszá-
za ddal ezelőtt Kazinczy Ferencek, nyelvőrzők vagyunk, mint néhány

'€mberöltővel ezelőtt Szarvas Gáborék. Egyesítjük a két irányt, új
ágakat oltunk a nyelv fáján, lenyessük a vad hajtásokat.

A Magyar Tudományos Akadémia a közvélemény kérő szavá-
nak tett eleget, amikor 1931-ben megalakította Nye 1v művel ő
Biz ott s á gát és 1932-ben megindította aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a g y a r o s a n címü
folyó iratát. Ennek példányai százával járnak az ország minden tá-
jára, s bejutottak a legtöbb magyar iskolába. Lelkes kartársaink a
tanulókkal is megismertetik tanulságosabb cikkeit, s a gyermekeken
keresztül eljuttatják a nyelvtisztító gondolatokat a magyar szellemű
családok életébe.

A jövő nemzedéket egyedül az iskola segítségével alakíthat juk
át a nyelv áhitatos szolgáltára. Minden tanár - ha van lelkében
;tetterő - álljon a magyar nyelvtisztaság gondolata és a magyar
.sfilusjavitás eszméje mellé.

:Magyar Tanítóképző

-
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Nyelvi tanácsadás dolgában Radó Antal és Tolnai Vilmos
magyarító szótáraí, Dengl János összefoglaló munkája, a Pes t i
Hir 1a pYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN y e l v ő r e a legjobb segédeszközök. Stílus dolgában sür-
i!essük a rövid és világos mondatokat, s ha mégis rászorulunk az
összetett mondatokra, lehetőleg küszöböljük ki az "aki, amely" sürű
használatát.

Mit tehetünk nyelvünkért? Ha leleményesek vagyunk, s nem
közömbös csüggedők: sokat, mindent. Az órák alatt és az írásbeli
dolgozatokban irtsuk az idegen szavakat és a bonyolult mondatszö-
véseket. Az ifjúsági körök mellé alakítsunk kűlőn társaságokat a
nyelv védelmére. A szűlői értekezletek tárgysorozatában legyen ott
a nyelvhelyesség ügye. Olvassuk és tárgyaljuk a M a l 1 y a r o s a n - t .

Befejezésül néhány idézetet:
"A nyelv a tudósnak ereklye, az írónak hangszer, a hírlapírónak

fegyver. Vajjon nem közös érdekűnk-e, hogy ez az ereklye minél

tisztább, ez a hangszer minél zengőbb, ez a fegyver minél fényesebb.
és élesebb legyen? De nemcsak szerszámunk kőzös, az a veszély is
közös, amely fenyeget bennünket. Olyan zagyva nyelvnek, amely-
nek szókincse idegen szavaktói tarkáll, mondatfüzése pedig napról-
napra satnyul, csak kevés tartóereje van. Azok, akik ilyen nyelven
beszélnek, máról-holnapra átnyergelhetnek egy másikra. Ha ma-
gyarok akarunk maradni, ragaszkodnunk kell nyelvünk helyességé-
.hez és tisztaságához." ( K o s z t o l á n y i D e z s ő . )

"A nyugati művelt nemzetek felfogása szerint nem az a fokmé-
rője a műveltségnek, hogy hány idegen nyelvben van kisebb vagy
nagyobb jártasságunk. hanem igazán művelt ember csak az, aki jól
és szépen tud anyanyelvén beszélni és írni. Egy ma is élő jeles.
amerikai tudós - Butler, a newyorki Columbia-Egyetem és a Car-
negie-Alapítvány elnöke - öt jellemző jegyét állapítja meg a mű-
veltségnek, s ezek között első helyre teszi az anyanyelvnek helyes
és szabatos használatát." ( N a l 1 y J ó z s e f B é l a . )

"A művelt ember Magyarországon az, aki jól tud és jól ir
magyarul. Aki tíz más nyelvet tud és nem tud szabatosan magyarul,
az Magyarország számára hiányos műveltségű ember. Anémet és
szl áv veszedelem közé szorítva nekünk csak egy menedékünk van:
a magyarságunk, ami egyenlő a mi magyar nyelvünkkel. Tehát min-:
dent a világon - minden egyéb, ha még oly fontos érdeket is -
a nyelv érdekének kell alája rendelnűnk." ( R á k o s i J e n ő . )

"Szomorúan ismételhetnők a szomorú meg llapítást: nem tu-
dunk magyarul. Még szomorúbban mondhatnók, hogy nem is igyek-·
szünk tudni, sőt az idegen nyelvek habzsolása miatt nem is tudha-
tunk. E tekintetben rajtunk űl a kis nemzetek átka. A magunk nyelve
számunkra nem olyan nemzeti, sőt becsületbeli ügy, mint a franciák-
néllka magu nyelve. A mgayar nyelv kelleténél elhanyagoltabb.
Annál sürgősebb kőtelességűnk hozzáértő szeretettel tisztogatni
árvaságunk legnagyobb kincsét." ( S a j ó S á n d o r . }

"Nyelvünknek legfőbb baja az idegen hatás befogadására va ló-
nagy készségűnk, Nem szavak meghonosítását értem, mert erre miu-
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-den nyelvnek szűksége van, s nálunk ez nem is volt túlontúl nagy.
Azt a szellemi tunyaságunkat Iájlalom, hogy sokszor nem a magunk
nyelvén gondolkozunk, amely rendkívül gazdag és a legnagyobb
fínomságok kifejezésére is alkalmas, hanem idegen nyelvből fordí-
tunk, idegent utánzunk. Igazgyöngyök és gyémántok hevernek kin-
-csesházunkban, mégis üveggyöngyöket és csehgyémántokat veszünk
át a szomszédtól, "YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{S z i n n y e i J á z s e l . ]

"Nincs a világnak még egy művelt nemzete, amely annyi száz
'meg száz fogalom nevét váltogatná eredeti szavai mellett szűkség-
telen idegenekkel. amely oly kevéssé ragaszkodnéle saját eredeti szó-
kincséhez, s amely oly közömbösen nézné ennek pusztulását, idegen
szókkal való folytonos kicserélődését, mint a magyar teszi. Hiszen
ez a divat éppen olyan, mint ha a nyelvművészet mesterei, a fran-
-ciák, német vagy angol szókkal váltogatnák a maguk eredeti szavait."
[ Z o l n a i G y u l a . ]

!JA magyar nyelvközösség tagjainak számbeli kicsiséget volta-
képen a szomszédos germánság és szlávsághatalmas tömegeihez
való ,hasonlítás teszi kirívóvá. Mihelyt térben és időben távolabbra
irányít juk tekintetünket, legott felszabadulunk a közvetlen környe-
zet gonddal terhes hangulatának hatása alól, s derűltebb színben,
'bizakodóbb érzéssel látjuk rangszámunkat a nyelvek nagy világában:
az Európában élő 120 nyelv kőzűl nagyságra a 11. helyen állunk,
'megelőzve például a portugált, a csehet, a szerbet, a horvátot. a
svédet, a bolgárt, a dánt, a Iinnt, a norvéget. a litvánt, stb., az egész
'vílágon beszélt 2296 nyelv sorában pedig a 29. helyen vagyunk. A
germán és szláv nyelvtengerhez képest csakugyan sziget vagyunk,
'kitéve a duzzadó ár erejének és veszélyének, de a sz iget nagyobb,
'keményebb, mint egyesek látják, s már egy évezrede veri vissza a
'hullámokat. Ez a tudat pedig nem csüggeteg lemondásra, hanem őn-
'bizalomra, bátorságra és hitre késztet bennünket." ( Z s i r a i M i k l ó s )

P i n t é r J e n ő .RQPONMLKJIHGFEDCBA

A nyelvi helyességre nevelés.

A nyelvi helyességre nevelést bizonyára minden intézet tanári
testülete mély hazafias és pedagógiai meggyőződéssel n e v e l ő i k ö t e -

l e s s é g é n e k érzi. Minden tanári testületnek meggyőződése, hogy a
növendékekkel való minden érintkezésében, órán és órán kíviil, írás-
ban és szóban, a nyelvhasználatnak állandó gyakorlatában, inkább
.szoktatással, mint oktatással kell a növendékeket nyelvi helyességre
nevelnie.

A nyelvtani és stilisztikai tudatosság ugyanis csak éber, állandó
-és következetes ellenőrzéssel kísért, helyes nyelvi gyakorlásban nyer
-életet. Az elméleti ismeret itt nem lehet öncél, hanem a, helyes
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nyelvhasználatnak csak igazoló, biztos támasza. A nyelvi helyesség:
tehát nem lehet pusztán ismeretközlés, de gyakorlóYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e v e l ő i m u n h a ;

melyben a tanári testület minden tagjának munkája, szakkülőnbség

nélkül, a legtökéletesebb koncentrációban találkozik. Ha az anya-
nyelv helyes használatára csak a magyar nyelv tanárai őrködnek,

az eredmény sohasem lesz kielégitő, mert a magyar nyelvnek mint.
szaktárgynak heti órasz ima elenyésző csekély a többi szaktárgy
ótaösszegéhez viszonyítva. De nemcsak az időmennyiség csekélysége

és aránytalansága csökkenti a nyelvi szaktanárok törekvésének ered-
ményét, de a törekvés erkölcsi, hazafias és kulturális komolysága,'
is nyomatékot nyer, ha a növendék azt látja, hogy nemcsak a tanári'
testület egyes tagjaitól, egyes órákon, de az egész testület össz-
hangzatos munkájában nyer állandó irányítást a nyelv helyes hasz-
nálatára. A növendéknek nem szabad azt éreznie, hogy helyesen
beszélni csak a magyar órán kell; mintha csak a magyar tanár kizá-
rólagos joga és kőtelessége volna a növendék helyes nyelvhaszná-
latát a feleletekben és dolgozatokban ellenőrizni. A növendékben
gyökeret kell verni annak a tudatnak, hogyatermészetrajzi, fizikai,
matematikai stb. órán is elsősorban helyesen kell beszélnie, s ha a
beszéd tárgya, tartalma változik is, a kifejezés nyelvtani és stilisz-
tikai feltételei mindíg azonosak. Mert azok a tárgytól függetlenek,
anyanyelvünk természetéből következnek és örökérvényűek.

A nyelvi helyességre szoktatásnak nem szabad a tanár részéről.
kelletlenkedésnek, okvetetlenkedésnek, fölényeskedő pedantériának,

kényeskedő, a kákán is csomót kereső csipkelődésnek látszania,
A növendékben ízléskövetelménnyé kell válni az anyanyelv helyes
használatának, mely számára nemcsak hivatalos, iskolai, hanem sze-
mélyi műveltségi kötelezettséget jelent. Éreznie kell, hogy a nyelv-:
helyesség ellen elkövetett vétsége nemcsak nyegleségét árulja el, de
rásűti a félmüveltség bélyegét. Meggyőződéssé kell benne ér lelödni,

hogy idegennyelvi járatlansága csak csorbája müveltségének, de a
saját nyelvének gondatlan, hibás használata szégyen, jellembelí
fogyaill!:ozás,mert az anyanyelv tisztelete, megbecsülése minden nem-
zet fiainak elemi hazafias, erkölcsi kőtelessége.

A helyes nyelvhasználatra szoktatásnak tapintatosan kell tör-
ténnie. Müfelháborodással, gúnnyal nem tudunk sem szoktatni, sem
leszoktatni. Tekintetbe kell vennünk, hogya növendékek nyelvi bot-
lásaiért inkább a környezet, mint ő maga a felelős. Az otthon, it.

sajtó, a szinház, az utca nyelvrontásai akaratlanul fészkelődnek a
növendék nyelvhasználatába, Az iskolának a növendékben az ellen-
állást kell kifejleszteni a nyelvi fertőzések ellenében. Ki kell fejlesz-
teni a növendékben a nyelvi ízlést, hogy ne találja szórakozását
a színpad alacsonyrendű humort hajszoló nyelvtorzftásaiban. Hábo-
rodjék fel az újságole magyartalanságán, Érezze anyelvhelyesség
és nyelvi hibák visszásságában a bántó kűlőnbséget. Tartsa hazafi-
sága és intelligenciája kőtelességének a nyelvhelyesség feletti éber
őrködést. Nem elég csak magát szoktatni erre. Népnevelői hivatá-
sának komoly tudatában a környezetének nyelvi helytelenségeit is
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gyomlálnia kell. Ehhez azonban a nyelvi készűltségerr s az elhatá-
rozottságon kívűl a nyelv szeretete is szűkséges, A nyelvet úgy kell
tekintenie, mint féltett magántula jdonát.

A tanári testület egyetemes feladata, hogy a növendéket az anya-
nyelv tiszteletére nevelje. Az anyanyelv megszerettetése a magyar
nyelv tanárainak hivatása. Ezen a téren legtöbb sikert ígér a sok
olvasás. Még pedig a gonddal megválasztott, jeles stílusmüvészeink
műveiriek figyelmes, tanulmányozó olvasása. Amikor az olvasás kű-
lönleges célt szo lgál: a stílus esztétikai és nyelvi elemzését. Ilyenkor
nem az olvasmány tartalmára vagy irodalomtörténeti kőrűlményeire,
hanem nyelvünk szépségére, eredetiségére, alkotóerejére irányít juk
a figyelmet. Célravezetőnek bizonyul ilyen mintaszerii olvasmányok-
ból az eredeti, töröimetszett magyaros kifejezések kijegyzése, Ha nem
készíttetünk is külön jegyzéket, megfelel a célnak a kötelező olvas-"
mányokról készített füzet is, amelybe az egyes olvasmányok rövid
tartalmi ismertetésén kívűl megfigyelései és kritikai megj egyzéseí

közé beiktatja a nyelvi szempontot is, és itt foglalja össze a nyelv-
helyességre vonatkozó tapasztalatait. Az olvasmányokból merített
nyelvi tanulságoknak a beszédben vagy az írásbeli dolgozatokban
ész lelhető helyes alkalmazása nyerjen külön kiemelést és dícséretet
a tanári bírálatban.

A nyelvhelyességnek különösen alkalmas gyakorlótere az őn-
képzökör, ahol tudományos és szépirodalmi dolgozatokban, szabad
előadásban és szavalatokban bő alkalom nyílik a megfigyelésre. krí-
tikára és okulásra.

Segédkönyviil ajánlhatók azok a most már szép számban meg-
jelent kis gyüjtemények, amelyek a nyelvhelyesség ellen leggyak-
rabban elkövetett tévedéseket tartalmazzák a megfelelő helyesbíté-
sekkel.

A szülöi értekezletek is sokat eredményezhetnek, ha valamelyik
tanár ildomos formában felvilágosítja a jóhiszeműen nyelvbotló szű-
löket nyelvi tévedéseikröl. Belátásra indítj a és felkéri őket, hogy
nyelvezetükre több figyelemmel legyenek. Ne vegyék gyermekeiktől
rossz néven - akik ez irányban alaposabb képzésben és nevelésben
részesülnek, mint elődeik, - ha az iskolában nyert modor és isme-
retbeli utasításokkal az otthon nyelvét javítani, tisztítani igyekeznek.
Maguk pedig rój j ák meg gyermekeik elött a moziban, színházban,

társaságban, vagy nyomdafestéken tapasztalt nyelvi helytelenségeket.
Mindennél hatékonyabb a nyelvi helyesség elsajátítására a tanár

lelkesedése, tanításának lendülete, szóbösége, rögtönzött kifej ezé-
seinek ötletessége, mert az a legszuggesztívebb erő, amely növén-

dékeink lelkében anyanyelvének szépségét, termékenységet, eleven
erejü szelleműségét érzékelteti és követésre indítja ...

A nyelvszeretettel a növendék nemzeti öntudatát is izmositjuk.
A nemzetiségnek legkifejezőbb tényezőjének ápolásával a nemzeti-
séghez ragaszkodást neveljük benne. Nyelvében érzi legjobban a
nemzetiségét. A nyelvszeretet tehát faj szeretetet jelent. S ha ez az
iskolában a növendék lelkébe plántálódott, kiviszi magával az életbe
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es nyelvének, nemzetiségének szo lgálata nem látszik majd már többé
csupán iskolai, hanem életfeladatnak.

A nyelvhelyességre nevelés tehát csak az egész tanári testület
munkásságának következetes és céltudatos összhatásában bontakozik
ki, Ha mégis fokozatbeli kűlőnbséget akarunk tenni, bár ez inkább
mennyiségbeli, mint minőségbel i, úgy a magyar nyelv szaktanárai
mellett az idegen nyelvet tanítók találnak legtöbb alkalmat a nyelv-
helyesség szemléltetésére. Az idegen szövegnek lefordítása termé-
szetesen mindíg először szószerint történik, mert a szószerinti for-
dításban bukkannak elő a fordításban szembenálló nyelvek egyéni-
sége és egymástól való elkülönülése. De ez nem elég. Azonnal ala-
kítsuk a fordításban nyert nyersanyaget az anyanyelv helyességének

. megfelelő kőntősbe, még akkor is, ha ez esetleg a szabad fordítás-
nak merészebben eltávolodó szórendjét vagy erősebben elhajló
nyelvtani alakítását kívánná. Ezért elavult és celtévesztett eljárás a
fordítás betanulása. Mert vagy megfelel az idegen nyelv szellemé-
nek, sakkor magyartalan. vagy magyaros, sakkor elsikkad benne
az idegen szőveg lelkisége. Az idegen nyelvi olvasmányok csak
vezérfonalul szolgálhatnak a szókincs gyarapításában, a rendszert:!-
sen szerzett nyelvtani ismereteknek érzékelésére, gyakorlásira s az
anyanyelvvel való párhuzamosítására. Itt nyílik legtöbb alkalom a
szembeálIítással az anyanyelv sajátosságainak szemléltetésére.

Az ifjúság nyelvi helyességének gondozása nagy feladat. Az is-
kola a helyes nyelvi használatnak csak egyik irányító szerve. De ez
az a szerv, amely életerőt ad a többinek. A tudomány, müvészet,
társadalom ebből táplálkozik. S ha sikerül a jövő nemzedéknek
nemcsak az eszéhez, de a szívéhez is közel juttatni a hazai nyelv
ügyét, akkor rövidesen el fogja foglalni méltó helyét az egész nem-
zeti élet központjában, nem csekély erőt jelentve küzdelmes jövőnk
harcában.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . R a d n a i O s z k á r .RQPONMLKJIHGFEDCBA

A falutörténet szerepe tanítóképzésünkben.

1. Mielőtt a lakóhely történettel való foglalkozásnak a tanítóképző-
intézetekben megvalósítandó Teladatáról és annak lehetöségeiröl szól-
nék, szűkségesnek vélem, hogy röviden áttekíntsűk a falutörténet-
írás és falukutatás törekvéseit, irányait. A községek, városok, vidé-
kek monograíikus ismertetés-ének célja ugyanis különféle lehet és
vizsgálnunk kell, hogy az ilyen feldolgozások közül tanítóképzésünk
minek szanteljen Iöképpen figyelmet, a maga céljaira mit értékesíthet
'S rni az a tennivaló, amit tanítóképző-intézetekben meg lehet e téren
valósítani.

A történettudomány magasabb célkitűzése szerint a falvak és
vidékek történetének felkutatása részletmunka a szintétikus nemzet-
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történeti és művelödéstőrténeti Ieldolgozásokhoz. Minden megbecsü-

lést és tiszteletet megérdemel a kifejezetten tudományos célból
írt, alapos felkészültséggel, kutatómunkával, adatgyűjtéssei készült

és rendszeres összefoglalásban előadott helytörténeti vagy lakóhely-
ismereti munka. Az ilyen mű megirásában a szerzőt egyedül az
igazság és a való helyzet tárgyilagos feltárása vezetheti s Iö törekvése
az okulások, tennivalók felismertetése lehet. Elsősorban az egyete-
mek, tudományos intézetek irányítása mellett folyhat csak ilyen
irányú kőzségtőrténeti munkálkodás és f.alukutatás s erre tudományos
képzettségű egyének hívatottak. Eredményüket, a megjelent műveket
figyelemmel kell kísérnünk, mert mint útbaigazító és mintaadó fel-
dolgozásokat sokszor sikeresen felhasználhatjuk tanítóképzői oktató

és nevelő munkánkban is. Örömmel állapít juk meg azt, hogy a tudo-
mányos helytörténeti kutatásnak és falutanulmányozásnak hazánk-
ban lelkes, tekintélyes, hívatott irányítói vannak, kik a feladatokról.

a kutatás, feldolgozás szempontjairól értékes útmutatást, buzdító
programmal adtak már.' Viszont azonban való az is, hogy törekvé-
seik nyomán sem a kizár őlag községtörténeti, sem pedig a multra is
figyelemmel lévő, teljes faluismereti irodalomban nagyobb íellen-
dűlés és a tudomány szempontjából eredményes kibontakozás nem
kővetkezett be. Maguk a legtekintélyesebb szakemberek mondtak a
multban lesujtó bírálatot hely történetírásunk Iogyatékosságáról s
megállapításaik még ma is hel ytál lók, mert igazán értékes kőzség-

történeti, városi vagy vármegyei monográíiánk csak elvétve látott
napvilágot az utóbbi években is.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z e k fű Gyula pl. azt írja, hogy

"egész, várostörténetünk ma is parlagon hever" és hiányoznak nem-
zeti történetünk egyes korszakainak teljes és hű megrajzolásához
a településtörténeti, gazdaság-, társadalomtörténeti részetkutatások."
M á l y u s z Elemérnek néhány évelőtt monográfiáinkról mondott ked-
vezőtlen bírálatát most is idézhetjük még: "Ma ugyanis helytörté-
neti monográfiáinkat - tisztelet az igen csekély kivétel nek - vagy
üzleties vállalkozók tákolják őssze, vagy jószándékú, de tanulatlan
dilettánsok írják. A szakember, ha ilyen monográfiát a kezébe vesz,

elszörnyed a benne ősszehalmozott naivságokon vagy legjobb eset-
ben elcsépelt közhelyeken. A gyanútlan laikus pedig, aki okulás

1 Ki kell emelni elsősorbarr M á l y u s z Elemér egyetemi tanár ilyen
irányú tanulmányait: A h e l y t ö r t é n e t i k u t a t á s fe l a d a t a i . Századok 1924.
F a l u t ö r t é n e t . Magyar Szemle 1929. A n é p i s é g t ö r t é n e t e . (A magyar tör-
ténetírás új útjai c. műben, 1931.) - A Szociográfiai Intézet és a Ma-

gyar Társaság ,Falukutató Intézete végez értékes adatgyűjtő és irányító
rnunkát a falukutatás terén. B o d o r Antal egyet. m. tanár A fa l u k u t a t á s

v e z é r fo n a l a c. művében (1935) a falutanu1mányorz:ás szempontjait foglalta
rendszerbe. FigyeLemreméltó tanulmányok; még B e l i c z k y János: A m a -

g y a r h e l y t ö r t é n e t í r á s p r o b l é m á i . Vigilia 2 . sz. - O r t u t a y Gyula: M a g y a r

n é p i s m e r e t , Kincsestár 9. sz. 1937. - E p e r j e s s y Kálmán: V á r o s t ö r t é n e t az

u t c a n e u e k b e n . Domanovszky Emlékkönyv, 1937.

2 M a g y a r t ö r t é n e t , V. köt. 397-399. 1.
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kedvéért kezdi olvasni lakóhelyének monográfiáját, rövidesen beleún
abba az áldatlan fáradságba, hogy olyan betűtengeren vágja át
magát, amelyből semmit sem tanul.""

A tudományos kőzségtőrténeti és szociográfiai munkák helyett,

melyeknek megírása gondos, hosszantartó kutatást, elmélyülést, elfo-
.gulatlanságot, értékelő, bíráló és rendszerező képességet kíván, ~

gyakori, szinte divatos lett újabban a felszínen mozgó falukutatás
és az ezek nyomán keletkező riportszerű, kirívó színekkel, kiáltó
statisztikával dolgozó ismertetés községek és vidékek helyzetéről.
Belőlük nem ritkán kicsillan a világnézeti felfogás, gyakran a párt-
politikai célzatosság és szenzációkeresésűkböl az üzleti szellem.
Hiányzik viszont az ilyen rátermettség és hívatottság nélkül készült
vagy irányzatos helyismereti monográfiákból a Iej lödés fokozatos
menetének ismerete, a mult iránti megbecsülés és mindaz, amit egy-
szóval történetiségnek nevezhetűnk s ami a jelen helyzet megértését
.eredményezhetné, Helyét viszont egyéni meglátások és sokszor téves
kővetkeztetések foglalják el. A falukutatás mozgalma tehát, mely
tudományos és ideális elgondolásokból indult ki, mert célja a falu
megismerése, megbecsülése, a néphez való közelebbjutás és a nép
felemelése volt, kitért egy veszélyes mel lékútra is. Amennyire fontos
nemzeti érdek függ össze a dalu, a nép helyzetének való, igaz mégis-
merésévei, a népesedési, szociális, gazdasági, erkölcsi, művelődési
.viszonyok elfogulatlan feltárásával a javítás, fejlődés szempontja-
ból, éppoly káros lehet a célzatos, főképpen a társadalmi viszonyokat
ferde és kirívó beállításban tárgyaló faluismereti munka. A íaluku-
.tatás divattá lett mozgalmáról nem hiába hallunk mind gyakrabban
figyelmeztető és elítélő bírálatot. LegújabbanYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF o d o r Ferenc muta-
tott rá az elfajulásokra és a sokszor tapasztalható tervszerűtlenségre
a falukutatás mükődö szerveinek ismertetése közben, megállapítva,
hogy "a Ialukutató mozga lom épp úgy lehet nemzetépítő, mint nem-
zetromboló munkává is. "4

Szükségesnek gondoltam, hogy a kérdésről szólva kitérjek erre
a helytelen irányt vett, tendenciózus Ialukutató törekvésre is, rnelyet
ifjúságunk lakóhelyismereti munkája közben nem lehet figyelmen
kivűl hagyni, tekintve azt, hogy esetleg nem maradnak hatástalanul
az ilyen szélsőségre hajlamos Ieldolgozások a tájékozatlan, jószán-
dékú megindulásoknál. Gondosan űgyelnűnk kell tehát arra, hogy
-milyen útbaigazítást, szempontokat adunk, s esetleg milyen munkát
választ mintául a növendék Ialukutató munkájának megkezdésekor.

II. Rátérve a tanítóképző-intézetekben megvalósítható és több
helyen már eddig is eredménnyel végzett íalutanulmányozó mun-
kám, mindenekclött meg ke ll állapítanunk azt, hogy nővendékeink
ilyen irányú tevékenységét intézeteink, iskolafajunk keretei és fel-
.adatai közé kell beillesztenünk. Nem tűzhetjük ki célul, hogy szak-
jellegű kőzépfokú iskoláinkban elmélyülő, a tudományos kívánal-
maknak megfelelő vagy magasabb nemzetpo litikai szempontok sze-

:l A m a g y a r t ö r t é n e t í r á s ú j ú t j a i 251. 1.
4 A fa l u k u t a t ó m o z g a l o m k r i t i k á j a . Magyar Szernle 1937. 1. sz.
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.r int megalkotott községmonográfiát írjanak nővendékeink. Vissza-

.tetszönek érezzük és a tanítóképző-intézetekben végezhető lakóhely-
.isrnereti munka komolyságának ártunk tehát azáltal, ha nagy szám-
mal készülö, tudományos értékűnek feltűntetett falutanulmányról
adunk hírt, melyeket növendékcink írnak. Az ifjúságnak igenis nagy
szerepe van a falukutatásban. Példa rá a finnek, németek stb. nemzeti
fontosságú íalumunkája, melyet az ifjúság indított meg." A tanítóság
hivatottsagát a falumegismerés fontos törekvésében viszont az első
helyre kell tennünk a tanítónak a falu életében elfoglalt szerepé-
nél fogva. Az ifjúság és a tanító Ialukutató munkája azonban első-
sorban adatgyűjtés szempontjából lehet jelentős és a tanító ezen felül
ismereteit oktató és nevelő munkáj ában hasznosithatj a. Egy-egy
.község történetének tudományos feldolgozásáról mindaddig nem
beszélhetünk, míg valaki lehető teljes és módszeres adatgyűjtés,
levéltári kutatás után és a vonatkozó szakirodalom figyelembevé-
telével, tárgyilagos értékelő és kr itikai képességgel nem tudja rend-
szeres előadásban ismertetni kutatásai eredményét. Ezt pedig tanító-
'képző-intézeti növendéktöl senki sem várhatja, bár való az is, hogy
akadnak egyes kiválóbb képességű és a falukutatás iránt érdeklődő,
érzékkel megáldott növendékek, 'kik az átlagon felüli, értékes rnun-
kát végezhetnek megfelelő irányítás mellett. Vannak viszont tanító-
.képző-intézeteink, melyeknek falukutató munkája már országos fi-
gyelmet keltett. Pl. az 1936-ban Teleki Pál gr. hívására kongresz-

.szusra ősszegyűlt falukutató csoportok között is képviseltette ma-
gát a soproni ev. tanítóképző és az egri érseki tanítóképző," de más,
mondhatjuk valamennyi intézetűnkben komoly érdeklődéssei foglal-
koznak tanárok és növendékek e,gyaránt a lakóhelyismerettel. Csak
azt ne mondjuk soha, hogy nővendékeink tudományos Ialukutató

munkát végeznek (erre leglfeljebb némi útbaigazítást adhatunk),
mert attól kezdve senki sem hisz igazán a falu megismerésére irá-
nyuló munkánk komoly értékében.

A falukutatás körébe tartozó sokirányú vizsgálódás kőzűl is
célom most csupán aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z s é g t ö r t é n e t t e l való ÍogIalkozás feladatának
és módjának tárgyalása lehet, mely csak egy részét teszi a lakó-

'helyismereti munkának, De viszont kétségtelenül a legfontosabb
'részét, mert a mult ismerete nélkül gyökértelen és képzeleti lesz
mindaz, amit a községek életéről, helyzetéről megál lapithatunk. Ez
a már említett történetietlenség, gyökértelenség a Ialuismereti mun-
'kák leggyakoribb és legnagyobb fogyatékossága. A kőzség életének
vizsgálatához a mult megfelelő ismerete nélkül nem is 'kezdhetünk
hozzá.

Tanítóképző-intézeteinkben a hely történettel, községtörténettel
való törődésnek véleményem szerint csupán pedagógiai, nevelő és
-tanulmányi célja lehet, vagvis a falu iránti érdeklődés, mult ja meg-

5 L. A F a l u k u t a t á s j e l e n t ő s é g e c. fejezetet B o d o r Antal idézett rnun-
káj ában.

6 Magyar Szemle 1937. máj. sz.
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becsülésének ápolása s a növendék öntevékenységének, önképzésé-
nek biztosítása ebben az irányban, továbbá a tanítói hivatásra való
előkészítés.

Ilyen célkitűzés mellett egyes növendékek igazán szép és ki-
váló eredmény elérésére is képesek már iskolai tanulmányaik során
és tanítványai nk közül sokat megnyerhetűnk a falutörténet műve-
lésének. A kőzélet vagy tudományosság szempontjaból számottevő
munkát azonban legfeljebb csak később, tanító korukban várhatunk
növendékeinktől további lelkes önképzés és kutatás eredményekép-
pen. A kartárs ak közűl bizonyára számot adhatnak többen olyan
tanítványaikról,akik már most lelkesen foglalkoznak községük tör-
ténetének Ielkutatásával, Legyen szabad példaképpen 'intézetemnek,
a kiskúnfélegyházi áll. tanítóképző-intézetnek egy most volt IV.
éves növendékére hivatkoznomannak igazolására, hogy a falutör-
ténettel való foglalkozásra erős indítást kaphatnak növendékeink
már iskolai tanulmányaik során és viszonylagosan egész feltűnő
teljesítményt is felmutathatnak. Ez a növendékűnk minden szabad
idejében már most kőzségének [Kiskúnmajsa] levéltárát búj ja, a
kőzség hetilapjában jelenik meg cikke lakóhelyének multjáról. Sze-
gény fiú létére több napra Szegedre utazott le szűnidejében, hogy a
Somogyi-kőnyvtárban egészítse ki ismereteit, felkeresi a környékbeli
múzeumokat, rendezi kőzségének elhanyagolt levéltárat, tehát szív-

vel-lélekkel a falutörténeti kutatásnak él. .Már most szép sikerének
sz ámít, hogy a rádió lakóhelyismeretí tárgyú őnképzökőri pályáza-
tán ez évben egyszer az első díjat nyerte el s dolgozatát a rádió
fel is olvasta, a következő alkalommal pedig intézetünk egy HI.
éves növendékévei együtt a rádiópályázat második díját nyerte el.
Tevékenysége minden bizonnyal igen eredményes lesz később kőz-
ségére, tanítói munkásságára nézve. Az intézeti önképzökörők is

buzdító hatással lehetnek a komolyabb lakóhely történeti tanulmá-
nyok megkezdésére pályázatok kiírásával. A mult évben pl. őnképzö-
körünk pályalételére 12 értékes, komoly megindulásnak tekinthető
kőzségtőrténeti feldolgozást nyujtottak be nővendékeink, melyekben

már saját kutatómunkájuk eredménye is érvényesült.

Az ilyen tevékenységek és növendéksikerek bizonyítják tehát
már egyrészről azt, hogy igenis szerepe és jelentősége van a tanító-
képző-intézetekben a lakóhelytör ténettel való foglalkozásnak, s hogy
egyénileg is törődnie kell a tanárnak azokkal a tanítványaival, akik
tanújelét adják a községtőrténet iránti érdeklödésűknek, szor gal-
muknak és tehetségüknek. Ezeket elsősorban kell buzdítania és irá-
nyítania munkájuk folytatásában. A tanuló öntevékenység iránti
vágyat, alkotni akarását kell viszont a tanárnak íelébreszteníe lehe-
tőleg minden növendékében s erre a történelem keretében a legjobb
alkalom a lakóhely történet felkarolasában kínálkozik, Ha a törté-
nelem tanításában a munkaiskola gondolatát akarjuk éfvényesíteni,
úgy a helyett, hogy pl. az egyetemes tőrténelemböl tűzűnk ki
problémákat, ami lehet u,gy,an nevelő hatásu, de tőlünk mégis távol
esik, célszerűbb, ha a növendék falujának vagy az intézet székhe-
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lyének multjából tűzzük ki a leladatot s idegen népek történetét
tárgyaló művek helyett egy-egy község, város, megye monogrúfiáját
adjuk .a növendék kezébe.

Tanítványainkat először is a falujuk, lakóhelyük mult ja iránti
érdeklődésnek kell megnyeműnk. Ez nem nehéz, mert a természetes
vágy minden komolyabb ifjúban megvan arra, hogy kőzségének ere-
detét, kialakulását, fej lődését megismerje,· Csak az tartja vissza a
kérdéssel való törödéstöl, hogy rendszerint semmi vagy nagyon ke-
vés és bizonytalan ismerete van faluja történetéról és fogalma sincs
arról, hol keresse és hol !kaphatja.: meg az alapos tájékoztatást.
Mihelyt egy-két biztos adatot, támpontot adunk neki, pl. közöljük
a Csánki-ban, megyei monográfiákban stb. található adatokat, egy
kis buzdí tás, útbaigazítás után a növendék szinte egyszerre hivatva
érzi magát arra, hogy faluja mult jának kutatója legyen, mert észre-
veszi faluja lakóinak a történeti mult iránti kőzönyősségét, tudat-

lanságát. Az érdeklődés felikeltése és a hívatottság megrryilatkozása
már értékes sikernek számít. Ezt követően kezdetben egyszerűbb
feladatok megoldásahoz adunk tájékoztatást, szempontokat a nö-
vendéknek, malyeknek alapján nagyobb szünideiben a kőzsége mult-
jára vonatkozó tudakozódást, adatgyűjtést megkezdheti. Ilyen lehet
pl.: Mit tudnak a faluban kőzségem keletkezéséről?, Mikor épült
falunk temploma? Megfigyeltethetünk jelenlegi viszonyokat s prob-
lémául tűzhetjük ki, hogy mi ennek a történeti oka. Pl. Mivel fog-
lalkoznak községem lakói 7, Milyen földrajzi tényezőknek volt sze-
repe községünk fejlődésében? stb. Később éppenígy a jelenlegi né-
pességi, gazdasági, társadalmi, műve lődési helyzet okainak vizsgá-
latát is feladatul adhat juk. Hasonló tárgyú dolgozatokat egy-egy
osztály növendékeinek magyar nyelvi és irodalmi tanulmányaik so-
rán is kitüzhetünk, Könnyebb témákat, főleg a család, lakóház,
iskola történetére vonatkozó elbeszélések írását már a II. osztály-
ban, legalkalmasabban a húsvéti szűnet előtt feladatul adhatunk,
mikor otthoni környezetében szerez ismeretet a növendék. Ilyen
módon elég korán és a történetírásról .a II. osztályban tanult isme-
r'etejkkel kapcsolatosan íelébreszthetjűk és ápolhatjuk a környezet
és a kőzség multja iránti érdeklödést.

Az első sikeresebb kutatás, adatgyűjtés és a kutató kedv állan-
dósulása után irányulhat a növendékek munkája fokozatosan nehe-
zebb kérdések megoldására, egy-.egy részlet teljesebb feldolgozására.
Az eredmény végső fokon a község egész életének és minden irányít
- települési, népesedési, gazdasági, társadalmi, művelődési, köz-
igazgatási stb - fejlődésének összefogó, monografikus előadása
lehet. Eat .a munkát természetesen nem kívánhat juk növendékeinktöl
iskoJai tanulmányaik végzése közben, dmaradhat az évekre, tanító
korukra, a íö az, hogy erős indítást, tár,gyszeretetet, útbaigazítást
vigyen magával a növendék s megismerje minél korábban, már a
tanítóképző-intézetben a kisebb t.örténetkutató munkájának sikerévei
járó örömet. Azt tapasztaltam ugyanis, ho·gy akit egyszer a mult
lelke igazán megkapott és egy kicsit is belekezdett a történebkuta-
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tás érdekes, izgalmas munkájába, azt a letűnt idők eseményei, kűz-
delmei fogva tartják és eljegyzik a történelem szeretetének. Később
már csak az alkalom, kedvező !környezet legyen meg hozzá és a
munka menni fog. Nagy kérdés már most természetesen, hogy a

működő tanítónak van-e módja tanítóképző-intézeti tanulmányai so-
rán szerzett lelkesedéséne:k, készségének gyümölcsöztetésére a köz-
ségtörténeti kutatás irányában. Itt bizony bekövetkezhet könnyen a

megfeneklés és elkedvetlenedés, éppen azért szükséges, hogy 'az in-
tézet és annak elsősorban illetékes történelem-tanára akikerült
tanítványok életét, munkáját kísérje továbbra is figyelemmel s lel-
kesítsen, buzdítson, útbaigazításokat adjon a hivatottság érzésének
és munkaszeretetnek ébrentartása céljából. Különösen ki kell itt
emelnem, hogy a tanítóképző-intézeti tröténelemtanár a saját tör-
ténetkutató, történetíró tevékenységével igen ösztönzően, példaadóan
hat tanítványair.a. Örömmel láthatjuk, hogy szárnos tanítóképző-
intézetnél a történelemtanárok már eddig is szép tanújelét adták
irodalmi munkássápukkal a történelem éselsősorban a várostörté-
net müvelésének.

A lakóhely történeti kutatás megkedveltetásére nagyon eredmé-
nyesek lehetnek a tanár veztésével tett kirándulások. Közben törté-
nelmi források bemutatására s az adatgyűjtés módjának megismer-
tetésére nyílik alkalom. Az int éze t székhelyének levéltárában pl.
maga a történelem tanára mutathatja be és ismertetheti a történet-
írás helyi forrásait, ha a levéltárban eléggé tájékozódott. Szemlel-
tethet különböző tárgyú és kiállítású okleveleket, régi jegyzőköny-
veket, összeírásokat, térképeket stb.; bevezetheti a növendékeket az
adatgyűjtést megkönnyítő tárgyi és szernélyi mutatókönyvek hasz-
nálafába. Egészen kűlőnleges éber figyelemmel vesznek részt a nö-
vendékek a levéltárba vezetett kiránduláson. A mult sok érdekes-
sége megfogja a lelküket s azt tapasztaltam, hogy megfigyeléseikröl,
szemI életük minden részletéről pontosan számot tudnak adni .a
kirándulás utáni alkalmakkor, mikor a látottakat megbeszéljük vagy
azokra utalás történik. Ugyanígy a városi és környékbeli múzeumok
látogatása szolgálj a célunkat, nemkülönben a határba, történeti vo-
natkozású helyekre, mint: templomromokhoz. maradványok lelöhe-
lyeihez, fontos események színhelyére, határrészek felkutatására,
dűlönév gyüjtésére stb. vezetett kirándulások. Közben a növendék
megismerkedik az igazán értékes, helyszínen végzett adatgyűjtés

nehézségeivel is. Hogy csak ,egyet eml ítsek: az alföldi nép érzéket-
lensége ia mult iránt, tájékozatlansága !községének, vidékének törté-
netéről. Ezt különben érthetőnek és egész természetesnek kell ven-
nünk, hisz az Alföldnek oly 'kevés feltűnő történeti emléke, marad-
ványa van, mult ja' pedig feledésbe ment a török pusztulás nyomán,
hogy hiányzik míndeníelé az a "történeti levegő", amit szerencsé-
sebb sorsú országrészeken már Iel lelhetűnk.? A kiskúníélegyházi
határban pl. egy hajdani templom nyomait kutatva, azt tapasztal-

7 L. erről Mályusz Elemér: Faluförfénef c. id. cikkét.
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tuk, hogy két kilométeren távol eső kőrzetben egyáltalában nem volt
ismeretük az embereknek arról, hogy pusztájukon az egykori köz-
ség templomának nyomai még fellelhetők. Pedig régi ernberek ke-
gyelete a templom kötőrmelékei fölé egy megkapcan érdekes, a
pásztoréletre emlékeztető Szt, Vendel szobrot emelt. Még a köze-
lebbi lakosok közűl is sokan nem tudták értelmét adni annak, hogy
miért helyezték el pusztájukon az emlékművet egy évszázaddal az-
előtt s különböző mondák keringenek már róla a nép ajkán, Ugyan-
így pl. nem ismerik már sok helyen a városok, kőzségek határában
összeolvadt puszták egykori elkűlőnűlését, utak, dűlönevek, dombok
régi nevét, melyeket oklevelek és térképek megöriztek. A helyszínen
való kutatás, megfigyelés. tudakozódás is csak akkor lehet tehát
igazán eredményes, a növendékek ilyen irányú további munkálko-
dásár.a tanulságos, ha azt összevetjük levéltári adatokkal, régi tér-
képekről leolvasható vagy már megjelent munkákban kőzzétett
ismeretekkel.

A falutörténet iránti érdeklödést felkelthetjük és apolhatjuk a
történelmi órákon is. Sokszor kínálkozik alkalom, hogy az egyete-
mes és a nemzeti történelmi tanulmányok közben országrészek, vi-
dékek, kőzségek sorsával kapcsolatot teremtsünk. Erre pl. már a
történeti őskor tárgyalása közben (milyen őskori leletek kerültek
elő községűnk határában?), az ó-kori tanulmányok során is (pl.
milyen népek laktak vidékünkön a római korban? stb.), a kőzép-
kor és a magyar nemzet történetének ismertetése közben pedig mind
gyakrabban nyílik alkalom. Figyelmet kell szentelnünk a föld törté-
netére is, mert ott, ahol új településű községröl van szó, a falu
határát képező földterület multja leheli a történelmi idöket. Nevel-
nünk kell a növendékeket az előkerülő leletek megbecsülésére és cél-
szerű intézeti régiséggyüj temény létesítése, melynek szerriléltetésre
igen értékes anyagát évről-évre gyarapítják a növendékek.

A lakóhely történet íelkarolásával tehát a kifejtettek szerint a
növendékek öntevékenységének megnyilatkozására nyuj tunk alkal-
mat a törlénelem tanítása közben. Nagy nevelő érték rejlik viszont
abban, hogy a leendő tanító munkája közben a falut jobban meg-
ismeri, megérti és megszereti, problémáival foglalkozik, történeti
szemmel lát és így megbecsüli mindazt, ami a mult sok kűzdelrné-
nek, állhatatos, kitartó munkájának eredményeként jelentkezik. Tu-
datára ébred a növendék annak, hogy pl. faluja vagy valamely al-
földi község alapjainak megvetéséhez mennyi erőkifejtésre, elszánt-
ságra , de egyben hitre, bizakodó lélekre volt szűkség a török hó-
doltság utáni kihalt, elpusztult kerszakban. Mennyi munkával tör-
ték eke alá az elv.adult földet, kötötték meg a szélhordta homokot,
csapoltak le mocsar akat ott, ahol most virágzó élet folyik. Ugyan-
így pl. azokban a falvakban, melyek átéltek a török hódoltságet.
mennyi szenvedést kellett kiállania a mult idők emberének. A nép-
ben milyen nagy vallásos buzgalom nyilatkozott meg a kőzség temp-
lomának ,felépítésénél, a falu milyen áldozatokat hozott veszély ide-
jén a haza érdekében, a község becsületet milyen Iéltékenyen óvták
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vezetői stb, Ilyen és ezekhez hasonló nevelő mozzanatok kiemelé-
sére, értékesítésére van mód a lakóhely történeti vizsgálódások kőzben.

A multon keresztül hozhat juk a tanítónövendék lelkéhez igazán
közel a falut, érti meg annak nagy nemzeti fontosságát, ismeri fel
a tennivalókat, feladatokat s így lesz belőle a falu hivatott vezetője,
Eljutottunk tehát a falutörténet pedagógiai jelentőségének és tanító-
képző-intézeteinkben megvalósítandó módjának vizsgálata kőzben
oda, hogy a tanítói hivatás szempontjaból kell kihasználnunk
a községtőrténeti tanulmányokban rejlő nevelő értékel,

A tanítói hívatás és a tanítóra várá feladatok két szempontból
teszik számára szükségessé a kőzség muIt jának megismerését, Az
egyik az, hogy a népiskolában ismertetnie kell községe tőrténetet.
Hisz a népiskola alsó osztályaiban kizárőlag a község multjáról kell
történelmi ismereteket elhintenie a gyermek lelkébe beszéd- és érte-
lemgyakorlatok kőzben. A IV, osztályhan pedig szintén a lakóhely
történetének nézöszügéböl történik kite:kintés a nemzet életének
kiemelkedőbb eseményeire, Később, midőn az V-VI. osztályban már
rendszeres történettanítás folyik, szintén szoros kapcsolatban kell
tárgyalni a nemzeti történetet a lakóhely történetével. Minderre a
tanító csak akkor képes igazán, ha faluja multját, fej lődését maga
tanulmányozta és megismerte, Mivel pedig községeink közül aránylag
csak nagyon kevésnek írták még mega történetét, a kutató , adat-
gyiijtő és feldolgozó munkát rendszerint a pályáján meginduló taní-
tónak kellelvégezni'e, Igen sok helyen viszont tapasztalatom szerint
ma még az a helyzet, hogya tanító községének multjáról jóformán
mást nem tud, mert a kőzség történetének megismerésére, tanulmá-
nyozására útbaigazítást soha sem kapott, miní amit a falu lakóitól,
egy-két dilettáns érdeklödőtöl. hallott, Igy .a tanító mondaszerú

elbeszéléseket, népetirnologiás magyarázatokat kénytelen a valóság
látszataban tanítani, mert más ismerete nincs a falu multjáról, az
utánjárás. kutatás fáradságára pedig nem vál lalkozhat ilyen irányú
előképzettségének hiánya miatt. Természetes, hogy ennek következ-
tében a tőrténeti ismertetés csak ct nép történeti érzékének, tudásá-
nak elsekél yesítésére veze t.

A tanító iskolán kívűli feladatai és a falu életében elfoglalt irá-
nyító szerepe követelik meg tőle másrészt, hogy azzal a tudatossággal.
biztossággal figyelje népe életének megnyilvánulásait és irányítsa
községe lakóit a haladásban, melyet egyedül a történeti szemmel
látás, a mult ismerete adhat meg, A jelent mint hagyományt és mint
a iíejlödés ,egyik mozzanatában lévőt kell szerrilélnie s így a mult
tanulságai és napjaink szűkségletei kijelölik azt a helyes útat,
melyen a kőzségnek haladnia kell. Ha a tanító a község szellemi
vezetés ének legfontosabb tényezője, amint val ljuk, hogy azzá kell
lennie, akkor igenis a kőzségtőrténetben rejlő okulások~t nem nél-
külözheti rnunkája kőzben. Az is való viszont, hogya tanító tekin-
télyét, megbecsülését növeli az a nép és a kőzségvezetők szemében,
ha ő a falu történetének elismerten a le,gkiválóbb szakértője és kuta-
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tója. Tehát magasabb társadalmi megbecsülését is kivívhatja község-
történeti tudásával és munkájával.

Ill. A lakóhelytőrténettel való foglalkozás célját, fontosságát,
a tanítóképzö-intézetekben megvalósítható módját és várható ered-
ményeit igyekeztem eddig vázolni. Lássuk most már viszont azt is,
milyen nehézségekkel kell megküzdenűnk s ezeknek kiküszöbölését
mitöl várhatjuk.

A legnagyobb akadály, melyben mindjárt fennakadhat a törté-
nelem tanára, midőn "tekintettd a tanítóképzés feladataira", ezt
a Tanterv és útasítás is kivánja a történelemtanítás célkitűzésében,
községtőrténettel is akar foglalkozni, - az a kevés idő, mely a tör-
ténelemre s főképp a nemzeti történelemre tanítóképzésünk jelenlegi
keretei között jut. Az alsóbb évfolyamokon, az egyetemes történelem
tanítása kőzben legfeljebb kezdetleges megindulásokat várhatunk
ugyanis a falutörténet művelésében, értékesebb munka pedig csak a
magyar nemzet történetének megismerése kőzben, de még inkább
ennek megtörténte után bontakozhatnék ki .. Mikor azonban jelenleg
az egész magyar történelmet és oa népiskolai történettanítás modsze-
szerét is heti 2 órában kell elvégeznünk a IV. osztályban s ezzel be
is fejeződik tanítóképző-intézeteinkben a történettanítás, semmi
szemrehányás nem érheti a történettanárt. ha kőzségtörténeti vizs-
gálódásokk,alegyáltalában nem foglalkozik. Szinte csak erőlködni
lehet és a tanulmányi anyaggal arnugy is túlterhelt növendékektől
sem kívánhatunk meg többet, mint amennyit saját lelkesedésűkböl,
tárgyszeretetűkből önként végeznek. Ott van, ig,az, a IV. osztályban
még a heti 1 órás szülöfől dismeret, melynek tankönyve "Szülő-
földünk történeti mult jának megismerése" címen a helytörténeti
adatgyűjtésnek is szentel ,egy fejezetet és ennek alapján, továbbá az
Orbán András-féle Szülöfőldismereti adatgyűjtő füzet segítségével
a növendékek végeznek is tanítóképző-intézeteinkben némi falutörté-
neti vizsgálódást, de nagyon sok esetben nem a történelem szak-
tanárának irányítása mellett. így azut ' n bármilyen szorgalommal tör-
ténik is az adatok összehordása. azok értékeléséig esetleg el sem jut
a növendék, tehát a gyüjtött anyag számára nem lesz más, mint
albumaba bemásolt, értelemnélküli adathalmaz. Nem mondhatjuk,
ho.gya falukutatásra való előkészítésnek éppen szerenesés módja a
tanítóképző-intézdekben jelenleg meglévő szülöfőldismereti heti óra,
mert annak ellátójától Iőldr.ajzi. történelmi, gazdasági, természet-
tudományi, társadalomtudományi, etnográfiai stb. tekintetben várhat-
nánk el szakszerű vezetést, ennek pedig egy ember képtelen megfe-
lelni. Az egy-egy intézetben műkődő szaktanárok kollektív munkájától,
valamint a, növendékcsoportoknak ugyancsak specializálódó rnunka-
irányától es tevékenységétől remélhetünk csak ig,azán értékes, elmé-
lyülő falulanulmányozást ésaz erre való indítást. Ilyen módon tehát
a falutörténettel foglalkozása történelem szaktanárának a fdadata
lenne s ugyancsak a más irányú vizsgálódások az illetékes szakkép-
zett tanároké. Talán remélhetjük, hogya megvalósul áshoz kőzeledö új
szervezetű és alaposabb tanítóképzésben elrnélyűlőbb lakóhelytör-
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téneti tanulmányokra is mód nyílik tantervi változtatások és a törté-
nelem nagyobb óraszáma rnellett.

Nagy szűkség van a községtőrténeti vizsgálódások megkezdése-
kor és végzése közben arra is, hogy történelmi könyvtárunkban meg-
legyenek a legfontosabb irodalmi feldolgozások, megjelent alapvető
munkák. Ilyenek elsősorbanrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC sá nki Dezső: Ma gya r or szá g tör téneti
földr a jza a H unya dia k kor á ba n, Acsá di Ignác: Ma gya r or szá g népes-
sége a pr a gma tika sa nctio kor á ba n c. művek, nemkülönben legalább
a tanítóképző-intézetet környező vármegyék, városok, falvak érté-
kesebb monográfiai. Az Alföldön működö tanítóképző-intézeteknek
pedig még a tanya történet irodalmának összegyűjtésére is ki kell ter-
[eszkedniök, Sajnos, történelmi könyvtárainkban jelenleg általában túl-
tengenek az egyetemes történelem körébe tartozó szakkönyvek s a
legtöbb intézet nem rendelkezik oly bőségesen pénzzel, hogy az em-
lített műveket beszerezhesse, Viszont a történelem tanára szakkönyv-
tárában nem nélkülözheti a községtörténet műveléséhez szűkséges
legfontosabb műveket és monográfiákat, mert ezeket a növendékek
kezébe kell adnia a munka megindulásakor. Egy-két községtörténet
vagy vármegyei monográfia elolvasásátkötelezőleg is meg kellene
kívánni minden nővendéktöl, bár erre Utasításunk nem ad módot,
mert a történelemmel kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy "háziZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 ) -

vasmány ajánlható, de nem tehető kőte lezövé".

A történelem csekély óraszáma, a növendéktúlterheltség, a je-
lenlegi szülőföldismeret keretein belül a vizsgálódások sokirányú-
sága s esetleg a szakszerű vezetés hiánya és végül az intézeti törté-
nelmi szakkönyvtár hiányossága azok a gátló körülmények, melyek
mai tanítóképzésünkben az értékes községtőrténeti munkálkodást
megakadályozzák. A jövő tanítóképzésétöl talán remélhetjük mind-
ezeknek a kedvezőtlen körülményeknek a megszűnését s akkor ké-
pezhetünk igazán olyan íelkészültségű és törekvésű tanítókat, kik
értékes munkát fognak végezni a falutörténet műve lése terén. Bár
tiszteletben tartjuk és elfogadjuk a tudományos köröknek azt a né-
zetét, hogy a községek történetének megírására elsősorban "komoly
képzettségű történetírók" illetékesek," de nem mondhatunk le ezen
a téren a tanítóság szerepéről. Legyen szabad viszont idéznem vitéz
Má lná si ödön dr. megállapítását is: "A falutörténetírást historiográ-
Iiaíl.ag teljesen szakképzett országos levéltárnokok és a fővároson
kívül néhány vidéki városban élő történeltudósok nem végezhetik el,
hanem csak az, aki a faluban él és ott a kultúra terjesztője: a tanító.
Ezért a tanítóképző-intézetekben a helytörténetírásra ugynolyan ala-
possággal kell előkészíteni la tanítónövendékeket, mint a történelem
tanítására.?" Ezt a felfogást a tanítóképző-intézetek történelemtaná-
rainak a magukévá kell tenniök. Hogy pedig a tanító a reá váró
tőrténetkutató f.eladatot betölthesse, más szempontok mallett. ezért

S Má lyusz Elemér: F a lutör fénet c. tanulm.
o A fa luta n műoelése. Bp. 1931.
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is fontosnak kell tartanunk jövő tanítóképzésünkben .a latin nyelv
tanításának biztosítását sok leülföldi tanítóképzéshez hasonlóan.

Igenis, arr a van szűkség, hogy a kőzségtőrténetírást, mint álta-
lában a falukutatás egész terűletét, a faluról jött és kiművelt érte-
lemmel, nemes érzésekkel oda visszatérő tanítók karolják fel és ápol-
ják, kik a néppel együtt éreznek és a népnek hivatott vezetöi. Ez
fontos nemzeti érdek is, mikor elfajulásokat látunk olyan falukutatók
munkáiban, kik a falu iránti érzéketlenségükben és tájékozatlansá-
gukban mindent Iuresaságnak látnak a nép életében, viszonyaiban s
komoly tanulmány helyett azután színes, megtévesztő riportokat írnak
a falu életéről. Hogy pedig ig,az, értékes megállapításokra, következ-
tetésekre, okulásokra jussanak el a tanítóképzö-intézeteinkböl kike-
rűlö tanító-falukutatók, melyeknek .alapján a nép felsegítése megin-
dulhat, a mult megbecsülésére, hagyományok tiszteletére, a fejlődés
megértésére kell nevelnünk tanítványainkat. Ez a történelem taná-
rának a Lakóhelykutatásra való előkészítésbena legfontosabb szerepe.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Mezősi Ká r oly.FEDCBA

KISEBB KÖZLEM ÉNYEK

Fizetésjavítás és fizetésrendezés.

Nem mi állapítottuk meg, de közismert, hogy az ipari cikkek és ter-
mények árának emelkedése, valamént a magas közterhek okai elsősorban a
dr ágaságnak nemcsak nálunk, d.e világszerte mindenütt. Hogy miért ez a
folytonos emelkedés és meddig tart, azt még a közgazdaságtannal behatób-
ban foglalkozóknak sem sikerült teljesen felderíteni. Tudósok, pénzembe-
Tek, termelök és kőzgazdák sem tudják úgy megmagyarázni, hogy annak
.ismeretében aztán meg lehetne állítani a folytonos drágulás fenyegető ré-
mét, vagy olyan intézkedéseket tehetnének, melyek hozzásegítenék az ősz-
szes keresőket a drágaság leküzdéséhez szűkséges anyagi eszközökhöz.
Hogy anyagi nehézségeinket. a folyton jelentkező drágulast trianoni meg-
cso.nkíttatásunk különösebben elősegiti, az is eléggé kőzismert, de az álta-
lános drágulás megmagyarázásához sem ez, sem a többi rossz békeszerző-
dés létele és hatása nem elegendő. Szerivedik ezt az általános drágulast
olyan államok is, amelyeknek a világháború befej ezése a győz.elmet je-
lentette. Legjobb példa erre Franciaország, hoi a drágaság folytán mind
gyakrabhan hallunk pénzügyi nehézségekről, frankválságról és egyéb krí-
zisekröl. Nehéz tehát az államok helyzete, de még nehezebb a pénzügymi-
nisztereké, kiknek hivatása, hogy megtalálják az utakat és módokat, ame-
lyek révén elsősorban azokon kell · .s.egíteniök, kik mint fizetésas alkalma-
zottak nem cselekedhetnek úgy, miként a termelők, avagy a termékeket és
terményeket feldolgozók, hogy egyszerüen emelik produk tumaik árát a drá-
gulási százalék~zám arányában.

Az is nagy baj természetesen, ha a termelt áruk értékesítése olyan
nehezen megy, hogy azok eladásakornem drágulásról. hanem inkább 01-
csóbbodásró l lehetne beszélni. Egyes cikkekben volt már erre eset, de ez
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az olcsóbbodás soha nem volt olyan egyeteme.s" mint például a drágulás.
amely hacsak néhány cikkben jelentkezik, mindj árt maga után vonja az
összes cikkek árának emelkedését. 1933-ban a búza ára 7 pengő 30 fillér
volt. Ez a katasztrofálisan olcsó ár nem vonta maga után az ipari termé-
kek hasonló mértékben való olcsóbbodását, de tetemesen csökkentette az
állam bevételeit. Kénytelen volt tehát az állarn is arról gondolkodni, hogy
csökkentse kiadásait. úgy vélte, ho,gy erre az egyik alkalmas mód az lesz,
ha alkalmazottainak a fizetését csonkítj a meg, miután ezt cselekedte 19'31-
ben (XXVI. t.vc. rendelkezései). Az állami tisztviselőknsek az a reménysége,
mely még 1927-ben, tehát éppen 10 esztendeje őket eltöltötte, hogy fokoza-
tosan elérik a háború elötti fizetéseiket, teljes lemondásba fulladt. 1927·
ben volt ugyanis illetmény javítása a tisztviselőknek, mely az egyes fizetési
osztályokban csak 70% -át adta meg a háború elötti színvonalnak, kivéve
a fegyveres erőt, melynek Iizetésében sikerült biztosítani a békebeli nívót,
tehát a lOo%-ot. Erről az 1927. évi illetményjavításról mondotta az ak-
kori pénzügyminiszter dec. 14-i képviselőházi beszédében, hogy az "igen sze-
rény rnéretű". Kilátásba helyezte az emelkedés lehetöségét, mert megálla-
pította azt ,is, hogy az 1927. évi illetmény javítással sem érték el a tisztvi-
selők azt a helyzetet, mely a tényleges és nyugdíjas közszclgálatí alkalma-
zottak részére határozott, nyugodt megélhetést biztosítana.

Nem a pénzügyminiszteren, hanem szomorú köz,gazd.asági viszonyain-
kon múlt aztán, hogy emelés helyett jöttek a csökkentések. Először 1931-
ben, majd 1933-ban. Mindcnki azt. remélte, hogy az államnak ez a cselek-
vése a t.ermények és ipari cikkek árának a csökkenésére is kihat majd
és ha kevesebb is lesz a fizetés, de olcsóbb lesz a kenyér, hús, iparcikk.
egyszóval a megélhetés. E helyett azonban bekövetkezett az a folyamat,
amelynek érthetetlenséget - mint fentebb említettük elfogadhatóan
megmagyarázni még senkinek sem eikerült: vagvis a drágulás. És ma ott
tartunk, hogy a második illetménycsökkentés idejében lévő 7 p. 30 fill.ves,
búza 21 pengőre emelkedett, tehát a kenyérre valónak az ára az illetmény-
csökkentés óta majdnem háromszorosára nőtt meg. A hivatalos' statisz-
tikai adatok állapították meg, hogy hazánkban, egy négytagú munkáscsalád
Iét íenntartási költségcinek indexszáma 1933 október havában 87.7 volt,
1937 szeptemberében pedig 108.9%-ra emelkedett, vagy is a hivatalos sta-
tisztika szerint is az utolsó illetrnénvcsőkkentés éve óta a drágaságIHGFEDCBA2 1 '. Z

%-kal nőtt meg. A világpiaci helyzet még szomo.n~bbemelkedést mutat.
ki, mert a legutóbbi 12 hónap alatt a gabona és élőállat 22%-kal, a bá-
nyászati termékek (tehát az ipari nyersanyagok és tüzelő) 26% -kal drá-
gultak.

Letagadhatatlan, hogy az általános dráguláshoz az egyes államok is
hozzájárultak újabb adók, illetékek és illetmények beiktatásával, amelyekre
természetszerűleg a bevételi jövedelmek csökkenése kényszerítette a pénz-
űgyminisztereket, mert a tisztviselök illetményeinek a lecsökkentése ke-
rántsem volt elegendő a bevételi hiányok eltűntetésére - ott, ahol ez a
tétel is szerepelt a kőltségvetések ősszeál ldtásában. Az újabb bevételi forrá-
sok nyifába még virágzó gazda,s-ági élet mellett is természetszerűleq növelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí

a drágaságot az ismert áthárítási elmélet alapján és így érthető, hogy noha
a mi gazdasági életünkben is, némi javulás állott be az utóbbi években az
állami bevételek növelése folytán, nem történhetett ez a folyamat bizonyos
drágu lás nélkül. Ez a le,gérzékenyebben azokat a tisztviselőket érintetle,
kiknek az állam kétszer is csökkentette azt a fizetést, amelyről a csökkentés'
előtt jelentette ki a pénzügyminiszter, hogy határozott és nyugodt megél-
hetést nem biztosít. Hogyan biztosíthatna tehát ma, mikor az 1931. és
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1933. évi csőkkentések átlagosan 330/0-ot tettek ki és ehhez még a hivatalos
:statisztika szerint ~S' (amely mindíg szabatosan számít) 21.2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%-s lett a
drágulás?

A magyar tisztviselők hazafisága és államhűsége közismert, Panaszai-
Kat adrágulá.s és nehéz megélhetés miatt már évek óta memorandumokba
foglalták és a Kansz útján eljuttatták az illetéke", fórumokhoz. Ott az ál-
hm teljesítőképességére, a nehéz pénzügyi helyzetre való utalással csak
-olyan javításokhoz jutottak, melyek megkönnyítik a gyógykezelést [Otba]
vagy a családi pótléknak olyan cseké lyrnéretű emelését eredménvezték,
mely az államnak mindössze évi két és Iél mil lióval való többletet jelentett.
Bármennyire is tanúj elét adta ezzel az állam szociális érzékének, ezek
-csak morzsák ama nagy terhek mellett, amelyek az állami alkalmazottakra
nehezedtek a két illetménycsökkentés és a 21.2% -os drágulás rniatt. Hogy
-ez milyen nyomorúságos helyzetbe sodort sokakat az összes tisztviselői ka-
tegóriák közűl, azt legjobban a Kansz orszégos elnöki bizottságának a
tagjai tudhattak, ahol a havonta tartott bizottsági üléseken ezek nyilvános-
-ságra jutottak, de éppen hazafias okokból a szélesebb nyilvánosságot meg
nem járhattak. Sokan már a panaszkodást is hiábavalónak tartották, any-
'nyira erőt vett rajtuk a csüggedés; mások nem mernek panaszkodni, hisz
arra gondolnak, hogy 624 állásra hirdet például állást a főváros és pályá-
zik azokra 4581 ember. Tehát akármilyen nyomorúságos is az a kis fizetés,
mégis jobb a semminél, hátha ez' is elvész vagy rosszabb helyre kerül, ki
panaszol és keserűségét magába fojtva, dacol és elégedetlenül végzi inkább
dolgit. A keserűség érzése hatotta át az állami alkalmazottak ezreit és a
Kansz ezeknek is hangot adott az illetékesek előtt. Megrendezte okt. 24-én
szolnoki vándorgyűlését, hol feltünő ngyszárnban jelentek meg a különféle
tisztviselői alakulatok, hogy meghallgassák az elnöklő Neményi Imre <\1-
Iamtitkárnak és J avorrniczky Jenő min, tanácsos vezértitkárnak nemesve-
retű, súlyos adatokkal teletűzdelt beszédeit, amelyek egy-egy óriási, cso-
'korba Ioglalták töméntelen egyesület (vasutasok, jegyzők tanárok, tanítók
stb., stb.) addig elhangzott panaszvirágait. Mert hogy akadtak már kcráb-
ban is egyesek, kik hangot adtak keserveiknek. már fentebb is említettem;
A Középiskolai Tanárok Orsz. Egyesületének legutóbbi, okt. 2-i közgyülésén

'Pl. ezt mondta az egyik Ielszó laló: "Az a tapasztalata, hogya tanárság heve-
sen érdeklődik az anyagi helyzetről, csak nem tud hangot adni nyomott érzé-
sének. Anyagi sorsa ma rendkívül szomorú és a korábbi állapottal szemben
érezhető visszaesést jelent. Odaj utott, hogy még a könyvtárát is el kellett
tékozolnia és abbahagynia tudományos tevékenységet." Azt hiszem, nem kell
hangoztatni, hogy nemcsak a középiskolai, de a többi tanártársak sincse-
nek másképen, mint ahogyan ezen a kőzgyűléseri, meg másféle gyűléseken is
-elhangzott.

A sok panasznak mintha küUöldön lett volna meg a hatás.a... Jugo-
szláviában nagymérvű fizetésrendezést határozott el az állam. Franciaország-
ban a kormány úgy döntött, hogy Párizsban és a vidéki nagyvárosokban havi
száz, kisebb vidéki városokban és kezségekben pedig havi 66 frankkal
~melia tisztviselői fizetéseket, a nyugdíjakat pedig havi 50 frankkal. De
megjött a híre annak is, hogy a tisztviselői szervezetek képviselői kij elen-
tették, hogy a kormány által elhatározott fizetésemelés korántsem kielé-
gítő mértékű .• Most ott tartanak, hogya Irancia miniszterelnök kijelentette,
hogyafizetésjavítás terén 1700 millió franknál (kb. 100 millió pengő) na-
gyobb áldozatot nem hozhat.

A sok panasznak. a Kansz. okt. 27-i nagy felterjesztésének és ama
ténynek, hogy az államnak még a legutóbbi R. Tvler-jelentés szerint is éppen
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100 míllió pengővel több bevétele volt az elöirányzottnál, arra bírta a ma-
gyar korrnányzatot, hogy a tisztviselötársadalom helyzetének "némi" javí-
tására szűkséges lépéseket megtegye. igy került nov. 19-én d. u. a 33-as
bizottság elé a tisztviselök fizetésemeléséről szóló rendelet, amely azt álta-
Iánosságban és részleteiben elfogadta ésamely azóta a napilapok híradása
révén közismeretessé vált. Felszólalt a bizottság ülesén a pénzűgvminiseterIHGFEDCBA
is ', akinek a kijelentése szerint "az államra ebből háramló teher évi

." 17,700.000 pengöre becsülhető."

Jól tudjuk, hogy az állam az egész bevételi többletet (mely többszö-
röse ennek a 17,700.000 pengőnek}, nem áldozhatja a tisztviselői fizetés
"némi" megjavítására. De az állami alkalmazottaknak az lett volna meg-
nyugvásukra, ha első lépésként legalábbis az 1931. évi fizetési illetményeik-
hez jutottak volna ezen többletből azzal az ígérettel, hogy ezt hamarosan
követi a második lépés: az 1'927-i állapot visszaállítása, amelynek a meg-
történte esetén is még míndíg csak a hábo-rú elötti színvonalnak a 70%-át
kapnák meg a tisztviselők az egyes fizetési osztályokban. Az meg egye-
nesen szomcrúsággal tölti el az állami alkalmazottakat. hogy csak január
1-ével kerül Iolyósításra az a javítás', melynek égető szűkségét éppen a kará-
csonyi hónapban érzik le~j obban az állami tisztviselők. Ha másként nem,
karácsonyi segélyként kaphatfák volna meg azt az SO/o-os emelest az
alkalmazottak, amelyet máris elnyelt a drágaság. A főváros közélelmezés!
bizottsága most kés-zült el pl. a főváros kőzélelmezésí helyzetéről szóló je-
lentésével és megállapította, hogya tavalyi árakkal szemben 8.6% a drá-
gulás, az 1933. évi állapottal szemben pedig' 29 százalékos. Fájdalommal
tölt el minden aktívalkalmazoHat az a tudat, hogy a nyugdíjasok még eb-
ben a csekély 5%-osemeléshen sem részesültek. Annyit kellett volna kap-
niok, amennyit 1933-ban elvettek tőlük. Nem is tett említést a pénzügymi-
niszter úr arról az egy évről sem,amelyet az automatikus előlépés szem-
pontj ából is a tisztviselők elveszítették. Ezért, meg a tanári korpótlékokért
és a miclöbbi következő fizetésjavításokért már most kell megindítani a kűz-
delmet, hogy végre a íízetésrendezésig is eljuthassunk, mert csak akkor le-
het a közszolgálati alkalmazottak és közöttük a tanárok részére is "határo-
zott, nyugodt megélhetést biztosít ani". Ez a küzdelem természetesen a jö-
vőben sem ádáz eszközökkel fog folyni, hane~ sok súlyos "anyagi" s-ebeink-
nek a Ialtár ásával, hogy belássa a kormány, miszerint éppen a hazának, a
nemzetnek, a termelő társadalomnak az érdeke, hogy egy anyagHag megerő-
södött, ne pedig csak máról holnapra élő, nincstelen és bizonytalan sorsú
tisztviselő, tanári és birói osztály képezze az államfenntartó és irányító
középcszt álynak rendíthetetlen, megbízható és hazafias gerÍ:ncét.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mester há zy J enő.
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AKIK ELM ENTEK

Zrinyi Károly.

1861-1937.

1861. január 1-én született Csáktor-
nyán. Az elemi és a polgári iskolát szülö-

városában végezte el. Tanítói ok levelét
1879-ben a budapesti I. ker. állami tanító-
képző-intézetben szerezte. Működését.a
csáktornyai községí elemi és iparosta-
nonciskolában kezdte.

Tanítói munkája kőzben szorga lrna-
san készűlt a polgári iskolai tanítói ok-
levél megszerzésére is. Ennek birtokában
1888-ban városa polgári isko lájához ke-
rült. Szorgalrnas és becsületes murukája
eredményeképen 1896-ban az ugyancsak
szűlövárosában lévő állami tanítóképző-
intézet tanára lett. Majd 1907-től kezdve
igazgató 1918. december 24-ig, amikor
Muraközt megszállották a délszlávok és
a magyar tanítók képzése megszűnt eb-
ben az intézetben.

Az intézet tanári testűletével együtt 1919. tavaszán Zrinyi Károlyt is
kiutasították a szerbek az általuk megszállott területről. Ideiglenesen
Nagykanizsán telepedett le, ahol a legtöbb muraközi menekűlt szerétettel-
jes otthonra talált addig is, amíg véglegesen el tudott helyezkedni a
csonka hazában.

1919. szeptemberében átvette a csurgóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi állami tanítóképző-intézet
vezetését, .s itt működött még két iskolai éven át nyugállományba helye-
zésé ig, 1921-ben vonult nyugalomba 42 évi szo lgálat után. Még egy évig
Csurgón tartózkodott, majd Kispest-Wekerletelepre, leány.a működési he-
lyére költözött.

Itt érik családi bánatad. Felesége után elveszt! Muraközben férjnél
levő leányát és fiatal asszony-unokáját is. Lelki fájdalmai mellett testi sze-
rencsétlenség is éri. Bokáját töri el és ettől kezdve betegeskedik. Külsöleg
egészséges még, de már ott bujkált benne a végretes betegség, amely végül
is ágyba döntötte. Erős szervezete még sokáig kűzd életéért, de végűl is
1937. szept. 20-án utoléri öt isa kikerülhetetlen emberi végzet.

Tanári és igazgatói munkásságát hivatásának és tanítványainak a
szeretete [ellemezte, Ismerte tanítványai erényeit és hibáit, családi viszo-
nyait. Ezek ismeretében egyénileg fog!.alkozott velök. Azok közé az igaz-
gatók közé tartozott, akik nemcsak a hibákat vették észre, hanem az érde-
meket is. Nemcsak bűnetett. de jutalmazolt is. Ha úgy érezte, hogy ig.az·
ságtalanul bánt valamelyik tanítványával, iparkodott azt jóvátenni. Ezért
tanítványai rnindíg szerétettel emlegetik és hálás ISzívvel gondolnak vissza
az intézetben, eltöltött időkre.

Tanár társai is elsősorban a jó barátot, az intézet első rnunkását érez-
hettéle igazgatójukban. Fáradhatatlan volt hivatalos munkájában. Kora reg-
geltől késő éjtszakáig ott találhattuk íróasztala mellett, ha intézete érdeke
azt kívánta. Maga akart meggyőződni intézete rendjéről, ezért ellenőrző
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munká jában is fáradhatatlan volt. Kötelességeinek elvégzésében mintáj a a
tanári testületnek. Sokszor más kartársa kőtelességét ils szívesen elvégezte,
csakhogy ne akadjon meg az inté'zeti munka rendes üteme. Szívesen dol-
gozott, mert tudta, hogy a munka az élet.

Intézete mellett családja érdekeit is mindenkor szívén viselte. Csa-
ládja gondozásában ép oly fáradhatatlan volt, mint hivatalos munkájában.

Ezek mellett még mindíg jutott elegendő ideje arra, hogy a társa-
dalmi életben is jelentős szerepe legyen. Sz ámos intézményt és 'egyesületet
irányított, majd vezetett Csáktornyán, a horvátajkú Muraköz kőzéppontjá-
ban. Hazafias ünnepélyeket, műkedvelö színielőadásokat rendezett. Sz-er-
kesztette a magyar és horvát nyelvu, de erősen nemzeti szellemürqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMur a -
köz-Medjimur je c. hetilapot. Három kisdedóvó szervezésében vett részt.
Megírta Csáktornya monografiáját.

Pedagógiai és társadalmi munkásságával nagy része volt Csáktornya
lakosságának megmagyarositásában. 1868-tól kezdve, amikor megszervezték
a magyar elemi iskolát, a megszál1áSlig az idegennyelvű Csáktornyaból
majdnem teljesen magyarul beszélő és magyarul érző kis város lett. De
magyarul érzett Muraköz lakosságának legnagyobb rés-ze is. Ebben a rnun-
kában vezető szer-epe volt a tanítóképzőnek. Az intézet tanári testületé-
nek hazafias lelkületet vitték magukkal az innét kikerült tanítók, akik
nemcsak Muraközben és a Vendvidéken. de mint J ulián-egyesületí vagy
MAV-tanítók, Horvátországban is a magyar kultúra terjesztői és ápolói
lettek.

Zrinyi Károly ennek az intézetnek az utalsó igazgatója. Érthető, hogy
a megszállók egész kiutasításáig erős felügy-elet alatt tartották. Amikor
ott kellett hagynia szeretett szű löfőldjét, már 58 éves volt. Egy emberöltő
rnunkásságának eredménye szűnt meg a megszállás ált-al. Dc Zrinyi Károly
ideális lelkülete nem csü-ggedt el ekkor sem. Társadalmi műkődését foly-
tatta tovább.

Bárhol volt, mindenütt kőtclességein felül dolgozott, önzetlenül, Ne-
velői és hazafias lelkűlete nem engedte meg, hogy társadalmi szerep léseiért
anyagiakkal jutalmazzák. Csurgó n a Vörös Kereszt Egyesület Iiókjának,
a csurgói járás tanttóegyesü letének, a községí polgári leányiskola iskolasze-
kének elnöke, az iparostanonc iskola igazgatója. Előadásokat tart az isko-
lán kívüli népművelési tanfolyamokon. Kispest- Wek,erletel.epen az állami
elemi iskolák gondnok,ságiÍJnak, a Hangya szövetkezet Ielügvelöbizottságá-
nak, a Wekerloetel'epi Társaskörnek az elnöke. Résztvesz a Muraközi Sző-
vetség díszgyűlésein, beszédeket mond, rádiófelolvasásokat tart.

Fáradhatatlan munkásságáért a Társadalmi Egyesületek Országos Szö-
vétsége 1929-ben a jubileumi érdemj-elvényét ítélte neki "Hazájához és
Nemz-ehéhez tanúsított oda-adó és rendíthetetlen hűsége, bátorsága, nem-
különben a köz javáért végz-ett önzetlen munkálkodása jutalmául." Ren-
díthetetlenül hitte, hogyaMuraközt nem vesztette el örökre a magyarság.
Szíve oda vágyakozott vissza. Remény-einek megvalósulását nem érhette
meg. Utolsó útjára igen sok volt tanítványa, néhány tanártársa és barátai-
nak törnege .kísérte el. Muraközi tanítványai elhozták neki szeretett szű lö-
földje áldoft f.öldjét, hogy feje alá tegyék. Azon pihen.

A régi nevelői gárda egy fáradhatatlan munkásságú és erős, nemzeti
érzésű önzetlen tagja hagyott itt bennünket akkor, amikor a. boldogabb
jövő érdekében nagyon sok ilyen magyarra volna szűksége a hazának.
Almodjon szépeket az örök Magyarországról!

D obosy Elek.
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H. Mihalik József:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz eszper a ntó kisegítőnyelv módszer es ta nkönyve.
Magántanulásra és taníolyamokon való használatra. Budapesten. 1938.
Kökai Lajos kiadása. 82 old. Ára 1.50 P.

Középfokú iskoláink tanulói erősen érzik, hogya különböző nyelvek
tanulása tanulási idejük nagy részét felemészti. A növendéknek egyszerre
hár-om-négy idegen nyelvet is kell tanulnia, pedig sokszor sem kedve, sem
érzéke nincs hozzá. Mennyivel sz ívesehben foglalkoznék csak azzal a
nyelvvel, amelyre jövője érdekében szűksége van. Ha majd 18--20 éves
korában pályát választ és érzi, hogy valamely idegen nyelv elsajátítása
számára nélkülözhetetlen, úgyis alkalmat fog keresni, hogy megtanulja.
Számára így a sokféle ,idegen nyelv elsajátítása nagyfokú megterhelést je-
lent. A befektetett munkát esetleg sohasern fogja tudni kihasználni, pedig
az erre áldozott időt jobb, a haza szempontj ából értékesebb tudásra is

fordíthatta volna.

Többször tapasztaljuk, hogy sok ember a!- ideg~ nyelv elsajátításá-
val annak müveltségétZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis elsaj átította a hazai műveltség rovására. Az
idegent szebbnek, jobbnak látja, többnek értékeli, mert a hazait nem ismeri.

Új korszakba lépneaz emberiség, ha nem keUene saját anyanyelvén
'kívűl többféle nyelvet tanulnia, s ha volna egy kisegítő nyelv, mely a világ
népei között összekötő kapocs lehetne. Ilyen alkalmasnak bevált kisegítö-
nyelv az eszperantó, melynek évről-évre több híve van. Mint mesterséges
nyelv egyszerű, megtanulása könnyű, független mindentől, végcélj a, hogy
megértést, szeretetet, békét sugározzori az emberiségre. Ennek a kisegítö
nyelvnek elsajátítására írta meg Mihalik József tankönyvét.

A szerző a tankönyv anyagát 10 leckére osztotta. Minden lecke két
részre tagolódik. Az első rész a nyelvtani fogalmakat tárgyalja és azokat
találó példákori alkalmazza. A második rész a nyelvtani szabályok begya-
kor lására szolgál, Itt szók.incset, szóképzést és fordítási gyakor!.atokat ad
eszperantóból magyarra és viszont. Az egyes leckék végén ö,ssz;efüggő olvas-
mányt találunk. Ennek bzgyakorlá.sát swlgá ljá k az utána feltett kérdések.
A szöveg közé iktatott, a magyar népművészet kőréböl vett képek szebbé,
magyaros hangulatúvá teszik oa könyvet. •

Az egyes leckék menetén és a könyv összeállításán meglátszik, hogy
az eszperantó nyelvet szerető, annak eszmei célj áért lelkesedö szerző vér-
beli pedagógus is. A tankönyv menete logikus, magyarázatai világosak,
példái a gyakorlati életből vannak véve. E kiváló tulajdonságai alkalmassá
teszik arra, hogy tanfolyamokon és magántanulásra sikerrel használják,
ezért a tanítóképző-intézetek tanárainak és növendékeinek beszerzásre
ajánlom.

J a loveczkyné C zinkovszky Kor nélia .

D r . O la y F er enc megjelent munká ina k jegyzéke. 1927-1936. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Szövetség bizománya. 41 lap. Ára 1.20 P.

"Megtorpanni a tévedés előtt, amelyet le lehet kűzdeni, bün az ész-
szerűség ellen. Megto,rpanni az igazságtalanság előtt, amelyet le lehet
küzdeni, bűn az emberiség ellen." Turgetnak idézett szavai vezetik be a
nem régen elhúnyt kiválö kultúrpolitikusunk, dr. Olay Ferenc megjelent
munkáinak jegyzekét. A mottó valóban találó Olay egész kultúrtörténetíró
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munkásságát annak a nagy célnak szentelte, hogy leküzdje azokat a gyá-
szos tévedéseket, vakmerő ferdítések et és igazságtalanságokat, amelyek
az ezer éves magyar föld trianoni sírját megásták.

Olay Ferenc 1922-ben kezdett hozzá a trianoni békeparancs, kulturális
adatainak tanulrnányozásához és összegyüjtéséhez. Első nagy munkája
1927-ben hagyta el a sajtót. E műnek gróf Apponyí Albert meleg hangú
elismerő előszavával r ővidesen megjelent a második bővített kiadása is.
Mintha csak vérezte volna tragikusan korai halálát, oly lázas, szorgalornmal
ontotta a magyar igazság érdekében felbecsülhetetlen értékeket jelentő
munkáit, még pedig igen sok esetben nemcsak magyar, hanem francia, né-
met és eszperantó nyelven is. Írói tevékenységének rövid nyolc éve alatt
összesen 388 ir odalrni terméke látott napvilágot. Ebből könyvalakú önálló
munka, amelyek közül többet ismertetett a Mag ya r T .an í t ó kép z ő
is, 11, kézirat 1, külön lenyomat 17, hetilapokban, folyóiratokban -és gyüjte-
ményes sorozatokban megjelent munka 201, hírlapi cikk 131, egyetemi, tudo-
mányos és ismeretterjesztő előadás pedig 27.

E rnunkák jegyzéke a c'ímeket nemcsak magyar, hanem német és fran-
cia nyelven is közli, s egyben tájékoztat arról is, hogy az illető munka
hol jelent megZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I esetleg melyik folyó irat vagy hírlap közölt róla Ismer-
tetést. Mindenesetre nagy gonddal készített bibliográfia, amelyik igen jó
seolgálatot tesz mindazoknak a kutatóknak, akik a keresztre Ieszített
magyar ,igazság kérdéseivel érdemlegesen kívánnak foglalkozni.

Örök kár, hogy Olay Ferenc megkezdett nagy rnunkáját nem foly-
tathatta tovább. Halálával a trianoni igazságtalanságok egyik Iegalaposabb.
legtárgyilagosabb Iel der ítőjét, a magyar ig,azság egyik leglelkesebb, legter-
mékenyebb tollharcosát veszítettük el. Korai elhunytát minden igaz ma-
gyar őszinte szívvel fájlalja.IHGFEDCBA

B a ra b á s T ib o r .

Váradi József: I s k o la s z e r v e z e t la n f a n í t ó -rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés f a n í f ó n ő k é p z ő - in f é z e t e k

s z á m á r a . Harmadik átdolgozott kiadás. Budapest, Szent István-Társulat ki-
adása, 1937. 119 old. Ára 1.80 P.

Néhány éven belül Váradi tankönyvének már a harmadik kiadása van
előttünk. Ezt a kiadást nemcsak az tette szükségessé, hogy az előző kiadás
kész lete elfogyott. A szervezettan t.ankönyvéta fogyasztás mértékétöl füg-
getlenül lS rnódosítani, bövítera, új ókiadás alá rendezni kell. Megköveteli
ezt az a tény, hogy ennek a tárgynak az anyaga folytonos levésben, állandó
forrongásban van. Közoktatásunk igazgatásában, sőt szervezetében az utóbbi
években a megszokottnál is nagyobb változások történtek, s ezek szinte
parancsoló szükséggé tették V áradi tankönyvének harmadik átdolgozott
kiadását.

Legfontosabb kérdés, hogy ez az átdolgozás a kívánalmaknak rnegfe-
lelöen történt-e, íelfokozta-e a könyv értékét és kiküszöbölte-e az előző
kiadásokkal szemben felhozott kifogásokat? Általában azt kell mondanorn,
hogy igen. A szerzö a legnagyobb gondossággalés Ielkiismeretes kőrűl-
tekintéssel végezte az átdolgozast. Figyelrnét semmi sem kezülte el, ami
lényeges. Közoktatásügyünknek nemcsak új igazgatásáról és intézményeiről
ad jó szintézist, de az újabban megjelent szabályzatoknak és rendeletek-
nek szerves beiblesztésével könyvének régi anyagát is megfelelően átfor-
málta és helyesbítette. Ebbena tekintetben olyan messze ment, hogy a
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kéziratnak úgyszólván a nyomdába adásáig megjeLent rendelkezéseket is
feldolgozta.

Az ilyen könyv csak akkor felel meg a kívánalmaknak, ha írója elsö
kézböl merít. Váradi könyvének megvan ez az erénye. A szerzö mindenkor a
közvetlen forrásokhoz. a törvényekhez, végrehajtási utasításokhoz, szabál y-
zatokhoz, hatósági rendeletekhez fordult. Sokszor szószerint idézi a tör-
vényeket és rendeleteket. Ennek az eljárásnak mindcnesatre megvan a
maga becse. A könyvnek a megbízhatóságát és hitelességét növeli. De van
hátrányes oldala is. A törvények és rendeletek fogalmazása csak ritkán
mintája a kifogástalan és könnyed stílusnak. Szószerinti beillesztésük a
könyv nem egy részét teszi nehézkessé s megtanulásra kevéssé alkalmassá.
Egy helyes elv gyakor lati megvalósítása így nehezíti meg a tanuló dolgát l,

Váradi .könyvének elsö és második kiadása ellen felhozták, hogy túl-
ságosan terjedelmes, Ilyen sok anyagot heti egy órában feldolgozni, sőt
még el ,is ismételni, nem lehet. Ez a hiba a harmadik kiadásban is megvan.
Hogy Váradi könyve a tanterv.ileg szükreszabott határokat áttörte,annak
több oka van. Egyik, hogya közoktatási szervezetünketal:kotó ősszes
iskolafajtákat és intézményeket teljes részletességgel ismerteti. A könyv-
nek több mint a harmadát ez az ismertetés foglalja el. Pedig a tanítój elöl-
tek számira írt szervezettannak nem ez a kőzépponti anyaga. Sokan
mondhatnák, hogy a képzök részére készült szervezettannak iskolaszet-

vezetünket csak nagyvonalúan kell áttekirrtenie, csak keretet raj zolnia,
amelyen belül aztán a népoktatásügy minden szervezeti kérdése letárgyal-
ható. A terjedelem másik oka az ·egyes iskolatípusokhoz írt fejlődésrajz.
(Igaz, hogy ezt a III. kiadásban a szerzö már rövidebbre Iogta.] Végül
megnövelte a könyvet az is, hogy benne a szerző a törvényeknek, rende-
leteknek, utasításoknak. szabályzatoknak színtc félelmetes sokaságát sora-
keztatja fel.

A magam részéről a könyv nagy terjedelme ellen felhozott panaszt
nem osztom. Váradi könyvét nem tekintem egyszerű tankönyvnek. Nem
minden része megtanulnivaló. Úgy látom, hogy Váradinak ezzel a könyvével
távolabbi céljai vannak. Azt akarja, hogy .a : fiatal tanítónak is hasznára
legyen. Faluhelyen sokszor megesik, hogy a szülök iskoláztatási kérdé-
sekben a tanító hoz fordulnak tanácsért. Jó tehát, ha a tanító kezeügyében
olyan tankönyv van, amely az összes alsó- és középíokú gazdasági, ipari
és egyéb iskolákról és tanfolyamokról megbízható tájékoztatást nyujt.
A sok paragraíusnak, rendeletnek és miegyrnásnak is megvan a haszna a
fiatal tanító szernpontjábó l. Nem íelesleges és nemcsak .a kőnyv terjedel-
mét növeli, amidőn a szerző nem elégszik meg a rendeletek puszta megemlí-
tésével, hanem azt is megmondja, hogy a rendelet a hivatalos lap melyik
számában s annak melyik oldalán olvasható. Ezzel kulcsot akar adni a
fiatal tanító kezébe, amelynek segítségével .az iskolai ügyvitel kőzben fel-
merülő és megoldást váró kérdéseit megoldhatja.

Aki így fogja fel Váradi könyvét, az ebben az új megjelenési formá-
jában nemcsak őrőmrnel és elismeréssel fogadja, hanem a tanítónevelésbell
mint kitűnő didaktikai eszközt termékenyen és eredményesen fel is
használja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Molná r O szká r .

Csete Balázs: Mesél az élet. Kiadja az Ifjú Polgárok Lapja. Kis-
pest. 1936.

Ez a kötet novellák gyüjteménye, melyek már egyenkint megjelentek
a Zászlónk, az Ifjúság és Élet és az Ifjú Polgárok Lapja c.
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ifjúsági folyóiratokban. Tárgyuk szerint 3 csoportba oszthatók az elbeszé-
lések. Egy részük az or oszországi hadifogolysorsból tál' elénk képeket, más
részük a szerző szülőföldjének lakóiról, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ászkunsági magyarokról szó l, a
harmadik csoportban cserkésztörténeteket kapunk.

A legérdekesebbek a hadifogságról szó lók. A szerző 5 évet sínylődött
orosz fogságban, megrázó és megkapó élményekben egyaránt része volt.
Az átéltség elevensége lüktet a novellákban. Megtudjuk belőlük pl.', hogy
ijesztő nagy volt az ellentét már a háború alatt is a cseh, a magyar és
az oláh katona között. Viszont meglepő, mennyi szeretetre, megértésre ta-
láltak a magyar hadifoglyok az oroszok között. Egy-egy orosz gyermek
kedvessége nap sugar at lopott az életükbe, egymáshoz vezette a felnőtteket,
a parancs- szerint ellenségeket. Az orosz őrök jó szíve, barátkozása meg-
könnyítette sorsukat. Lélekbe markoló a Buda Halálának története. Ez a
véres zászlódarabba göngyölt könyv volt az egyik hadifogoly tábornak 5
éven át egyetlen magyar olvasmánya. Annyi áhitattal olvasták, amennyi-
vel az istentiszteleteken vettek részt. Az egyik fiatal önkéntes ezen taní-
t~tt egy öreg népfölkelőt olvasni.

A novellák tanusága szerint az orosz otthonmaradottak épúgy aggód-
tak a harctéren levőkért, mint a miei~. Ott is az anyákra záporzott min-
den gond, a gyermekek eltartása. felnevelése. Sok orosz gyermek a harc-
téren elesett édesapja helyett új apára talált egy magyar hadifogolyban.
A háború de sok életsorsot kovácsolt ily különösképen össz-e! Szó kerül
arról is, milyen márhetetlen a hazatérő hadifoglyok fáj dalma akkor, amikor
észt földön kezükbe kerül az első térkép az ország felnégyelt testével.
Zokogva omlanak a megcsúfolt haza képére. Az o.láh boldog és fölényes-
kedik, a székely fájdalmában arcába .sujt. Erdélyben őt lövi le orvul a
bosszúálló oláh. Akik a meghagyott földre tértek vissza csonkán, bénán, az
alföldi rozrnar ingos, muskáí lis kis otthonba, azok sem jártak mindíg job-
ban. Meghalt édesanyjuk, hitvesük, mátkájuk akkorra, nem győzte őket
hazavárni. De megtörtént az is, hogy az országútra kitévedt gyermek ve-
zette haza az édesapát, akit csak fényképről ismert meg. Ilyen földöntúli
boldogság is kijutott néhány családnak.

A második csoport novellái vonzó képet adnak a szerző szülöföldjér ől

és annak népéről. Aki egyszer már oly messz ire szakadt hazájától, mint
egy hadifogoly, az visszatérve úgy hull a szűlöföldjére, hogy szinte eggyé
lesz vele és ott boldogan forrad vissza az elsze.kadt levél a rokonságfára.
a tanult ember az egyszerű atyafiak cs-aládjába. Ekkor ébred rá, hogy
kűszkődő, rögtörö vérei mily hűen őrzik népi nyelvűket, dalukat, művé-

szetüket. Itt kapjuk magyarázatát annak, miért lett a szerző kutatója, gyűj-
tője a veszendőbe menő magyar művészi és lelki szépségeknek, Megbecsüli
szülőföldje rninden egyes magyarj át. Oly rítka-szép a lelkük! Az egyik
gyermekkori ismerőse, egy megöreged-ett juhász, húsz év mulva is elő-
szedi koldustarisznyáj ából a kis piktor kezdetleges Iestrnényét.

Az utolsó csoport novellád, a cserkésztörténetek, tele vannak terrné-
szetszeretettel, jóízű kisdiákos kópéságokkal. Végül egy vers zárja le a
kötetet, amelyet a szerzö a csepeli áll. s. közs. polgári iskola új épületé-
nek felavató űnnepélyén adott elő.

A könyvet igaz, lelkes magyar ember írta, akiben lángol a hon- és
fajszeretet, akit mindenünnen visszahúznak a pipacslángos, búzakalászos
magyar róna és jászkúnsági vérei. De az írót meghurcolta az élet és a sok
megpróbáltatásban csodálatosan kifínomult a lelke, melynek igazi ékköve
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a szerétet. Valami mérhetetlenül nagy szeretet ez, meleg sugarával be-
aranyozZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj óbarátot, ellenséget egyaránt, ha az értékes ember, de legfőkép-
pen és mindenekfölött a gyermeket, aztán a természetet az utolsó virágig,
bogárkáig. Ez a szeretet kölcsönöz stílus ának is bízonyos melegséget, A
szerzőben a mellett a toll művésze az ecset művészével egyesül sebből
magyarázható leírásainak ezínessége, meglepő Finomsága és sok találó ha-
sonlata. Ilyen lélekkel, szívvel, szemmel és stíluskészséggel valóban híva-
tott a szerző arra, hogy írjon az ifjúságnak, bár írásai ép annyi élvezetet
nyujtanak nekünk, felnőtteknek is.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vécseiné F ehér Ar a nka .

Fogassy Ödön: H uza lmunká k gyüjteménye. A Gyakorló Polgári Iskola
Kőnyvtára XVI. köt. 400 abrával. Szeged, 1937. Szeged Városi Nyomda és
Könyvkiadó Rt. 60 old. Ára fűzve 7.50 P.

Ez a könyv folytatása szerzönek ugyancsak ebben a könyvsorozatban
1933-ban Szlöjd (kézimunka ) minta la pok címen megjelent könyvének. Eb-
ben a munkájában 125 felad.atban az agy.ag-, papír- és íémmunkákat dol-

gozta fel. Az egyes megoldásokat magyarázatokkal és kitűnő rajzokkal
kiséri, s ezzel a kézimunka ezen ágainak tanítását lényegesen elősegíti,

Az anyag- és papirrnunkákat a kézimunkatanítás célját szolgálö tan"
terem és külörileges felszerelés nélkül is sikerrel lehet tanítani és a ren-
delkezésre álló aránylag kevés időt szépen éseredményesen fel lehet hasz-
nálni. Ezzel szemben a fa- és íémmunkák tanításában az aránylag kevés
idő, a helyiségek hiánya, a hiányos felszerelés, a nagylétszámú osztályok
szinte leküzdhetetlen nehézségek elé állitják az oktatót. Pedig ez-ek igen
tanulságos részei a kézügyességi oktatásnak, mert több szerszámmal s azok
kezelésével ismertetik meg a tanulókat. A könyvnek egyik értéke abban
van, hogy ezek közül a munkanemek közül a huzalmunkák végzésére és
tanítására ad értékes útbaigaz ításokat. Ez annál fontosabb, mert napjaink-
ban mind több használati tá,rgy készül ebből az anyagból.

Szerzö oly szeretettel és szaktudással állította össze munkáját, hogy

az nemcsak az iskolai kézügyességi oktatásuál nélkülözhetetlen, de nem
hiányozhatik annak a kezéből sem, aki aránylag csekély anyagi befekte-
téssel, kis fáradsággal maga-készítette használati tárgyakban keresi örö-
·mét. Ilyen értelemben Fogassy könyve több a puszta vezérkönyvnél: a
huzalmunkákba alapos bevezetést nyujt az amatőr ifjúnak és a felnőtt-
nek is. Kétszeresen fontos ez ma, a rádióamatörködés korában,

A könyvhöz 48 ízléses, csínosan elrendezett tábla tartozik, amelyek
szemléletí úton a kezdő számára is lehetővé teszik ennek a kézimunkanem-
nek elsajátttását. Fogassy .egyedülálló munkáj át nemcsak a szakemberek

forgathatj ák haszonnal, hanem ezermester ifjaink is. Beszerzésre ajánlom.

F a r ka sdy Zoltá n.
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Az áll. tanítő-, tanítónő- és óvónőképző-intézeti igazgatók, tanárok, gyakorlóisk. tanítók, nevelők, altisztek és szolgák

rangsora."

S Jelen fízetésiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' r o Szolgálatí idő Legközelebbi Cimado-N

N É V Állomáshely osztályba mikorif>
k kezdete előlépés ideje mányozáso került ?

( / JrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iga zga tók.

V. fizetési osztály.

r . [ Molná r O szká r
[ Bpest VII. ker. [1906. IX. 28. 11937. VI. 30. [1940. VII. 1.

[

főig.

tanűgyi főtanácsos cím

2. I D r . P a dá nyi-F r a nk Anta l I Bpest 1. ker. /1911. XI. 1. [1937. VI. 30. 11940. VII.!.
I

-
tanűgyi főtanácsos

VI. fizetési osztály.

r . Móczá r Miklós 1 Jászberény 11909. IX. 1. 1933. VI. 29. 1939. VII. 1. --
2. G r yna eus Ida Bp est II. ker. 1916. X. 1. 1933. VI. 29. 1939. VII. 1. -

I
3. D obosy Elek Baja 1918. XII. 21. 1933. VI. 29. 1939. VII. 1. -

4. F ekete J ózsef Bpcst, áll. óvó-

I
nőképző 1914. VI. 30. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1. I -

5 ' 1 Szemer édi J á nos Pápa 1913. X. 3. 11936. VI. 30. 1939. VII. 1.
1 -

* Folyóiratunk utoljára 1931-ben közölte a rangsort (M. T. 44. évf. 256-259. 1.). Azóta sokat változott. A most kö-
zölt rangsor az 1937. évi decemberi állapotot tünteti fel.
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Rendes ta ná r ok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12. Lí ze t é s i I o k o z a t [á ll. rendszerű VI. f i z. oszt. 1. fok o z a t a).

1. I Éber Rezső I Bpest
I. ker. 11904. IV. 6. 11936. 1. 1. I - I ig. cím

2. 1Ba r csa i J ózsef Baja 11904. IV. 6. 11936. 1. 1.
1 - I ig. cím

1 1. fizetési I o k o za t [á ll. r e n d s z e r ű VI. f i z. 'Oszt. 2. fok o z a t aj.

1. D r . Ra dna i O szká r I Bpest VII. ker. 1906. VI. 21. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1. ig. cím

2. F liegl Ká lmá n Bpest VII. ker. 1906. VI. 21. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1. -

3. J a loveczky P éter Bpest 1. ker. 1906. VI. 21. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1. ig. cím

4. P écs G yula Kőszeg 1907. VIlI. 13. 1936. VII. 1. 1939. VII. 1.

I

-
5. Lengyel G yula Köszeg 1907. X. 26. 1936. VII. 1. 1939. VII. 1. -

6. J a ncsó Er zsébet Bp. II. ker. 1907. IX. 17. 1937. 1. 1. 10,40. 1. 1. -
7. I Tscheik Er nő 1Bpest I. ker. 1907. XII. 17. \1937. 1. 1. 1940. 1. 1.

I
ig. cím

8. I Ka uá cs Er nő Pápa 11907. XII. 17. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -

9. Ma r czélly Kor nél Pápa 1907. XII. 17. 1937. 1. 1. 1940. I. 1. -

10. Leyr er Má tyá s Kfélegyháza 1907. XII. 17. 1937. 1. 1. 1940. I. 1. -

11. H a tva ni La jos Pápa 1908. 1. 15. 1937. 1. 1. 1940. I. 1. -
12. Sá r osi Istvá n

h. ig·azg·ató Kfélegyháza 1908. II. 26. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -

13. Vízhá nyó Ká r oly Kíélegvháza 1908. IX. 1. 1937. VII. 1. 1940. VII. 1.
-

14. H . Miha lik J ózsef Bpest VII. ker. 1908. X. 9. 1937. VII. 1. 1940. VII. 1. -

10. fizetési fok'Üzat [á ll. r e n d s ze r ű

VI. f i z. osz t. 3. f o oko z a t aj.

1. \ Na gy F er enc B p e s t
1. ker. 11909. VII. 27. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1.

1
-

2. Ta ná cs Imr e Győr 1909. VII. 27. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1. -
3. D r . Ba tó Lá szló Bp. áll. ónónők. 1909. IX. 7. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1. ig. cím
4. C suká s Zoltá n I Bpest VII. ker. 1909. XII. 18. 1936. 1. 1. 11939. 1. 1. ig. cím
5. Za la Istvá n Pápa 1910. XII.21. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -



s
'cdZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N

'"• . . .
O

( / )

N É v rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. D r . Lux G yula

7. Bá csfa lvy Anta l

8. Má lná si D ezső

9. D r . C sa da Imr e

10. C hobodiczky Ala josIHGFEDCBA
I I . Br a un Angela

12. Endr ei Tiva da r

9. f ize t é s i

1. I Ar a dvá r i Béla

2. Znojemszky F er enc

3. D r . Kosá r y J á nos

4. Va s Ká r oly

5. Szelényi D ezső

6. Lechnifzky G yula

7. Mester há zy J enő

8. Székely Zoltá n

9. Ber zá fzky Lá szló

10. Blénessy J á nos

I I . P ődör Béla

12. Lá zá r Ká r oly

13. Kor ber Ar a nka

14. D r . Jelita iné dr . La jos

Má r ia

Állomáshely
Szolgálatí idő

kezdete

Bpest 1. ker.
Nyír egyháza

Jászberény

Cinkota

Baja
Bpest VII. ker.

Baja

1910. XI1.21.

1910. XII. 21.
1911. IX. 1.

1911. IX. 1.

1911. IX. 15.

1911. IX. 15.
1911. IX. 23.

Jelen fizetési
osztályba mikor

került?

1937. 1. 1.
1937. 1. 1.

1937. VII. 1.
1937. VII. 1.

1937. VII. 1.

1937. VII. 1.
1937. VII. 1.

ig. cí~

fokozat (áll. r e n d s ze r ű VII. fiz. OISZt. 1.

Nyíregyháza

Nyiregyháza

Bpest VII. ker.
Bp. II. ker.
Bpest 1. ker.

Bp. II. ker.

Bpest 1. ker.
Köszeg

Jászberény
Jászberény

Kőszeg

Sárospatak
Pestszentlörinc

áll. polg. leányisk

1 Bp. II. ker.

/
1912. VI. 20.
1912. VIlI. 21.

1912. IX.26.
1912. XII.19.
1913. 11.21.

1913. VI. 6.

1913. VI. 18.
1913. VI. 18.

1914. VI. 10.
1914. VI. 30.

1914. VI. 30.

1914. VII. 1.

1914. VIlI. 28.

1914. IX. 1.

1935. VII. 1.

1935. VII. 1.

1935. VII. 1.
1936. 1. 1.

1936. 1. 1.

1936. VII. 1.
1936. VII. 1.

1936. VII. 1.
1937. VII. 1.
1937. VII. 1.

1937. VII. 1.
1937. VII. 1.

1937. VII. 1.

11937. VII. 1.

Legközelebbi Címado-
előléptetés ideje mányozás

1

1940. 1. 1.
1940. 1. 1.

1940. VII. 1.
1940. VII. 1.

1940. VII. 1.
1940. VII. 1.

1940. VII. 1.

fok o z a tal.

/

1938. VII. 1.

1938. VII. 1.
1938. VII. 1.
1939. 1. 1.

1939. 1. 1.

1939. VII. 1.
1939. VII. 1.

1939. VII. 1.
1940. VII. 1.

1940. VII. 1.
1940. VII. 1.

1940. VII. 1.

1940. VII. 1.

1940. VII. 1



1940. VII.' 1.

1940. VII. 1.
1940. VII. 1.

1940. VII. 1.
1940. VII. 1.
1940. VII. 1.

1940. VII. 1rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15. Ka lmá r né Kostyá l Ilona Bp. II. ker. 1914. IX. 1.IHGFEDCBA
1 6 . Ká dá r Ilona Bp. II. ker. 1914. IX. 1.

1 7 . F lór a Sá ndos Baja 1914. IX. 1.

1 8 . Ber tha Má r ia Bpest VII. ker. 1914. IX. 1.
1 9 . Vá r a di J ózsef Bpest I. ker. 1914. IX. 1.

20. Za la Má r ia Cinkota 1914. IX. 4.
21. IO r 'bá n Andr á s Baja 1914. IX. 18.

-------------~--------------~--·--------~~----------~-------------~-------I

1937. VII. 1.
1937. VII. 1.

1937. VII. 1.
1937. VII. 1.

1937. VII. 1.
1937. VII. 1.

1937. VII. 1.

8. f ize t é s i fok o z a t (á ll. ren d s ze r ű VII. f i z. osz t. 2. fok o zaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a).

1. Ta na i Anta l I Jászberény 11916. 1. 1. 11936. 1. 1. 1939. 1. 1.
2. Békésiné D r a skóczy I

Vir ginia Győr 1916. VII.21. 1936. VII. 1. 1939. VII. 1.

3. F r igyes Béla Bpest I. ker. i 1916. VII. 25. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1.

4 . vitéz Komá r noky G yula Bp. áll. óvónők. 1916. XII. 16. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1.

5. Roda Má r ia Cinkota 1917. VII. 7. 1937. VII. 1. 1940. VII. 1.
6 . Má csa y Ká r oly Bp. áll. óvónők. 1917. vm. 16. 1937. VII. 1. 1940. VII. 1.

7. H a itsch Ella Cinkota 1917. IX. 1. 1937. VII. 1. 1940. VII.!.
8. Kishonti Ba r na Bpest I. ker. 1917. IX. 1. 1937. VII. 1. 1940. VII. 1

9. I P ia lz G yör gy Nyir egvháza 11917. IX. 1. 1937. VII. 1. 11940. VII. 1.
ID. I F a r ka sdy Zoltá n Bpest VII. ker. 1917. X. to. 1937. VII.!. 1940. VII. 1.

7. fizetési fokozat (áll. rendszerű VII. fiz. os z t. 3. fokozata).
- -- --:-------:--:-:-::-:;- ..--:-------:-------

1. \ Szilá gyi J á nos Baja \1918. VII. 4. 1935. VII. 1. I 1938. VII. 1. I
2. Ö zv. Biber a uer né Abonyi I

J úlia Cinkata 1918. VII. 25. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1.

Zr inyi Ala dá r Baja 1918. VII. 30. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1.

F o ga ssy ödön Szeged gyak. polg. 1918. VII. 30. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1.
Sebestyén Er zsébet Bp. II. ker. 1918. vm. 31. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1.
lber er né P opovits O lga 1Bpest VII. ker. 1918. IX. 1. 11935. VII. 1. 1938. VII. 1.

3.
4.

5.

6.

ig. cím
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7, IrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzonta gh Ka ta lin

8. D oha nics J á nos

I

megb. igazg.ató
9. G ir t/er Má r ia

Bp. II. ker,

Nviregyháza

Bp. II. ker.

Szolgálatí idő

kezdete

11918. IX. 15.

I

1918. XII. 21.

1920. IX. 15.

Jelen fizetési
osztályba mikor

került ?

Legközelebbi
előlépés ideje

1938. VI I. 1.

1939. 1. 1.

1940. VII. 1.

11935. VII. 1.

1

1936. 1 . 1.

1937. VII. 1.

6. f ize t é s i fok ° z a t [á ll. ren d sze r ű VIlI. f í z. osz t. 1. fok ° z a t al.

1938. VII.!.1.

2.

D r . P r ocha ska F er enc

Riesz J a nka

Stich Ná ndor

vitéz Rozsnoky Anta l

3. Ö zv. J osipouichné Németh

Ir ma

D r . Tóth Anta l

megb, igazgató

Agoston Vendel

Szentesyné D oby Ida

J a loveczkyné C zinkovszky

Kor nélia

Móger né Küzdy Ilona

Vizy J á nos

G yur já cs Andr á s

D r . Tóth F er enc

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.FEDCBA
ll.

12.

13.

I Baja

I

sz'.olgálauételre a
belügyminiszté-
riumban

Győr

Kőszeg

Baja
Bpest VII. ker.

Bpest VII. ker,

Cinkota

Kfélegyháza
Bp. áll. óvónők.

Szembathelv tan-
ker. kir. főig.

Bp. 1 . ker.

Bp. VII. ker.

Címado-
mányozás

1921. Ill. 28.

1921. VII, 13.

1921. IX. 1.

1921. IX. 1.

1921. IX.!.
1921. IX. 1.

1921. IX. 1.

1921. IX. 1.

1921. XII. 21.

1922. 1 . 18.

1922. V. 1.

1922. IX. 1.

1922. IX. 15.

1935. VII. 1.

1935. VII. 1.

1935. VII. 1.

1935. VII. 1.

1935. VII. 1.
1935. VII. 1.

1935. VII. 1.

1935. VII.!.
1936. 1. 1.

1936. VII. 1.

1936. VII. 1.
1937. 1 . 1.

1937. 1. 1.

1938. VII. 1.

1938. VII.!.

1938. VII. 1.
1938. VII. 1.

1938. VII. 1.

i938. VII. 1.

1938. VII. 1.
1939. 1. 1.

1939. VII. 1.

lS'39. VII. 1.
1940. 1. 1.

1940. 1. 1.



5. fizetési fokozat [á ll. rendszerű VIlI. f iz. o.szt. 2. fok o za tal.

11923. --VII. 22. 11935. 1. 1.

1

-
1.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVa jda Er zsébet \ Bp. II. ker. \1938. 1. 1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

2. Medgyesi Má r ia Cinkota 1923. XII. 18. 1935. 1. 1. 1938. 1. 1. -

3. D r . Zsindely Ka ta lin I Bp. VII. ker. 11925. Ill. 1. 11936. VII. 1. 11939. VII. 1.

\

-

4. D r . Bla skovich Edit Bp. Új Iskola 1925. II. 20. 1937. 1. 1. 1940. I. 1. -

4. fizetési fokozat [á ll. rendszerií VIlI. f . oszt. 3. fok o z a t al._ ! Z.

1. Sher sil Má r ia Györ 11927. II. 12. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1. -
2. Ruisz Má r ta Cinkata 1927. VIlI. 27. 1936. 1. 1. 1939. 1. 1. -

3. Ka tona Ma r git Bp. II. ker. 1927. IX. 1. 1936. 1. 1. 1939. 1. 1. -

4. Ta ká cs Béla Kíélegyháza 1927. IX. 11. 1936. 1. 1. 1939. 1. 1. -

5. D r . K r izsa necné Németh

Edit Bp. VII. ker. 1927. IX. 15. 1936. 1. 1. 1939. 1. 1. -

6. I Meskóné Vever ka Edit Bp. II. ker. 11927. X. 10. 1936. 1. 1. I i.939. 1. 1. -
7. C sekő Ar pá d Jászberény 1927. XI. 29. 1936. 1. 1. 1939. I. 1. -

8. F or gó Sa r olta Cinkata 1928. II. 25. 1936. VII. 1. 1939. VII. 1. -

9. M edgyesi Zsófia

I Cinkota Imegb. igazg.ató 1928. IV. 13. 1936. VII. 1. 1939. VII. 1. -
10. H er r G yör gy Baja 1928. VI. 4. 1936. VII. 1. 1939. VII. 1. -FEDCBA
ll. D r . Szegi Ö dön Köszeg 1928. VI. 26. 1936. VII. 1. 1939. VII. i. -
12. Rozsonda i Zoltá n Kfélegvháza 1928. IX. 26. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -

13. Szombor né Szá ntó Lenke Bp. VII. ker. 1928. IX. 28. 1937. 1. 1. 1940. I. 1. -
14. V écseiné F ehér Ar a nka Bp. VII. ker. 1928. X. 15. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -
15. Na gyné Ná dor Ma r git Bp. áll. óvónők. 1928. XI. 1. 11937. 1. 1. 1940. 1. 1. -

3. fizetési fokozat [á ll. rendszerű IX. í-i z. oszt. 1. fo k o z a t aj.

1. Va r gya s Má r ia Györ 1929. VIlI. 25. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -

2. F öldes Er nő Kőszeg 1929. IX. 1. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -
3. Ma gya r i Ká r oly Győr 1929. XII. 4. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -
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2. fizetési fokozat [á ll. rendszerű 1 X. f i z. 0 < 9 Z t. 2. ,f o ko z a t aj.

1. 1rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . Ma da r a sné H a nva y

1 1llona Cinkota 1930. IX. 1. 1935. 1. 1. 1938. 1. L -
2. F a r ka s Má r ia Bp. II. ker. 1930. IX. 1. 1935. 1. 1. 1938. 1. 1. -
3. U ndi Má r ia Bp. VII. ker. 1931. VII. 16. 1~36. 1. 1. 1939. 1. 1. -

4. F á biá n Er zsébet Györ 1931. IX. 1. 1936. 1. 1. 1939. 1. 1. -

5, Nemesha nyi Béla Bp. Népműv. Biz. 1931. IX. 11. 1936. 1. 1. 1939. 1. 1. -
tT 1

6. Er délyi O lga Bp. VII. ker. 1931. IX. 18. 1936. 1. 1. 1939. 1. 1. -
ac,
'< :

7. D a usz F er enc Cinkota 1931. IX. 21. 1936. VII. 1. 1939. VII. 1. ro
- u >e,

8: G yimesiné C sa ba Etelka Bp. II. ker. 1931. X. 1. 1936. VII. 1. 1939. VII. 1 - ;-
g. H eU Anna Cinkota 1931. XI. 5. 1937. VII. 1. 1939. 1. 1.

IT.
-

10. D r . Tompa Ma r git Győr 1932. V. 5. 1936. VII. 1. 1939. VII. 1.
t " r j .

-

~\ ll. G a lló P á l Pápa 1933. IX. 1. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -
12. Lóky Ká r oly Nyíregyháza 1933. IX. 25. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -
13. D r . Mezősi Ká r oly Kfélegyháza 1933. IX. 30. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -

14. Bulla Andor 1 Pápa 11933. X. 9. 1937. 1. 1. 11940. 1. 1. -
15. P a ta ki Ilona Bp. áll. óvónők. 1933. XI. 2. 1937. 1. 1. 1940. 1. 1. -

.
1. fizetési fokozat [á ll. rendszerű 1 X. f i z. o IS Z t. 3. 1 0 k o za t aj.

1. 1 D r . D a da yné dr . Ega n
1 11938. 1. 1.

-
Ilona Bp. áll. óvónők. 1934. IX. 1. 1937. VII. 1.

-

2. Sza bó Béla Bp. 1. ker. 1934. X. 20. 1936. VII. 1. 1938. 1. 1. -
3. C zir á ky J ózsel 1Kőszeg 1934. X. 24. 11936. VII. 1. 1938. 1. 1.

1

-

4. D r . F ia la Andr á s Jászberény 1934. X. 26. 1937. VII. 1. 1938. 1. 1. -



5. 1rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKolta i Istvá nZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Kiélegyháza 11935. X. 20. 11937. VII. 1. 11939. 1. 1. 1 -
6. I Szemes G á bor Jászberény 11935. XI. 1. 1937. VII. 1. 1939. I. 1.

1

-

7. Bá nhidi Ö dön I Nyíregyháza 1935. XI. 1. 11937. VII. 1. 11939. I. 1. -

G a zda sá gi sza kta nitónő.

1. 1 V.a sné Sa lá nky Ir ma 1Bp. II. ker. 11936. VII. 1. 11936. VII. 18. 11940. 1. 1.
1 -

Testnevelési ta ná r .

r . 1 Tulit P éter 1Kíélegyháza 11931. XL 1. 11937. 1. 1. 11940. I. 1.
1 -

G ya kor lóiskola i ta nítók.

12. fizetési fokozat [á l l . rendszerű VII. fí z. osz t. 1. f o ko z a t aj.

r . Ba lla Béla Jász-berény 1899. IX. 1. - - -

2. Temesi Istvá n Bp; VII. ker. 1901. 1. 1. - - -
3 Kr ietoiceá k La jos Bp. VII. ker. 1901. m . 28. - - -
4. D a ma szlovszkyné Mészá r os ~ - - -

Anna Györ 1902. IX. 29.
5. Sza bóné Nová k Eszter Bp. II. ker. 1903. IX. 1. - - -
6. Sza bó Zoltá n Baja 1904. XI. 1. - - -L--

1 1. fizetési fokozat [á l l . rendszerű VII. f iz. oszt. 2. fokozata).

r . H a lmos P éter Györ 1906. X. 16. 1937. VII. 1. 1940. VII. 1. -

2. Sza la tsy Richá r d Bp. I. ker. 1906. XL 2. 1937. VII. 1. 1940. VII. 1. -

3. D r . Simonyiné Müller

Ir ma Bp. VII. ker. 1907. 1. 28. 1935. VII. 1. 1938. VII. 1 -

4. F er enczi Istvá n Bp. 1. ker. 1907. VII. 30. 1935. VII. 1. :.938. VII. 1. -

5. La ka tos Emil Nyíregyháza 1908. VIlI. 16. 1936. VII. 1. 1939. VII. L -
6. Ka posi Ká r oly Bp. VII. ker. 1908. vm. 20. 1936. VII. 1. 1939. VII. 1. -

7. G er gely F er enc Pápa 1908. IX. 1. 1936. VII. 1. 1939. VII. 1. -
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8 - 1rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARá tka i Ká lmá n 1 Cinkota 11908. IX. 1. 11937. 1. 1. 11940. 1. 1. -
9. 1 F er encz G éza Kfélegvháza 1909. Ill. 21. 11937. VII. 1. 1940. VII. 1 . -

io. Kiss J ózsef 1 Jászberény 11909. IV. 1. 1937. VII. 1. 11940. VII. 1. -

10. I i z e t é s i ,fokozat [á ll. rendszerű VII. f i z. oszt. 3. fok o z at a}.

1. 1 P utnoki J enő 1 Kfélegyháza 1911. IX. 9. 11937. 1. 1. 11940. 1. 1.

I
-

2. 1 Buda vá r i Lá szlé 1 Bp. 1. ker. 1911. X. 12. 1937. 1. 1. 11940. Ll. -

3. Ba ksy Andor Pápa 1912. VII. 1. 11937. VII. 1. 1940. VII. 1
1 -

9. fizetési fokozat [á ll. rendszerű VIlI. f iz. oszt. 1. fok o z a t aj.

1. 1 Ba gó Ma r git 1 Bp. VII. ker. 11913. IX. 8. 11935. VII. 1. 11938. VII. c,.
2. I H or vá th J á nos I Nyiregvháza 1914. VII. 1. 11936. VII. 1. 1939. VU. 1.

3. Vitá I Ma r git Cinkota 11915. Ill. 8. 1937. 1. 1. [1940. 1. 1. -

8. fizetési fokozat [á ll. rendszerű VII L fi z. oszt. 2. fok o za t aj.

1. 1 vitéz Losonczy G yör gy 1 Baja 11916. XII. 26. 11936. 1. 1. 11939. 1. 1.
1 -

7 fizetési fokozat [á ll. rendszerű VIlI. f i z. o szt. 3. í o ko z a t aj.

1, 1 Ma gya r i F er enc [ Köszeg [1919. 1. 1. 11935. VII. 1. 11938. VII. 1. I -

2. t i z e t é s i I o k o z a t [á ll. rendszerű X. f i z. oszt. 2. fok o z a t aj.
.

1. 1 D a méné Wunder Ilona I Bp. II. ker. [1933. 1. 23. 1 i936. VII. 1. 11938. VII. 1. 1 -

H elyettes és ideigl . megbízott gya kor lóisk. ta nítók.
---- --1. I Sh er sil G a br iella h . I Cinkota I 1927.-XII. 16.

I

-

1

-
I

-

2. Lová sz J á nos id. megb, Köszeg 1937. IX. 1. - - -



Minta óvónők.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. fizetési fokozat ( á ll. r e n d s ze rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű 1 X. li z. osz t. 2. fok o z a t al.

1. 1 G yöngyössy Er zsébet 1Bp. áll. óvónők. 11917. XII. 1. 11937. 1. 1. 11940. 1. 1.
I

-

2. I Ber ná tsky Róza

1Bp. I 1 1 Ibeosztott áll. óvónő áll. óvónők. - - - -

.
Nevelők.

I Bp. áll.

-

I

1. 1 Kouá cs Ir én

11918. IX. 9. /1935. VII. 1.X. Iiz. oszt. óvónők.IHGFEDCBA 1 9 3 8 . VII. 1. -

2. I D r . Weissné Ta r a nt Ilona

1Győr /1919. IX. 1. 11936. 1. 1. 1XI. Iiz. oszt. -- -

H elyettes ta ná r ok.

1. Ra doseuszh y-Szolinszh yné

La tzin Ilma .Bp. VII. ker. 1933. 1. 16. - - -
2. Szemkő J úlia

testnevelő t. Bp. II. ker. 1933. II. 1. - - --
3. Bogná r G yula Köszeg 1933. II. 11. - - -
4. Rösch Ma gdolna Bp. II. ker. 1933. IX. 1. - - -

5. I F r a knói Vilmos Pápa 1934. 1. 1. - - -

6. Vincze Sá ndor I Bp. 1. ker. 1934. 1. 1.

I

- -

I

-
7. Molná r né Sövény Ilona Bp. II. ker. 1934. VII. 1. - - -
S. P ödör Ir én Bp. II. ker. 1934. VII. 1. - - -

9. M edgyesi Ilona Győr 1934. VII. 1. - - -

10. Ka r devá n J enő Sopron ev. 1934. VII. 1. - - -
ll. La uda y Sá ndor Pápa 1935. IX. 1. - - -

12. C sonka G yula Nyíregyháza 1935. IX. 1. - ~ -

13. Szomba thy Miklós Kfélegyháza 1935. IX. 1. - - -
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14. IrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABá r sony Sá ndor
I Itestnevelő t. Nyíregyháza 1935. IX. 1. - - -

15. D ila D énes

testnevelő t. Kőszeg 1935. IX. 1. - - -
16. Kiss La jos Kfélegyháza 1935. IX. 1. - - -

17. Schenk G éza Baja 1935. IX. 1. - - -

18. Kiss G yör gy Győr 1936. IV. 4. - - -

19. Ká ntor Anta l Jászberény 1936. IX. 1. - - -

20. Tur óczi Má r ia Györ 1936. IX. 1. - - -

21. Tur csá nyi-Sipos Ma r git I Győr 1936. IX. 1.

I

- -

I

-
22. Wer ger Má r ton Baja 1936. IX. 1. - - -

Ö r a díja s helyettes ta ná r ok.

1. G a r a mvölgyi Er vin

testnevelő t. Bp. 1. ker. 1936. IX. 1. - - -

2. Buda y La jos Pápa 1936. IX. 1. - - -
3. Tölgyes Lá szló

testnevelő t. Páp a 1936. IX. 1. - - -
4. Kiss Istvá n I Köszeg 1936. IX. 1. - - I -

5. I Tóth G yula I Jászberény 11936. IX. 1. I - I - -

6. D évényi J ózsef

Itestnevelő t. Baja 1936. IX. 4. - - -
7. D omby P á l I

testnevelő t. Jászberény 1936. X. 1. -
I

- -

8. Ka locsa y Anta l Kíélegyháza 1937. 1. 9. - - -



9.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKer ny G izella Cínkota 1937. IL 1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

- - -
io. Luga sy G yör gy Kíélegvháza 1937. IX. 1. - - -FEDCBA
ll. Ar a ny La jos Kfélegyháza 1937. IX. 1. - - -

12. D r a skovits P á l Bp. áll. óvónők. 1937. IX .. 1. - - -

13. D r . P á l Sá ndor Jászberény 193'1. IX. 1. - - -

14. G a já r i Mihá ly Nyíregyháza 1937. IX. 1.

I

- - -

15; D r . Kelemen J ózsef Bp. 1. ker. 1937. IX. 1. - - -

Megbízott nevelők.

1. I D r . P r ell G yör gy 1Baja 11928. IX. 1. I -
I - I --

2. I Br ezna y Lá ezlé I Nyíregyház.a 11933. VII. 1.
I

-
I

-
I -

Altisztek és szolgá k.

a) Sza kal ti s zte k.

1. I H ur a y J á nos I Pápa 11901. X. 28.
I

-
I

-

I

-

2. I Vékony La jos Kfélegyháza 1909. Ill. 25. - - -

3. I Szlá by józsef I Bp. 1. ker. 11911. VII. 1.

I

-

I

-

I

-

4. H or vá th Is/vá n Bp .. 1. ker. 1912. XII. 15. - . - -

b) 1. osztályú alt í .s z t ek.

1. J a novits G yör gy Bp. áll. óvónők. 1914. VI. 1. - - -
2. Ter ényi Etel Bp. II. ker. 1916. V. 3. - - -
3. Kur a ch Emma Bp. 1. ker. 1918. XI. 13. - - -
4. J elen Má r ia Bp. áll. óvónők. 1922. 1. 1. - - -
5. Szor entényi Adolf Baja 1924. VIlI. 1. - - -
6. özv. Spieluo gel Rezsőné Baja 1924. X. 15. - - -

7. D ömötör J á nos Kfélegyháza 1908. vm. 1. - - -

8. Tunyogi .Sá ndor Bp. VII. ker. 1915. XI. 1. - - -- .

. j , .
ul
ul
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ej II. os z t á l y ú altisztek.

1.
1 Disai Er nő 1 Jászberény 1919. II. 1.

1

-

1

- -

2. Sza bó Istvá n Pápa 1923. Ill. 1. - - -

3. Ka nizsa i J ózsef Bp. áll. óvónők. 1923. V. 1. - - -
4. La nzer iis J ózsef Bp. II. ker. 1923. VII. 1. - - -

5. Molits Ká r oly Baja 1935. XII. 1. - - -

6. P or kolá b G yör gy Pápa 1926. VII. 1. - - -
7. Ber kes J ózsef Kíélegvháza 1932. VI. 1. - - -

8. Rávai János Cinkóta 1925. II. 15. - - -

9. I J a chimczyk La jos Nyíregyháza 1924. VIlI. 15. - - -

10. Reményl F er enc Kőszeg 11926. IX. 1. - -
1

-FEDCBA
ll. Na gy J ózsef Györ 1930. II. 9. - - -

dj Kisegítő s z o l g á k.

1. F öldes J ózsef Bp. II. ker. 1923. IX. 1. - - -

2. Ka skovits Anta l Győr 1924. VII. 1. - - -

3. Sza ká cs J á nos Győr 1925. VII. 1. - - -
4. La czi La jos Jászberény 1925. XI. 12. - - -
5. Má té F er enc Baja 1928. IX. 1. - - -
6. Wa lter Ar nold Cinkota 1928. XII. 1. - - -
7. C sikós-Na gy La jos Bp. 1. ker. 1935. XII. 1. - - -

8. H or vá th J á nos Cinkota 1936. X. 1. - - -
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H R E K

A debreceni reí. tanitóképző-intézet ú j igazgatója. - Az egyházi fö-
hatóság a debreceni re!. tanltóképzö : igazgatójáulrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATör ök Tibor debreceni'
ref. Ieán ygimnáziumi tanárt választotta meg. Az, új i~azgató egy évig a'
baseli egyetemen is tanult, s tanári' oklevelen kívűl lelkészi óklev~let is'
szerzett. Mint cserkésztiszt a cserkészet terén is hasznos szeigálatot tett.
Igazg.atói állását 1938. január elsején foglalj.a el. . ,

Kinevezés. - A kőzokt. miruisztcr F oga ssy Ödön Iőisko lához beosztott :
,tanítóképző-intézeti tanárt a vkéz imunkáca (szlőjd] az Orsz. Polgári Iskolai
Tanárvizsgáló Bizottság tagjává az 1933-34. tanévtől kezdődő 5 é ves idő-
tartam hátralevő idejére kinevezte.' ,

Áthelyezés. - A budapesti tankerület kir. főigazgatója Ka tona Margit
tanárt a budapesti áll. óvónőképző-intézettől a II. ker. áll. tanítónőképzö-"
intézethez, dr . D a da yné dr . Egá n Ilona tanárt a II. ker. áll. tanítónőképző-'
intézettől az áll. óvónőképző-intézethez áthelyezte, Szemkő .Iúlda II. ker.'
áll. tanítónöképzö-íntézeti testnevelő tanárt pedig a testnevelésnek ·az áll.
óvónöképzőben heti 12 órában való tanításával megbízta.

Igazgatóváltozás a győri áll. tanítónőképzőben. - Aközok. mirrisz ter
a győri áll. tanítónöképző-intézet igazgatói teendőinek el látásával Ta ná cs

Imre tanárt, az internátus vezetésével Sher sil 'Mária köztartásvezetö tanárt
bízta meg. .

Tanári alkalmazás. - A közokt. miniszler G a já r i Mihály okI. tanító-
képző-int. tanárt a nyiregyházi áll. tanítóképző-intézetnél óradíj as helyettes'
tanári rninöségben alkalmazta. - Itt helyesbítjük előző számunkban kőzölt
hasonló hírünket. E szerint Ar a ny Lajos kartársunkat a közokt rninisz ter
nem a bajai, hanem a k iskúnfél egvházai tanítóképzőnél alkalmazta.

Nyugdíjazás. - A közokt. miniszter Ber ényi Irén győri ál.!. tanítónő-.
képző-intézeti igazgatót saját kérelmére f. évi november hó elsejétől kezdve
nyugalomba helyezte. A nyugalomba vonuló igazgatót az az őszinte kíván-
ságunk kíséri, hogya jól megérdemelt nyugalmat hosszú éveken keresztül
jó egészségben élvezhesse!

Személyí hírek, előadások. - Mester há zy Jenő a Rádió Mit n é z-'
z ü nkm eg? c. előadáss-orozatában nov. 13-ánaz Országos, Levéltárat és
emlékeit ismertette. - A debreceni Szülők Iskolájában a tél folyamán a:
tanítóképzői tanár-ok közül előadást fognak tartani dr . Ver ess István A diá -'

kok ér zelmi vilá ga . Szemes Károly Szor ga lomr a és kita r tá sr a va ló nevelés

és dr . Zombor Zoltán A tehetség kér dése címen. - Mester há zy Jenő a
népművelési bizottság rendezésében nov. 20-án az egyetem ásványtani inté-'
zetében a párizsi világkiállitásról vetített képekkel kísért előadást tartott.

Irodalmi szemle, - Dr. Zombor Zoltán: Az exper imentá lis lélekta n
szer epe az elméleti peda gógia kia la kulá sá ba n (Protestáns Tanügyí Szemle,
XI. évf. 7. sz.] - Váradi József: Széchenyi-ifjúsá gunk a Szent Istvá n-év-

ben (Széchenyi Ifjúság, 1937, nov.] - Drozdy Gyula: Mér egetés a 10 kör é-
ben. Ttási tervezet [Néptanítók Lapja, 70. évf. 22. sz.).

Míntaóvónői vizsgálatok. - Az állami óvónőképző-intézetben szept.
és okt. hónapban Ba lá zs Béla tanűgyi főtanácsos elnöklete alatt mintaóvó-
női vizsgálatokat tartottak. A vizsgálatokra 13 óvónő jelentkezett. A je-
lentkezők kőzűl a tanker. kir. főigazgatóság tizet bocsátott vizsgálatra.
Vizsgálatot tettek nyolcan, visszaléptek ketten. Mintaóvónöí képesítést
kaptak: Va r ga Ilona nagykörösí közs., D a niel G yulá né P la nn Gizella pest-
szentlördnci áll. és dr . La dá nyi Ár pá dné Na gy Erzsébet újpesti közs. óvónő.
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Mind a hárman a budapesti áll. óvónőképző-intézet gyakorlóóvodájában és
napközi otthonában kapnak majd mintaóvónöi alkalmazást.

Iskolatársak Szövetsége a szegedi rk. tanítóképzőben. - A szegedi
kir, kat. tanítóképzőben megalakult az Iskolatársak Szővetsége. Az inté-
zetböl kikerült tanítók ilyen bekapcsolása az intézet életébe nemcsak az
összetartozás érzését tartja ébren, de a tanítóképzés rnindenoldalú érdekeit
is szolgálja, A megalakult Szővetség diszelnökévé dr.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABecker Vendeit, az
intézet tevékeny igazgatóját, tb. elnökévé Str a ub Ferenc tanárt, titkárává
pedig G a á l Géza gyakorlóisk. tanitót választották.

Az ískolaűgyí folyóiratok szerkesztőinek összejövetelei. - A 'kűlön-
bözö iskolaíajták, tanár-tanítóegyesületek közlőnyeinek szerk esztőit dr. P in-IHGFEDCBA
t é r Jenő tanker. kir. Iőigazgató nov. 12-énértekezlehe hívta össze. Az
értekezlet elhatározta, hogya magyar nyelvhelyességre az egyesületi köz-
lönyök, neveléstud. folyóiratok fokozottabb figyelmet fognak fordítani, mint
eddig. Az egymás kölcsőnös megismerése és támogatása, a kartársi együtt-
érzés fokozása érdekében pedig az értekezlet kimondotta, hogy a szerkesz-
tök minden hónap második péntekjén az Erzsébet-kávéházban jönnek ösz-
sze. Nem esett szó róla, de azt hisszük, hogy ezeken az összejöveteleken
az egyesülelek más tisztviselőit is, szívesen látják.

Hangverseny. - A tanítóképző-intézetek hangversenyének sorát ez-
idén a győri álL tanítóriőképzö nyitotta meg. Hangversenyet nov. ll-én a
györi kultúrház nagytermében tartotta. A jövedelem a Iétesitendő hősi emlék-
mü cél-ját ésa szegénysoreú tanulők segélyezését szolgálta. A müsoron Bach,
Liszt, Chopin, Beethoven, Dohnányi rnűvei mellett Bartók, Kodály és Hal-
mos Lász ló énekkari darabjai szer epeltek. A hangversenyról a helyi saj tó
nagy elismeréssel Írt. Az érdem Kiss György intézeti zenetanárt illeti, aki
mint zongoraművész is értékes eikert aratott.

Gyógypedagógiai tanárok tanítói oklevele. - Agyógypedagó,g,iai ta-
nárok egy része kőzéisk, érettségi bizonyítvány alapján végezte a gyógy-
ped. tanárképzőt és szerezte meg tanári olelevelét. Megtörtént eset tájé-
koztat arról, hogy az ilyenek hogyan szerezhetik meg a tanítói ok levelet.
A tanítóképző I-IV. osztályának anyagábó l különbözeti vizsgálatot kell
tenniök. Ennek tárgyai a gazdasági .ismeretek, a közgazdaságtan, az ének-
zene, a kézimunka, a földrajz IV. osztályú anyaga és a szerves kémia.
Az V. osztályt rendes úton kell elvégezniök, s utána valamennyi írásbeli,
szóbeli és gyakorlati tár,gyra kiterjedő tanítóképesítő vizsgálatot tenniök.
Tanítói oklevelükbe a test-élettani és a lélektani osztályzatot tanári okle-
velükböl, a német nyelv, természetrajz, fizika, egészságtan, rajz osztály-
zatait érettségi bizonyítványukból, végül a testgyakorlás osz tá lyza tát a gim-
názium VIlI. o. bizonyítványábó l kell átvenni.

Előadások a neveléstudomány köréből a magyar egyetemeken az
1937-38. isk. év első felében (zárójelben a heti órák száma). A j Abu d a-
'p e s tit u dom á nye gye te m hittudományi karán: Kühá r Flóris mt.:
Neveléstan (2); bőlcsászettudományi karán: Br undenstein Béla br.: Lélek-
tani gyakorlatok (1), Lélektani proszeminárdum (H. Schiller Pál vezetésé-
vel, 1), P r ohá szka Lajos: Az 'erkölcsi nevelés kérdései (2), Pedagógiai irá-
nyok és mozgalmak ,avilágh~ború óta (2), Pedagógiai szeminárium (gya-
korlatok a nevelésszociológia köréböl, 2), Pedagógiai proszerninár ium (Fa-
ragó László vezetésével, 1). D éká ny István c. rk. 1.: A történelmi kultúra
útja (középiskolai történelemtanítás, 2). Bogná r Cecil rnt.: A nevelő hatás
lélektani vizsgálata (2). Loczka Alajos mt.: A kémia középiskolai anyaga
(2), A kémia tanításának módszertana (2). H. Schiller Pál mt.: Lélektani
irodalom (1). Rybá r István: Bevezetés a (fizikai) előadási kísérletezésbe
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(3).rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABj A b u d a p e stZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Mű.egyetemen Imr e Sándor: Szakiskolai
neveléstan (2), A neveléstörténet Iöirányai (2), Az iskolai élet két ol-
dala (1), A nevelés alakjai [szeminániurn, 2). Vincze Frigyes mt.: Szakok-
tatásunk mult ja és jelene (2). Sza ká ll Zsigmond mt.: Bevezetés a gazda-
ságföldrajz didaktlkáj ába (1). CIHGFEDCBAj A d e b r e c eni egyetern bölcsészettu-
dományi karán Mitr ovics Gyula: Nemzetnevelés (3), Az' újkori nevelés (2),
Pedagógiai szemináriumi gyakodatok (2), Lélektani gyakorlatok (2). Ka r á -

csony Sándor mt.: Technikai és gazda.sá,gi nevelés az iskolában (2). H a n-

kiss János: A francia irodalom tanítása a középiskolában (2). G yula i Zol-
tán: Bevezelés a [fizikai] előadási kísérletezésbe (2). D j A p é cs i egye-
tem bölcsészettudományi karán Bogná r Cecil: Altalános [emeleti] peda-
gógia (2), Neveléstőrténet 1. Ókor (2), Pedagógiai gyakorlatok (2). Ba r a n-,

ka y Lajos mt.: A kőzoktatásűgy fejlődése hazánkhan (2). E j A s z e g e di
egyetem bölcsészet-, nyelv- és történeUudományi karán Mester János: Lé-
lektan, 1. r. (2). Vá r konyi Hildebrand: Részletes mödszertan (2), Nevelés-
történet, V. r. (2), Pedagógiad lélektan (1), Pedagógiai gyakorlatok (2).
Tetta ma nti BéLa mt.: A nevelésen való elmé lkedés főbb irányai: történelmi
áttekintés (2). Boda István mt.: Személyiségfejlesztés (2). Mészöly Gedeon:
Leíró magyar nyelvtan és tanítása módja (2). Sik Sándor: A vers-olvasás
tudománya és művészete (1). A matematikai és természettudományi karon
Sz. Na gy Gyula c. rk. t.: A középiskolai matematikai oktatás módszertaní
megbeszé lése (2). F r öhlich Pál: Bevezetés a (fizikai) előadási kísérlete-
zésbe (2). Kiss Árpád: Bevezetés a (kémiai) előadási kísér letezésbe (2).

Egyetemi pályatételek a neveléstudomány kőréből. A buda pesti egye-
tem bölcsészettudományi karán: Az élmény íogalma az újabb pedagógiá-
ban: a debr eceni egyetem ref. hittudományi karán (újból kitűzve) : A val-
laspedagógia legúj.abb fejlődésa a németnyelvű protestantizmus körében
( tQOO-1936), a bölcsészettudományi karon: A matematikai inteliigencía
pedagógiai vonatkozásai, továbbá (újból kitűzve}: A francia nyelv és iro-
dalom oktatása Debrecen és a Tiszántúl iskoláiban: a szegedi egyetem ből-
csészettudornányi karán: A lélektani tesztek szerepe az elemi és középfokú
oktatásban és nevelésben.

Gárdonyi Géza arcképe. - Az Orsz. Gárdonyi Társaség 62/42 cm
nagyságban Prihoda Istvén ,festőművés·szel elkészíttette Gárdonyi Géza arc-
képét (rézkarc). Az arcképet .egyesüI.etek, tanári testületek. iskolák 4.50
pengőért szerezhetik meg. A megrendeléseket az Orsz. Gárdonyi Társaság
elnökségéhez (Bp. IV., Magyar-u. 38) kell kűldeni.

A zsámbéki rk. tanítóképző ú j épületrészének megáldása. - A Ke-
resz tes Nővérek vezetése alatt álló róm. kat. tanítónöképzö-irrtézeí lélek-
emelő űnnepélyt rendezett nov. 19-·én az intézet új épületszárnyának
megáldása alkalmából. Az ünnepség a kápolnában ünnepélyes szentmisével
kezdődött. Majd dr. C súcs István prépost-kanonok, egyházmegyei íötan-
felügyelő megáldotta az új épületszárnyat. Ebben az új épűletrészben nagy-
méretű és mintaszerű úszórnedence, tornaterem és rajzterem nyert elhelye-
zést. Istentisztelet után a nagyszámú közönség a zárda zenetermébe vonult,
ahol C a lliga r is Ferenc egyházi karnagy vezénylete alatt a következő mű-
sorban gyönyörködhetett: 1. Kodály: A 150. genfi zsoltár. 3. sz.: 2. Kö-
szőntő. Mondta C a lliga r is Mária V. éves növendék: 3. ünnepi beszédet
mondott Ü r ge Márton: 4. Liszt M.agyar ű n ne p i dal 3 sz.: 5. Liszt
Ro ha min d u 1ó. Zongora 8 kezes. Előadta az intézet négy IV. é. nő-
vendéke: 6.. a) Harmat K ih ajt ott am 3 sz., b) Demény L e á n y dal
4.sz., c) Demény Lám megmondtam 4 sz.: 7«Ó : a) Kern Ej haj,
gyöngyvirág, b) Bartók Nem m e s s z e van ide, c) Kodály
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:Gereneséri uteil;d) Kodály: Törik már a réteket. Éne-
.kelterqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH or vá th Erzsébet V. é. n. 8. a) Jaj d e s z é p e n m u z s ik á l-
.n ak, 3 sz. kanon, b) Száraz tónak nedves partj án 4 sz. nép-
.dal, e) É n ;vagyo k aki oskun s ági f i 2. sz. népdal, d) Kodály A
.m agyar o k ho z, 4 sz. kánon; 9. Mécs L. Az Istennek nincs á r nyéka .

Szavalókar. vezette Kresz Margit IV. é. n.; 10. a) Bárdos Áld ott Sze ntZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.L s t v á n 3 sz. a capel la, h) Kozáky Nagy magyar télben, 3 sz.
.zong. kísérettel; 11. Egressy Szó z a t. A magassztnvonalú hangverseny
után díszebéd volt, mely barátságos hangulatban a késő délutáni ó rákig
,együtt tartotta a meghívott közönséget. Részt vettek az ünnepségen Keme-

-nes Illés tankerületi kir. föigazgató, Ba r a bá s Tibor c. igazgató, az egyház-
-megye szárnos tagja, valamint a kőz.igazgatási élet vezetői ésa környéki
földbirtokos családok. A budapesti VII. ker. és a cinkotai áll. tanítónő-
képzök is képviseltették magukat a szépen sikerült űnnepségeri.

Pótlás. - Folyóiratunk elözö számában az egvesületi taggyülésről szóló
besaámo lónkbó l 'v·életlen folytán kimaradt dr. J uhá sz Béla kartársunk fel-
szólalása. A tanítói hivatás óráiról szó ló előadást kővetö vitában szólalt
fel. Kiemelte, 'hogy ezeknek az óráknak a sikere azon fordul meg, hogy
'azokon minél többet tudjunk meg a nővendékr öl. Ennek birtokában tehetjük
'valóban egyénivé nevelesünket. Eszméltetni kell növendékeinket arra is, hogy
'tanítókorukban nekik is ilyen módon kell Iorrnálniok a rájuk bízott gyer-
mekek lelkét.

Doktorráavatás. - F ia la Endre jászberényi áll. tanítóképző-intézeti
tanárt, november hó 12-én a szegedi Ferenc József-Tudományegyetem böl-
csészet-, nyelv- és történettudományi karán az egyetemes történetből mint
Iötárgyból, a magyar történelemból és magyar irodalom történetből mint
melléktárgyakoó l summa cum laude doktorrá avatták. Ő az őtödik okl.
tanítóképző-intézeti tanár, akit érettségi vizsgálat nélkül avattak doktorrá.

Az áll. óvónöképzö ú j címe. - A közokt. miniszter megengedte, hogy
a budapesti áll. óvónőképző-intézet címében Brunszvik Teréz grófnő nevét
viselhesse. Ennek megfelelően az intézet címe a jövőben "magyar kir. áll.
Brunszvik Teréz kisdedóvónőképző-intézet".

Nyugtázás. - Egyesületi tagdíjat fizettek az 1935. év 1. és II. fe-
lére Szemerédi János és Brunovszky Rezső, az 1936. év 1. és II. felére
Grész Jenő, az 1937.IHGFEDCBAe v 1. és II. felére Balázs Béla, II. felére Szabo Ká-

" r olv, .az 1938. év 1. és II. felére a budapesti VII. ker. áll. tanítónőképző-
intézet: végül Molnár Oszkár 10.24 P-t. - Budapest, 1937. nov. 22.
F r igyes Béla pénztáros.

A szerkesztő az egyes lapszámokat mindenkor az előző hónap huszadikán
zárja le!

Felelős szerkesztő és kiadó: Molnar Oszkár.
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