
Egy népművelő és pedagógus 1919-ben

Adalékok Csikós József népművelői tevékenységéhez

A proletárdiktatúra kikiáltását követő napon, 1919. március 22-én délután Török-
szentmiklóson a piactéren népgyűlést tartottak.

Csikós József megnyitó beszéde után dr. Garami Iván a következőket mondta:
„Most jövök Szolnokról, Pesten kitört a munkás-forradalom. A főispán székében egy mun-
kás testvérünk ül. Ez a nap a legfényesebb nap a munkásság történetében. Minden hata-
lom a ti kezetekben van letéve."

,,„-, Ez a dicső korszak országosan 133 napig, a Tiszai közép járásban alig öt hétig tar-
Jtptt. Mégis, aki ezt a. korszakot tanulmányozza, a legnagyobb elismeréssel adózik

—• egyrészt a határtalan lelkesedést és az igaz ügybe vetett bizalmat,
— másrészt azt a gyorsaságot, határozottságot látva, amellyel minden területen hoz-

záfogtak a szervező munkához.
A Szolnoki Állami Levéltárban Csikós József életpályáját kutatva bukkantam erre

az anyagra, amelyet azért teszünk közzé, mert úgy érezzük, hogy kultúrpolitikai tekintet-
ben a megye határain kívül is bizonyítja, hogy az országos intézkedések ezekben a napokban
milyen gyorsan jutottak le a járásokig, községekig, illetve milyen önállóan, központi ren-
delkezésekre sem várva fogtak hozzá sokrétű munkájukhoz a helyi szervek.

Lapozzuk fel ennek az időszaknak a Tiszai közép járásra és Törökszentmiklósra
vonatkozó krónikáját, és nézzük meg néhány helyi dokumentum alapján, hogyan szorgal-
mazták a kulturális élet megindítását!

1919. ÁPRILIS h
Tanítók Szakszervezete Helyi Csoportja

A forradalmi kormányzótanács 2186/KTE VXII1. sz. rendelete különböző tanfolyamok
szervezését rendelte el a munkás proletártestvérek szellemi öntudatának kifejlesztésére.

Addig is, míg rendelkezés érkezik a munkásképző tanfolyamok irányát és kereteit
illetően, már most szükségesnek tartom nyilvántartásba venni azon tanerők névsorát, akik
akár közismereti, akár szociális irányú oktatásra a szervezeti tanfolyamok keretében önként
vállalkozni hajlandók, s a rajok háruló fontos megbízatást kellően betölteni képesek.

Szíveskedjék azért a jelentkezőket összeírva javaslatot tenni aziránt is, hogy a szakcso-
port milyen tanfolyamokat hol és milyen időközökben tart célszerűnek rendezni-

Hangsúlyoznom kell, hogy az oktatásnak e tanfolyamokon az új társadalmi rendnek
megfelelő szellemben kell folynia-

Törökszentmiklós, 1919. ápr. 1.
Csikós s. k.

s- tanfelügyelő

1919. ÁPRILIS 1.
Tanítók Szakszervezete Helyi Csoport Elnöksége

Törökszentmiklós
A Forradalmi Kormányzótanács f. évi 2206/KTE XXII. sz. rendelete értelmében a

volt nem állami tanítóknak társadalmi felfogásukat, ismereteiket bizonyító vizsgát lévén
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köteles tenni, kérem a T. Vezetőséget sürgősen intézkedjék, hogy a csoport keretében olyan
előadások, felolvasások tartassanak, melyek alkalmasak arra, hogy a tanító elvtársak vi-
lágnézete, felfogása az új szociális kommunista államrendet illetőleg kialakulhasson, s
mindazokat az ismereteket megszerezhessék, melyekre az újkor tanítójának szüksége van,
hogy a fizikai proletár-munkás testvérek előtt igazán képzett és meggyőződéses szellemi
vezetők lehessenek-

Legalkalmasabb erre ún. vitadélutánok rendezése, ahol az előadott tárgyhoz meg-
jegyzéseit, észrevételeit minden jelenlevő szabadon megtehesse, s az így meginduló disputa
eredményekép alakulhasson ki a szilárd meggyőződés, amely a világ proletár tömegei szo-
lidaritásának képezik megingathatatlan alapját-

Felolvasásra, vagy szabad előadásban ismertetésre különösen alkalmas Marx Kom-
munista Kiáltványa, Engels: A kommunizmus alapelvei, vagy Bucharin: A gyakorlati kom-
munizmust ismertető munkája és sok más szakmunka. Mindezek kaphatók a helybeli
könyvkereskedésben (Klein Gyula féle házban).

Kérem a tett intézkedésről és a legközelebb talán már vasárnap délután közgyűlés
keretében megtartandó vitadélután tárgysorozatáról jelentést hozzám beküldeni; valamint
a szomszéd községek tantestületeit értesíteni.

Törökszentmiklós, 1919. április 1-
Proletár üdvözlettel:

Csikós s. fc.
s. tanfelügyelő

Érdemes összehasonlításként közölni a szabadiskolák szervezéséről szóló országos
utasítást, s majd ennek alapján vizsgálni, hogyan realizálódott a helyi viszonyok ismere-
tiben a központi elképzelés.,

AZ ORSZÁGOS ISMERETTERJESZTŐ BIZOTTSÁG MUNKÁS SZABAD-
ISKOLÁJA

Az Országos Ismeretterjesztő Bizottság Munkás Szabadiskoláinak célja a minden-
kori helyi viszonyoknak megfelelő, állandó jellegű iskolákkal alkalmat adni a munkások-
nak, hogy bármilyen irányú tudásbeli igényüket rendszeres oktatással kielégíthessék.

A szabadiskolák általában négy tagozattal állíttatnak fel:
1- ANALFABÉTA TANFOLYAM. Tartama 10 hét, hetenként háromszor két óra-

Módszer tekintetében az irvaolvasás, vagy a felnőttek oktatásánál bevált Gábel-féle rend-
szer alkalmazása ajánlatos. Ez utóbbihoz szükséges könyvek és falitáblák a Központtól igé-
nyelendők. Az analfabéta tanfolyam könyv és írószer szükségletét a Bizottság fedezi.

2. ELEMI ISMERETEK. Tartama 12 hét, hetenként háromszor 2 óra. Tananyag:
Szépírás, helyesírás, fogalmazás (2 óra), gyakorlati számtan, mértan (2 óra), általános föld-
rajzi ismeretek a társadalom történetének rövid ismertetésével (2 óra).

3. ÁLTALÁNOS ISMERETEK. Tartama 12 hét, hetenként háromszor 2 óra. Tan-
anyag: egészségügyi ismeretek (az ember szervezete általában), családi higiéné, műhelyi
hygiéne, az ipari betegségek, védekezés a fertőző betegségek ellen, baleset elhárítás, ön-
segély és elsősegély (heti 2 óra). Altalános közgazdasági, jogi és közigazgatási ismeretek
történettudományi alapon, különös tekintettel a Tanácsköztársaság intézményeire (2 órai-
Művelődéstörténeti, művészettörténeti előadások, gyakorlati kémia és fizika, vagy nyelvek
(heti 2, illetve 3 óra). Ez utóbbiakból a hallgató szabadon választhat-

4. ÜZEMVITELI SZAKTANFOLYAM. Tartama kétszer 16 hét, kötelező heti 8 óra.
A hallgatók szakmák szerint csoportosíttatnak. Tananyag: Általános üzemviteli ismeretek-
Könyvelés, levelezés és számtan, heti 4 óra- Az anyagot a munka egységes menete érdeké-
ben egyazon előadó tanítja. A faiparban, vasiparban és egyáltalán mindenütt, ahol különös
technikai előismeretek igényelteinek, az üzem szaktárgy oktatását 4, vagy 6 héten át egy
műszaki egyén szakmabeli előadása készíti elő. A kereskedelmi szaktanító ezen előadáso-
kon jelen van és a hallgatókkal együtt elsajátítja azt a tárgyi tudást, melynek alapján
szaktárgyát az üzem gyakorlati követelményeinek megfelelően dolgozhatja fel. így pl. a
vasiparnál az előzőleg átvett vasipari kalkuláció anyagismeret anyagából kiindulva, felépíti
egy kisebb, azután egy nagyobb üzem egész ügykezelését. Idetartozik az üzem vezetésé-
nek gyakorlati példákon való kiépítése.
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ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK (Heti 2 óra)
Az ember szervezete általában, családi higiéné, műhelyi higiéné, az ipari betegségek,

védekezés a fertőző betegségek ellen, baleset elhárítás, önsegély és elsősegély, ugyanolyan
terjedelemben, mint az általános ismeretek tanfolyamán.

Altalános közgazdasági, jogi és közigazgatási ismeretek történelmi alapon, heti 2—
2 óra, különös tekintettel a szovjet állam berendezésére, a kormányzótanácsi és népbiztosi
rendeletek magyarázatával kapcsolatban.

Az üzemviteli szaktanfolyamokat heti 3 órás szépírás, helyesírás, fogalmazási, nyelvi
gyorsírás és egyéb szaktanfolyamok egészíthetik ki. (Élelmiszer-kémia, v egy vizsgálati el-
járások, varró és szabászati szaktanfolyamok stb.). Ezek a tanfolyamok nem kötelezők, min-
denkor a helyi viszonyoknak megfelelően állítandók be.

Az üzemi szaktanfolyamoknak célja nem az, hogy jó szakmunkásból rossz könyve-
lőt képezzen, hanem, hogy minél nagyobb tömegű szakmunkásnak adja meg a lehetőségei
arra ,hogy befolyást nyervén a nagy üzemek vezetésére, ezen jogot oly szaktudással gya-
korolja, hogy a munkaközösség harmonikus együttműködését a termelés eredményessége
tekintetében előnyösen befolyásolja. A kommunizáció és az üzem koncentráció nem zárja
ki bizonyos kisipari üzemek további fönnmaradását, fontos azonban, hogy a kisiparos a fej-
lődöttebb gazdasági rendszerbe tökéletesebb hidassal és az egyetemes termelési rend át-
tekintő ismeretébe kapcsoltassék be-

A SZABADISKOLA SZERVEZETE

Az Országos Ismeretterjesztő Bizottság Helyi Csoportja elhatározza a szabadiskola
megnyitását. A vázolt általános szempontoknak megfelelően, de mindenkor a helyi vi-
szonyokhoz alkalmazkodva oktatási programot dolgoz ki. Az Országos Ismeretterjesztő Bi-
zottság Helyi Csoportja által megbízott tanító, vagy műszaki egyén az iskola vezetője. Az
iskola vezetője megszervezi a tantestületet, melynek névsorát tanítási megbízatás kvi.dás
végett a Bizottságnak bemutatja. Az előadások helye egy erre a célra igénybe vett iskola,
vagy más épület, mely mint az Országos Ismeretterjesztő Bizottság szabadiskolája szerepel-
A tanfolyamok vezetője a munkás előadások idejét mindenkor az iskolában folyó tanítá-
sokkal egyezteti össze. A beiratások mindenkor magában a szabadiskolában, pártgyűlésen,
vagy a szakszervezeti összejöveteleken a helyi sajtóban előre hirdetett időben történik-
Tanfolyamonként az illető tárgy természetének megfelelően 20—60 hallgató vehető fel. Ki-
vétel az analfabéta tanfolyam, melyet már kevesebb számú jelentkezőnek is tartunk. Az
iskola ünnepélyes formában nyílik meg, mely alkalmat ad annak kifejtésére, hogy a kiala-
kuló gazdasági rendben az egyén és egyetemesség szempontjából milyen rendkivüli hord-
ereje van a tudásnak, hogy minden embernek, aki iskolánkból kikerül, a mxmkás kultúra
agitátorává kell lenni.

Az iskola vezetője a tanítási időben állandóan az iskolában tartózkodik. Köteles-
sége az iskola vezetésével kapcsolatban az összes teendők elvégzése. Minden előadó
óránként egy előadóívet tölt ki, melyet az iskola vezetőjének ad le, aki ezeket össze-
gyűjti és ellenjegyezve havonként beterjeszti az Országos Ismeretterjesztő Bizottság helyi
csoportjának, mely ennek alapján utalványozza az előadói díjakat- Az iskola vezetőjének
kötelesiége oly esetben, ha a tanító nem jelenik meg, összevonás vagy helyettesítéssel
a tanítás folytonosságát biztosítani. Az iskolavezető ilyenkor szintén előadó-ívet tóit ki
és óradíjban részesüli

A szabadiskola vezetője az Országos Ismeretterjesztő Eizotlság helyi csoportjának
bevonásával minden hónap végén módszeres értekezletet tart, melyen a tapasztaltakat
megbeszélik, a munkáspedagógiai észrevételeket jegyzőkönyvbe veszik, s a vezető a jegy-
zőkönyv egy másodpéldányát az Országos Ismeretterjesztő Bizottságnak Budapestre továb-
bítja. Ezen jegyzőkönyvnek kapcsán közlendők mindazon esetleges kívánságok, melyek
a szabadiskola ügyében felmerülnek.

A szabadiskola vezetői 200 tanuló után havonként 400 koronát, 200 tanulótól 400
tanulóig 500 koronát, 400 tanulótól 600 tanulóig 600 koronát kapnak- Az előadó óradija
15 koronában van megállapítva. Fűtésért, világításért az Országos Ismeretterjesztő Bizott-
ság csak abban az esetben fizet, ha a különleges helyi viszonyoknál fogva e tárgyban
előzőleg megkerestetett. A takarításért az itteni kollektív szerződések szerint a bizottság
4 teremig havi 150 korona külön pótlékot utalványoz a mindenkori takarítóknak.

Minden tanfolyamról, melyet a munkások rendszeresen látogatnak, az OIB láto-
gatási bizonyítványt fog adni.
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1919. ÁPRILIS 12.
KULTURPROGRAM

Törökszentmiklós és a Tiszai közép járás részére

I- ANALFABÉTA TANFOLYAMOK: Felnőttek és iskolaköteles koron felüli ser-
dülők részére elemi iskolai óraadó tanítók bevonásával munkaidőn kívül a lehető legrövi-
debb naponkénti időközben húszas csoportokban.

Tárgy: írás, olvasás, számolás, szocializmus ismerete-

11. ELEMI ISMERETEK: Írni, olvasni tudó serdülők és felnőttek részére közlő
tanfolyam elemi iskolai tanítók bevonásával munkaidőn kívül, lehetőleg hetenként kétszer
a jelentkezők számához képest és e szerint csoportosítva, hogy milyen tárgyat kívánnak
tanulni.

Tárgyai: írás, olvasási, fogalmazási gyakorlatok, számolás, kultúrtörténelmi,
földrajzi, természettudományi, természettant, mérési ismeretek az elemi iskolai tárgy-
köröknek megfelelően.

Szocializmus ismeretek. Közgazdaság- Kommunizmus.
Gyakorlati gazdaságból egyelőre: kertészet, gyümölcstermelés-
Ili. ÁLTALÁNOS ISMERETEK: Tanítása azok részére, kik elemi iskolát, vagy

más elemi iskola fölött állott alsófokú iskolát végeztek tanítók és szakemberek bevonásával.
Ezeken a tanfolyamokon részt vesznek ifjúmunkások is.

Időköz: lehetőleg hetenként kétszer a jelentkezők számához képest 30-as
csoportokban.

Tárgyai: szocializmus ismeretek, párt- és szakszervezet, s ezekkel összefüggő
kérdések-

Gazdasági ismeretek: A gazdasági élet fejlődése (család, törzs, állam)
A szocializmus fogalma, a szocializmus története az ókortól a mai napig. Munka és töke,
szegény és gazdag; Munkás és munkáltató, munkabér- Munkásmozgalmak. Marx és
tanítása. A kommunizmus, a vallás és az állam. Termelés és fogyasztási szövetkezetek.

A Tanácsköztársaság. (Ez az anyag mindenik kurzuson ismertetendő.)Gyakorlati gaz-
daságtan: kertészet, gyümölcstermelés (gyakorlótér: ismétlő iskola telepe) baromfitenyésztés.

Művelődés történet: Ókortól a mai napig- Reformátorok. Felfedezések,
irodalom, művészet (költészet, stilisztika, festészet, építés, szobrászat stb-) elméletben
nagy vonásokban. Rhetorika.

Természettan a gyakorlatban: gépek, gőzgépek, villamosság és alkal-
mazása gyári és más termelési üzemek- Találmányok. Természetbeni jelenségek.

Földrajz: a gazdasági és kulturális viszonyokra tekintettel a munka és ter-
melés szempontjából-

Csillagászat: A föld, naprendszer, időszámítás, hold és napfogyatkozás.
Bolygók, üstökösök. Csillagászati jelenségek.

Egészségtan: Tisztaság, munka, étel, ital, pihenés, szórakozás; lakás, ruházat,
testedzés és testápolás. Nemi élet, nemi betegségek.
Betegségek, azok megelőzése és gyógyítása- Fürdők, üdülők, kórházak-

E lő adó k : Tanítók, szakemberek. (Ez a tárgy minden kurzuson előadandó.)

IV. KULTÜRELÖADÁSOK: Fizikai és szellemi munkások részére, kik általános
ismeretek terén oly fokon állanak, hogy tudományos elméleti fejtegetéseket az előadás
nyomán megérteni és ezt megbírálni képesek, tehát az intelligens dolgozók részére a
szocializmus és aktuális szociális kérdések körében.

Ezen előadásokat vitaestéknek tervezem, ahol Marx, Engels, Lassalle, Bebel, Tol-
szloj, Bucharín, Kautsky stb. tételei kerülnek előadás és megvitatás alá. Célja a szociális
ismeretek minél szélesebb körben minél alaposabb ismertetése, terjesztése és megerősítése-

Előadók: Tanítók és szakembereké

ÜZEMVITELI SZAKTANFOLYAM: Olyan szakmunkások részére, kiknek az üzemi
termelésben az üzemvezetéshez szükséges ismeretekre van szüksége.

Időköz: csoportonként a lehetőséghez képest, de hetenként egyszer. A hallgatók
szakok szerint csoportosítandók. Egy csoport legalább 10 hallgató-
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tárgyai: 1- Termelés, fogyasztás, forgalom, érték stb. fogalmak ismertetése.
11. számla, leltár stb. Üzenn ügyiritok és könyvek ismertetése. III. levelezés, áruismeret,
egyszerű és kettős könyvvitel.

Előadók: Szakemberek.

PROLETÁR ÉNEK- ES ZENEKAROK SZERVEZÉSE: Proletárszínház hetenként
kétszer-

Elő a dók , vezetők: Szakemberek.

VII. NYILVÁNOS MUNKASKÖNYVTAR: A helyi kaszinói könyviárak összesíté-
séből és ajándékmüvekböl kiselejtezve természetesen mindazt, ami szocialista szempontból
közolvasmányul közre nem adható-

A könyvtár a közoktatásügyi politikai megbízott ellenőrzése, s egy könyviáros
vezetése alatt egész vasárnapon át minden proletárnak rendelkezésre áll.

Proletár üdvözlettel:
Csikós s. fc.

városi és járási közokt- pol. megbízott

Ezt a kultúrprogramot minden község munkástanácsának és tanítójának meg-
küldték, s kérték ? program megvalósítását.

Ötven év távlatából is a legnagyobb elismeréssel állapíthatjuk meg a következőket:
— a helyileg készített program nem másolja a központi anyagot, hanem a téma

fontosságának megfelelően részletesen kidolgozza a helyi viszonyokra alkalmazva,
— hogyan igyekeztek az akkor új korszerű ismereteket népszerűsíteni,

az elvont előadások helyett,
—• hogyan törekedtek az elvont előadások helyett „a napi élet" gyakorlati példáiból

szemléltető anyagot venni, s ezáltal „életközeibe" vinni az előadás anyagát,
— hogyan akarták biztosítani a sablonosság helyett a változatos, vonzó, sokrétű

programot, akkori értelemben vett korszerű ismeretterjesztést.
— a diafilmeknél pedig egyrészt azt érdemes megfigyelni — a címek alapján — ma

is nyugodtan használhatnánk belőlük, másrészt azt a tényt is mutatják, hogy nem-
csak előadást tartottak, hanem „korszerű" szemléltetést is alkamaztak.

1919. ÁPRILIS 14.

Tanítótestület

A folyó hó 12-én tartott városi és járási munkástanácsülésen az ott ismertetelt
kultúrprogramot egyhangúlag elfogadván, a program azon pontját, amely szellemi és fizi-
kai, inteligens munkások részére kultúrest rendezését célozza, az Elvtársak közre-
működésével óhajtanám megoldani.

Ezen kultúresték tárgyai lennének a szociális tanok megbeszélése, új irodalmi, mű-
vészi irányok ismertetése, megvitatása, társadalmi, politikai, gazdasági szocialista irány-
élvek, szociális eszmék stb. ismertetése, terjesztése, megerősítése. Tömérdek anyagot szolgál-
tat hozzá a napi élet, s minden előadó szabadon választott aktuális témáról értekezne.

A kultúresték körébe tartoznék ének és hangversenyek, műkedvelő előadások (pro-
letárszínház), rendezése a ma még szűkebb műveltségű munkások köréből jelentkezők be-
vonásával.

Kérem az Elvtársakat, hogy az egyes csoportokra jelentkező alkalmas Elvtársakat
és Elvtársnőket írják össze és ezen névsort aszerint csoportosítsák, hogy melyik Elvtárs
milyen előadási csoportban (felolvasás, szavalat, ének- zene, színielőadás, monológ, stb.)
vállalkozik, hozzám megküldeni szíveskedjék.
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Törökszentmiklós, 1919. április 14.
Proletár üdvözlettel:

Csikós s. k.
városi és járási közokt.

pol. megbízott
* * *

Ez a gyors és határozott intézkedés azért válhatott valóra, — az idő rövidsége elle-
nére is — mert az OIB-hoz felküldött tervet a központ nem csupán tudomásul vette, ha-
nem értékelve azt, gyorsan reagált a felterjesztésre.

Az pedig Csikós József érdeme, hogy nem a központi anyagot másolta le, hanem
a helyi lehetőségek alapján gondosan és megfontoltan emelte ki a járásban megvalósí-
tandó legfontosabb feladatokat. Ilyen összefüggésekben érdekes a következő levelet el-
olvasni:

ORSZÁGOS ISMERETTERJESZTŐ BIZOTTSÁG

Közoktatásügyi Népbiztosság Budapest, 1919. április IS.
VI1/3. Ügyosztály VIIL, Sándor u. 3.
V. 139/1919 Tel.: József 8—94.

Csikós József elvtársnak
Törökszentmiklós.

A bemutatott kultúrtervezetet engedélyezzük. Azon különbséggel- hogy Törökszent-
miklóson megalakítandó, a felnőttek oktatását célozó Helyi Oktatásügyi Választmány,
amelynek négy alosztálya van.
És pedig

Közegészségügyi alosztály,
Szabadiskola,
Ipar (mezőgazdasági) szaktanfolyamok,
Szociológiai alosztály.

Minden egyes alosztályba arra hívatott vezetőt kell delegálni és minden alosztályba
még a szabadiskolán kívül még 2—3 arra rátermett tagot. Hogy az első, harmadik és ne-
gyedik alosztálynak mi a feladata, azt alig kell részletezni- A szabadiskola pedig körülbelül
mindazt felöleli, amit Önök előterjesztésük I—íí—III—V. és VI. pontjukban kérnek. Egy-
szóval mindazon ismereteket, amelyek nem ipari vagy mezőgazdasági szakirányúak. A III.
pontban kért tanfolyamok rendszeresítése részint a közegészségügyi alosztályba, részint
pedig az ipari szaktanfolyamok keretébe tartoznak.

Munkáskönyvtárak szervezése most folyik, ezért egyelőre könyvekkel el nem
láthitjuk.

Előadó lehet bárki, aki tanítani tud és aki politikai és erkölcsi szempontból teljesen
kifogástalan. Minden előadáson a szociális érzéknek és a szocialista politikának ki kell
domborodnia.

Tanfolyamot csak akkor lehet megnyitni, ha legalább 30 résztvevő jelentkezik. Kevesebb
számú jelentkező részére tanfolyamot egyelőre nyitni nem lehet- E tanfolyamokat a mellékeli
törzslap segítségével kell megszervezni. Tessék törzslapokért és egyéb nyomtatványokért
hozzánk futárt küldeni, akit ez alkalommal alaposan ki fogunk oktatni. Célszerű lenne, ha
a futár a Párttitkárság, vagy Munkástanács tagja lenne.

Addig is, amig a szervezés munkája folynék, munkásságukat az ottani mozgószín-
házban szórakoztatva oktató előadásokkal kezdjék meg. Ezen előadásokat vetített és mozgó
képek segítségével kell megtartani. A szükségelt diapozitivek és filmek rendelkezésükre
állnak. Mellékelten elküldjük a diapozitives előadások jegyzékét. Ezen előadások tartalma
30 percnél tovább nem terjedhet és egy-egy ilyen előadás díja 33 korona 33 fillér.

A tanfolyamok óradíja pedig 15 korona.
A további részleteket csaMs személyesen lehet elintézni. Tájékoztatásul azonban a

szükségelt mellékleteket küldjük.
Elvtársi üdvözlettel:

Rácz Gyula s. k.
Közoktatásügyi Népbiztosság
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A Központ anyaszertárában ezidőszerint rendelkezésre álló diapozitlvek sorozata

1. Velence
2. Délibábok hazája
3. A Balaton
4. Amerika
5. Diadalmas Amerika **'
6. A világ urai
7. Az angol élet
8. A virágok városa (Firenze) "
9. Skócia

10. London
11. Mai Róma
12. Bécs
13. Utazás a Föld körül
14. Spanyolország
15. Japán
16. Hollandia
17. Riviéra
18. A mai Pest és a régi Pest
19. A Föld története
20( A földkéreg
21. A termőföld
22. Földrengés
23. Vulkánok
24. Hegyek keletkezése
25. Jégkorszak
26. Hegyek pusztulása
27. A szél munkája
28. A folyók munkája
29. AZÍ atmoszféra
30. A levegő hőmérséklete
31. A levegő mozgása
32. A levegő nedvessége és a csapadék
33. A Föld mélyének titkai
34. A növény teste
35. A növény élete
36. A növény belső élete
37. A gyógynövények gyűjtése és érté-

kesítése
38. A talajerő pótlása trágyázással
39. A virágtalan növények
40. Miből lesz a termés és hogyan nő

a vetés?
41. Amig a búzából kenyér lesz
42. A gyümölcs műveléséről
43. A főzelékfélék termesztése
44. A kristályok birodalma
45. Erdőművelés
46. Garibaldi
47. Francia forradalom
48. A múlt bűnei
49. A mi legdrágább kincsünk

50. Az erő. és munka
51. A természetes gyógytényezők
52. Mozgás és nyugalom
53. A kereskedelem múltja
54. A magyar képzőművészet
55. Hogyan nézzük a művészi festményeket?
56. A munkás alakja a képzőművészetben
57. Hogyan készül az újság?
58. Vasút
59. A mozi _ ,'-
60. A levegő meghódítása
61. Vegytan
62. A bánya
63. A tejgazdaság
64. Magyar találmányok és feltalálók
65. Az állami vasgyárak
66. Hasznos ércek
67. Fatermelés *~
68. A látásbeli csalódások
69. Üveggyártás
70. A kő feldolgozása
71. Hazánk népies agyagipara
72. Hogyan építkeztek az ókori népek?
73. A hídépítés
74. Textilipar
75. Az emberi test szerkezete
76. Az alkohol
77. A fogak ápolása
78. Mit eszünk-iszunk?
79. A gyermekápolás és védelem
80. Tüdővész
8).. Nemibetegségek
82. Munkásjóléti intézmények
83. Röntgen fényképezés
84. Szájápolás
85. Hogyan lehetünk hosszúéletűek?
86. A gerinces állatok
87. Gerinctelen állatok
88. Az állattenyésztés
89. Hasznos madarak védelme
90. Az állatok élete
91. A méh élete és munkája
92. Az állatok testi szerkezete
93. Akváriumi halak
94. Ösvilági állatóriások
95. Hogyan tanultak repülni a madarak?
96. A tenger kincsei
97. Az ősember
98. Az állatok társasélete
99. Az őstenger csodái
100. A csillagok világa
101. Régi választásokról

A filmeken kívül különböző szakterületekről összeállított előadás címek is talál-
hatók (tematika) a tervezett előadók nevével.

Néhány példa a természettudományos előadások címeiből:

Elektrotechnikai alapfogalmak
Benzinmotorok és gépjárművek ismertetése
és kezelése
Vas- és acélgyártás

Anyagismeret, gépelemek
Faipari technológia, faipari szerkezettan és
szakrajz
Faipari kalkuláció
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Építési anyagok ismertetése épületekről, Fotóoptika a fényképészetben
költségvetések készítése Keményítő, sör- és szeszgyártás
Magasépítkezés, vasbeton-felhasználás Az enyvkészítés és gyártás

Fotokémia a fényképészetben
íme néhány példa annak érzékeltetésére, hogy a különböző foglalkozási ágaknak

megfelelően differenciált ismeretanyag nyújtását hogyan igyekeztek biztosítani:
— a vas-, fém- és gépipar
— a faipar
— az építőipar
— a ruházati ipar
— a malomipar
— a vegyészeti ipar
— és a fényképészek számára.
Ennek a merészen és határozottan irányított munkának időrendben az utolsó doku-

mentuma a Tanítótestülethez kiküldött levél.
1919. ÁPRILIS 22-ÉN

„Május 1-én nemzetközi munkásünnep, s így iskolai munkaszünet is. Ez ünnep-
napon az iskolák is ünnepséget rendeznek.

Törökszentmiklóson kedvező idő esetén de. 9 órakor az összes iskolák növendékei,
tanítók vezetése alatt, vörös zászlókkal, s munkásdalok éneklése mellett felvonulnak az
utcákon, s azután a város melletti legelőn gyülekeznek össze, ahol ének, szavalat, egy
tanító által tartandó ünnepi beszéd a nemzetközi ünnep jelentőségéről és zeneszámok
alkotják a programot. A szavalatokra alkalmas verseket Proletárversek gyűjteményéből,
vagy Ady Endrétől, Csizmadia Sándortól, Várnai Zsenitől, vagy Petőfitől lehet össze-
válogatni. Feltétlenül betanítandó a „Marsellaises" nemzetközi forradalmi induló Csizmadia
szövegével.

A programról, illetve az ünnepség lefolyásáról, melyre meghívandó az ottani Mun-
kástanács is — néhány sorban értesítést kérek.

Törökszentmiklós, 1919. április 22-én.
Proletár üdvözlettel

Csikós s. k.
közokt. pol. megbízott

Sajnos, a Törökszentmiklósra bevonuló román csapatok miatt a tervezett ünnep-
séget már nem tarthatták meg.

• * *
A krónika lapozgatásának végére értünk. Érdemes azonban megjegyezni, hogy

Csikós Józsefnek ez a tevékenysége csak töredéke sokrétű munkájának.
A Szolnoki Levéltárban bőséges anyag dokumentálja azt a munkát, amely a vallás-

oktatással, a királyi címer eltávolításával, a gyermekek szervezett fürdetésével, az iskolai
leltárak vizsgálatával, a tanítók kinevezésével, a címek eltörlésével stb. kapcsolatos bámu-
latra méltó szervező munkáját bizonyítja. Alig van az öt hét alatt olyan nap, amikor ne
adott volna ki valamilyen fontos utasítást, ne vett volna részt tanácskozáson.

Ezek után jogosan vetődik fel a kérdés: Ki volt Csikós József?
Adjon rá választ rövid életrajza!
Törökszentmiklóson született 1882. március 22-én. Apja vasúti pályaőr volt. Isko-

láit Kisújszálláson kezdte a főgimnáziumban, majd mint magántanuló a törökszentmiklósi
polgári fiúiskolában folytatta. Tantervkülönbözeti vizsgával átlépett a Tanítóképző Inté-
zetbe, s mint tanítójelölt állás- és keresetnélküli fiatalember húszéves korában megnősült.
1905-ben tanítói oklevelet és a jászberényi határban tanyai tanítói állást kapott. Szerény
jövedelméből is félretett külföldi utazásokra. Elutazott Ausztriába, Svájcba, később Német-
országba. Üti élményeit a „Rajzok innen-onnan" című könyvecskében adta ki. Néhány
novelláját is hozzá nyomtatta. Szépirodalmi munkásságát szakirodalmi tanulmányai követ-
ték. Ezek a hivatalos Néptanítók Lapjában jelentek meg. írásai még a megengedett kere-
tekben is kritikai szellemről tesznek tanúságot.

Később tanfelügyelői tollnok, majd segédtanfelügyelő lett. Szülővárosát Araddal
cserélte fel. Itt érte az első világháború. Mint póttartalékos tanító vonult be a 68-ik
gyalogezredhez, ahol a háború végéig hadnagyi rangot ért el. Ebből az időből maradt
ránk emlékkönyv formájában írt naplója, melynek Csikós „Magunkról — magunknak"
címet adta.

Az emlékkönyv tanúsága szerint tulajdonosa mint katona bejárta Szerbiát, Galíciát,
Volhiniát és az olaszországi Isonzó frontot.

A fronton egy váci fiúval, Tarnai Jenővel kötött barátságot. Együtt várták türel-
metlenül a háború végét. 1915 elején Tarnai és Csikós egy időben kapott szabadságot.
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Csikós útbaejtette Vácot , s meglátogatta Tarnai Jenő MAV vasúti felügyelő lakását,
illetve családját. A látogatás eredménye az lett, hogy még ugyanez év nyarán Csikós
József házasságot kötött barátja húgával, Tarnai Olgával. Szabadsága után visszatért a
frontra, ahol többször megsebesült.

A polgári demokratikus forradalom kitörése után hazasietett.
Sokoldalú tevékenységet fejtett ki, s részt vett Törökszentmiklós új vezetésében.
Törökszentmiklóson először — 1918 október végén — a nemzetőrség parancsnoka,

a helybeli néptanács elnöke, a Szociáldemokrata Párt vezetője, majd a Tanácsköztársaság
idején városi-járási közoktatásügyi politikai megbízott lett.

Többször tartott nagygyűlésen nagyhatású beszédet, s mint elméleti ember is nagy
szolgálatokat tett a proletárdiktatúrának. A közrend helyreállítása és fenntartása körül,
a köztársasági eszme terjesztésével, s az új rend megszilárdításában kiváló eredményeket
szerzett. Beszédeiben a proletárhatalom törvényeinek tiszteletére, nyugodt, dolgos hét-
köznapok eredményes munkálkodására buzdította hallgatóit. Energikus egyénisége vetett
véget a nagyobb „rendetlenségnek" a járásban.

„Működése a mérséklésre, a túlkapások leküzdésére, a rendetlenségek elhárítására
irányult, vagyis ezek szerint működése általában üdvös és a fennforgóit körülmények
között a polgári társadalom („Polgári társadalmon" itt a lakosság értendő. — Szerk.) javára
volt.'' — állapítja meg 1921-ben a szolnoki főügyész is>

„Minthogy a rend helyreállítás munkáját nemcsak Törökszentmiklóson, hanem a
járáshoz tartozó községekben Fegyverneken, Szajolban, Tiszabön, Tiszaroffon is az ő
erélyes és mégis tapintatos intézkedése eredményezte, s a közélelmezés céljaira berak-
tározott lisztet, gabonát, s a környékbeli uradalmaknál elhelyezett nagymennyiségű sertést
a közélelmezés céljaira a fosztogatóktól biztosította." — írja Fehér Pál szolgabíró.

Közbizalmat élvezett higgadt magatartása, udvariasága, előzékenysége miatt. Egész
magatartása betöltött jelentős hivatalai alapján a közrendre nézve üdvös volt.

Különösen az oktatás ügyét viselte szivén, s ahol hiányokat tapasztalt azt igye-
kezett nyomban pótolni.

A Szolnoki Állami Levéltárban jelentős mennyiségű anyag dokumentálja sokoldalú
munkásságát. Többek között a pedagógusokat arra buzdította, hogy szülői értekezleteken
népszerűsítsék a forradalom eszméit, hogy az ifjú munkások szervezetét alakítsák meg
Törökszentmiklóson és a népműveléssel, szabadiskolákkal, tanfolyamokkal, előadásokkal
segítsék a felnőttek képzését. Munkájának elismeréseképpen „a köztársaságnak telt
szolgálatait úgy véljük leginkább jutalmazni, hogy mint az új kormányzat lelkes hívét,
a kitűnő szervező és vezető munkaerőt polgári szakfoglalkozásában a Vallás és Közoktatás-
ügyi Minisztérium megfelelő ügyosztályán alkalmazásra ajánljuk-" |gy jelentkezett a Köz-
oktatásügyi Népbiztosságnál, ahol beosztották Pest megye művelődésügyi osztályára. Mint-
hogy felesége szülei Vácott laktak, feleségével együtt ő is odaköltözött. Onnan járt be
Pest megye székházába, hivatalába. Munkájával párhuzamosan ismerkedett meg Matejka
Jánossal, a Váci Üjság, majd az ennek örökébe lépő Váci Vörös Űjság szerkesztőjével,
későbbi barátjával. A Matejkával való egyre sűrűbb találkozások hatásaként úgy vélte,
hogy Vácott, a püspöki városban nagy szükség van az ő munkásságára. A Közoktatásügyi
Népbiztosság tejesítette Csikós József kérését és a városi iskolába helyezte át, majd a
megszervezett Művelődésügyi osztályon Matejka János megbízott helyettese lett. Ettől
az időtől fogva fokozódtak feladatai. A tanerők helyes beosztása, átképzésük feltételeinek
biztosítása, az iskolánkívüli népművelés nagyszerű célkitűzései erősen igénybe vették szer-'
vezöképességét. Ugyanakkor kinevezték — miután megtörtént a felekezeti iskolák államo-
sítása — a Karolina (ma Hámán Kató) iskola felsőtagozatának igazgatójává.

Nagy elfoglaltsága mellett a Váci Vörös Üjság szerkesztői munkájában is részt vett.
Népszerű előadásokat is tartott a mozi helyiségében. Természettudományi előadá-

sain kívül nagy érdeklődést keltettek azok az előadások, amelyek a társadalmak átalaku-
lásáról szólottak.

A Tanácsköztársaság leverése után a helyi ellenforradalom a románok bevonulása
után letartóztatta, s 1919. augusztus 14-ének sötét éjszakáján a város határában, a Hét-
kápolnánál társaival együtt kivégezte. Hamvai a váci középvárosi református temetőben
pihennek.

Elete valóban „kioltott fáklya" volt, amely nekünk is, ma is világít|
Cseppentő Miklós

Bibliográfia: Tihanyi Ernő: Csikós József (Kioltott fáklyák.) Bp. 1963. (Az életrajz
ennek felhasználásával készült.)
Magyar Életrajzi Lezikon Bp. 1967. Akadémiai Kiadó I. kötet 316. old.
Szabó Ferenc: Névadónk. Csikós József, Szolnok megyei Fiatalok 1967. 7. szám, július.
Törvényhatósági Bizottsági iratok, Szolnok Állami Levéltár.
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