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Kéziratokat nem adunk vissza.

Tagsálíi vagy előfizetési díj tan-
évenkint S P. Az egyesüleltel és
lappal kapcsolatos minden befi-
zet es, reklamáció PóCZA JóZSEF
egyesületi pénztáros címére (Bpest,
V., Hold-utca 16., II., 33.) kiildendő.
Hirdetések megegyezés szerint.

Nyolcosztályú gyakorló iskolát!

Az egységes, nemzeti szellemű kultúra mint ideál lebeg
a nagyvonalú magyar kultúrpolitika előtt. Nemcsak nemzeti
'szellemü s a magyar föld és nép problémáit kutatóeurópai
nivójú kutató gárdát kell teremteni, hanem a népmilliók kul-
túráját is magasabb színvonalra kell emelnünk, hogya nem-
zet sorsközösségének necsak ösztönszerü, hanem tudatosabb
tagjai legyenek.

Ebben a kultúregyenetlenségeket nivellálni törekvő
munkában nagy jelentőségű a nyolc osztályú népiskola ki-
építésének megvalósulás előtt álló problémája.

A magyar tanítóképzést legközelebbről érinti ez a kérdés.
Nekünk kell a magasabb igényeknek is megfelelni tudó, tár-
gyilag képzett, gyermek- és nép szerető tanítókat nevelnünk,
akik nemcsak kellő elméleti ismeretekkel rendelkeznek, de
ismerik az új fejlődés, az új koncepció céljait, alapelveit s
ezeknek megfelelő szellemű nevelő-oktatást szemléltek és
begyakoroltak a tanítóképző nyolc osztálytivá fejlesztett
gyakorló elemi iskolájában. Az első iskolák tehát, amelyeket
nyolc osztálytivá kell kiépíteni, a tanítóképző-intézetek gya
korló elemi népiskolái.

Az iskola olyan, amilyen a tanítója. Talán egy intézmény
se annyira meghosszabbított árnyéka a benne műkődő sze-
mély qualitásainak, mint az iskola.

Fontos és lényeges ugyan az iskolába járás kereteinek a
12 éves gyermekkortóI a 14 éves korig, a pubertas határáig
való felemelése, de ennek a kerettágításnak csak akkor lesz
nemzetébresztő, tömegeszméltető hatása, ha értékes tartalom-
mal tölti meg a lelkiismeretes, szakképzett tanító.

Keret és tartalom szoros kapcsolatban állnak egymással,
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Je, véleményem szerint, a tartalmi reformon van a hang-
súly.

A 10-12 éves gyermek szellemi befogadó képessége
határt szab ma a legjobb oktatásnak is, de a 13-14, sőt a
15-16 éves lelki fejlődés értékes művelési anyaggal való fog-
lalkoztatása a legválságosabb fiziológiai forrongás éveiben
egész életre fundamentális jelentőségű. Véleményem szerint
nem is· helyes nyolcosztályú népiskoláról beszélni, mert hisz
az alsó négy osztály a mindenkire nézve egyformán nélkülöz-
hetetlen alapvető elemi ismereteket adja. Ez tehát nem nép-
iskola, ezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmindenki iskolája; ez az elemi iskola.

Csak a felső tagozat a szorosabb értelemben vett nép-
iskola. Ide már azok járnak, akiknek ez az iskola az egyet-
len nevelő intézettik.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző-intézetek nemcsak elemi iskolai (alsó négy
osztály), hanem szakképzett, népszerető népiskolai-tanítókat
kell, hogy neveljenek s ehez nekik maguknak is látniok s át
kell élniök az ilyen gyakorló iskola nevelő munkáját.

Gyakorló iskolai tanítóink értékes avant gardeja a
magyar tanítóságnak. ,Tanítóképzőnk mint az országban
szétszórt fáklyák világ ítanák be a maguk körében új prob-
lémákon tépelődő iskolák és tanítók lelkét.

Szép és nagy hivatásu feladat, de az első lépés ehez
nyolc osztálytivá fejlesztendők a tanítóképzők gyakorló elemi
népiskolái.

Fel kell fegyvereznünk a már most végző tanító-generá-
ciókat jövendő feladatukra, - a nyolc osztályú népiskolában
való műkődésre és magasabb igényű népműveltség kiépíté-
sére. . Mácsay Károly.

Az iglói m. kir. állami tanítóképző-intézet története
az összeomlás és a megszállás idején.

- Befejező közlemény. -
13. AbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e g u u r tieztoieelők küldöttsége Budapesten 1919. január hó-

ban. Időközben a remény, hogy a helyzet Magyarország javára változ-
hatik még, egyre fogyott. A csehek az iglói hivatalok nagy részét átvet-
ték és pedig a városházán kívül a szolgabírói hivatalt, az adóhivatalt és
a postát. A bányakapitányság, a járás bíróság és az áll. iskolák átvétele
későbbre maradt. Miután szaporadtak az elbocsátott magyar tisztviselők,
kiknek egyrésze már fizetést sem kapott, a magyar tisztviselők január
hónapban küldöttséget menesztettek Budapestre, hogy azok részére, kik
már nem kaptak fizetést, Budapesten segélyt kérjenek és hogy egyúttal
kérjék azokat a fizetési különbözeteket, melyek ebben az időben a
megszállt és meg nem szállt területeken levő tisztviselői fizetések között

#
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fennállottak. A küldöttség tagjaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWeisz Lajos m. kir. bányakapitány ve-
zetésével Berrvaldszky Kálmán áll. el. isk. igazgató és Schiinroizner János
áll. gyakorló isk. tanító voltak. A küldöttség el is járt, tájékozódott a
helyzetről és egy iglói pénzintézethez átutaltatott egy bizonyos pénz-
összeget, mely aztán elosztatott és elszámoltátott. Mindegyik iglói és vi-
déki magyar tisztviselő részére átutalt ak 74 évi háborús segélyt, családi
pótléktöbbletet, feleség utáni családi pótlékot és az 5410/1918. sz. M. E.
rendelettel engedélyezett gyorssegélyt.

14. Az utolsó szorgalmi időszak 1919 február 6-tóI 1919 március 14-ig.
Az iglói legfőbb polgári tekintély akkor a cseh-szlovák nemzeti tanács
-elnöke, Vollay Elemér volt. Az ő intézkedése szerint az iglói iskolák és így
a tanítóképző is, február elején ismét megnyilhattak, miről előre értesítet-
tem az intézet növendékeit és február 6-ra behívtam őket. Még mindig
többen mint százan jöttek vissza. És újból hozzáfogtunk a munkához.

Szornorú és keserves volt ez. Akkor már mindenki látta, hogy ha-
zánk olyan mélységbe zuhant, melyből nincsen ember, aki épen kihúzza.
Már csak a véletlentől vártuk az esetleges jobbrafordulást.

A visszajött növendékek, kevés itt lakó magyar, többnyire tót és
német fiuk is tudták már, miféle válságról van szó, hiszen több tót
fiúnak az apja a csehek szolgálatába állott és fanatikusan kezdte propa-
gálni céljaikat. Hiszen akkor a növendékek közül többnek már meg volt
hagyva: figyeljétek meg magyar tanáraitokat ! Otthon aztán be kellett
számolniok róla. Be kell azonban vallanom, hogy nem sok kellemetlen-
séget okozt ak nekünk ezek a megbízott tót fiuk, nem törekedtek minden-
.áron érdemeket szerezni júdáskodással! Érezték ők is, mi is, fonák a
helyzet, végtelen Iojtó a levegő, melyben dolgozunk. Hiszen az ifjúság
ritkán olyan romlott, mint a meglett ember. Tűrték még akkor is a ma-
gyar szellemben kötelességét teljesítő tanár kar fegyelmezését éskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúgy,
.ahogy elvégezték a tőlük kívánt munkát.

Én még ezen szorgalmi időszak elején óvatosságra intettem a testü-
let tagjait hazafias érzelmeik nyilvánításában, egyúttal a végsőkig meg-
feszített, szigorú kötelességteljesítésre hívtam fel őket. És leszámítva
kisebb kellemetlenségeket, nem történt baj. Az intézet működött.

A tornatanárra (Chobodiczky Alajosra), aki a lőcsei országúton menct-
gyakorlat közben magyar hazafias dalokat énekelte tett az ifjúsággal, egy
velök találkozó cseh tiszt rászólt, hogy hagyják abba. A cseh városi
parancsnok azután megidézte az igazgatót, figyelmeztette és szigorú an
betiltották amenetgyakorlatokat, - de nagyobb baj nem történt. Amikor
valamelyik tanár tanítás közben megfeledkezett az óvatosságról és el-
-szólta magát, ezt hamar megtudták és újból figyelmeztettek. Így telt
az idő.

15. Március 14.-ike. A csehek átoeszik az intézetet. A tanártestület
valamennyi tagját elbocsájtják. Március elején hallottuk, hogy az eper-
jesi áll. tanítónőképzőt március 3-án már átvették; majd megtudtuk. hog)
a lőcsei állami iskolák átvétele is megtörtént. Ekkor bizonyos idegesség
vett rajtam erőt. Éreztem, most már a mi napjaink is meg vannak szám-
lálva.

Már egy-két napja a márc. 15-iki ünnepélyre folyt az előkészület
a tanítási idő után. A programmja már megvolt.

Az előző években a márc. 15-ike az egész város, a polgárság és az
iskolák közös ünnepélye volt és a főutcán, a kath. templom körüli sétá-
nyon felállított szép honvédemlék előtt folyt le. A főszereplők mindig az
ev .. főgimnázium és az állami tanítóképző ifjúsága volt, az egyik évben
a gimnázium adta a szavalót, a tanítóképző a szónokot, a következő év-
ben megfordítva, a tanítóképző a szavalót, a főgimnázium a szónokot.
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Nemes verseny volt ez az egész város közönsége jelenlétében a két
középfokú intézet között. Az énekben pedig az összes iskolák a közön-
séggel együtt véttek részt.

Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy ezt a nemes ízlésű iglói hon-
védemléket a csehek márc. 16-án megcsonkították, amint erről az akkor
már újból megjelentzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzepesi Lapok márc. 20. száma fájdalmas, egyúttal
méltóságteljes módon megemlékezett. Steier Lajos is tett erről említést
nagyszabású művében.

Márc. 14-én 8 órakor megkezdődött rendesen a tanítás. Ekkor kö-
vétkezett be a sorsdöntő óra. Pár percre kimentem az irodából. Csak,
hamar utánam siet a hivatalszolga és mondja: Itt vannak! Tudtam, kik.

Visszamentern az irodába, két urat találtam ott, az egyik Steinnek
Antal, a pozsonyi korrnány tanugyi referense, a másik egy cseh főhad-
nagy, az iglói katonai parancsnokság h. parancsnoka.

Magyarul megmondom, ki vagyok és kérdem, kihez van szeren-
esém és mivel szolgálhatok. Erre Steinnek Antal tótul mondja, hogy nem
tud magyarúl és hozzá teszi tótul: Azért jöttünk, hogy átDegyük a tanító-
képzőt a cseh-szlaoéle állam számára. Én megmondom, nem tudok eleget
tótul. Erre ő kérdi: hová való igazgató úr? Megmondom. No, mondja, a
dobsinaiak tudnak tótuI! Nem mindegyik, - felelem - mert a dobsi-
naiak zöme eredet szerint német és nem tót. Ezután németül beszéltünk.
Nem tudtam még akkor, hogy ő jól tud magyarul.

émetül mondta: Gondolhatja igazgató úr, hogyatanítóképzésre
mi különös súlyt helyezünk és azt cseh-szlooék tanárokra fogjuk bízni.
A magyar tanítást beszűnietem. A tanár urakat, nnlemenn uiolcei el-
bocsátom.

Erre nyugodtan annvit jegyeztem meg: Nékem az intézet átadására
a magyar kormánytól nincsen felhatalmazásom. Sajnos, tudom, önök
átvchetik.

Ezt ő szó nélkül hagyta. Leült, kitöltötte az átvételekre előre készí-
tett, magával hozott, gépelt iratot, melynek másodlatát nekem átadta, ezt
a következő 16. fejezetben szószerint közlöm.

Megkérdezte még tőlem, kik tudunk tótul és németül. Megmondtam.
hogy tótul jól egy sem, németül többen.

Azután hozzájárult ahhoz, hogy azoknak a tanulóknak, akik nem
akarják tanulmányaikat Itt folytatni, kiállítjuk a bizonyítványt. Végül
megjegyezte, hogy nehány nap mulva meg fog jelenni nálam a cseh-
szlovák igazgató, akinek köteles leszek az intézetet leltárszerűleg átadni.

A kétkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr ezután tá vozott. Az intézet sorsa eldőlt. Pár perc mulva
megjelent az intézetben egy tiszt 10-12 katonával, elvette az igazgató-
tól az összes kulcsokat, csupán az irodai kulcsokat hagyta nála, őrséget
állított valamennyi kijáró elé és most már a tanárok csakis igazolvány-
nyal léphettek ki és be. Még az igazgatónak is kellett igazolvány, a
tanulóknak azonban nem.

16. Utolsó hiostslos intézkedések. Az étoételi okirat magyar fordí-
tása. Épen 9·et csöngettek. Közöltem a tanárokkal a történteket és rövid
értekezletre hívtam őket össze. Az ifjúsággal pedig közöltem : tanítás nem
lesz, maradjon csöndben az osztályokban, 11 órakor gyüljön össze a
nagyobb teremben, fontos közlenivalóm van. Az értekezleten jelen vol-
tak: Gömöri Sándor, igazgató, LODass László r. tanár, jegyző, Horoéiti
A. János, Forberger Árpád, Tscheik Ernő, Chobodiczky Alajos, Lázár
Károly r. tanárok, Schiinoizner János gyak. isk. tanító, Somogyi Aladár
nevelő, dr. SzathoDszky Antal intézeti orvos, Pataky Béla róm. kath,
hitoktató, dr. Walser Gyula ev. hitoktató ..,
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Közölve még egyszer a testülettel a történteket, bemutattam a cseh-
szlovák tanügyi referenstől kapott tót nyelvű átvételi okiratot, melyet
Pataky Béla róm. kath. hitoktató számunkra magyal' nyelvre lefordított
és amely szószerint a következó .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Teljhatalmú minisztertől Slooenskon. (Iskolai ügyosztály.) Gömöri
Sándor úrnak, a tanítóképző-intézet igazgatójának Ig lón. A Csehszlovák
Köztársaság nevében az iglói áll. tképző-intézetet állami igazgatásba ve-
szem át és értesítem önt, hogy a tanári karnak csak azon tagjai vehetők
át állami szolgálatba, akik a tót, esetleg a német nyelvet írásban és szó-
ban bírják.

önt, igazgatókjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr és valamennyi tanárt a szolgálatból elbocsátom és
itt említem meg, hogyaminisztertanács határozata alapján valamennyi-
öknek fizetésük arányában igényük van három havi fizetésre. Ebbeli és
nyugdíjigényeit minden tanár rendes en megszerkesztett kérvénv útján
írásbelileg érvényesítheti a pozsonyi minisztériumnál. (Iskolai ügy-
osztály.)

A tanulóknak március 24-ig szíveskedjenek szünetet adni. Az igaz-
gatói lakást még e hó folyamán ki kell üriteni. Az igazgatása alatt álló
intézet leltárát és egész vagyonát a volt magyar minisztérium által meg-
erősített hivatalos összeírás alapján adja át az új igazgatónak, aki hi-
vatalos igazolással önnek bemutatkozik a legrövidebb időn belül. Addig
az ideig személyesen felelős mindenért, ami az intézet, illetőleg az állam
tulajdonát képezi és ami az intézetben történik.

Igló, 1919. március 14-én. Sietenek Antal s. k., a szlovák korrnány
iskolaügyi referense. "

A testület fájdalommal, de azzal a tudattal "ette tudourásúl ezeket,
hogy magyar hazánkért az utolsó percig megtett mindent, amit tehetett
és csupán a hatalmi kényszernek engedve, szüntette be működését.

Az ifjúságra vonatkozólag elhatározta, hogy azoknak, akik nem
maradnak itt, kiállítja az évi bizonyítványt. Felhivatnak a növendékek,
lépjenek érintkezésbe szüleikkel ebben az életbevágó kérdésben és hét-
főn, márc. H-én reggel 8-kor jelentkezzenek.

A testület a bizonyítványok kiállítását előkészíti.
Az értekezletröl felvett jegyzőkönyvet a testület minden tagja alá-

írta és annyi példányban állította ki, ahányan jelen voltunk, mindegyik
kapott egy példányt, hogv a magyar vallás- és közoktatásüg yi miniszté-
riumban való jelen+kezésnél szükség esetéri hemutathassa. Ez meg is tör-
tént. A tanári értekezlet a Himnusz eléneklésével véget ért. Ez volt az
utolsó értekezlet, mely intézeti és ifjúsági ügyek kel foglalkozott. Tervbe
volt véve még egy búcsú-értekezlet, de ez már nem volt megtartható.

11 órakor a szükséges tudnivalókat közöltem az ifjúsággal.

Hétfőn, márc. H-én a növendékek, 1-2 kivételével, kivették az elké-
szített bizonyítvánvt. A IV. éveseknek az oklevelet is kiállítottuk. Volt
egy-két magántanuló, volt katonai növendékek, kikkel előbb még vizs-
gálatot tartottunk. Mikor másnap az igazgató átnyujtotta nekik a kiállí-
tott oklevelet, az eddigi szokás szerint néhány komoly szót intézett az
okleveles jelöltekhez. ennek végeztével egy jelenlevő tanár, Chobodiczky
Alajos, meglepetésszerűleg a Himnuszt intonálta, mely az eleinte kisse
meghökkent jelölteket gyorsan magával ragadta és lehalkítottan bár, de
el énekelték. Ez a kis-irodában történt, jó távol az őrtálló cseh katonák-
tól, kik - úgy látszik - nem hallották. Mikor fog ott újból felhangzant
a Himnuszj' Csak a jó Isten tudja!

Ezzel az intézet utolsó hivatalos aktusa be volt fejezve. Ami még
hátra volt, az már csak az igazgató dolga volt.
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17. Az intézetet meg szállt cseh katonák hősködései nemzeti [eloé-
nyeinkkel. Egyes tanárok azonnali kiuiesittise. Az intézetet megszállt
katonák parancsnoka, egy hadnagy, utasította embereit, kutassák át az.
intézetet, minden helyiséget, még az igazgató lakását is. Az összes kul-
csokat, az iroda-kulcsok kivételével, már előbb átvette tőlem és meg ts
tartotta. A katonák azután végig is kutatták az összes helyiségeket.
Megtudtuk később, mit kerestek: fegyvert, lőszert és egyéb tárgyakat. De
a két napig tartó kutatás eredménytelen volt. Mikor a trencséniek itt
tanyáztak. azok hagytak itt mindenféle fegyvert: puskát, bombát, kézi-
gránátot, de mi ezeket idejekorán átadtuk a helybeli rendőrkapitánynak.
Fegyvert tehát nem találtak.

De találtak más, nekik szemetszúró tárgyakat: magyar nemzeti
lobogókatkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'és nemzeti tárgyú képeket. És ezek a hősök ahelyett, hogy
kapott parancsuknak megfelelően elvitték volna ezeket a tárgyakat,
csúfot űztek e kegyeleti tárgyakból. Magam láttam a szobámból, amim
egy cseh katona elől menve, az intézeti gyászlobogót vitte, utána hárman
vitték nemzeti zászlóinkat, ezek között volt egy díszlobogó és két egy-
szerűbb és a cseh katonák gúnydalokat is dúdoltak. Az Iskola-utcában
diadalmenetszerűen mentek az állomás felé a kaszárrryába. Más katonák
felhatoltak a padlásra, az ott talált díszképeinkbe, nemzeti nagyjainkav
az öreg elhalt uralkodót, Kossuthot, Petőfit stb.-eket ábrázoló képekbe
belerúgtak és állati módon össze-vissza piszkolták őket.

Elismerem az ellenségről is a jót, de megbotránkozom az ilyen go-
nosz durvaságon! Hiszem, ez föl van jegyezve a gondviselés könyvében!

Ezek a kutató katonák aztán rájöttek arra is, hogy az igazgatón és
a szolgaszemélyzeten kívül fiatal tanárok is laknak az intézetben, így
Lázár Károly köztartásvezető tanár, Sonwgyi Aladár nevelő és Chobo-
diczky Alajos r. tanár, ez utóbbi ideiglenesen, mert családja már magyar
területen volt, ő a könyvtárban aludt. E három bentlakónak, a két
tanárnak és nevelőnek, el kellett hagyniok 24 óra alatt az épületet, a
várost és illetőleg Slovensko területét. Hogy miért, a parancsnokló had-
nagy nem mondta meg.

18. A tanári testület méltatása. Meg nem állhatom, hogy e helyen
meg ne emlékezzem még egyszer pár szóval tanártársaim példás maga-
tartásáról és kötelességteljesitéséról. Vörösposztó voltunk már itt régen a
túlbúzgó cseh hivatalnokok és a felkinálkozott tótok szemében. De nem
férkőzhettek hozzánk, mert a testület minden tagja meg nem közelít-
hető, meggondolt magatartást tanusított. Tanártársaim ezzel megkönnyí-
tették az én nehéz helyzetem et is. Azért nekik itt ismételten köszönetet
mondok. Sok éven át végzett komoly tevékenységben az intézet becsül é-
sét kivívtuk úgy a nagyközönségnél, mint a szakférfiaknál, összeforrtunk.
becsülni, szeretni tanultuk egymást és a legzordabb időben is szorosan
egymás mellett állva, kitartottunk. Ennek a tudata és érzése minden el-
ismerésnél értékesebb kincs, melyet senki sem vehet el tőlünk.

19. A cseh igazgató mérc. 24-én áto eszi az irodát. Magyarország
helyzete akkor még folyton rosszabbra fordúlt. Márc. 21-én bekövetke-
zik a proletárdiktatura, az en tente az éhes szomszédok sürgetésére meg;
csinálja a 3-ik demarkációs vonalat (márc. 19.). A csehek Kassáról (ide
1'918. dec. 29-én vonultak be) a Hernád-völgyben tovább előre mozog-
nak Miskolc felé, ahová április hóban jutnak. Eperjest még 1918. dec.
27-én megszállják, ide a Branyiszkón át jöttek. A cseh igazgató,
Kottik Ludvik, volt osztraui (Sziléziai) áll. tanítóképző tanár, márc.
24-én megjön. 'Még aznap átvette az irodát, a pénztárt és az irattárt. Át-

vette a leltarakat. közöltem vele: a lelt~rí tárgyaknak meg. kell lenniök,
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alig számba vehető hiánnyal, erről nemrég meggyőződtem magam. A kul-
csokat a megszálló katonai parancsnok elvette tőlem, tehát nála kere-
sendők. A cseh igazgató átvette az összes pénztári könyveket a pénztár-
ral (Wertheirn szekrény) együtt, több mint 5000 K készpénz volt benne,
A gazdasszony átadta az éléskamra készleteit és a konyhafelszerelést,
Már említettem, hogy 1919. január 1. óta a cseh adóhivataltói kaptuk
minden hónap elején az intézet ellátására szolgáló javadalmakat (havi
5000 K körül). Én minderről ép oly pontos számadást vezettem mint az-
előtt, a régi nyomtatványokon, régi könyvekben megcsináltam a havi
zárlatokat, de azután a havi számadások okmánycsomagját nem küld-
tem el, hanem eltettem az íróasztal fiókjába,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeri Pozsonnyal egyetlen
egyszer sem érinikeziem.

Szigorú leltári átvételre voltarn elkészülve, de a cseh igazgató átvett
mindent vizsgálat nélkül, még jegyzőkönyvet sem vétetett fel.

Az ingó vagyon értéke leltári becslés szerint 100,000 K körül volt.
Az ingatlan vagyon, épületek és telek értéke nem volt még leltárilag
becsülve. Az ingatlanok leltárának 1919-20-ban kellett volna elkészülnie.
Hozzávetőleges becslés azonban lehetséges. Az 1873-74-ben elkészült régi
épületrész 60.000 osztrák forint költséggel épült (bár azután még igen
nagy utólagos kiadások voltak). Az új épületrész és a beteg-pavillon, a
renevált kertészlak, a méhes - ezek 300.000 K körüli értékkel bírtak.
A több mint 3 holdas, szép telek értéke is nagy volt. Jóval több minibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfé l

milliá aranykorona értéket képviselt tehát az elvett vagyon.
Mikor az átvétel megvolt, a cseh igazgató közli velem: Budapesten

kitört a bolseviki forradalom. Amire én megjegyeztem: Tudom (a Kassai
Naplóból tudtam) és azt is tudom, ez fogja szegény hazánknak a
kegyelemdöfést megadni.

20. Az 1919-iki tavasz és nyár. Igló a magyar vörösök tavaszi o f ie n -

zivája alatt. Az intézet és az iroda átadása után hamar kiköltöztem és
meghúzódtam egy, a város szélén levő csöndes lakásba, ahol emberekkel
is alig kellett érintkeznem. Itt aztán elrnélkedhettem hazám pusztulá-
sának okairól. Bizonyos fásúltság fogott el és erőt vett rajtam az az ér.,
zés, hogy az egyén a hatalmas társadalmi és történelmi erőkkel szemben
sokszor tehetetlen, kénytelen megadni magát. De én mégis hiszek egy
erkölcsi világrend létezésében, a világ sorsának gondviselésszerű inté-
zésében!

A csehek, miután az egész felvidéket katonailag megszállták és a
polgári közigazgatást is az ő igényeik szerint úgy-ahogy berendezték,
nyiltan hirdették: ez most már örökre így fog maradni! Ilyen szavakat
adtak a szájába a felvidéki cseh haderő francia parancsnokának,
Hennoque tábornoknak. A tábornok különben, miután a városházán
egybehívatta a polgárságot, közhírré tétette cseh és tót nyelven az új ren-
det, anémet lakossághoz maga intézett néhány szót gyenge nérrietség-
gel, nagy büszkén mondotta: Nem tudok jól németűl, mert egy franciá-
nak nincs szüksége más nyelvre, mint a franciára. Azután figyelmeztette
a német polgárokat a cseh-szlovák állam iránti hűségre és szigorúan
tette hozzá: aki pedig itt nincs megelégedve, menjen a bolseviki magya-
rokhoz ! Neki itt nem kellenek bolsevikiek, és szószerint még azt is
mondta: ez most már így marad örökkél (Ezeket mint jelenlevő hal-
lottam.)

Hogy az emberek az "örök" szót milyen meggondolatlanúl szokták
használni, nemsokára észrevehette saját magán Hennoque tábornok.

Csak néhány hét mulott el és mi, iglói lakósok ismét hallottuk a jól
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ismert ágyúszót, ami szivünket most még jobban megdobogtatta, mint
a háború idejében, mert most nem a Kárpátok felől jött, hanem ellen-
kező irányból, délkelet felől, ahernádvölgyi Korompa irányából,

A budapesti vörösök tavaszi offenzivájáról, melyet a Felvidék
visszaszerzése végett indítottak, izgalommal vettünk tudomást. örömmel
hallottuk, hogy Miskolc lendületes visszafoglalása után (május 21) gyors
egymásutánban Kassára (június 1), majd Eperjesre és Bártfára (június
10) bevonúlnak a nemzeti jelvényekkel felékesített, nyilván hazafias
érzelmű katonáink. Ez persze a proletárdiktatura iránti ellenszenvünket
erősen csökkentette, hiszen reményle ni engedte, hogy nem fog soká tar-
tani.

Nekünk, magyar tisztviselőknek akkor választanunk kellett: vagy
a magyar vörösök pártjára állunk, vagy az ellenséggel menekülünk. És
mi, a legtöbben, így vélekedtünk: inkább a Felvidéket visszafoglaló
magyarokkal tartunk, még ha vörösök is,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmínt az ellenséggeL Tudva-
levő, hogy ennek az elhatározásunknak tetté válására nem került a sor!

Pedig Korompa felől egy-két napig oly kedvesen, oly közel dörög-
tek az ágyúk, hogy minden percben vártuk már a magvarole megérke-
zését. Tudtuk, a Sajó völgye is az ő kezükben van már és a Gölnic-völgy
felől is Igló felé közclednek. Ekkor először is azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAceeh-szlooélc főparancs-
nok, Hennoque oezérkeréosl siettie elhagyta Iglát és Poprádon meg sem
állva, Ruttka-Zsolna felé hátrált és elrendelte a cseh haderő általános
visszaDonulását Poprád-Rutfka felé. Megindult most a cseh-szlovák train,
a szakadatlan kocsisorok Iglón keresztül a hernádvölg yi föutakon fölfelé
és a mellékvölgyekből is ebbe az irányba. Igló, Lőcse, Késmárk egy-
kettőre ki volt ürftve, a polgári hivatalok gyorsan csomagoltak, az isko-
lák is és mindent elszállítottak, azt is, ami sohasem volt az övék.

Ekkor, az általános visszavonulásker a tanítóképző értékesebb
ingó vagyonát is, ládákba pakkolva. elszállították. Mi került belőle ké-
sőbb vissza, nem tudom. Tudom azonban, ekkor sok intézeti ingó vagyon
elkallódott. A könyvtárból sok könyv a környékbeli falvakba került. A
legfontosabb intézeti hivatalos könyvek is széjjel szórattak, a főpénz-
tári napló az ablakon kidobva találtatott, majd a szemétgödörbe került.

A cseh-szlovák hatóságok itt maradt embereit nagy idegesség fogta
el, figyeltek bennünket, összejöveteleinket. Házkutatásokat tartottak is-
mét, nappal, éjjel is, még többször, mint a megszállás kezdetén. Mikoi-
azután ezek az utolsók is menekülni készültek, mint másutt is tették, Igló-
ról is 10-1.2 túszt akartak magukkal vinni. Ekkor jóakaróim köz ölték
velem: legyek résen. Erre a hátizsákomat hamar valamivel megtömve.
a Hárnádvölgyet kikerülve, Lőcsén, Késmárkon át egy, a Magas Tátra
keleti részében levő csöndes kis fürdőbe menekültem. És akkor, az utolsó
pillanatban, mikor már-már, azt hittük, a Felvidék, szép szülőföldem fel-
szabadul, ismét magyar lesz és én ismét visszatérhetek az intézeti épü-
letbe, akkor, mint ismeretes, Clemenceau sürgön yeire Kún. Béla, a proletár-
diktátor meghátrált és - vezérkari főnöke, Stromield, kit Iglón ismertek,
nem vonulhatott be Iglóra és - a hős cseh-szlovák hadsereg szekere-
rúdját ismét visszafordíthatta a Hernád-völgynek lefelé, Visszajött a
büszke Hennoque is Iglóra.

Mi magyatok pedig még mélyebbre estünk a kétségbeesésbe. Sor-
sunk is rosszabbodott, mert az ellenség megkezdte a megtorlást, a börtö-
nök még jobban megteltek magyarokkal és Igló város széles utcáján
a nagy vendéglőhöz közel akasztófa is állíttatott, amelyen a rögtönítélő
katonai bíróság néhány bátor és hazaszerető dobsinai földimet készült
kivégeztetni. Hennoque azonban az utolsó órában egy nemes szívű iglói
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úrinő kérelmére megkegyelmezett életüknek, élethossziglani várfogságra
ítélve őket.!

Én két hét mulva kerültem vissza Iglőra és még nagyobb vissza-
vonúltságban töltöttem napjaimat.

Abban a kis fürdőben, ahol két hetet töltöttem, amely megszállt
terület volt, de most kiüríttetett, alig volt valaki. Mégis volt néhány ér.,
dekes vendége, ezekről akarok még egy pár szót mondani.

Ezek a vendégek előkelő magyar urak voltak Felső-Borsodból és
Abauj hernád-völgyi részéből, vezető megvei tisztviselők és birtokosok,
akik fogataikon menekültek ide ellenséges területre a vörös magyarok
elől. ők az ellenséghez, én az ellenség elől.

Meg nem állhatom, hogy ezekkel az urakkal folytatott egyik be-
szélgetésemről meg ne emlékezzem. Arról volt szó, mi idézte elő a for-
radalmakat és az összeomlást? Én azt fejtegettem, hogy az össze-
omlásért közvetlenűl ug van felelősek azok, akik akkor az ország ügyeit
vezették, de bűnös benne az egész vezető magyar társadalom minden
osztálya, rétege, a megyei tisztviselő urak, a birtokos osztály is. És ők
bűnrészességüket nem akarták belátni!

Pedig ha nem elégszünk meg a közeli oko kkal és messzebbre me-
gyünk vissza az okok vizsgálatában, a következő megállapításhoz jutunk.

A dualisztikus monarchiában Magyarország a 67-iki kiegyezés után
sem csinálhatott egyedül saját érdekeit szem előtt tartó politikát, sem
külügyit, sem gazdaságit, még szerosabban vett belüg yit sem egészen.
Ebből végtelen bajok származtak. De belügyi politikájában azonkívül,
melyben pedig aránylag mégis függetlenebb volt, igen nagy hibákba
esett, igen nagy mulasztások terhelik. Nemzetiségi politikájukban el-
tértek korrnányaink Wesselényi, Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös
alapfelfogásától. És bár a 67 utáni belügyi kormányzat némely tekin-
tetben szinte túlliberalis volt, ami kedvezett a radikalis, szélső irányzat
terjedésének és megerősödésének, másrészt a belügyi kormányzat nem
volt eléggé korszerű, nem volt eléggé demokratikus. A nagyrészt
tönkrement, független középosztálv helyére teljesen függő tisztviselői
osztály került. Az alsóbb osztályok (kis birtokosok, munkások) érde-
keit sem gazdasági, sem művelődési tekintetben nem gondozták eléggé.
A legnagyobb mulasztást követték el a korrnán yok a Nagy Magyar
Alföld mag yarságával szemben úgy gazdasági, mint művelödési tekin-
tetben.

A 67 utáni történetet eme szempontok szerint revidealva és aztán
hozzávéve még a nagy háború okozta hatást, kapjuk megközelítőleg a
nem egységes szellemű nemzet lelkületi állapotát, amelyben az összeomlás
okai megtalálhatók.

Azonban bármik legyenek is ezek az okok, a magyarság végre alélt-
ságából magához térve, lerázta a hozzá merőben idegen szellemű ural-
mat és viselve a háború és forradalmak szörnyű következrnényeit,
megkísérli most, hogy ismét erőt gyűjtsön.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21. A testület elszéledése. Elhelyezkedése a Csonka-hazában. Az
intézet elbocsátott, Iglón maradt tanárai és én, Iestük a budapesti ese-
mények változását. Más iglói tanerőknél annyiban volt jobb dolgunk,
mert a cseh-szlovák bürokrácia valamely nem ismert megfeledkezése
folytán fizetésünket :; hónapnál tovább is kaptuk. Fizetésünket csak
akkor szüntették be, mikor a csonka hazába visszatértünk.

1 L. Gömöry Árpád: A heiezézéoes Dobsina c. műben ..kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA bitorolt
Dobsina" c. közleményt, 250. 1.
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Mikor a proletár-diktaturának vége volt, némelyik előbb, más
egy-két hónappal későbben, átment a csonka hazába. Kértük és meg
is kaptuk újból való alkalmaztatásunkat. Cseh szolgálatba egy sem
állott, meg sem kísérelte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Horváth A. János a szegedi kir. kath. tanítóképzőhöz, majd K.-K.-
Félegyházára, Chobodiczky Alajos a bajai áll. képzőhöz. Tscheik Ernő a
budapesti 1. ker. áll. képzőhöz, Lovass László a kecskeméti ref. tanítónő-
képzőhöz. Schőnvizner János a pápai áll. képzőhöz. Lázár Károly a
sárospataki áll. képzőhöz, Gömöri Sándor a budapesti székesfővárosi kir.
tanfelügyelőséghez kapott beosztást.

Csupán Forberger Árpád, akinek eleinte szintén szándéka volt át-
jönni, nem valósította meg ezen szándékát, hanem ott maradt; magán-
viszonyai ezt megengedték, de ő sem állott cseh szolgálatba. Vim László
pedig abban az időben, mikor a megélhetés itt igen nehéz volt, 1919-ben,
bár volt beosztása az 1. ker. áll. képzőhöz, itt Budapesten édesanyjával
és testvérei vel üzleti vállalatba fogott.

Az intézet nem tanár alkalmazottjai közül Rokfalussy Mihály, ki-
nevezett, régi, ügyes, érdemes hivatalszolga (pedellus) ott maradt a cseh-
szlovák igazgatás alatt is, hasonlóképen Mihalisz Mihály intézeti kertész
és özv. Papp Edéné intézeti gazdasszony is, ezeket a csehek átvették és
meghagyták alkalmaztatásukban.

22. Az utolsó tanítóképesítő vizsgálat 1919. márc 18-án. Az ekkor
elemi iskolai tanítóképesítő vizsgálatot tett jelöltek nevei és egyéb
adatai. (Lásd a 21. oldalon levő táblázatot.)

Valamennyien magyar tannyelvű iskolákra képesíttettek, más
tannyelvre való képesítés ekkor nem volt.

Az utolsó 3-at leszámítva, a többiek rendes növendékek voltak, köz ,
tük 9-en katonanövendékek.

Ezen képesírésről szóló anyakönyv, melyet áthoztam. a vallás- és
közoktatásügyi miniszterkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr rendeletére a budapesti 1. ker. Fery Oszkár-
utcai áll. tanítóképző-intézet irattárában van letéve.

23. Az iglói m. kir. áll. tanítóképző-intézetben 18?3-1919-ig képesí-
tett tanítók száma évenként kimuisioe. Az intézet közművelődési hatása.
Ez a kimutatás az átvétel utáni napon készült. Mint igen értékes adatot
elhoztam és a 22. oldalon közlöm.

Az intézet 48 évi fennállása alatt 4? évben volt képesítés, a képe-
sítettek száma: 838. .

Ebből a kimutatásból is látható, hogy az iglói tanítóképző a köze-
pes népességű képzökhoz tartozott. A Felvidék nem sűrű népességű,
Szepes-megye kis megye, melyben az iglói képzőhöz közel van a szepes-
helyi róm. kath., a kassai róm. kath., az eperjesi ágo ev. és gör. kath., a
stubnyai áll. képző.

Az iglói tanítóképző az 18?1. év novemberében nyilt meg. Az első
képesítés 18?3_ban volt. Amíg a tanítói állás tekintélye, fizetése túl
kevés, amíg az állami tanítóképzőket az állam szegényesen látja el ked-
vezményekkel, ösztöndíjakkal. addig az intézet képesítése és ennek meg-
felelőleg' a népessége kisebb, mint abban az időben, mikor a tanítók
tekintélye, fizetése emelkedik és mikor a kormány a képzöknek nagyobb
kedvezményeket juttat. Erősen befolyásolta a népesedést az internátus
szervezése és még egy körülmény: a Neményi-korszak céltudatos, rend-
szeres, előkelő nivójú mnnkája, a tanítóképzés tökéletesítése.

Persze, befolyásolják a népesedést egyéb okok is, én itt csak az
általánosabbakra mutattam rá. Mégis felemlítem még az 1883-ik év ké-
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A jelölt nevekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

Születési

1

Születési helye
1

Vallása 1. Honessága
ideje es anyanyelve

1. Alexy Ferenc
róm. kath.Béla 1900. jun.16. Ecseg, Nógrád m. magyar

2. Bene Géza 1900. ápril. 1. Csacza, Trencsén m.
" "

3. Fialla András 1899. nov. 29 Igló, Szepes m.
" "

,
4. GleviczkyGéza 1901. jan. 31. Igtó, Szepes m. magyar, német

"
5. Hönel János 1899. máj. 23. Felsőerdőfalva,

Szepes m. ágo ev.
" "

6. Hodina Alfonz 1901. febr. 3. Felsőerdöfalva,
Szepes m. róm. kath. m a g y a r , m a g y a r i

7. Juhász István 1896. aug. 20. Rákócz, Zemplén m.
" " "

8. Kapaszny 1895. nov. 26. Várna, Trencsén m.
Márton " ..

9. Kolodzey István 190ü.ápril. 14. Ólubló, Szepes m.
"

magyar, lót
10. Korsch I

Gottfried 1895. okt. 25. Gnézda, Szepes m.
"

magyar, némel ,

ll. Bojtin Kovács 1901. aug. 17. Detrefalva,
Lajos Szepes m. gör.- kath. magyar, magyar'

12. Klein Sámuel 1899. febr. 16. Svedlér, Szep es m. ágo ev. ..
"I

13. Krajnák Bertal. 1901. aug. 1. Duránd, Szepes m, róm. kath. magyar, némel ,

14. Leblanc Zsolt 1900. okt. 5. Klopodia, Temes m.
" magyar, magyar I

15. Leonhardt 1901. jul. 4. Szomolnok,
Vilmos I Szepes m. ágo ev. nemet, magyar

16. MatiekGusztáv 1901. aug. 1. Wien, AlsóAusztria róm. kath. osztrák, német

17. Progner Győző 1900, febr. 10. Szepesváralja, ágo ev. magyar, némel
Szepes m. ,

18. Soltész józsef 1900. febr. 20. Dobsina, Gömör m. róm. kath. magyar,magyar i

19. Som mer Imre 1900.szept. 24 Igló, Szepes m.
"

,. ..
20. Sommer Béla 1900. febr. 24. Igló, Szepes m.

.
" .. .. I

21. Szokol jános 1899. febr. IL Németlipcse,
Liptó m. ágo ev. magyar, töt

22. Valkó józsef 1899. aug. 25. Szepesedelény,
Szepes m. róm. kath. magyar,magyar

23. Vídovenyecz 1899. máj .. 3.
Medgyesegyháza, ágo ev.

János Arad m. "
..

24. Wágner józsef 1901. márc. 3. Dobsina, Görnör m. .. magyar, némel '

25. Luchs Gyula 1901. febr. 5. Késmárk, Szepes m.
" "

..
26. Boroviczény 1898. jun. 27. Baglyasalja, róm. kath.jmagyar, magyar

Nándor Nógrád m.
Fekete István 1898. aug. 19.. Oruzsin, Sáros m.

"CBA ""
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Az iglói m. kír, áll. tanítóképző-intézetben 1873-1919-ig képesített

tanítók száma évenként kimutatva.

c<s cll cllkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1873 3 188g 13 1907 32

1874 9 1890 8 1908 22

1875 19 1891 14 1909 25

1876 8 1892 12 1910 18 r

1877 23 1893 6 1911 36

1878 22 1894 9 1912 15

1879 30 1895 17 1913 30

1880 16 1896 4 1914 27

I 1881 30 1897 16 1915 17 I
1882 27 1898 11 1916 26

1883 5 1899 12 1917 27

1884 13 1900 4 1918 34

1885 23 _1901 18 1919 I 27 j

1886 14 1902 14 13 év alatt I 336

1887 18 1903 16 I

I I
Gömöri Sándor

1888 8 1904 14 igazgatása idejében.

16év alatt I 268 1905 19 Összegezés:

1906 27 Év alatt képesítettek száma
Dr. Ernerlczy Géza

18 év alatt I
16 - 268igazgatása idejében. 234:
18 - 234

Arányi Antal 13 - 336

igazgatása idejében. 4:'2- 838 összesen

pesítettjeinek 5-ös számát az előző évi 27-es után, minek oka egyedül
abban a körülményben keresendő, hogy i882-ben tettek képesítőt az
utolsó 3 évfolyamos képzőt végzettek, i883-ban nem volt még 4 év-
folyam, tehát csak egyesek, elmaradottak, magántanulók tettek képesí-
tő t . A 90-es években előforduló íü.en aluli számokat - ha jól tudom
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a boldogultzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArányi Antal igazgató az internátus hiányával és a ki nem
elégítő állami ellátással magyarázta.

A képző tanulóifjúsága körülbelülkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% részben a Felvidékről került
ki, de a képesítetteknek már csak 40-50%-a helyezkedhetett el a Fel-
vidéken, a másik fele az ország más vidékeire került. Erdélybe csak
egy-egy, a Dunántúlra is kevés, inkább csak a szélek re, a német vidé-
kekre; az Alföldre is került egy rész, leginkább az Alföld északi és déli
széleire, elég sokan a Bácskába, kevesebben a Bánságba. Elég sokan ke-
rültek Budapest környékére.

Sokan tanultak tovább. a Pedagógiumban, ahol szívesen látták őket,
polgári iskolai tanár okká, igazga tókká, tanítóképző- tanárokká. sőt fő-
igazgatókká és tanfelügyelőkké lettek. Földmívesiskolai szaktanítókká is
többeket képesítettek.

A mai Csonka-Magyarországban hozzávetőlegesen az összes képe-
sítettek közel ys -a lehet, hiszen sokan eljöttek a megszállt terííletekrdl
ide és kaptak beosztást, állást. Ezt a becslést azért is valószínűnek tar-
tom, inert mikor az elmult nyáron a tanügyi kongresszus idején meg-
alakult az Lglon. végzett tanítók szövetsége, rövid idő alatt 120-130_an
jelentkeztek, pedig a végzettek egy része el is halt és többen, mint 100-an
jöttek akkor össze.

Ezek szemelőtt tartásával kaphatunk nemi felvilágosítást arra
nézve, mikép kapcsolódott bele az iglói tanítóképző munkája a hazai
tanítóképzés közművelődési munkájába és láthatjuk, hogy ez a hatása
a Csonka-haza szellemi áramlataiban hatékorryan tovább működik.

A képző működésének ezen hatása azonban kétségtelenül a Fel-
vidéket érte legintenzívebben. Tanítványaink ma is tömegesen vannak ott
elhelyezkedve. Az iglói képző a Felvidéken a magyal' nemzeti szellem
egyik védőbástyája volt.

Sajnos, a tót származásúaknak bizonyára nagyobb része többé-
kevésbbé lelkes tóttá vált, hogy magyarellenesek is lettek-c, erről csak
kivételes eseteket tudunk.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 4 . Szükséges volna megírni az intézet történetét. A felhasznál-
ható sdaiokrdl. Az iglói képző 1871-ben nov. hóban nyilt meg és 1919.
márc. 14-én mint magyar képző megszünt. Ez 48 működési év. Az utolsó
tanévben kezdtünk készülni az 50 éves jubileumra. Nem adatott meg
nekünk!

Az előző, igen vázlatos elmélkedésbél is megállapítható, hogy a
képző szellemi hatása elevenen él, él itt a Csonka-hazában is, és ez a
hatás, mint minden szellemi energia, el nem muló, tovább élő. Ámde az
erről való tudásunk tisztább, határozottabb, ha a képző működése és
hatása szavakba is van foglalva. Tehát szükséges volna megírni a képző
történerét. Az adatokat az iskolák történetéhez elsősorban az értesítők
szolgáltatják.

Az értesítők a képző irattárával együtt ott maradtak. Mi lett a <;01'-

suk. nem tudom. Azonban, miután az értesítők mindig megküldettek az
országos főkönyvtáraknak és a társ intézetek nek, az intézet értesítői a
csonka hazában is hozzáférhetők. Megvannak egy kivételével (az
1875/76. évi hiányzik) az Orsz. Pedagógiai Könyvtárban, mely most a
VKM. Báthory-utcai házában van elhelyezve, a hiányzó értesitot megta,
láltam a Nemzeti Múzeum könyvtárában. És meglehetnek egyes tanító-
képző-intézetekben is.

Némileg baj az, hogy a 80-as· és 90-es években nem minden évben
adtak ki Értesítőt és az ily szünet után későbben kiadott Értesítő nem
közli mindig az előző évek adatait. Megkönnyíti viszont az intézet tör-
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ténetének megírását, hogy 189b-ban az addig eltelt 25 évrőlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArányi
Antal igazgató megírta az intézet 25 éves történetét egy összefoglaló
.értesítőben. Az intézet sok élő, jeles tanítványa könnyen fogja az esetleg
hiányzó adatokat pótolhatni.

Ezenkívül az intézet történetének becses adatait fogják tenni az
intézet tanárainak és tanítványainak irodalmi, iskolai és társadalmi mű-
ködéséről megjelent és megjelenendő adatok is. Mindezek alapján, a kor
:szellemi áramlatait is számbavéve, kellene megírni az intézet 48 éveskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-

ködésének történetér. Az én igazgatásom történetét, működésem össze-
foglalásaképen, még magam szeretném megírni. Az intézet sok jeles
tanítványa hozzájárulhat majd értékes közleményekkel az intézet törté-
netéhez. És az Iglón végzett tanítók szövetségének feladata szintén, az
.alapszabályai szerint, az intézet hagyományait ápolni.

Ezzel mondanivalóim végére értem. Részemről azzal, amit elmond-
iam, csupán kötelességet teljesítettem. De mire befejeztem, akaratlanúl
.is szerény dokumentummá lett, amely azt hirdeti:

Saját fiainak mulasztásai, bűnei okozták, hogy az ezeréves hazát
ellenségei oly csúfosan megcsonkíthatták; épen azért csak saját fiainak
'erényei járulhatnak hozzá, hogy az újból épségében feltámadjon!

Gömöri Sándor.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A m a g y a r t a n í t ó k é p z é s s t a t i s z t ik a i a d a t a i .

- Negyedik közlemény. -

A három évfolyamú tanítóképző-intézetek, alighogy a három
-évfol yamra való áttérés minden képzőintézetnél keresztül vitetett,
:szűknek bizonyultak a tanítóképző-intézetekkel szemben támasz-
'tott kívánságok teljesítésére. Szükségessé vált a tanítóképző-inté-
zeteknek négy éojoluamúoá való átalakítása. Erre különösen két
.körülmény szolgáltatott okot. Az egyik az, hogyaképzőintézetek
.első osztályába lépő növendékek készültsége, tudása nem volt ele-
gendő az előírt anyag megértésére és elvégzésére. Tapasztalat sze-
rint a középiskolák gyengébb tanulói léptek át a tanítóképző-
intézetekbe.v" Még hozzá, egy-egy képzőbe az ország legkülön-
bözőbb iskoláiból jött, különböző vidékekről való növendékek,
akiknél még sokszor a nyelvi nehézségekre is tekintettel kellett

lenni. Ugy, hogy az első évet legtöbbször arra kellett szentelni,
hogy ezek a különböző tudású növendékek előkészíttessenek a
képzőintézet igazi anyagának az elsajátítására. A tanítónőképző-
intézetek növendékei, igaz, hogy általában jobb bizonyítványok-
Kal mentek a képzőintézetbe mint a fiúk, de ott is érezhető volt
a növendékek kellő előképzettségének hiánya, továbbá a növen-
-dékek túl fiatal kora és értelmi fejlettsége. Ez volt az egyik ok.
A másik ok az volt, hogya népoktatási törvény szerint, a tanítói
oklevél csak 1-2 gyakorlati év után letehető tanitóképesítő-vizs-
gálattal volt megszerezhető,

A végzett növendékek egy része esetleg nem is kapott állást
arra, hogy egy-két évi gyakorlatot szerezzen, akik pedig segéd ..
tanítóskodtak, azok egy-két év múlva, mikor a képesítő-vizsgálat

.133 Magyar Statisztikai Évkönyv az 1879. évről.

"
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letételére visszatértek, a tapasztalat szerint, sokkal kevesebbet
tudtak mint a három évfolyam elvégzése után. Hogy a növendé-
kek előképzettségének hiányait pótolni lehessen és a végző növen-
dékeket a legszükségesebb gyakorlati kiképzésben lehessen része-
síteni, .!§8i=ben a tanító- és tanítónőképző-intézetek négy évfolya-
múvá tétele rendeltetett el. Ezt a rendelkezést megelőzőleg, már
1879-ben, elrendelte a vall.- és közoktatásügyi miniszter, hogy a
budapesti I. ker. áll. tanítóképző-intézetben a három évfolyam
elé egy új évfolyam állíttassék és az intézet négy évfolyamúvá
Iejlesztessék.':" A szerzett tapasztalatok alapján a miniszter elren-
delte az összes tanító- és tanítónőképző-intézetek négy évfolya-
múra való alakítását.135 Ez az átalakulás az állami képzőkben
minden nehézség nélkül megtörtént. 1882-ben már négy év-
folyamú volt a budapesti, aradi és sárospataki állami, az aradi gör.
kel., a selmecbányai, szarvasi és minden erdélyi szász ev. és a
budapesti izraelita tanítóképző-intézet/36 valamennyi állami és
a temesvári róm. kath. tanítónőképző-intézet. 1883-ban minden
állami tanítóképző-intézet négy évfolyamú már, továbbá a fen-
tieken kívül a szegedi és szatmári róm. kath., a felsőlövői evan-
gélikus és a nagykőrösi református tanítóképző-intézet. Ez utóbbi
utolsó évfolyamában azonban csak 1 növendékkel.

1884-ben a kalocsai és .szepeshelyi róm. kath., a debreceni ref.,
a soproni ev. tanító-, továbbá az egri, kalocsai, kassai és nagy-
váradi róm. kath. tanítónőképző-íntézetek lettek négy évfolyamú-
akká. .

Az alap törvény három évfolyamú képzőintézetet rendelt
el, a négy évfolyamúra való áttérés csak rendeleten ala-
pult. Ez okozta, hogy az autonóm egyházak lassan tértek át a négy
évfolyamra. Az 1888/89. tanévben még a 14 róm. kath. tanítóképző

'közül csak 6, 1894/95-ben is még csak a következő nyolc volt négy
~ évfolyamú: az-egri, győri, kalocsai, kassai pécsi, szatmári, szegedi,

szepeshelyi. A többiek, az esztergomi, csiksom lyói, nagyváradi,
budapesti és nagyszombati, szervezetileg három évfolyamúak
voltak.

134 1879. évi június 19-én kelt 16.014. számú min, rendelet. Szó-
szerinti szövegét és méltatását közli Gyertyánffy István:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA buda-
pesti áll. elemi és polgári iskolai ianítóképezde múltja és jelene. Buda-
pest 1882. 60-62 1.

135 655/1881. sz. a. január 7-én a tanitónő- és 15.369/1881. sz. a. a
tanítóképző-intézetekre. - je ll=rnzőűl közlöm a 655/1881. számú ren-
delet következő részletét: " ... Elhatároztam, hogy a mcstan gyakor-
latban levő három évre szabott tanfolyamot négyéves tanfolyamra ki-
terjesztem, illetőleg a törvény által megszabott három éves tanfolyam
elé egy előkészítő osztály felállítását rendelem el, különösen oly vég-
ből, hogy a be lépő növendékek ezen előkészítő osztályban a tanulás
és tanulhatás helyes útjára vezettessenek. hogy ezen előkészítés után
a törvényben a tanulásra kiszabott három év alatt pályájukra elmé-
letileg és gyakorlatilag alaposan kiképeztessenek."

136 Ez liceummal kancsolatos evangélikus tanítóképzőknél nem
sokat jelentett. Miután a képzőintézet növendékei a gimnázium tanulói-
val együtt tanultak, régebben is négy évig tartott a képzés. Néhol azon-
ban, még később is, megelégedtek három évi képzéssel is.

of



240 Kiss József

A róm. kath tanítónőképzőkből, 1888/89-ben, a fennálló 9
közül, még csak a temesvári, kalocsai, egri. kassai, nagyváradi és
szatmárnémeti volt négy évfolyamú, de 1894-ig már valamennyi
átalakult ilyenné. Igaz, hogy sok esetben csak váltakozó évfolya-
mokkal. Például 1886-ban az egri, kassai és a nagyváradi róm.
kath. tanítónőképzőknek csak 1-1 évfolyama volt. 1894/95-ben
a róm. kath. taníróképző-intézeteknél.

1. Budapesten, a szervezett 3 évfolyamból, a II. és Ill.,
2. Nagyszombatban, a szervezett 3 évfolyamhóla II. és Ill.,

e kettő 1895/96-ban megszünt.
3. Szepeshelyen, a szervezett 3 évfolyamból, a II. és IV. volt

meg.
A róm. kath. tanítóképző-intézeteknél a 3. évfolyamból Eger.

ben a IV., Kassán az 1. és IV., Kőszegen az 1. és Ill., Pozsony-
ban az 1. és II., Veszprémben az 1. osztály állt fenn.

A gör. kath. és gör. kel. tanítóképző-intézetek közül csak a
nagyváradi gör. kath. és az aradi gör. kel. lett 1894-ben négy év-
folyamúvá, de pl. a nagyváradinál csak az 1. és Ill. osztállval.

A reformátusoknak 1888-ig mind a négy képzője négy évfo-
lyamúvá alakult át, Az evangélikusoknak ez időben már csak
az eperjesi és nagyszebeni képzője volt három évfolyamú, melyek
még 1894-ben is három évfolyamúak voltak. A szarvasi evangé-
likus tanítóképző-intézet váltakozó évfolyamokkal működött, pl.
1894-ben a szarvasi képzőben a négy évfolyamból azkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr., Ill. és IV.
osztályok álltak felIn.

Négy évfolyamú volt végre, mint már említettük, a buda-
pesti izr. tanítóképző-intézet és négy évfolyamúvá szerveztetett
a budapesti Országos Nőképzőegyleti és később a Frőbel Nőegy-
leti tanítónőképző-intézet is. A három évfolyamú tanítóképző-
intézetek négy évfolyamúakká való átalakítása még jó ideig el-
tartott. 1896-ban az esztergomi, karánsebesi és a Ranolder-intézet
lett négy évfolyamú és négy évfolyamúvá szerveztetett a nagy-
szebeni róni. kath. tanítőnőképző-intézet. Utolsónak maradt a
nagyszebeni gör. kel. oláh tanítóképző-intézet. IV. évfolyamát
csak 191O/11-ben nyitotta meg.

A tanítóképző-intézetek számában, az első állami képzők fel-
állítása óta, tulajdonképen lényeges változás alig történt. A
tanítónőképzők száma 1890. óta állandóan emelkedett állami, róm.
kath., gör. kath., ref. és ev. tanítónőképzők felállítása által. A
fennálló intézetek számszerint elegendők is voltak a szükséges
tanítói létszám képzésére.F" Más kérdés, hogy az intézetek szerve-
zetileg megfeleltek-e a törvény kívánalmainak. Az állami képzök
teljesen a törvény szelleme szerint szerveztettek és az állam által,
az irányításou kívül, az állam teljesítő képességéhez mérten, anya-

137 Már az 1872-es miniszteri jelentés írja: "Most midőn ennyi
tanítóképző áll fenn, nem a számuk szaporításán, hanem a lehető leg-
jobb karba helyezésükön és azon kell igyekezni, hogy elegendő számú
növendékeik is legyenek." - Erről különben a növendékek és az ok-
levelet nyertek szárnánál részletesen szólunk.

~
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giakkal is elláttattak. Az volt a cé], hogy az állami képzők kőve-
tendő például is szolgál]ailaKa tonoi-islZoíaJenntartók képzői szá-

c mara.-rgyekezték az intézeteket épületekkel, felszereléssel, a
növendékeket ösztöndíjjal, segéllyel ellátni. Az első évek alkotá-
sainak lázas munkájában a miniszteri jelentés szebbnek, ideáli-
sabbnak látta őket a valóságnal. Olyan volt ez, mint mikor a,

• szülő saját gyermekét, még hibáival is, tökéletesnek tartja. Az
1872. évi miniszteri jelentés írja az állami képzőintézetekről, hogy
" ... felszerelés dolgában most már úgy állanak, hogy bármely
németországi vagy svájci képezdévei a versenyt nemcsak kiállják,
hanem azoka:tréS"ZbCllfelül is múlják," Annyi bjzonyos, hogy maga-
san feldte állottak az 1868. előtti képzöknek. Természetesen az
ideális - tanítóképzőktől --;z első idők képzőintézeteikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmég messze
voltak. Hiszen sok szervezeti, tantervi javításon kellett átmenniök
és még akkor is minden oldalról kívánságok merültek fel, ame-
lyek a képzőket. a képzést meg akarták javítani, Elvi jelentőségű,
fontos kérdések voltak ezek, amelyekről a miniszteri jelentésv"
megállapítja, hogy "a reformokkal szemben az érdekelt tényezők
véleménye is nagyon elágazó. Nem is annyira a rendszer, mint a
részletek javítására és tökéletesítésére van sziíkség." Ez a jóslat-
szerű megállapítás 30 éven át elv maradt. A tanítóképzés rendsze-
rében változás nem történt, "de a tanítóképzés folytonos javítása,
úgy az állami, mint a felekezeti képzőkben. a minisztérium gon-
doskodásának tárgyát képezte."!"

A 80-as és 90-es évek miniszteri jelentéseiben gyakran ismét-
lődik a gondolat: "a tanítói szakműveltség fontosságát elis-
merve, mindent megteszek, hogy a tanítók képzése egészséges ala-
pon és a kor követelményei szerint történjék. Hasonlóra tőrek-
szem a nem állami képzöknél is."140

Ami hiány vagy hiba az állami képzőknél volt, az legtöbb-
ször a képzőkön kívül eső okok folytán állott fenn. Igy annak,
hogy a növendékek között sok volt a gyengébb tehetségű és kevés
az intelligensebb szülők gyermeke, főoka a tanítói állás csekély

. díjazásában és elismerésében volt. A tárgyak sokfélesége folytán
nem -maradt elég idő a gyakorlati tanításban való kiképzésre. De

ezen sem igen lehetett segíteni, mert a tantárgyak sokaságát a
pályára való előkészítés hozta magával, a képzés idejének eme-
lésére pedig - mint azt a negyedik évfolyamok felállításának
akadályai mutatták, - egyelőre nem is lehetett gondolni. A köz-
oktatásügyi kormánynak az állami képzők fejlesztésére irányuló
buzgóságát, tevékenységét a felekezeti képzők fenntartó egyházi
hatóságai nem követték, Egyrészt, mert bár jól ismerték saját

---I<epzőintézeteik hiányait, azok megjavítására a szükséges költsé-
gek hiányoztak, másrészt, mert a népoktatási alaptörvénybe kény-

13B A vall. és közoktatásügvi miniszter jelentése az tRR9, évről. -
Dániel Mártori.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJelentés a tanítóképzésről és a tanítókról. Budapest,
1889. 32-48. l.

130 A vall. és közokt. miniszter jelentése az 1889. évről.
"0 A vall. és közokt. miniszter jelentése az 1891. évről.
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telen-kelletlen' belenyugodva, tudomásul vették a népoktatás
terén eddig élvezett egyedüli jogosultságuk megszüntét, de tanítói-
kat a régi rendszerükhöz igen közel eső módon képezték ezután
is. Hiszen több mint 10 év kellett a tőrvériy által elrendelt három
évfólyamú képzésnek minden képzőnél való keresztülvitelére. A
négy évfolyamú képzéssel még rosszabb volt a helyzet. A rendelet
kiadása után 15 évvel még 13 három évfolyamú képző működött,
köztük az esztergomi érsekség által fenntartott budapesti, eszter-
gomi és nagyszombati, továbbá a nagyváradi róm. kath., a balázs-
falvi, szamosújvári, ungvári gör. kath., a karánsebesi, nagyszebeni,
zombori gör. kel., az eperjesi és a nagyszebeni evangélikus tanító-
képzők. Ezek sok esetben saját növendékeiket három' év után, gya-
korlati év nélkül is, leképesítőztették, vagy a gyakorlati évetkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli har-
madévesek már állásban töltötték. Sőt megtörtént az is, hogy a
négy éves képzők IH-ad éves növendékeitképesítő-vizsgáztat-
ták le.l4l

Az egyenlően szervezett intézmények között mindig szokott
bizonyos nivó-különbség lenni. Ez a kiílönbség, sokszor statiszt-
tikailag nem is fejezhető ki. De néha a számok is feltüntetnek
ilyen különbségeket. Például 1884-ben Győrött 27 növendékre 59
képesítés, Pécsett 20 növendékre 28, Szegeden 16 növendékre 23,
Nagyváradon (gör. kath.). 4 növendékre 8, Balázsfalván (gör kath.)
11 növendékre 23, Nagyszebenben (gör. keL)' 13 növendékre 27,
Medgyes (ev.) 2 növendékre 8, Debrecenben (ref.) 15 növendékre
'31, Nagykőrösön (ref.) 1 növendékre 13, Pápán 4 növendékre 13
képesítés esett. Ezek a különbségek, melyek régebben is meg vol-
tak és még jó ideig megmaradtak, azt mutatják, hogy e .yrészt
sokan tettek magánúton tanftóképesítő-vizsgát, másrészt azt,
hogy a szigorúbb intézetek növendékei közül sokan átmentek
vizsgát tenni 'a könnyebb intézetekbe, ahol "az előzőleg bukott
jeles, sőt kitünő eredménnyel tette le a képesítővizsgálatot."H2
Ezeket a jelenségeket a miniszteri jelentések is szóvá teszik. Ezek-
ről írja Gyertyánffy István, hogy képzőink úgy szervezetre, mint
mértékre, amellyel a tanítóképesítő-vizsgálatokon mérnek, igen
különbözők. Vannak képzők, melvek "mint megannyi Potemkin-
féle festett várak és kastélyok közoktatásügyünk virányain, alig
egyebek önámításunkra szolgáló üres statisztikai clíszítmények-
nél.'?"

A vall. és közoktatásügyi miniszternek Magyarország köz-
oktatásügyének állapotáról az országgyűlés elé terjesztett jelen-
tései, különösen a 80-as és 90-es években, tele vannak panasszal a
várt haladás elmaradása felett.

"Az állami képezdék fejlesztésével szemben a felekezeti jel-
legű ilyen intézetek nagyobb részben nem mutattak .haladást és

141 A vallás- és közoktatásügyi miniszter jelentése az 1895, évről.
1158. L

\

m Gyertyánffy István:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA budapesti állami elemi és polgári iskolai
ianítóképezde mult ja és jelene. Budapest 1882., 239, 1.

143 U. ott.
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javulást. Néhány dícséretre méltó kivételt leszámítva, ez intéze-
tekben sem a tanerők, sem a szervezet tekintetében megnyugtató
állapotot ne~ talál~nk."i44kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M fK: azok a kifogások, amelyeket a miniszter a felekezeti
képzők ellen tesz? .

Először az, hogy az intézetek nem önálló iskolák, hanem más
iskolákkal kapcsolatban á anak fenn, azoknak mintegy zsellérei.

--:Nin:CseJlkillön igazgatása, nincs külön épülete, nincsenek tan-
termei, felszerelés ei. ak mellékesen foglajkozik a tanítóképzés-
sel.i" ~~~ben, a ]0 képző közül, ~ .foglalkozik kizárólag tanító-
képzéssel, 5 róm. kath. tanítónőképző-intézet zárdai elemi iskola
kapcsolatát képezi, sokszor csak 1-1 évfolyama van megnyitva. 2
gör. kel. papnöveldével,RQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 evangélikus közép iskolával és teológiai
szemináriummal állt kapcsolatban: "Ezek voltaképen nem is vol-
nának tanítóképző-intézeteknek tekinthetők.l":" Ezek a panaszok
az évek folyamán sokszor megismétlődtek. .

"A hitfelekezeti képzők majdnem fele csak kiegészítő tan-
o folyama, helyesebben mondva melléktanfolyama valamely más
intézetnek. Tanáraiknak közel háromnegyedrésze kisegítő, illetőleg
óradíjas tanár.v" A rendes tanári címet más iskolából bejáró óra-
díjas viseliY8 "Tizenhat olyan felekezeti képző volt, melyben a
tanulők összlétszáma 4-30 között volt."149 Ilyen szempontból ki-
fogás alá esik, hogy ne a legrégibb, hanem a kedvezőbb adatokat
vegyem, majdnem mindegyik róm. kath. zárdai tanítónőképző-
intézet; a nagyváradi gör. kath., anagyszebeni gör. kel., a nagy-
'enyedi: ref. és, a sopronit kivéve, minden evangélikus tanítóképző-
mtézet.v" Ezek a tanítóképző-intézetek elemi, polgári vagy közép-
iskolával, papnevelővel állottak kapcsolatban. "E képezdéknek
'ezen meg nem felelő állapotból való lassú és nehézkes kibontako-
zásának oka legnagyobbrészt abban rejlik, hogy úgy az evangé-
likus mint a gör. kel. vallásnak autonomikus szabályaiban azon
elv érvényesül, hogy a papnak, mielőtt pappá lesz, tanítói hiva-
talt is kellett legyen viselnie."151 Az állapotok lassan, de javultak.
A képzők, ha hosszú ideig tartott is, átalakultak négy évfolya-
múakká. A más iskolákkal kapcsolatos intézetek vagy megszűntek,
vagy önálló iskolák lettek. Igaz, hogy ezáltal a képzők száma
fogyott, de a színvonaluk emelkedett. 1898-tól kezdve kevesebb
a panasz ellenük. Ennek oka az, hogy a felekezeti képzők fenn-

Ltarfó-hatóságai, az intézetek fenntartására nem állván elegendő
anyagi erő rendelkezésükre, kénytelenek voltak az állam támoga-
~ kérni. Ennek pedig az Völt a feltétele:hogy leszámítva a fele-
kezeti jelleg folytán előállható különbségeket, az állami tanter-

144 A vall. és közoktatásügyi miniszter jelentése az 1889.évről.
145 A vall. és közoktatásügyi miniszter jelentése az 1892. évről.
1'6 A valLés közoktatásügyi miniszter jelentése az 1885.évről.
147 VKM. jelentése az 188? évről
148VKM. jelentése az 1889. évről
gO VKM. jelentése az 188? évrőL
150 VKM. jelentése az 1892. évrőL
151 VKM. jelentése az 1895. évrőL
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vet, vizsgálati szabályzatot, de főként a törvény 14. §-ában elren-
delt állami felügyeletet, nemcsak névleg, de valóságban is, elfo-
gadták.i" Ezek az évek, 1900-tól, a tanítóképző-intézetek legérté-
kesebb korszakát alkották. A közoktatásügyi kormány gondosko-
dott a képzők szellemi irányításáról; épületekkel, felszereléssel.
tanárokkal látta el őket. A tanítóképző-intézetek pedig jól képzett
tanítókat bocsátottak ki, akiknek működése nyomán hatalmas lé-
pésekkel indult meg a magyar népoktatás ügyének fejlődése.

MásodIk főkifogása a miniszteri jelentéseknek a képzők ellen
a gyakorló-iskolák miatt volt. A törvény 13. §-a a tanítóképző
állíthatását ahhoz a feltételhez kőti, hogy az intézetek, "a növen-
dékek gyakorlati kiképzése végett, gyakorló-iskolával legyenek
összekötve." ~

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium már 1870-ben elren-
delte ezeknek felállítását és utasítást adott a berendezésükre.l'"
Meghagyta, hogya gyakorló-iskola hatosztályú, osztatlan elemi
iskola legyen és 6-12 éves gyermekek közül 60-80 tanulójának
kell lenni, olyan módon beosztva, vezetve amint az osztatlan
falusi iskolát mintaszerűen beosztani, vezetni, tanítani kell. Az
állami tanítóképzők mellől nem is hiányoztak a gyakorló-ískolák,
s amikor a miniszter tudomást vett arról, hogy ezek a gyakorló-
iskolák sok helyen csak négy osztályúak, rendeletet adott ki azok-
nak legalább V, de lehetőleg VI osztályúvá való kifejlesztésére.l'"

A gyakorló iskolák mindenkor a gyakorlati kiképzés tenge-
Iyét képezték.v" A miniszteri jelentések, az 1878/79. tanévtőr
kezdve, következetesen kimutatják a fennálló gyakorló-iskolák
számát, osztályait, tanítóit, tanulóit. Ezt 1898-tól kezdve a sta-
tisztikai hivatal által kiaclott évkönyvek is követik. 18?8kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi79-beIi
a fennálló 67 tanító- és tanítónőképző-íntézet közül gyakorló-isko-
[áj avo lt 45-nek, nem volt 22-nek. Még pedig nem volt 7 róm. kath.
tanító- és 3 tanítónőképzőnek, 1 gör. kath., 2 gör. kel., 1 ref. és '!
evangélikus tanítóképzőnek. Ez a kimutatás a következő évek-
ben nemhogy javult volna, de a gyakorló-iskolák milvenségének
szigorúbb megítélése által romlott. 1881-bell a miniszteri jelentés
26 intézetről mutatja kV56 hogy volt ugyan gyakorló-iskolájuk, de
nem az intézettel szervesen összefüggő; tanítóik nem kizárólag a
gyakorlati kiképzéssei foglalkoztak. Az 1892. évi jelentés pedig azt
mondja, hogy az állami képzőken kívül tulajdonképen csak 3
róm. kath., 1 ref. és 1 izr. képző gyakorló-iskolája felel meg a tör-
vénynek. .A többiek által ilyenül kimutatottakban a képző csak

1ú2 VKM. jelentése az 1.901.. é vről., .
153 A vall. és közoktatásügyi miniszter 2790/1870 sz. rendelete.
154 A valL és közoktatásügyi miniszter 1891. évi június 5-én kelt

24.325. sz. rendeletének melléklete. 1. pont. - 1905-ben újolag elrendel-
tetett. az V. és VI. osztály felállítása. V. K. M. jelentése az 1905. évről.

155 Dániel Márton:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJelentés a tanítóképzésről és a tanítókról.
Budapest, 1889., 35. 1. Szépen jellemzi a gyakorló-iskolé.t és annak hiva-
tását.

156 Ezek: 10 róm. kath., 2 gör. kath., 2 gör. kel., 4 ref., 7 ev. és 1 izr.
tanítóképző-intézet.
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vendég, az igazgatónak az elemi iskolára nincs befolyása. Az 1894.
és az 1895. évről szóló XXIV. és XXV. miniszteri jelentés hosszasab-
banfoglalkozik a gyakorló-iskolákkal és az utóbbi felsorolja azo-
kat az intézeteket "amelyek gyakorló-iskolája a törvényes köve-
telménveknek megfelel."ló7

Ez a panasz tovább is folytatódik. Az 189l-iki jelentés így ír:
"A gyakorló-iskolák közül nem fogadhatók el törvényszerűeknek
a csíksomlyói, egri róm. kath. tanítóképző, az összes róm. kath. és
a budapesti egyleti tanítónőképző-intézeteké, a zombori gör. kel.,
a felsőlövői ev. tanítóképző-intézeté. Egyáltalán nincs gyakorló-
iskolája a kalocsai, kassai, nagyváradi, szatmári, szepeshelyi róm.
kath., a nagyváradi gör. kath., a karánsebesi, nagyszebeni gőr.
kel., az eperjesi és a sehnecbányai ev. tanítóképzőknek."

Az első kedvezőbb adatot az 1900. évről szóló jelentésben
olvashatjuk: ,,74 képző közül csak 14-nek nincs gvakorló-iskolája."
1903-ban má:í:~ f2-nek, 1907-ben 6-nak (2 róm. kath., 2 ev. és
2 gör. kel.), 1908-ban és 1909-ben 4-nek (2 róm. kath. és 2 ev.)
1911-ben 2 ev. és 1912-ben már csak a sehnecbányai ev. tanító-
képzőnek nincs törvényszerű gyakorló-iskolája. 1913-tól kezdve
minden tanítóképzéssel foglalkozó intézetnek meg van a maga
gyakorló-iskolája, s valószínűleg csak elnézésből származott, hogy
1918-ban az egyik gör. kel. tanítóképző-intézet ennek felll~állásá-
ról nem küldött jelentést.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítás nyelve a tanítóképző-intézetekben 1872-ben a kővet-
kező volt.

Az állami tanító és tanítónőképzőkben mindeniítt magyar,
csak Déván magyar-oláh=" és Modorban magyar-tót.

A róm. kath. tanítóképzők közül Besztercebányán és
Nagyszombatban magyar-német-tót, Sopronban magyar-német, a
többiekben magyar.

A róm. kath. tanítónőképző-intézetek tanítási nyelve Sopron-
ban és Kassán mag yar-német, a többiben magyar.

A gör. kath. képzőkben Balázsfalván oláh, Nagyváradon és
Szamosújváron oláh-magyar, Ungváron magyar-ruthén.

A gör. kel. képzőkben Aradon és Nagyszebenben oláh, Zom-
borban szerb.

A ref. képzőkben magyar.
Az evangélikus képzőkben Nyiregyházán és Sopronban

magyar, Nagyrőcén tót, a többi 6-ban (Brassó, Beszterce, Medgyes,
Nagyszeben, Segesvár és F elsőlövő) német.

Az 59 képző közül magyar volt 38, magyarral vegyes 10,

, 157 Ezek: 1. Az áll. képzők. 2. A róm. kath, tanítóképzők köziil: az
esztergomi, győ ri, pécsi és a szegedi; a tanítónőképzők közül a két buda-
pesti és a temesvári. 3, A gör. kath, tanítóképzők közül a balázsfalvi,
-szamosújvári és az ungvári. 4. A gör. kel.-ek közül az aradi. 5, A reL-ok
közül a debreceni, nagyenyedi és a nag vkő rösi. 6, Az cv.vok közül csak a
'Soproni. 7. A budapesti izr, tanítóképző. 8. A budapesti egyleti tanító-
nőkénző.

158 Párhuzamos osztályokban. -baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a g y a r S ta t is z t ik a i É v k ö n y v az
1872. évről.
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német 6, oláh 3, szerb 1, tót 1. Azaz magyar 64·4%, nern magyar
18·6%, rnagyarral vegyes az intézetek 17%-ában.

1880/81-ben a tanítás nyelve így alakult: magyar volt 25 áll.,
20 rórn. kath., 4 ref., 3 ev., 1 ízr, és 1 magán, összesen 52 tanító- és
tanítónőképzőben, nemet 5 ev., oláh 1 gör. kath. és 2 gör. kel., szerb
2 gör. kel., rnagyar-nérnet 3 róm. kath. és 1 ev. (Felsőlövő), oláh-
rnagyar 2 gör. kath., mag yar-ruthén 1 gör. kath. képzőben. Tehát
rnagyar tanítási nyelvű volt 52, azaz 75·4%, nern rnagyar 10, azaz
14·5%, vegyes 10·1%. A rnagyar tanítási nyelvű intézetek kedve-
zőbb százalékszámát a felállított új képzők okozták, akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAliern magyar
tanítási nyelvű intézetek szárnában annyi változás történt, hogy
a felsőlövői ev. képző tanítási nyelve magyar-németté lett, a gör.
kel. szerb tanító- és tanítónőképző-intézet 2 egységnek számítta-baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

to t t , viszont a nagyrőcei tót tanítási nyelvű képző megsziint, A
tanítás nyelvében lassan történt változás. 1894/95-ben nérriet taní-
tási nyelvű volt 1 ev. (Nagyszehen), oláh 1 gör. kath. és 3 gör.
kel., mag yar-német 1 ev., oláh-rnagyar 2 gör. kath. és szerb-rnagyar
2 gör. keU59

1900-tól a felsőlövői ev. tanítóképző-intézet tanítási nyelve
rnagyarrá lett. Ettől kezdve volt 1 német, 4 oláh, 2 oláh-magvar,
2 szerb-magyar tanítási nyelvű intézet, melyekhez 1903-ban fl

segesvári ev. tanítónőképző-intézet német és 1 9 1 4 - tő l a lugosi gör.
kath. tanítónőképző-intézet oláh-magvar tanítási nyelvvel járult.

1918-ban volt tehát nem tisztán rnagyar tanítási nyelvű inté-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zet: 2 német, 4oláh, 3 oláh-rnagyar, 2 szerb-rnagyar. Azaz: magyar
87·9%, német 2·2%, oIáh 4'4%, oláh-mag yar 3'3%, szerb-rnagyar
2·2%.

Elrnondottuk a tanítóképzők szervezetét és nem hallgattuk
el a hibákat, hiányokat sern. Dacára, hogyarnin. jelentések sokat
panaszkodnak az egyes hitfelekezetek által fenntartott tanító-
képzők szervezete, felszerelése ellen és sok esetben a hibák és hiá-
nyok megsziintetésére erélyes lépéseket is tettek, az államhata-
lom tulajdonképen nagy türelernrnel nézte, különös en kezdetben,
sok képzőnek az ideálistói rnessze eső, áIlarni és nemzeti szem-
pontból is kifogásolható rnűködését. ~NeH! _akart a__törvény által
b~sított jogával élni és inkább az idők folyamán állandóan
emelkedő kultnr-céloK rnegvalósításától várta a tanítóképzők

-'"'színvonalának ernelkedését. Tisztelte az autonóm egyházak jogait
-ésaz 'ók.tatás terén szerzett érdemeit, Tulajdonképeni erélyesebb
beavatkozás egyszer történt. A zombori gör. kel. szerb tanító-
képzők képesítési joga 1903-tól 1907-ig felfüggesztetett. Ez alatt az
idő alatt "elvi akadályok miatt egy végzett növendék sem kapott
oklevelet.v'" Az ellentétek azonban itt is elsímultak és a gör. kel.
szerb egyház visszakapta az államérvényes tanítói oklevelek

kiadási jogát. Kiss ] ázse],

159 A zombori gör. kel. képzők, 1900-tól kezdve, a magyar nyelvet
segédtunnyelvül bevezettek.

11;0 VKM. jelentése az 1904. évről.
~
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E G Y E S Ü L E T I É L E T .

V á la s z t m á n y i ülések jegyzőkönyvei.

1.

Aprilis hó 15-én tartott választmányi ülés. Helyiség: a budapesti
II. ker. áll. tanítónőképző clíszterme.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Párvy Endre elnöklete alatt jelen vannak: Varga Lajos (Kalocsa),
Dr. Becker Vendel (Szeged), Dr. Frank Antal, Girtler Mária, Gr uneeus
Ida, Szoniagh; Katalin, Vajda Erzsébet, Propszt Vilmos, Dr. Erdey Ferenc
és Oszroeld József (Kalocsa), ]aloveczky Péter, Mesterházy Jenő,
Emmert P. Klotild és Piros P. Angella nővérek, Dr. Szemere Samu,
Drozdy Gyula, Váradi József, ] elooeczku Péterné, Szántó Lenke, N ooék:
Eszter, Ruisz Márta, Fa.rkasdy Zoltán, Dr. Herrnos S. Kalebeu) Lászlóné,
Kostyál Ilona, Sebestyén Erzsébet, Molnár Oszkár, W. Lajos Mária dr.
és Mihalik József. . .

1. Elnök szivélyesen üdvözli a megjelenteket, különösen a vidékieket.
Jelenti, hogy Quint József elnökünk nagyon beteg, s betegségének els 6
hírei is nagy nyugtalanságot keltettek egyesületünkben. Ez most még
csak fokozódott és ő az összes tagok nevében kéri a jó Istent, hogy
távolítsa el elnökünktől azt, amire ő még' csak gondolni sem mer.
Ennek a mai gyűlésnek nagyon örvendetesnek kellett volna lennie, mert.
ha elnökünk nem lenne beteg, most üdvözülhetnénk őt főigazgatóvá
történt kinevezésével ért kitüntetése alkalmából. Festi Quint érdemeit
és kimutatja, hogy ez a kitüntetés a mi dicsőségünk is, meg a derék
kitartó munka jutalma is. Javasolja, hogy még a mai napon keressük
fel betegágyánál táviratilag, biztosítsuk őt a mi szeretetünkről, biz al-
munkról és kérjük a jó Istent, hogy minél hamarább engedje őt kö-
zöttünk lenni az ő agilitás ával. - A választmány egyhangúlag hozzá-
járult az elnök javaslatához.

2. Elnök felolvastatja Quint József elnöknek az elnöki tisztségről
való lemondását tartalmazó levelét. Lemondásának oka, hogy az elnöki

~ tisztséget összeférhetetlennek tartja új munkakörével. - Drózdy hozzá-
szólása után elnök javaslatáru a választmány úgy határoz, hogy a
lemondott elnökhöz azzal a kéréssel Jog fordulni, miszerint a lemondást
vonja vissza, mert a választmány nem lát összeférhetetlenséget fenn-
forogni. Amennyiben az elnök lemondását nem vonná vissza, a közg yű-
lés fogja őt bizalmáról biztosítani és az elnöki tisztség megtartására
kérni.

3. Elnök előadja aggályait arra az esetre nézve, ha a köz-
gyűlést a már megbeszélt időben tartanánk.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o ln s r Oszkár, Drozdy
Gyula, Mesterházy Jenő és Miha.lik József hozzászólása után a választ-
mány a közgyűlést május 12-re határozza összehívni. Tárgysorozat:
Elnöki megnyitó. Tiszteleti tagok választása. Az egyesület 40 éves
mult ja. Az alapszabályok módosítása. Mihalik javaslata a tanároknak
az új tanterv alapján való továbbképzésére vonatkozólag. Indítványok.

4. Főtitkár előterjeszti a nyiregyházi tanárok indítványát, akik a
Tanárok Házára begyült összeg kamataiból, addig is, amig a Tanárok
Házát meg lehet valósítani, egy-két budapesti szebának a fentartását
javasolják az átutazó tanárok részére. - M ih e l ik József szerint a
Tanárok Háza megalapításának nem a mai tanárok kényelmének és
pénztakarításának elősegítése a célja, hanem hogy annak idején özve-
gyeink és árváink elhelyezkedése, iskoláztatása stb. legyen biztositva.
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A javaslat megvalósításékjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt tehát el kell halasztani.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolnár Oszkár
szerint hiba, hogy a javaslattevők csak állami tanárokra gondolnak,
holott a Tanárok Háza-alap javára a felekezetiek is adakoznak. Ha egy
iskolában tudnánk ingyenes helviséget szerezni, akkor a bútorokat már
most megvehetnők s legalább valamiképen segítve lenne a dolgon.
Elnök javaslatára a választmány elhatározza, hogy a kérdést felszínen
fogja tartani és érdeklődni fog, lehetne-e ilyent teremteni.

Főtitkár ismerteti Vizi J. és Szilágyi J. tanárok kérelmét, kik az
egyesiilet közbelépését kérik az állami tanítók rangsorába tartozó okI.
tanítóképzőintézeti tanároknak a tanítóképzőintézeti tanárok rangsorába
történendő átminősítése ügyében. A választmány az ügyben főtitkára
útján pártfogólag fog eljárni.

Főtitkár jelenti, hogy Máday István egyetemi orvostanár kérdést
intézett egyesületünkhöz, nem lenne-e vajjon közöttünk olyan, aki a
vizsgáztatás kérdésével foglalkozik és aki ezt a kérdést nemzetközi
forum előtt képviselni tudná. Mivel Mihalik József tanár ezzel az ügy-
gyel foglalkozik és a képvisélésre vállalkoznék, főtitkár ezt nevezett
tanárnak tudomására fogja hozni.

5. Elnök felkérésére Mihalik József ismerteti a tanítóképzőintézeti
tanároknak az új népiskolai tanterv szellemében való továbbképzésére
vonatkozó javaslatát. - A hozzászólások során Dr. Lajos Mária a tan-
folyamok időpont jának leszögezését elhagyni kéri. Dr. Frank hozzá-
járul a szöveghez, csak a történelmi mult elmondását is óhajtaná:
egyes részeket kissé letompítani óhajtana.

Mihalik József a letomp ításba szívesen belemegy: kijelenti, hogy
a történelmi mult jelen esetben nem nagyon fontos ugyan, de szíves
készséggel felveszi. Az időpontok megemlítése csak a választmánynak
szólott, a végleges javaslatban ez nem fog előfordulni. - A választ-
mány Mihalik javaslatát elfogadja és azt a közgyülés elé vinni határozza.

6. Dr. Frank Antal felolvassa a tanítóképző-intézeti pedagógus
tanárképzésre vonatkozó javaslata végleges formába öntött szövegét.
- Molnár Oszkár szerint ketten lettek megbizva a javaslat végleges
szövegének elkészítésével, de ő eddig nem látta a tervezet et. Nem
szólhat tehát ahoz ilyen hirtelen és tanulmányozni óhajtana. A vá-
lasztmány akként határoz, hogy a javaslatot átveszi Molnár Oszkár és
azt a kölcsönös megállapodás után a választmány elé terjesztik.

7. Szontagh Katalin felolvassa értekezését Gondolatok a földrajz
tanítására vonatkozólag címmel. - A hozzászólásole során Giriler Mária
gyakorlati órák bevezetését szeretné a földrajz tanításánál is. 1I1ester-
házy Jenő különösen azt világítja meg, hogyatanítóképzőkben nagyou
kevés idő van a nemzeti földrajz tanítására. Általában az összes nemzeti
tárgyak el vannak hanyagolva. Az oktatófilmek mostani felhasználása
sem a legpraktikusabb. Előadó sz ívesen helyt adna a gyakorlati órák-
nak, de fél, hogy ez csak a mostani órák terhére engedélyeztetnék. A
külföldi nem tanul több földrajzot, de többet lát és a kultúrális kap-
csolatokat is meg tudja látni. Elnök megállapítja, hogy aránylag a mi
növendékeinkuek és népünknek vannak a többi országról a leghelyeseb-
ben kialakult ismeretei. Tudja, hogy a földrajz mint tantárgy nem
szimpatikus, mert ha aprólékos leírások ra terjed ki, akkor túlterhelő.
bántó, unalmas és száraz. Ezeket tehát ki kell küszöbölni. Köszönetet
mond az előadónak és javaslatára a választmány kimondja, hogy
javaslattal fordul a főigazgatósághoz, melyben kérni fogja a földrajzi
órák szaporítását és Mag yarorsxág földrajzának az V-ik osztályba he-
lyezését. Valamint elhatározza, hogy valahányszor efajta javaslatokat

~
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a választinány pártolni fog, azokról a főigazgatóságot mindig értesí-
teni fogja.

Elnök köszöntve a megjelenteket, az ülést berekeszti.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K. m. f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mihalik József, titkár.
II.

A választmányi ülés ideje: május hó 1. Helye a bpesti VII. ker. áll.
taní tónőképző- intézet.

J elen voltak Pá'rDy Antal elnöklete alatt: Tabódy Ida, Grynaeus
Ida, Patyiné Láng Mária, Bertha Mária, dr. Hannos Sándor, Molnár
Oszkár, Pácze József, Répay Dániel, Szántó Lenke, dr. Frank Antal,
Végh József, W. Lajos Mária, dr. Knlabeijné Schmidt Vilma. Bagó
Mária, Lux Gyula, Mesterházy Jenő, Drozdy Gyula, Maurer Mihály,
dr. Zsindely Katalin, Farkasdy Zoltán és Mihalik József.

1. Elnök szomorú esemény bejelentésével nyitja meg a választ-
mányi ülést. Mél y megdöbbenést keltett s nagy veszteséget jelent elnö-
künk halála. Megemlékezik az elhunyt érdemeiről és megállapítja, hogy
Quint József elsősorban is a miénk volt. Mi szép jö vőnket vesztettük
el benne, mert ő volt közöttünk az egyetlen, aki ki tudott lépni a szűk
kerlátokból és aki még többet is tudott és akart is volna tenni érettünk
és intézményeinkért. Nem tudja elképzelni, miképen fogjunk most az új
munkához és iniképen pótoljuk az elhunytat. Véleménye szerint egye-
sületunknek egy emlékkönyvet kellene egybeállítani, amely hű képben
festené meg Quint Józsefet. Ez az album példaképül szolgálhatna majd
minden tanárnak. Ugyancsak javasolja, hogy egy méltó síremlékre
indítsunk gyűjtési mozgalmat. Meggyőződése, hogy az elhunyt hiányát
sokáig fogjuk érezni és csak úgy tudjuk valamiképen is pótolni, ha
igyekszünk összeforrni és együttérezni. Ezzel elérhetjük, hogy a ma-
gyar tanítóképzés ismét az érdeklődés középpontjává lesz. - Dr.
Frank Antal kiegészíti az elnök gondolatait azzal, hogy Quin] József
összes munkái és cikkei egy külön könyvben jelenjenek meg. W. Lajos
Mária szerint a síremlék a család kezdeményezésére már megvalósult
és így csak kiegészítése vehető tervbe. A gyüjtésböl begyülemlő és a
fennmaradó összegből egy alapot kell létesíteni, hogy növendékeink is
tudják meg, ki volt Quirit József. Lux Gvula szerint kifejezőbb lenne,
ha nem két könyv, hanem mindent összefoglah-a csak egy jelennék
meg. - Elnök összefoglalása után a választmány hozzájárul az elhang-
zottakhoz és megbízza az elnökséget, hogyalehetőséghez képest az
indítványokat valósítsa meg. ~

2. Elnök jelenti, hogy Tabódy Ida igazgató a Közoktatási Tanács
tagjava. PárDy Endre előadó tanácsosává neveztettek ki. üdvözli ez alka-
lommal a jelenlevő Tabódy Idát. J eleuti .továbbá, hogy Váradi József,
W. Lajos Mária elr., Drozdy Gvula a Magyar Paedagogiai Társaság ren-
des tagjaivá választattak. Jelenti, hogy az Orsz. Középiskolai Tanár-
egyesület május 4-éll tartja közgyűlését s azon egyesületi.inket PárDy
Endre fogja képviselni. A Magyar Országos Eszperantó Egvesület
május 5-éll tartja közg yűlését, egyesületi.inket Lux Gvula tanár fogja

képviselni.
3. Tabódy Ida a választmánv nevében üdvözli az elnököt kitünte-

tése alkalmából.
4. Elnök felveti a május 12-rc tervezett rendkivüli közgyűlés

ügyét. Megállapítja, hogy ezbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO u in t József hagyatéka és meg kell tar-
tani. Leírja a közg yűlés programmjának kialakulását, Quint József
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lemondásának körülményeit, majd hirtelen halálát. Felveti 'a kérdést:
vajjon megtartsuk-e a közgyűlést? -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolnár Oszkár szerint a közgyű-
lésnek két fontos tárgya van, ll. m. az alapszabályok módosítása és a
tiszteleti tagok választása. Ezek miatt a közgyűlést meg kell tartani.
A többi programmszám ellenben el is maradhat. Lajos Mária szerint a
vidék emlékbeszédet vár tőlünk Quiritról. Végh J. és Répay Dániel a
közgyűlés megtartása mellett emel/szót, Mesterházy Jenő a redukált
tárgysorozatot kívánja. - A választmány elhatározza, hogy a rend"
kivüli közgyűlést május 19-én az 1. ker. áll. tanítóképzőben megtartja a
következő tárgysorozattal : 1. Elnöki megnyitó. 2. Megemlékezés Quint
Józsefről. 3. Tiszteleti tagok választása. 4. Alapszabály-mődosítás. 5.
Indítványok.

Elnök az ülést berekeszti.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K. m. f.
Mihalik: József, titkár.

Ill.

J únius lió íü-én Budapcstcn, a II. ker. tanítóképzőben megtartott
választmánvi ülés,

Jelen voltak Párvy Endre elnöklere alatt: Ollős Sarolta és Horváth
Jolán (Kecskemétről), Roda Mária,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW . Lajos Mária dr., Sebestyén Erzsé-
bet, Pocz« József, Grynaeus Ida, Gömöri Sándor, Váradi József, dr.
Hermos Sándor, Kostyál Ilona, Csukás Zoltán, Molnár Oszkár, Nester-
házy Jenő, Szántó Lenke, Kádár Ilona és Mihalik: József.

1. Elnök üdvözli a megjelenteker. különösen a Kecskemétról felfá-
radt kollégákat, bejelenti, hogy ebben az iskolai évben a mai lesz a
legutolsó választmányi ülés és az ülést megnyitja.

2. Elnök jelenti a következöket:
a) a kultusz miniszter úr a tihanyi biológiai tanfolyamon résztvett

hallgatók és előadók üdvözletét megköszönte;
b ) a május 19-i közgyűlés alkalmával tiszteleti taggá választatott

dr. Kornis Gyula államtitkár úr megválasztását levélben megköszönte;
c ) Özv. Quint J ózsefné levélben köszönetét fejezte ki az egyesü-

letnek a május 19-i közgyűlésen elhunyt férjéről való kegyeletes meg-
emlékezésért. Egyúttal tudósít ja az egyesületet, hogya Quint J ózsef-
féle alapítványhoz 3000 (háromezer) pengővel hozzájárul. A választmány
hálával veszi tudomásul a nemes adakozást és köszönetet mond Mester-
házy Jenőnek, aki az alap ítvárry ügyében megindítandó munkálatokról
tesz jelentést;

d ) a bajai tanítóképző részvétiratot intézett egyesületünkhöz Quint
József halála alkalmából; ug yanígv Gömöri Sándor ny. igazgató;

e) az 1. ker. cserkészszövetség felkérésére június 2-án részt vett
zászlóavatásukon és egy zászlószöget vett az egyesület nevében, a
választmány ennek árát - í.O pengő - megszavazza;

e) a Ill. Egyetemes Tanügyi Kongresszus végrehajtó bizottsága egy,
az összes oktatóegyesületeket összefoglaló szövetséget óhajt a kongresz-
~ZllSi határozatnak megfelelően alakítani. Az elő munkálatok már a múlt
hetekben meg is indultak. Elnök indítványára a választmány kimondja,
hogy/ nincsen elvben ellene egy ilyen szevetség megalakulásának, de
az jegyes egyesületek autonómiájának feltétlenül érintetlennek kell
maradnia, a tanüg yi emberek szolidaritása pedig feltétlenül megkövete-
lendő. Az ősszel tovább folytatandó tárgyalásokra az egyesület Párvy
Endrét küldi ki.

~ f) Lux Gyula tanár írásban jelentést tesz megbizatásának tel-

"



Egyesületi élet 251

jesítéséről és referál a Magyar Országos Eszperantó Egyesület majus
havi közgyűléséről. Kiemeli az egyesület hazafias működését és indítvá-
nyozza, hogy az egyesület ügyvezető alelnökének,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMihalik József tanár-
nak egyesületünk elismerését fejezze ki a magyar nemzeti alapon áiIó
eszperantó mozgalom vezetéseért és irányításáért. A választmány köszö-
nettel veszi tudomásul a jelentést és Mihalik Józsefnek elismerését
fejezi ki.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t ) Főtitkár felolvassa a XXI. budapesti Eszperantó világkongresz-
szus előkészítő bizottságának átiratát, mellyel az egyesületnek a kongresz-
szuson való képviseltetését és esetleges tevőleges részvételét kéri. A
választmány kimondja, hogy a kongresszuson magát képviselteti és fel-
kéri Mihalik József titkárt, hogy a választmány megbízásából lépjen
érintkezésbe az eszperantóul tudó tanítóképző intézeti tanárokkal és azok
közül kérjen fel képviselőt, aki a pedagógiai szakosztályon működni
óhajt, az eredményről az elnökségnek tegyen jelentést;

h ) főtitkár felolvassa a Magyar Országos Eszperantó Egyesület leve-
lét, melynek értelmében 10 pengő ajándékot szavaz meg a nevezett
egyesület zászlóalapja javára;

í) Dr. Kosáry János képviselte egyesületünket a Polgári Iskolai
Tanárok Országos Egyesületének közgyűlésén;

j) elnök jelenti, hogy a közgyíílés által tiszteleti elnökké válasz-
tott Wagner János 'kir. főigazgató az erről szóló oklevelet már átvette,
a tiszteleti tagoknak alkalmilag küldöttség fogja átnyujtani. A választ-
mány tudomásul veszi, egyúttal az oklevelek elkészítőinek az egyesület
anyagi állapotához mérten szerény tiszteletdíjat szavaz meg.

Elnök megköszöni a választmány munkáját és az egyesület összes
tagjainak nyugodt szünidőt kívánva, a választmánvi ülést berekeszti.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K. m. f.
Mihalik józsef, titkár.

Rendkivüli közgyíílési jegyzőkönyvek.

1.

A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete 1929május hó
19-én Budapesten, az 1. ker. áll. tanítóképző-intézetben rendkivüli köz-
gyűlést tartott.

Párvy Endre egyesületi alelnök elnöklete alatt jelen voltak: Greszler
Jenő miniszteri tanácsos, dr. Hom József, Morocz Sándor, Kooécs János,
Háros Antal, Faller Jenő, özv. Ouint Józsefné, özv. Quint Antalné, özv.
Grosz Sándorné, Szláotk: Edéné, özv. Erdélyi Míklósné, j áritz Nándor,
[éritz Nándorné, Luby Margit, Breun. Angella, Patyiné Láng Mária,
Réoész Cyörgyi (Cyör), Hidegli Béla (Esztergom), dr. Radnaí Oszkár,
Snasei Ferenc, Riesz Janka, Viz hányó Károly, (Kiskunfélegyháza), Kies
József, dr. Zsindely Katalin, Slajhó Mihály, Grynaeus Ida, Kostyál Ilona,
Streuchné Entz Jolán, Barabásné Ribiczei Erzsébet, Lukács Béla, Lukács
Béláné, Németh Sándor, Drozdy Gyula, Bartal Alajos és Szkalka Lajos
(Esztergom), Vass Erzsébet, Frigyes Béla, Pócza József, Bagó Margit
Bertha Mária, Megyessy Marida, Szántó Lenke, Maurer Mihály, dr.
Kosúru János, dr. Novy Ferenc, Kristoicsék: Lajos, j aloveczky Péter,
Horvay Ede, Farkasdy Zoltán, Mesterházy Jenő, Propszt- Vilmos, Váradi
József, dr. Katona Miklós és Horváth B. Kristóf (Szeged), [uresse Medárd,
Rozsondai Károly (Sopron), Ilozsondei Zoltán (Kiskunféleg yháza). Mácsay
Károly (Csurgó), Sztankó Béla, Nagy Ferenc, Gömöri Sándor, Répay
Dániel, dr. Herrnos Sándor, dr. Szemere Samu, Schroercz Károly, Fehér
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Aranka,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKeszler Károly, Ibererné Popooics Olga, Máhik Ida (Pápa),
Jancsó Erzsébet, Sebestyén Erzsébet, Kádár Ilona, Csukés Zoltán, Sza-
Iaisy Richard, dr. Frank Antal, lYagner János, Molnár Oszkár, TV. Lajos
Mária dr., Bárdos Béla (Esztergom) és Mihalik József.
_ 1. Párvy Endre alelnök a rendkivüli közg yűlést a következő beszéd-
(Jel nyitotta meg:

Méyen tisztelt Közgyűlés! Mikor e rendkivüli közgyülés első idő-
pontját és programmját megállapítottuk, még elfödte előlünk a jövő az
egyesületiinket fenyegető katasztrófát: szeretett elnökünk, Quint József,
halálát. Akkor még örömteljes megelégedéssel élveztük a most egy éve
megtartott közg yűlés szerenesés választásának eredményét, mellyel őt

ültettük az elnöki székbe. Szinte a tökéletességig egyesítette magában e
tisztség minden atributumát: a szervező, az erőket összefogó és irányító,
az új eszméket és gondolatokat termelő, az egységes felfogást kialakítani
tudó képességeket, melyek egyenesen predesztinálták e tisztségre. S mikor
e nagyszerű fegyverzettel beváltott minden hozzáfűzött reménységet;
mikor rövid egy év alatt évek óta nem tapasztalt érdeklődést, eleven.
lüktető munkakedvet szított a lelkekben; mikor újból összekötötte az
oldott kévét s kijelölte a haladás ösvényét, akkor a halál angyala szárnya
érintésével megállítja az értünk s az egész népoktatásért dobogó szívet,
hogy szomorú árvaságra juttasson mindannyiunkat! Igen, árvaságrn,
mivel kivételes képességeivel, széleskörű pedagógiai tudásával nemcsak
fényt és díszt árasztott reánk, hanem országosan ismert nevével a tanító-
képzés ügyének legjelentősebb, legsúlyosabbkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszavú védelmezője és támo-
gatója is tudott lenni.

Mélyen tisztelt Közg yűlés! Nemcsak a történelmi hűség, ele elno-
künk kiváló egyéniségének jellemzéséért is elmondom röviden azt a ked-
ves, megható kis harcot, mely betegsége első napjaiban közte és egyes ii-
letünk között megindult. Mikor ugyanis a kir. fűigazgatói címet és hatás-
kört legmagasabb kitüntetésként megkapta, érzékeny lelkületével inkom-
patibilitást látott a kir. főigazgatóság és az elnöki tisztség között s hoz-
zám intézett levelében lemondott az elnökségről. Mindent elkövettünk,
hogy e csapást elhái-ítsuk s lépésének visszavonására bírjuk. Türelmet-
lenül vártuk a mai kozg yülést, mert hittük és reméltük, hogy egységes
és osztatlan szeretetünk és bizalmunk megnyilvánulása előtt még az ő
kemény akarata is deferálni fog. De amíg így reménykedtünk és biz a-
kodtunk, az alatt ő neki harcba kellett szállnia a Végzettel. mely kérlel-
hetetlen támadást intézett ellene. Azzal is viaskodott a vasember heteken
keresztül hősiesen, nagyszerűen, utolsó percéig ragyogtatva egyéniségének
bámulatos jellernvonásait: kötelességérzetét és a tanügy iránt való oltha-
tatlan szeretetét, Lázak és szívg yengeségi rohamai közepette állandóan
érdeklődött egyesületünkről, intézetéröl s rajongva szeretett hitvesének
éjjeleken át válaszokat, rendelkezéseket diktált, lázálmaiban pedig iskola-
reformokról és tantervekről álmodozott. E hallatlan energia láttára nem is
gondolhattunk a közel jövő katasztrófájára s csak erősödott bennünk a
gyógyulásához való bizodalmunk. Április 25-én azonban már újból vészes
hírek futottak be hozzánk s innen kezdve hatalmas lelke már elindult
végső útja felé.

Mélyen tisztelt Közgyűlés l Hogy ki volt Quint József, arra megadta
a feleletet az az impozáns temetés, melyhez foghatót kevés pedagógus
ért meg, Nem a fény, nem a gyászpompa tette oly nagyszerűvé e szomorú
aktust, hanem a tanügyi világ hatalmas tömege, az arcokon s aszemekben
visszatükröző bensőséges fájdalom s részvét és a búcsúztató beszédekben
kifejezett értékelés. E beszédekből nemcsak markáns egyéniségének kiváló

I
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tulajdonságai bontakoztak ki, hanem az is, hogy Quiut József a páratlan
kötelességteljesítés mártirja, a jobb, a tökéletesebb népoktatásért folyta-
tott küzdelem vértanuja. A szó szoros értelmében agyondolgozta magát
a magyar tanítóképzésért. a magyal' nép műveltségének emeléseért.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Hogy e nagy férfiú a magyar tanító-
képző-intézeti tanárság gárdájából termelődött ki, az nekünk örök büsz-
keségünk marad, de egyúttal kötelez is. Kötelez Quint József példájának
követésére és emlékének maradandó megőrzésére. Éppen ezért mély tisz-
telettel kérem a Közgyűlést, méltóztassanak meghallgatni azokat az indít-
ványokat, melyeket választmányunk Quint József emlékének megőrzé-
sére a közgyűlés elé terjeszt:

1. a közgyűlés jegyzőkönyv ben örökíti meg Quint József érdemeit.
2. özvegyéhez részvétiratot intéz;
3. megfestéti arcképét. melyet a létesítenclő Tanárok Háza gyűlés-

termében helyez el;

4. életrajzát, munkáit összegyüjtve kiadja.

E javaslatokat az indítvány ok során leszek bátor elfogadásra, ille-
tőleg tárgyalásra előterjeszteni. -

Most pedig mélyen tisztelt Közgyűlés, engedjéle meg, hogy pár szó-
val meginclokoljam e renclkívüli közg yűlés összehívását. E közg yűlést
még' boldogult elnökünk készítette elő, mert, mint látható, programmja-
ban oly pontok szerepelnek, amelyeknek végleges elintézése és szankcio-
nalása a közgyülés hatáskörébe tartozik. Ilyenek: kiváló tanügyi vezér-
férfiaink tiszteletbeli tagokká. illetőleg' elnökké való választása és ilyeu
azkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj alapszabály-ten'ezet megszavazása. mely már évtizedek óta égető
kérdése egyesületünknek. Hogy ez alkalommal nem szerepelnek pro-
grammunkban sem tanítóképzésünk fejlesztésére, sem pedig anyagi hely-
,zetünk jobbítására vonatkozó pontok, az egyá ltaláhan nem jelenti, hogy
nem lennének ily irányú óhajaink és vágyaink, azonban ezeknek előter-
jesztésére és tárgyalására rendes kőzg yűlésünk megf'elelöhh keretet és
alkalmat fog szolgáltatni. Helyén valónak tal álom azonban, hogy már
ez alkalommal is, legalább az elnöki székből, hangozzék el, hogy igenis,
tanítóképzésünknek a kor kívánalmaihoz való fejlesztése múlhatatlanúl
szükséges. A közismereti és a szaktárgyak feltétlenül elválasztandók, a
szakképzés pedig legalébb is oly mértékben mélyíttessék, hogy még a
főváros se szoruljon rá szemináriumi képzéssel pótolni a mi képzésünk

~ fogyatékosságait. Intézeteinkben még' a gyakorló iskola sem áll meg-
. felelő mértékben és minőségben rendelkezésre, pedig a gyakorló iskola
olyan nélkülözhetetlen szerve a tanítóképeóknek, mint a kertészeti isko-
lákban a növényház és a kert, a katonaiskolákban a gyakorlótér és li

lövölde, vagy az orvosi egyetemen a laboratóriumok és a kérházak. -
Első törekvésünk tehát a közel jövőben csak az lehet, hogy felettes ható-
ságaink irántunk állandóan rneguyilvánuló jóakaratát képzőink fejlesz-
tésére megnyerjük és biztosítsuk.

Ami anyagi helyzetünket illeti, bizony Trianon áldozatai és üldö-
zottei vagyunk mi is. A tanítóképző-intézeti tauárság szomorú sorsánál
csak önmegtagadás a nagyobb, mellyel az élet nehézségeit elviseli. Ha
valaki, úgy a képzői nt. tanársúg tud némán szenvedni és tűrni, sőt hálás
l~lekkcl fogad minden legkisebb támogatást és segítséget is. Igy háláva!
és köszönettel adózunk a széniumos rendszer behozataláért, mely sok
sebet begyóg·yítotl. De nagy hálával fogadtuk azt az örvendetes hírt is,
hogy a közel jövőben 16 új kinevezésscl fog státusunk, éppen a legmcs-
tohábban dotált fiatal tanerőinek anyagi helyzete megjavulni. Mindezek
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mellett is azonban legyen szabad kifejezésre juttatnunk ama meggyozo-
désünket, hogy azt a kultúrfölényt, melyet az integritásért folytatott küz-
delern legértékesebb, leghathatósabb eszközének ismerünk mi is, csak
megelégedett, családját, gyermekeit nélkülözések nélkül fenntartani tudó
tanári sereg lesz képes megteremteni. Bízva és remélve nagy miniszterünk
jóságában és bölcseségében, bízva ·és remélve köz.vetlen vezérfér-
fiaink:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKornis Gyula dr. államtitkár és Greszler Jenő miniszteri tanácsos
urak páratlan atyai jóindulatában - egy szebb,· egy jobb tanítóképzés
jövőjébe vetett rendületlen bizalommal eltelve - van szerenesém rend-
kívüli közgyűlésünket ezennel megnyitni.

2. A rendkivüli közgyűlés megnyitása után· elnök üdvözli a közokt.
rniniszter illusztris képviselőjét, ügyosztályunk szeretett vezérét, Greszler
Jenő miniszteri tanácsos urat. Benne olyan férfiút üdvözölhetünk, aki
akkor a legboldogabb, ha rajtunk segíteni tud. Kéri, tartsa meg a tanító-
képzői tanárságot továbbra is szeretetében, melyre a tanárság méltó
igyekszik Ienni a jövőben is. Megilletődéssel fordul az elhunyt elnök csa-
ládjához. Egyesületünk örökre szívébe zárta az elhunyt emlékét. Nagy
örömmel üdvözli körünkben Kooécs János nyug. főiskolai tanárt. Fel-
újul lelki szemei előtt a küzdelmes mult, melynek ő volt egyik vezér-
egyénisége s jelentős részt vett egyesületi életünk alapjainak megveté-
sében. Üdvözli Mórocz Sándort, a Polgáriiskolai Tanárok Országos Egye-
sületének képviselőjét, Háros Antalt, a Tanítóegyesületek Országos Szö-
vetségének és az Eötvös Alapnak képviselőjét, Haller Jenő székesfővárosi
szakfelügyelőt, dr. Horn József felsőkereskedelmi iskolai igazgatót, a
íanítóképzői tanárság jóindulatú barátját. Az üdvözlés keretében kifejti,
hogy harmonikusan együttdolgozva meg kellene teremteni az összes
oktató-egyesületek országos szövetségét. - Mórocz Sándor a polgári
iskolai tanárság nevében üdvözli a közgyűlést és kifejti azt a testvéri
kapcsolatot, amely eddig is volt a polgáriiskolai és a képzői tanárság
között. Elismeri, hogya képzői tanárok a legképzettebb tanárai Magyar-
országnak, mert háromszoros képesítéssel bírnak pedagógiailag úgyneve-
zett "hárompróbás tanárok". Kéri az egyesület támogatását ahhoz a cél-
jukhoz, hogy ők mentől jobb novendékanyagot legyenek képesekkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil

képzőknek adni. Háros Antal a magyar tanítóság nevében meleg üdvöz-
letet mond és kéri, hogyatanítóság lelkületét mozgató törekvéseket il

magyar nép kultúra érdekében a tanárság fogadja rokonszenvvel. Fel-
ajánlja az együttműködést. . .

3. Elnök megköszöni a testvéreg yesületek üdvözletét, majd felkéri
Frank Antalt emlékbeszédének megtartására. E megemlékezést lapunk
más helyén egész terjedelmében közöljük. - A hatásos emlékbeszédért
elnök a közgyűlés nevében köszönetet mond.

4. Elnök javaslatára és indokolására a közgyűlés nagy lelkesedéssel
az egyesület tiszteleti tagjaivá választja gr. Klebelsberg Kúnó dr. köz-
oktatásügyi minisztert és dr. Kornis Gyula államtitkárt, kiket táviratilag
üdvözöl és határozatilag kimondja, hogy megválasztásukról alkalmas
időben küldöttségileg díszes oklevél átnyujtásával értesíti. Ugyancsak
elnök javaslatára a közgyűlés az egyesület tiszteletbeli elnökévé választja
Wagner János nyug. kir. főigazgatót, az egyesület éveken k resztül volt
elnökét.

A miniszter úrnak küldött távirat szövege a következő: "A Taníté-
képző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete a mai napon tartott közgyű-
lésén hálája és hódolata jeléűl egyhangú lelkesedéssel' tiszteleti tagjáva
választotta meg Excellenciádat. Adjon az ég erőt nagyarányú tervei meg-
valósításához s törekvéseiben támogassa az a tudat, hogy a magyar ta-

.,
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Díszoklevél, melyet eg yesületünk dr. gróf Klebelsberg Kúnó vallás- és
közoktatásügyi miniszternek nyujt át. - Rajzolta Viz hányó Károly

kisknnfélegyházai rajztanár.
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nárság zárt sorokban áll Nagyméltóságod mögött és hízó lélekkel tekint
fel hívatott vezérére". Az államtitkár úrhoz a következő sürgöny küldését
rendelte: "A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete mai köz-
gyűlésen tiszteleti tagjá vá választotta Méltóságodat. Öszinte hálánkat
és köszönetünket óhajt juk ezzel kifejezni a középfokú oktatás bölcs és
jóakaró irányitója iránt, kinek személye, úgy hisszük és reméljük, biztos
záloga a tanárság régóta várt szebb jövőj ének".

Elnök a választásokkal kapcsolatban jelenti, hogya diszokleveleketzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vizhányó Károly, Farkasdy Zoltán és Propszt Vilmos tanárok készítették,
kiknek köszönetet mond. Majd bejelenti, hogy a nyugalomba ment Wag-
ner János kir. főigazgató legfelsőbb elismerést kapott. Felkérésére
Gömöry Sándor, GrbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi jn a e u s Ida, Lukács Béla és Novák Eszter felkeresik
Wagner Jánost, kit a terembe lépése után Greszler Jenő miniszterí taná-
csos a közoktatásügyi miniszter és az ügyosztály nevében szép szavakkal
üdvözöl és átnyujtja a Signum Laudist. Az üdvözlő beszéd elhangzása
után Párvy Endre elnök fordul a kitüntetett felé s az egyesület örömének
s nagyrabecsülésének a következő szavakkal ad kifejezést:

Méltóságos Uram! Most, amikor legmagasabb kormányzói kitunte-
tésben részesült, engedje meg, hogy a tanítóképző intézeti tanárség egye-
teme nevében örömmel és büszkeséggel üdvözölhessem. Örömmel, mert
e kitüntetésben viszonzását látjuk annak a kitüntetésnek, melyben Mél-
tóságod a képző intézeti tanárságot érdem dús munkásságával oly sok-
szor részesítette és büszkeséggel. mert e kítüntetés újabb bizonysága a
képző intézeti tanárság értékességének és versenyképességének. Vannak
pályák, melyeknek szinte természetes velejárója a kitüntetés. "Minden
katona a bornyújában hordja a Marsall-botot" - mondja a közmondás,
de elindulni a "Quem Dii odere, paedagogum facere" - tövises pályáján
s ott elérni az elérhető legmagasabb fokot s amellett a "tudományok egyik
ágában országos, sőt európai hírnévre szert tenni, oly teljesítmény, mely
minden kitüntetést és minden elismerést megérdemel. Csak fokozza Mél-
tóságod érdemeit előttünk az a körühnény is, hogy tudományos babér-
jait éppen a természettudományok terén szerezte, amelyek pedig a 19.
század végén" és a 20. század elején oly óriási haladást, oly csodálatos
fejlődést mutatnak, hogy az e téren való kitűnés már csak a kivételes
képességű és munkabírású eg véneknek adatott meg. Megragadjuk tehát
ezt az ünnepélyes pillanatot s első sorban is azt a fényt köszönjük meg,
melyet Méltóságod tudományos munkálkodásával az egész képző inté-
zeti státusra árasztott, de köszönjük azt a nagy értékű pedagógiai tény-
kedést is, melyet részint nevelői munkásságával, részint tanításá val kifej-
tett és végül köszönjük főigazgatói tisztségében a tanárság iránt tanusí-
tott jóindulatát, el tanítóképzés színvonalánnk emelését célzó bölcs taná-
csait és irányítását.

Most pedig engedje meg, hogy annak az egyesületnek nevében is kö-
szöntsem Méltóságodat, amely egyesülettel egész életén át a legbensöbb
kapcsolatban állott s amelynek két cikluson át lelkes vezére és elnöke
volt. E minőségében kifejtett önzetlen fáradozása, odaadó munkássága, a
tanárság erkölcsi és anyagi jóléteért folytatott férfias küzdelme, a tanító-
képzés fejlesztését c 'lzó agiJitása és erőkifejtése kitörölhqtetlen betűkkel
vannak bevésve egyesiiletünk történetébe s lelkünk, emlékezetünk lap-
jaira. Méltóztassék tudomásul venni, hogy elnöki működésében kifejtett
fáradozásainak némi elismeréseképen s tiszteletünk s nagyrabecsülésünk
kifejezésére éppen a mai közgyülési:inkön választottuk meg Méltóságodat
egyesületünk diszelnökévé. amely lépésünkkel kapcsot akartunk terem-
teni, mely Méltóságodat élete végéig egyesiileti:inkhöz fűzi.



Egyesületi életkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'i' Tanit6képz6Inté.:utiTená-
ro",Or;)u'lg~ ~e.sülete 192.9·
W fTlqjU8 hózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA19r! budape~u..... .

renakiyült közgyülé"éf4,

M~(tó5agosCBA

KORNIS GUU~dr.
vallás.-ésköioKfatáe>ügyi

államtitkár urat

257

Egyestiletünk részéről Kornis Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi állam-
titkárnak átnyujtott díszoklevél. - Rajzolta Farkasdy Zoltán budapesti

rajztanár.

Szívböl köszöntve Méltóságodat legmagasabb kitüntetése és dísz-
elnökké való megválasztása alkalmából, Isten áldását kérem életére -é~
további miíködésére.

lYagner János hálásan köszöni a legmagasabb elismerést, de az
érdemet a vele együttdolgozó tanárságra hárítja. Elmondja élete neveze-
tesebb eseményeit és azokból tanulságot von le. Beszél volt tanárairól és
a régi tanítási és nevelési módokról. Bizonyosfokú kritikát mond a tanár-
ságról, a tanári pályáról s megállapítja, hogya társadalom nincsen kellő
elismeréssel a tanári munkával szemben. Befejezésül kéri az ügyosztály
vezetőjét, hogya tanárság ügyeit mindég szeretettel karolja fel.
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5. Elnök szünetet ad; majd szünet utánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVáradi József beszél az alap-
szabályok módosításának szükségességérdl és bemutatja az alapszabály.
tervezetet. A közgyűlés elnök, Sztsnlcá Béla, Gömöri Sándor, Répay Dá-
niel, Mesterházy Jenő, Wagner János hozzászólásai után az alapszabá-
lyok letargvalásét határozatképtelenség- miatt eg-y újonnan összehívandó
közgyűlés tárg yává tűzi ki, amely tekintet nélkül a megjelentek számára
vég-Iegesen dönt e tárg-y felett.

6. Elnök jelenti, hogya nyireg-yházai tanártestület indítványt nyuj-
tott be a Tanárok Házára eddig begyült összeg kamatából 1-2 szebának
az átutazó tanárok részére való fentartása és berendezése tárg-yában.
Jelenti, hogya választmány a kamatok felhasználását nem tartja meg-
-engedhetőnek, hanem a dolgot ig-yekszik máskép és a fel utazó tanárság-
nak megfelelően elintézni, Elnök javaslatára a közgyűlés elhatározza,
hogy Quint József emlékét jegvzőkönyvében megörökíti, az elhunyt
elnök özvegyéhez részvétiratot intéz. Majd dr. Frank Antal, Drozdy
Gyula, Wagner János, Nagy Ferenc hozzászólása után elhatározza, hogy
Quirit József megjelent cikkeit, munkáit összeg yüjti, s azok kiadására
országos előfizetési, illetve adakozási akciót indít. A munkálatok meg-
indítását dr. Frank Antal, Mesterházy Jenő és Drozcly Gyula tagokból
álló bizottságra bízza.

7. Elnök bejelenti, hogy Quint József halálával kapcsolatban'kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

tisztviselői kar lemond. Indítványára a közgyűlés felkéri a jelenleg-i
fisztikart, hogy a legközelebbi tiszf újító közg yűlésig az egyesület ügyeit
az eddig-i buzgalommal 'intézze.

Elnök megköszönve a megjelenést, a közgyűlést berekeszti.

K. m. f.
Mihalik József titkár.CBA

II.

Jeg-yzőkönyv a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesületé-
nek 1929 június hó 10-én Budapesten. a II. ker. állami tanítónöképzö-
intézetben megtartott rendkívüli közgyúléséről.

Jelen voltak: Párvy Endre elnöklete alatt W. Lajos Mária dr.,
Ollős Sarolta és Horváth Jolán (Kecskemétröl), Roda Mária, Sebestyén
Erzsébet, Grynaeus Ida, Gömöri Sándor, Pácze József, Váradi József,
Kostyál Ilona, dr. Harmos Sándor, Molnár Oszkár, Csukás Zoltán,
Szántó Lenke, Mesierházy Jenő, Kádár Ilona és Mihalik József.

1. Elnök üdvözölve a megjelenteket, előadja, hogy a mai rendkívüli
közgyűlést az 1929. május 19-i közgyűlés határozata alapján hívta
egybe. Az a közgyűlés nem tárgyalhatta az új alapszabály tervezet et,
mert a meg-jelent 80 tag nem tette a közgyűlést határozatképessé. Az
idevonatkozó miniszteri rendelet alapján tehát ezt a rendkivüli köz-
gyűlést kellett összehívni, amely tekintet nélkül a megjelentek számára,
határozatképes. Az ülést megnyitja és felkéri V éredi Józsefet az alap-
szabály-tervezet ismertetésére.

2. Váradi József megvilágítja az alapszabályok elkészítésének
szükségességét, szól az alapszabályok elkészítésére kiküldött bizott-
ság- működéséről és az általa felolvasandó tervezetet a tárgyalás alap-
jául elfogadni ajánlja. Általánosságban ismerteti a tervezetet, melyet a
közgyűlés a részletes tárgyalás alapjául elfogad és az előadó vezetésével
hozzáfog a tervezet részletes tárgyalásához.

3. Váradi József sorban felolvassa a tervezet egyes szakaszait,
azokat értelmezi, indokolja és a felmerülő kérdésekre a feleletet megadja.

#



Egyesületi életkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
I

f ~
I.
'-'baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.~ ~ • • J I ! .

~·~.;w~~1J -:

.,~~.n~J~

I,
I
1
I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O~!T. I RQPONMLKJIHGFEDCBA

- - - - - - - - .8 "i

A~.tckl'''6~!c'Z.dÜ%12dti"Ok1J''J ''. 9)gyeJü&h
1929. ~P= v = 13.-. buda;"CJli Fen.dkú:üt. k.C2gyafl!sull.

)Yr t!I"~<>90>CBA

WAC E JÁ' O
k , " fÓÚ{"< l.g o< to " f r e d

'" t"'l1t1"kAl'flt..S t . I 'Q r .L Sfle,Pii;ett hpó!" a P G ie n u i .t.
t s m .u P t ! ,J e iJ t " 9 y k c < I '< : fu t " , ' I

. ~ li.rsllt.lt I~
yr~ W .!C lS 't - to é /G f '7""'9', G f lr " t r :ó t e F.J{JümkJ"e! < Is ",th/,d;~

I'tf 6ur:diP"",tet!álotl okm.di/2yl ktclt:IJu4,..
~~ 53uola;oe.st, 1929, rm:lJ'u$ bója-tm.
/.\~,,~ ,,,,.-" t
1"'" /p,....---.........,. •. 'r.....;:7~ .••• ~

r . t , lk ,

Wagner János nyug. ki r. főigazgatónak egyesületünk tiszteleti elnökké
förtént megválasztasá ról szóló díszoklevél. - Rajzolta Propszt Vilmos

budapesti rajztanár.

A tárgyalás alatt a következő módosítások határoztattak el: a 8-ik
pontnál a házalapja .szót "Ház-alap"-ja formában kerül a sajtó alá, a
Iü-ik pont második bekezdése így fog szólni: "A rendes tagok írásban
jelentkeznek ... " -

a 16-ik pont így fog szólani: "Az egyesületböl való kilépést a
főtitkárnál írásban kell ... "

a 35" 36., 3?-ik pontokban a tisztviselők jisztségének elnevezése
dült betűkkel szedendő.

a 42. pontban a második "elnökség" szó vá'lasztmányrCl korrigá-
landó.

a 44. pont g ) alcsoportjának 6-ik bekezdése véglegesen így szól:
"A jelölő bizottság minden tisztségre és minden választrnányi tagságra
betű ... " Ugyanezen bekezdés utolsó sorában a "tanári testület" után
beiktatandó a .Jehetőleg" szó.

a 44. pont utolsó (a 6-ik oldalon) bekezclésének végleges formája ez:
" ... minden intézetnek az egyesület pecsétjével ellátva és névjegy-

zék kíséretében annyi példányban küldi meg a főtitkár, ahány cselek-
vőképes tagja van ott az egyesületnek. Az intézeteknél nem működő ... "

a ?-ik oldal első bekezdése így fog szólani: " A szavazás titkos és
úgy történik, hog-y... " "és a szavazólapot aláírja" elmarad.

259
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a 7-ik oldal 3. bekezdésében az "egyik" szó helyett "másik" kell.
az 54. pont végső formája: " ... ügyek, az elnökségi ülésekről és a

választmánnyi és közgyűlésekről szóló tudósítások és minden egyéb ...••
55. pont második bekezdéseül bevétetett: "Az egyesület pecsétjének

őre a főtitkár."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

Felmerült még' dr. Becker Vendel indítványa, aki a vidéki alelnö-
köket meg nem jelcnhetés esetén más rendes taggal. helyettesíteni óhaj-
totta, de mivel az alelnök a közgyűlés Jelfogása szerint magát nem
helyettesítheti, ez tárgytalanná vált;' Mesierházy Jenő felvetette, hogy
hivatalos lista küldését mellőzni kellene, de a kezgyűlés megmarad az
eredeti felfogás mellett: ugyancsak aggodalmát fejezte ki, hogy a köz-
gyűlések az új rend mellett el fognak néptelenedni, de elnök és előadó
megnyugtatták;" ugyancsak Mesterházy kevesli a fővárosi választmányi
tagok számát, de a közgyűlés ezen számon nem változtat.

4. A részletes tárgyalás befejezte után a közgvűlés kimondja az
eként átdolgozott alapszabályoknakelfogadását és

1. utasítja az elnökséget, hogy az elfogadott alapszabályokat süt-
gősen terjessze "fel a m. kir. belügyminiszterhez jóváhagyó láttamozás
végett; ". '

2. utasítja' az elnökséget, hogy a belügyminiszterileg láttamozott.
alapszabályokat nyomassa ki és ezentúl minden felvett tagnak a felvé-
teli értesítővel együtt küldje meg;

3. utasítja az elnökséget, hogy az alapszabályoknak láttamozása
után gondoskodjék a jelölő bizottság összehívásáróL '

5. Elnök az egyesület nevében megköszöni az ,előadónak fárado-
zását és a közgyűlést berekeszti, "

K. m. f. Mihalik József, titkár.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A K I K CBA,ELMENTEK.

Quint józsef

Leesett a népoktatás belső életének
-koronája. Most erről a dús ragyogású
koronáról kell beszélnem, amelynek a
pazar fényét lényegileg csak szemlél-
hetjük, érezhetjük, de szavakban ki,
nem Iejezhetjük. Vagy ki merne vál-
lalkozni ana, hogy tollával pontosan
elénk varázsolja azt a szédületes mun-
kásságot, amelyet Quint József az I.
kerületi állami taní tóképzőin tézetben,
a Közoktatási Tanácsban, a Néptanítók
Lapjában, a Tankörryvi Bizottságban,
az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács-
ban, a Népkönyvtári Bizottságban, el

Testnevelési Tanácsban, a Testnevelési
Főiskolán, vezérkönyvek és tanköny-
vek szerkesztésében és írásában, el

finn-ugor tanügyi kongresszuson, a Ill. egyetemes tanügyi kongresszu-
son, el Magyar Paedagogiai Társaságban, a Tanítóképző-intézeti Tanérek
Országos Egyesületében, különböző gyűléseken, tanfolyamokon, stb. ki-
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fejtett. Hogy felszólításra mégis vállalkoztam arra, hogy c rendkivüli
személyiségről megemlékezzem, annak magyarázatát abban adom, hogy
Quint József bölcsessége csak annyit kíván mindenkitől, hogy teljes
odaadással szolgáljon valamely ügyet. Feladatomat ilyen odaadással ~,.;
Quint József ama egyszerű.ségével szerétném megoldani, amellyel a leg-
nagyobb igazságokat is tudta mindenkí részére hozzáférhetővé tenni.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPedagógiájának alapja. Quint József a népiskolai módszer sok
vonásának mechanizálódása folytán úgy látta, hogy egyrészt a háborút
követő újabb szükségleteknek, másrészt az emberi természetnek inkább
megfelelő nevelői lendülethez csak egy új népiskolai tanterv adhatja meg-
a kiinduló pontot. A tanterv végrehajtása tárgyában a tanfelügyelők
részére rendezett tanfolyamszerű értekezleten azt mondotta: "Annyira
benne élünk tévedésekben és hibákban. hogy szükség volt a felrázásra,
amely arra kényszerít, hogy mindent újból értékeljünk." Ugy látja, hogy
a múltban a célokat eltemette az anyag, azért most "első feladatunk a
célok elválasztása az anyagtól."

Ilyen elgondolások vezettek oda, hogy az új népiskolai tanterv első
helyen külön fejezetben kitűzi a népiskola célját. Nagyszerű. hasonlat-
tal érteti meg velünk, hogy az iskolában ne az anyagot tekintsük cél-
nak. Ugyanis azt mondja: "A tanterv is, miként az ember, lélekből és
testből áll. És amint akadtak, akik azt mondották: az ember lényege a
test és elfelejtették a lelket, azonképen lehetnek, akik azt hiszik, hogy
az iskola, a tanterv lényege az anyag és elfelejtik a célt." Hirdeti, hogy
azkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj tanterv "Hitvallást tesz az idealizmus mellett, mely a célt tekinti
lényegnek, az anyagot csak eszköznek." Ha csak anyagot hordunk össze,
akkor az egyik templomot épít belőle, a másik cirkuszt, míg ha meg-
mondjuk a célt, akkor mindenki a maga alkotoerejével örök értéket való-
sít meg.

Quint József az iskolai munka egyik nagy hibáját látja abban,
hogy a tanárok és tanítók az ismeretes pedagógiai elveket nem alkal-
mazzák a saját munkájukban. Azt mondja: " ... csak tudják (t. i. a
pedagógiai elveket), azonban magukra nem vonatkoztatják. Innen van az,
hogyanépoktatás terén egymás mellett él a csiszolatlan kőkorszak (egye-
sek gyakorlatában) és a legújabb kor (egyesek elméleti tanulmá-
nyaiban)."

Quint József küzd a Herbartra támaszkodó intellektualizmus ellen.
"Az értelemmel egyenrangúnak vesszük a gyermek kedélyét, akaratát
és a lélek eszközét: a testet." Helytelennek tartja a kultúrának nagyon
sok részre való feldarabolását. Nem szeréti a sok tantárgyat, hanem a
kultúrát úgy akarja felkarolni (pl. a beszéd és értelemg yakorlatokban),
amint azzal egységesen az életben találkozunk. Az értelem körébe tar-
tozó definiciók helyett erőteljesebb érzelmi és akarati nevelést kíván.

Küzd a verbalizrnus ellen, amelyet ápol az olyan felügyelet, amely
csak ismeretet keres és megelégszik aszótudással.

Hangoztatja, hogyanépiskola céljában a vallás, az erkölcs és az
értelmesség mellett jobban ki' kell domborítani a nemzeti szempontot, a
termelést és a munka jelentőségét, végül pedig a test és egészség érdeket.
Egész pedagógiájának középpontja a nemzeti gondolat. A magyar nép,
a magyar nemzet, a magyar gyermek szükségleteit kívánja elsősorban
kielégíteni.E szolgálatban álló tanítás nemcsak megértés és tanulás,
hanem átélés és alkotás is legyen. A több termelést úgy kell szolgálni,
hogyanépiskola "minden gyermeket megtanítson dolgozni úgy, hogy
bármely pályára kerülve tudjon és szeressen dolgozni." A test felkaro-
lása érdekében hangsúlyozza a harmónikns embernevelés szükségességét.

Quint pedagógiai gondolkodásának egyik alapvető elve, hogy a
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tanítás a gyermek környezetéből, a gyermek tapasztalati világából indul-
jon ki. A gyermeket körülvevő világot akarja tudatossá tenni. Nem az
elvont, hanem a konkrétum érdekli. A mesterkéltséggel szemben min-
denütt a természetességet keresi. Nem azért kívánja Archimedes törvé-
nyének megtanítását, hogy a tanulők az úszást megértsék, - hanem
megmagyarázza az úszást és ezzel megértik Archímedes törvényét is.
Archinicdes törvénye iránt nincsen érzéke a gyermeknek, de az úszás
biztosan érdekli.

Azonban nemcsak e kérdésben, hanem a nevelés és tanítás egész
munkájában kívánja a gyermeket a központba állítani. Azt mondja, ne
tantárgyakat tanítsunk, hanem a gyermeket neveljük a tantárgyakkal.
A gyermek helyes vezetése a cél, a tantárgy csak eszköz. Többször han-
goztatta, hogy ne akarjunk a gyermekből idő előtt felnőttet csinálni. A
gyermek maradjon meg gyermeknek. A gvermek maradjon meg játszó,
daloló, meséló, - de egyúttal önmagát fékezni is tudó - gvenneknek.

Quint József apostoli lelke újból felfedezte a mi részünkre a nép-
iskola igazi lénycgét, helyes szellemét, Ezt a népiskolai nevelő-lelkületet
törekedett belevinni a tanítóképző-intézetekbe is. Olyan szellemet kívánt
a tanítóképző-intézetekben, amely a fenti eh eknek megfelelő tanítókat
nevel.

E pedagógiai elveit különböző cikkekben. gyűléseken. tanfolyamo-
kon, cszrnecseréken, vezérkönyvekben, tankönyvekben stb. oly nemes
példá val, szeretettel, lelkesedéssel, meggyőződéssel, hittel, szuggesztiv
erővel hirdette, hogy a magyar népiskola és a magyal' tanítóképzés belső
életének új kerszakat nyitotta meg.

Nehogy azzal vádolta ssam, hogy mint a megboldogult közvctlen
közelében élt barátja az ő egyéniségét túlzottan nagyrabecsülöm, legyen
szabad néhány kiváló egyéniségnek róla való véleményét is közreadnorn.
- Egy országosan ismert tanfelügyelő levelében, amelyben a föigazzatói
címmel való kitüntetéséhez jó kívánságait Iejezi ki, ezeket ÍJja: ..A Te
munkásságod legfényesebb, legszebb incarnatiója az igazi tanítóképző-
intézeti igazgató ideáljának, - aki a maga népoktatásépítő munkáját
nemcsak fl tanítóképzés elmélyítésével, tökéletességével akarja megvaló-
sítani, hanem aki tisztában van azzal tel iesen, hogyatanítóképzés összes
követelményeinek szigorú rnegállapítás.iból a legtökéletesebben megszer-
vezett népiskola követelményének hiányoznia nem szabad, és e tökéletes
népiskola ideálja a tanítóképzés egyik legorganikusabb Iejlesztője a
tanítóképzés presztizsének legbiztosabb alápja."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Quint József mint ember. Hogy Quint József emberi jellem-
vonásait megfesthessem, egy vezetőszcrepct játszó egyetemi tanár követ-
kező sürgönyére támaszkodom: "Mélyen megrendülve olyasom a lesújtó
fordulatot. Milyeu szív, jellem, ész veszett el!" ... Igen, Quint J ózscf ész,
jellern és szív volt. Minthogy ezekben a lelki mcgnyilatkozások mind-
három csoportja jut kifejezésre, az észben az értelem. a jellemben az aka-
rat, a szívben az érzelem, a fenti sii rgö nvt úgv értelmezhetjük. hogy itt
egy emberileg tökéletes lelki életről volt szó. Most nézzük meg, mennyi-
ben ész, mennyiben jelleru, mennyibcn sz ív!

Quirit József annyiban ész, hogy vilá gosan látta a problémák lénye-
gét. Éles elméje választóvízként tudta elhatárolni az értékest asalaktól.
Kicsiny megmozdulásokból látta a célt, amelyre a megindulás törekszik.
Különösen kristál y tisztán látta azt a módot. amely ol nevelés és tanítás
kérdéseiben célhoz vezet. Oly meggyőzően tudott érvelni, hogy sok éles
eszmecserét megnyugtató befejezéshez segített. All ításomat egyik előkelő
testület ülésének. amelyen meglehetősen éles vitatkozás folyt, azzal a han-
gulatával erősíthetern meg, amely szerikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt : "Ha Quint most közőttiink
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volna, könnyebb volna a meggyozes, az eg yontetü álláspontra való
jutás." - Tudott meggyőzni, de a meggyőzetés elől sem zárkózott el.
Nagyszerűen értett ahhoz is, hogyan kell hallgatással érvelni. Rengeteg
tudása nem holt töke, hanem mindenki részére hozzáférhető eleven
erő. Ezt egy vezetőállásban lévő pedagógus így fejezte ki: "Ragyogó
tiszta elméjének fényes megnyilatkozását én is számtalanszor 'hallottam.
Hatalmas tudásának egyszerű szavakkal megnyilvánuló erejében én is-
oly sokszor gyönyörködtem." - Nem egy idősebb és valóban intelligens
ember akad, aki azt állítja, hogy többször kért és kapott tőle értékes
tanácsot.

A sürgöny szerint Quint József az ész mellett jellern is. A jellern
minden kritériumát felfedezzük benne. Akik ismerték, tudják, hogy min-
dig következetes, önmagához hű volt. Függetleníteni tudta magát elhatá-
rozásaiban minden külső befolyásolástól. Szilárdan ellenállt minden
olyan törekvésnek, amelyeszméjével ellenkezett. Quint józsefre bár-
mikor és minden körülmények között számítani lehetett. A benne bízó-
kat sohasem hagyta cserben. Erős akarafú ember volt, aki elhatározá-
sait mindig feltétlenül végrehajtotta. Azonban erős akarata ellenére
sem volt erőszakos, - tudott bölcsen cugedékeny is lenni.

Találóan festi a megboldogult jellemétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARákos István a következők-
ben: "Nagyarányú képességeit, felfogásának emelkedettségét, meggyőző-
désének határozottságát és egész lényét átragyogó szelíd jóságát csak a
klasszikus jellemeket annyira ismertető szerénysége multa felűl."!

Nevelő lényének központja a szerétet. Ha a közhangulatot tanulmá-
n yozom, akkor kutatásokjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII arra az eredményre vezet, hogy mindenki el-
ismeri Quint József rendkivüli értelmi képességeit. mindenki elismeri
kristálytiszta jellemet, azonban az az állítás, hogy Quint József mélven
szerető lélek lett volna, nem szokott teljesen egyhangú helyesléssel talál-
kozni. Ugy érzem, kötelességünk Quint .Tózsefet ebből a szempontból is
igazi megvilágításba helyezni. Ezt teszem akkor, amikor állítom és -
szükség esetén - adatokkal is igazolom, hogy Quint József mélyen érző
sz ív, emberszerető lélek volt. Szerctett mindenkit és mindent. Szerette a
családját, a kartársait, a gyermekeket, intézete ifj úságát, társadalmi
körét, pedagógiai fcg yvertársait, a külső természetet, s különösképen a
magyal' nemzetet. Akik Quint József szerető lényében kételkednek, azok-
nak a következőt mondom. Tapasztalatom szerint Quint József szeretetét
a magyar nemzet prizrnáján keresztül bőségesen bocsátotta ránk: min-
denkirc annyiban, amennyiben értéket látott benne; értéket pedig min-
denkiben fedezett fel. Ha nem éreztük a szeretctét, a magunk érzéketlen-
ségében keressük a hibát. Szerétetének megnyilatkozása nem annyira a
szó, mint inkább a tett. Keveset ígért, sokat cselekeclett. - N. tan fel-
ügyelő így írt: "Nemes, nagy szíve baráti szereteténck melegét is oly
sokszor sugároztatta felém."

Az érzelem körébe tartozik annak a megállapítása, hogy kié volt
Quint József. Erre nézve D. ezeket írja levelében: " ... ezren és ezren
tartották őt a magukénak. S éln is ezek sorába gondoltam magamat ... "
Bár kétségtelen, hogyelsősorban a családjáé volt ; de ez a család szivesen
veszi tudomásul, hogy Quint József az intézeté is, a tanítóképző-inté-
zeti tanároké is, az egész tanítóságé is, a magyar gyermekseregé is és
végül az egész magyar nemzeté is. Olyan részcsedéskérdés ez, amely a
család osztálvrészét még értékesebbé teszi.

3. Quint József onneoeíése. Bármint is fogalmazzuk el nevelés cél-
ját, ebben - végső eredménybell - mindig a leglényegesebb ismertető-

" Tanítók Sziioeisé ge. XIV. évf. 9. szám.
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jel, az, hogy önnevelésre vezessen. Minden rendű nevelés olyan mérték-
ben éri el a célt, mint amilyen mértékben képes a nevelendőket az ön-
nevelés útjára vezetni. Valamint bármely nevelésben a példa a leghatá-
sosabb, úgy az önnevelésben is a példa vezethet leginkább sikerre. -
Eddig láttuk Quint Józsefet mint pedagógust és láttuk mint embert.
A megboldogult azonban nemcsak mint pedagógus és mint ember emel-
kedik ki magasan az átlag köréből, hanem vezér abban is, hogy pedagó-
giai elveit elsősorban önmagára alkalmazta. Nemcsak hirdette elveit,
hanem azok szerint élt is. Igy benne összefon a pedagógus és az ember,
amivel az önnevelés mintaképét állítja elénk. Ezt az állításomat a követ-
.kezőkkel igazolom. '

Volt idő, amikor Quint József a cserkészetet a bot és kalap tudo-
mányának tartotta. Amint azonban éles elméjével mélyebben kezdett
a cserkészet lényegébe behatolni, látta annak rendkivüli jelentőségét;
látta, hogy a cserkészet valósíthatja meg elsősorban azokat a nevelői
gondolatokat, amelyek realizálását ő kívánta: látta, hogy ez a moz-
galom törekszik arra, hogy a gyermek, az ifjú nemesen maradhasson
gyermeknek, illetőleg ifjúnak: látta, hogy ez olyan nevelői intézmény,
amelyben az ifjúság magától, önként követi azokat az elveket, amelyek-
nek egyébként csak a felnőttek nyomása következtében szoktak enge-
delmeskedni. Ez a belátás csérkészbarátot csinált Quint józsefből, olyan
cserkészbarátot, aki a cserkészet/ fellendülése érdekében előadást tart;
olyan cserkészbarátot, akit érdemei elismerésetil az 1. csérkészkerület
társélnökévé választanak meg. S amikor erről a cserkészgyűlésről eljöt-
tünk, tervezgetett arról, hogy lehetne a cserkészgondolatot jobban bele-
vinni a tanítóképzés szolgálatába.

"- QuintCBAJózsef' néva lái rása . -

•

Quint J ózscf önnevelésének egy másik fényes példája a nOI szer-
zetes rendekhez való viszonya. Működése kezdő éveiben ezek ránéz ve
közömbösek voltak. Amint azonban egyes tanfolyamokon az apácáknak
- az ő pedagógiai elveivel - harmonizáló nevelői lelkületével meg-
ismerkedett, megszerette őket, s nem győzte eléggé dícsérni munkájuk
n~gy értékét. Látván azt, hogy az apácák mennyire törekszenek a leg-
újabb nevelési és tanítási módszereket elsajátítani, azt mondotta, hogy
4-5 év mulva a női szerzetesrendek tanítóképzői lesznek a legjobb
tanítóképzők. - Ezzel kapcsolatban csak azt akarom még érinteni, hogy
Quint József mélyen vallásos lelke Krisztusi alapon állt. Az ő pedagó-
giai világában harmóniában élt az a szeretet, amely őt protestáns kar-
társaihoz kapcsolta. Ez utóbbinak egyik kifejezője az, hogya, Kecs-
keméti Református Tanítók Egyesülete dísztagjává választotta.

önnevelésének harmadik mozzanatát abban lehetne megláttatni.
hogy az évek során jobban kifejlesztette magában azt az erőt, hogy kör-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~



Akik elmentek 265

nyezete ne csak nemes tetteiből, hanem szavaiból és egyéb magatartá-
sából is érezze az irántuk táplált szeretetét. Ebben intézetének tanárai,
a közvetlen vele működö kollégái élettársának : lelke legszebb felének
hatását is látták.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Quint József hatása. Már az eddigiekben is sokszorosan rá-
mutattam Quint József elveinek, személyiségének, az önnevelésben
összeforrt pedagógusnak és embernek rendkivüli hatására. E hatás iga-
zolására akarok még néhány példát felhozni.

Egy vidéki tanítóképző-intézet növendékei a következőket írják
részvétlevelükben "A Constantinum ifj úságának külön kifejeznivalója
is van annak számára, aki d ,legnagyobb magyar néptanítói' a lelke felé-
nek mondhatta. Annak a szívébe akarjuk visszasugározni mindazt a
mélységes tiszteletet, szeretetet, amely a miénket várva-várt Főigazgató
Urunk iránt betöltötte. Mert mi nemcsak hírből, hanem nevelőink lel-
kén keresztül, sőt személyesen is ismertük a magyar népnevelés Apos-
tolát. Ugy őriztük lelkünkben a budai tanítóképző ben való látogatásunk
ernlékét, mint egy értékes ajándékot, amit útravalónak kaptunk a taní-
tói pályárikra. Büszkék is vagyunk rá, hogy ismerhettük, aki azt hir-
elette, hogy nincs nevelés Iélek-kapcsolódások nélkül, akinek életfeladata
az volt, hogy megszüntesse a távolságot a nevelő és a gyermek lelke
között. " Még nemrég kis elemistáink tanítás előtt a Betegek Gyógyító-
jához könyörögtek, amint ők mondták: egy Bácsiért. aki nagyon szerét
bennünket és most beteg." - Saját intézetében való hatását az a beszéd
lesz hivatva részletesebben tárgyalni, amely a budapestikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. ker. állami
tanítóképző-intézetben rendezenelő Quint József emlékünnepélyén fog
elhangzani.

Quirit József nemcsak az ifjúságra volt nagy hatással, hanem az
iskolai munkában megedzett tanítói lelkeket is mélyen megmozgatta.
amint azt Kántor Mihály írja a Sárospatakon rendezett tanítói tan-
folyammal kapcsolatban: "Mindig a saját világunkat szeniléltük és
ennek hibáit nem magunkból, hanem a gyermekből igyekeztünk kiírtani,
akikből pedig ezek a hibák hiányzettak ... Mintha csak most hagytam
volna el a képző padjait, annyira megujultam és nem látom tehernek a
"miért" és "hogyan" felett való töprenkedést. Igazán hálás vagyok a
nyárvégi tanítói tanfolyam rendezéseért. mert ennek köszönhetern, hogy
újra szent munkahellyé vált rám nézve iskolám és kezd érdekélni a
foglalkozásom. "2

Egy egyházfejedelem leveléhen, amelyben a Megboldogultat üd vözli
főigazgatói k inevez tetése alkalmából, ezeket írja: " ... értékes tanugyi
működése során egyházmegyém szék helyén rendezett tanfolyamon vezető
előadói szerepben kiváló szolgálatot tett a katholikus tanügynek, egy-
házmegyém tanítóságának arnbicióját is nagyban emelte." - Kornis
Gyula államtitkár búcsúbeszédében mondja: ,.... üres lesz a széked az
Országos Közoktatási Tanácsban, hol döntő szavad volt népoktatási
kérdésekben ... " Másutt pedig íg'y fejezte ki magát: "Sok tcrületen dol-
gozott és mindenütt vezefőszerepet töltött be."

A Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesületének választ-
mánya ezt a rövid megemlékezést, csak egy - Quint József nagyságá-
hoz mért - terjedelmesebb emlékbeszéd előfutárjának tekinti. Azonban
ennek a rövid megemlékezésnek is egy határozott kötelességünk érin-
tésével ken zárulnia. Ez a kötelességünk: Quint József hűséges követése.
Ez a kötelesség sokunk lelkében él, Ez kicsendül N. tanítóképző-intézeti
tanár részvétleveléból is, amikor a kövctkez őket írja: ,.Alig egY hónapja,

.#
2 Zempléni Teniiá. IV. év I. 21. szám .
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hogy Tihanyban megéreztette, megláttatta a természetrajz-tanárokkal
tanítóképzésünk jövőjét, rcnaissance-át. Boldog arccal hallgattuk és
jöttünk haza azzal az elhatározással, hogy egyöntetüen követni fogjuk."
- Ehhez az íráshoz azt kapcsololll hozzá; hogy ennek a követésnek a tőle
és a róla való írásoknak gondos összegyűjtésében és külön kiadásban is
kell kifejezésre jutni.

El vesztettük egyesületünk elnökét, egyesületi életünk nagyakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArányú

fellendítőjét, az újonnan felfedezett népiskola és az ezzel a népiskolával
harmonizáló tanítóképzés vezérét. - Nem! Mégsem! Nem vesztettük el ~
Azt hiszem valamennyiünk nevében beszélhetek, ha a következő ünnepé-
lyes fogadalmat teszem: Quint József! Ünnepélyesen fogadjuk, hogy az
Általad megkezdett pedagógiai templom építését foly tat juk! Ünnepélye-
sen fogadjuk, hogy gondosan összegyűjtünk ruindent, amit hirdettél, s
elveidet kristály tisztán a Te lelkületeddel 'adjuk tovább. Ünnepélyesen
fogadjuk, hogy Magvarország nagy Tanítótát mindenkor követjük!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Frank Antal.RQPONMLKJIHGFEDCBA

W o lI m a n n E lm a .

1856-1929.

TV ollmenn Etnui regr pozsonyi
családból szülctett 1856 októben 8-án.
Tanulmánvait az Urbauer-intézetben
kezdte, Ilu~.td a pozsonyi áll. ta nítónö-
képzőben folytatta, hol 18?5-ben ok-
levelet nyert. A következő évben meg-
szcreztc a polg. isk. tanító női okleve-
let is és megkezdte tanítónői működé-
sét a Magyar Gazdaasszonyok Orszá-
gos Egyesületének budapesti árvaházá-
ban és polgári iskolájában. Ot eszten-
deig működött ott s közben 18?9-ben
letette a francia nyelv tanítására jogo-
sító vizsgálatot. Hogy e nyelvben teljes
já rtasságot szerezzen, s egyúttal ennek
a nagy nyugati kn ltú rnemzetnek okta-
tásügyét tanulmányozhassa. 1881-ben'
Párisbn incnt s ott két évet szentelt a
francia nvelv és irodalom, valamint a
modern pedagógiai irányzatok tanul-
mányozására.

Huszonhét éves volt, mikor hazatért, de tehetsége és rátcrrncttsége
annyira ismeretes már a magyar közoktatásügy vezetói körében, hogy
1883-ban Treiort miniszter őt bízta meg a pozsonyi áll. felsöbbleány-
iskola internátusának vezetésével, melyet rövid idő alatt oly szí nvonalra
emelt s működésévcl annyira kiérdemelte felettes hatóságainak bízalmát,
hogya miniszter 1890-ben. őt bízza meg a felsőbb leányiskolai interna-
tusok szabályzatának kidolgozásával. Tizenkét évig tart ;íldásos műkö-
dése a pozsonyi felsőbb leányiskolában. Közben lankadatlan buzgósága
további önképzésre sarkalja. 1883 nyarán a németországi Ieán yinterná-
tusokat és felsőbb leányiskolákat tanulmányozta. 1884-bel1 Londonban
tö!:ött hat hetet és a North West London College előadásait hallgatta.
majd 1886-ban és 1889-ben ismét Párisban volt. 1895-ben kinevezték a
pozsonyi áll. tanítónóképző-intézet igazgatójává s ez a kinevczés, vala-

.,
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mint a rá következő 19 esztendőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWollmsnri Elme pályájának delelő>
pontját jelzi. De elmondhatjuk azt is, hogy ez a 19 év egyszersmind a
pozsonyi áll. tanítónőképző-intézetnek is fénykora.

TVollmsnri Elma nevét most már nemcsak tanítványainak sereg"
emlegeti igaz tisztelettel és szeretettel, Íranem a társadalomnak minden
rétegében, elsősorban a tanügy vezetőinek és a pedagógia művelöínex
xörében napról-napra nő a tekintélye. Ő azonban nem nyugszik és tanul-
mányait soha nem tekinti befejezetteknek. Különösen szünidejét foly-
tonos továbbképzésre használja. Így keresi fel 1900-ban a jenai szünideí
tanfolyamokat. 1902-ben a berlini iskolákat látogatja meg és Marienfeld-
ben, Berlin mellett, a kertész női tanfolyamot végzi el. Ugyanebben az
évben tanulmányozza Wolfenbüttelben a híres Volnak-féle intézetet,
Nagymérvű elfoglaltsága dacára mindenkor talált időt arra, hogy jelen-
tős részt vegyen a pedagógiai, kultúrális és jótékonysági egyesületek
munkájában.

Mikor 3S esztendős fáradhatatlan munka után visszavonult a Jól
megérdemelt nyugalomba, a megható bucsú-ünnepcn ott volt nemcsak
tanítványainak hálás serege, hanem képviselve volt ott az egész magyar
társadalom. A király az Erzsébet-renddel, a pápa a "Pro ecclesia et pon-
tifice" érdemkereszttel tüntette ki.

Mindez azonban csak a külső kereteit mutatja egy nagy lélek élet-
munkájának. Milyen volt egyénisége és milyen volt a lelke, amely életé-
nek külső eseményeit igazgatta és belső erkölcsi tartalom IIIal . töltötte
meg? TVolimenn. Elma rendkivüli szellemi képességekkel volt megáldva
s ez már külső megjelenésén is kifejezésre jutott. Széles homloka elárulta
a fürkésző, mélyenjáró elmét, szemében tűz égett, amely a léleknek
hevületet és bátorságát hirdette. Igazságot kutató értelem, tiszta jóságos
szív, tüzes lelkesedés minden megismert szép ért, jóért, igazért, ebből a
három elemből tevődött össze TVolimenn. Elma lelki egyénisége. Ha egy
szóval akarnám kifejezni jellemének alapvető tulajdonságait, ezt a szót
kellene használnom : idealizmus. Lelke mindig az eszmék világában járt,
az eszmékért lelkesedett, lángolt boldog önfeledtséggel. Ez az idealizmus
ment volt minden anyagi érdektől, sőt az önzetlenségben elment egész
a saját érdekeinek teljes elhanyagolásáig. Ez a tiszta idealizmus mag ya-

rázza meg TVollmnnn. Elrna tanítói hivatásának titkát. Semmi sem állott
távolabb Wollmann Elma lelkivilágától, mint az, hogy tanítói pályáját
kenyérkereső foglalkozásnak tekintse. Általában ő a kenyérre, a maga
kenyerére nem igen gondolt, azt legfeljebb arra tartotta jónak, hogy
megossza a szűkölködóvel, vagy ha kell, egészen oda is adja. Tanítói
hivatása lelkének szent lángjából táplálkozott. Életfeladat volt, melyet
ő reá felsőbb hatalmak ruháztak, eél és rendeltetés, melyre ő reá tette
elméjét, szívét, akaratát, minden testi és lelki erejét, egész életét. Ezt a
rendeltetést betölteni, reá áldozni minden idejét, munkáját, ez volt lelké-
nek legfőbb öröme. Ezt elhanyagolni, ehhez hűtlenné lenni, ezt bármi
más érdek miatt háttérbe szorítani: ez lett volna életének hajótörése,
boldogtalanságának egyetlen igazi oka.

A hivatásnak ilyen felfogása és gyakorlása megérteti velünk
Wollmnnn. Elme életének szünni nem akaró lelkes munkásságát. Mert,
hogy jól tudjon tanítani, hogy minél eredményesebben tudjon fiatal
lelkeket nevelni, sokat és folytonosan kellett tanulnia. Ezért nem volt
szünideje. Míg mások kipihenték az iskolai év fáradalmait, ő mindig
talált valami új feladatot, amely még megoldásra várt s amely arra
ösztönözte, hogya szünidőt továbbképző tanfolyamok elvégzésére hasz-
nálja. Pedig alig volt a magyar tanügy sok kíváló munkása között még
egy, aki annyira rászolgált volna és annvira rászorult volna a szüniclői~



268zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAkik elmentek

pihenésre. Hiszen ő a kötclességteljcsítésbcn soha mértéket nem:
ismert. Neki a nap mindig rövid volt a munka elvégzésére, meglopta
tehát az éjjelnek pihenésre és üdülésre rendelt óráit és dolgozott az éjnek
csendjében s a felkelő nap első ugarai sokszor még ott találták a vir-
rasztót íróasztalánál. Barátai sokszor kérték, figyelmeztették, hogy ez a
sok túlzás előbb-utóbb megbosszulja magát. Ő nyájas mosollyal és kö-
szönettel fogadta a jóakaratú intelmet, de nem követte azt.

A hivatásnak érzésétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWollmann Elma lelkében egy másik érzelem.
egészítette ki és tette még bensőségesebbé: szenvedélyes szeretete a gyer-
rnek iránt. Tulajdonképen ez az érzelem volt hivatásának alapja. Hiszen'
nála a sokoldalú tanulmány és tudás, sőt maga a tanítás is nem mint
cél, hanem mint eszköz volt becses, mint eszköz ana, hogya gyermek
lelkét meghódítsa, az ifjúságot gazdagítsa, képezze, alakítsa. Legjobban
mégis a kis gyermekeket szerette s legboldogabbnak érezte magát azok-'
nak társaságában. Ilyenkor maga is gyermek tudott lenni, tudott a kis
gyermekek nyelvén beszélni, örömeiket. játékaikat megosztotta, mintha
egészen egy lett volna a kicsinyek közül. Volt is az ő lényében minden
sokoldalúsága rnellett is valami gyermekded, naiv, s ez magyarázza,
hogyagyermekszíveket oly könnyen meghódította.

Wollmann Elma pedagógiai iránya a korral haladó volt. A modern
időknek minden vívmányát igyekezett magáévá tenni, csakhogy tanítá-
sának és nevelésének módszere minél eredményesebb legyen. Azonban
a nevelés kérdése nemcsak a módszerrel függ össze. A nevelés a világ-
nézetnek függvénye. Wollmenn. Elma a tanítás és nevelés módszerében
igyekezett nagyon modern lenni, vagyis magáévá tette mindazt, ami az
új idők pedagógiai vívmányaiban igazi értéket képviselt, azonban ami
a nő hivatását, a társadalomban való elhelyezkedését, pályaválasztását
illeti, ebben a fontos kérdésben nem engedte magát letéríttetni arról az
útról, melyet a keresztény világnézet és a nemzeti hagyományok mutat-
tak neki. Pedig az a kor, amelybe Wolimenn Elme működése esik, a
racionalizmus, liberalizmus és a kettőnek nyomában felburjánzó feminiz-
mus kora, sok lelket megejtett csábító igéivel. A politikától mindig
irtózott s a nőknek a politikába való bevonása ellen lelke tiltakozott.
A nőnek legfőbb munkakörét a családban, az anyaságban látta. Emellett
követelte, hogya nő fejlessze ki testi-lelki képességeit s akkor majd talál
módot és lehetőséget arra, hogy a társadalomban az ő nőiességének kára
nélkül mint hasznos, munkás tag elhelyezkedjék.

Wollmann Elma testi erejét a megfeszített munka megtörte. A
gyönge test, mely oly sokáig próbált lépést tartani a lélek tüzes vágyai-
val, megrokkant s vele a fényes elme ragyogása is elhomályosult. Az Úr
magához szólította. Nekünk nagy példa az ő élete, nagy érték az ő
példája. "Defllncta adhuc loquitur". Megszólal a halott és kér, hogy
kövessük példáját és valósítsuk llleg eszményeit!

Dr. Mészáros János.RQPONMLKJIHGFEDCBA

I R O D A L O M .

Dr. Kenyeres Elemér: A gyennek beszédének fe.ilődése. A Studiuru
kiadása, a Szülők Könyvtárának 6-8. száma. Ára: 4 P.

E könyvecske értéke, hogy a szerző tapasztalatai alapján készült s a
külföldi és hazai idevágó irodalom adataival kiegészítve, megkísérli a
gyermek beszédének fejlődésmenetét a 9. életévig megállapítani. Mint-
egy ösztönzés, példa a szülők, nevelők és tanítók számára a gyermekkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
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beszédének megfigyelésére, hogy minél nagyobb szánni adat alapján a
nagy számok meggyőző erejénél fogva a gyermeki nyelv fejlődésének
menete minél pontosabban megállapítható és irányítható legyen. Ot feje-
zete: 1. Néhány megjegyzés a fejlődésről; 2. A beszéd fejlődése az első
évben; 3. A beszéd fejlődése az egy szóból álló mondatok után; 4. A
képeskönyvek, gyermekversek és mesék és 5. Idegen nyelv tanulása.

A helyes pszichológiai motiváláson kívül logikus elrendezottség
jellegzetes vonása e könyvnek. Kezdve a beszéd pótlékain : a sokatmondó
könny telen síráson, beszédes mosolyon, csengő kacagáson, gögicsélésen,
folytatva a beszéd elemein a hangok és szófajok használatának sorrend-
jén, a gyermek kérdésein. szóalkotásain, szólásain. végezve az átvitt
értelmű szavakon és mondásokon, - mindvégig érdekfeszítőn mutatja be
a gyermeki nyelv fejlődésének tényezőit és fokozatait.

Nemcsak megállapít, hanem sok célszerű útmutatást is ad a fej-
lődés ismerete alapján. a beszéd helyes irányitasára. dalok, versik ék, mon-
dókák, mesék, képeskönyvek és agyennekirodalom útján.

A nyelvész is érdeklődéssei és haszonnal forgathatja Kenyeres e
könyvét, a pszichológus pedig új látószögből nyer bepillantást a gyermek
lelkébe. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWoyciechoroskyné dr. Lajos Mária.

Dr. Oker-Blom Miksa: A gólya-mese helyett. Egy pár szó szülőkhöz
s fiúkhoz és leányokhoz. Finnből fordította Pálfi Márton. (Szülők Könyv-
tára 9-10. sz.) A Studium kiadása, Bpest, 1928. 641. Ara 2'20 P.

E rendkívül érdekes könyvecske megérdemelte a nyelvünkbe való
átültetést. Minden szülő és nevelő meg kellene, hogy szerezze, mert a
nemi felvilágosítás kényes kérdésének ügyes, tapintatos megoldási mód-
jára vonatkozólag ad útbaigazítást. A legtöbb szülő tanácstalanul áll e
kérdéssel szemben, érzi, hogy nem ismeri formáját a felvilágosítás oly
tapintatos módjának, hogy gyermekével azt lelki zökkenés, megrázkód-
tatás és a szeméremérzet megsértése nélkül ismertethetné meg. Nem tudja,
hogyan fogjon hozzá, azért a véletlenre bízza, pedig nem a síma, járt,
hanem a veszedelmes, járatlan úton van vezetőre szükség. Éppen a
kényes kérdésekben kell hogy a szülő mentora, vezetője, legtermészete-
sebb tanácsadója maradjon gyermekének; hogy legyen, kihez bizalommaI
fordulni.

A szerző, aki fiziológus, ügyes tapintattal, javarészt a növény- és
állatvilág köréböl vett, külön fiúk, külön leányok számára írt kis elbe-
szélésekkel nyitja fel a gyermekek szemét, láttatja meg az élet örök tör-
vényeit, melyeknek az ember is alárendelt. Elbeszélései nyomán csodálat
és áhitat kell, hogy támadjon a gyermek lelkében is a természet nagy
rendje iránt, megérzése annak, hogy szeretet nélkül nincs élet, nincs meg-
újulás, nincs föltámadás. Woyciechoroskyné Lajos Mária dr.

Doby Ida: Torruizzunk, gyermekek! 80 új tornaóra. tornaszerek
nélkül, 450 képben, 4-10 éves gyermekeknek óvodai, iskolai és .házi
használatra. A szerző kiadása, Bpest, Stephaneum. 1929. 83 1. Ára 4.20 P.,
portóval 4:50, utánvéttel 5.20 P.

1926 tavaszán szerény könyvccske hagyta el a sajtót, fenti szerző
játékos soédtorne c. könyve. A könyv megírását hosszas tanulmányok
előzték meg. Szerző már 1919 őszén az áll. óvónőképző sorozatos tanár-
értekezletein ismertette módszerét. Az elméletet nyomon követte a gya-
korlat, részint az intézet gyakorló-óvodájában, részint a szerző gyermek-
torna-tanfolyamán. Hosszas kísérletezések, tanulmányok értékes gyü-
mölcse volt tehát a ] stékos soédiorna, mely rövidesen elfogyván. Magyar-
ország igen sok óvodájában és iskolájában honosította meg az új
módszert, _

Szerző a régi utanzógyakorlatokból indul ki, azok zürzavarában
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azonban rendet teremt. Míg ugyanis azelőtt ezeket a rnozgásokat egyen-
kint más-más tárgykörből vették, Doby egy óra keretébenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy tárgy-
körnél marad: rövid, kerek történetet mond, melynek cselekményeit
játékos utánzó mozdulatokkal kíséri. A mozgásnemek egymásutánja-
nak ötletszerűségét is elveti, kimondja, hogy a sorrendnek igazodnia kell
a testi felépítettség törvényeihez. a test minden izmát harmonikusan kell
foglalkoztatnia. Eltér a száraz vezényszavak tói is, ezek helyett ütemes
mondokákat, rövid versikéket alkalmaz. "A csengő-bongó rímekból. a
sok egészséges mozgásból hálás gyennekarcok mosolyognak, ... ahová
<ez a könyv eljut, ott, óvóban és népiskolában, a képzeletszülte utánzó
mozgás váltja fel a korán alkalmazott tornát. Még néhány ilyen ösvény-
iaposó könyv, művészlelkű tanító és megtaláljuk az ősforrást, melyből
rnese, vers és dal, mozgás és ritmus, játék és munka egyszerre sz ület-
nek " - írta Quint József az Előszóban.

Doby Ida Tornézzunk. gyermekek! c. új könyve a [útékos soédtorne
nagyszabású folytatása. 80 kidolgozott, eredeti óratervet tartalmaz, me-
lyek közül az első 20 ugyancsak mese keretébe iJJesztctt. verses vezény-
.szavakra történő utanzó mozgás, - a többi 60 pedig a tornáztatás szak-
szerű tovább vezetését szolgálja. Az áreieroek egymásutánja tanmenet-
szerű; a legalapvetőbb mozgásokon kezdi s fokozatosan építi föl a gya-
korlatokat, úgy, hogy életkorra való tekintet nélkül, tulajdonképpen
bárki használhatja. A gyakorlatok a legújabb nwzgásos torna vívmá-
nyait is szem előtt tartják; laikus által is érthető nyelven vannak Írva,
mert a szakkifejezések bevezetése lassan, nyomról-nyomra történik.
'Szerzö mellőzi a szertornát s ezáltal lehetőoé teszi a rendszeres testneoe-
lést olyan iskolában is, melynek nincs felszerelt tornaterme. Természetes
azonban, hogya gyakorlatok közé tetszésszerinti testgyakorlatok is iktat-
hatók, - A megértést szolgálja szerző 450 eredeti rajza, melyekbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs íJ . . : -

lappal ábrázolják a mozgó testet, tetszetősségük mellett tehát kifejezőek,
könnyen érthetők, szemléletesek.

A könyv igen jó szelgálatot tesz az elemi iskolai tanítóknak, mert
.az alsó és felső tagozatban egyaránt alkalmazható, kiépített tanmenetet
tartalmaz; hasznos vezetője a tanítójelölteknek, kiknek megmutatja:
hogyan kell a gyermekkel játékosan és mégis tervszerűen foglalkozni;
s végül lehetővé teszi az otthoni testnevelést. mert mellőzi a szertornát.

A kíváló szaktudással, jó tollal megírt, ügyes rajzokkal kísért, a
maga nemében egyedülálló kön yvet - melyböl részleteket és ismerte-
iést francia ifjúsági folyóirat is közölt - melegen ajánljuk kartársaink
figyelmébe. Mt.RQPONMLKJIHGFEDCBA

H I R E K .

Kérelem. Szerkesztőségünk tisztelettel kéri az összes intézetek
igazgatóit, hogy az elmult iskolai év értesítőjét sziveskedjcnek megkül-
-deni. - Kérjük a hátralékos előfizetési díjak sürgős beküldését. Egy-
általán nagyon kérünk miuden egyesületi tagot, hogy egyesületünket
.anyagi és szellemi tekintetben támogatni szíveskedjék. Közlöuyünk költ-
ségei s egyéb egyesületi kiadások pénztárunkat teljesen -kimeritették.
így a Magyar Tanítóképző novemberi számát is csak abban az esetben
iudjuk megjelentetni, ha a hátralékos tagdíjak befutnak.

Címadományozás. A kormányzó őfőméltósága Gerbery Sándor
nyug. tanítóképző-intézeti tanárnak a tanítoképző-intézeti Iőigazgatói,
Németh Sándor és j alooeczky Péter bpesti I. ker. áll. tanítóképző-im.
tanároknak pedig a tanítóképző-intézeti 'igazgatói címet adományozta.

, #
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Kitüntetés. A korrnánvzó ő fóméltósága a Mag yar Vöröskereszt-
Egylet fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából az egyesület cél-
jainak előmozdítása érdekében kifejtett, különösen buzgó tevékenységé-
vei szerzett érdemei elismeréséülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASebestyén Erzsébet bp esti II. ker. áll.
tanítóképző-intézeti tanárnak a magyar Vöröskereszt érdemérmét
adományozta.

Elismerés. A k özokt. miniszter Doby Ida bpesti áll. óvónőképző-
intézeti tanárnak a Magyal' Vöröskereszt Ifjúsági Osztálya keretében
tanárelnöki minőségben kifejtett lelkes munkásságáért elismerését nyil-
vánította.

Kinevezések. A kormányzó őfőméltósága a közokt. rniuiszter elő-
terjesztésére Brunovszky Rezső c. főigazgatót, bajai állami tanítóképző-
int. igazgatót és Szarka Lajos pápai áll. tanítóképző-int. igazgatót az V.
fizetési osztályba, Lukács Béla nyíregyházi állami tanítóképzőint. igaz-
gatót a VI. fiz. osztályba, Molnár Oszkár a tanító- és tunítónőképzó-
intézetek kir. főigazgatóságához beosztott áll. tanítóképző-int. tanárt áll.
tanítóképző-int. igazgatóvá a VI. fiz. osztályba kinevezte. A közoktatás-
ügy.i miniszter Móger Károlyné Küzdy Ilonát, a cinkótai állami tanítónó-
képző-intézethez, dr. Zsindely Katalint a budapesti VU. ker. Damjanich-
utcai állami tanítónőképző-intézethez, Tóth Ferencet, a csurgói állami
tanttóképzó-intézethez, Stich Nándort, a bajai állami tanítóképző-intézet-
hez, dr. Kéz Andort, a budapesti nl. kir. tudományegyetem földrajzi
intézetéhez. Szántó Lenkét, a budapesti VII. ker. állami tanitóuőképzó-
intézethez, Sághy Tamást, a pápai állami tanítóképző-iutézethez, dr.
Keleti Gyuláné Zsoldos Hermint, a budapesti II. ker. Csalógány-utcai
állami tanítónőképző-i ntézethez, Frigyes Bélát és dr. Prochaske Feren-
cet, a budapesti 1. ker. állami tanítóképző-intézethez, Gyur jács Andrást.
a budapesti állami' óvónőképzö-intézethez, Mesko Tiborné Veoerk:e Edi-
tet, a budapesti IL ker. Csalogany-utcai tanítónőképző-intézethez,
Ecsedy Lajost, a sárospataki állami tanítóképzó-intézethez, Ruisz Már-
tát, a cinkotai állami tanítónőképzó-intézethez, Lechnitzky Gyulát,
a budapesti IL ker. Csalógány-utcai állami tanítóképző-intézethez
és Hozsorulai Zoltánt, a kisknnfélegyházai állami tanítóképzőcintézethez
beosztott állami polgári iskolai rendes tanárokat állami tanító(nő)képző-
intézeti rendes tanárokká. Riesz Janka ésM edgyessy Mária az állaini
Erzsébet Nöiskola gyakorló iskolai státusába kinevezett és a budapesti
VII. ker. Damjanich-utcai, illetőleg a cinkotai állami tanítónőképző-inté-
zethez beosztott tanárokat állami tanítónóképzö-intézetí rendes taná-
rokká. Vajda Erzsébetet, budapesti II. ker. Csalogány-utcai állami
tanítónőképző-intézeti nevelőnőt, Vizi Jánost, a kiskunfélegyházi állami
tanítóképző-intézethez beosztott állami tanítot, okl. tanítóképző-intézeti
tanárt, Forgó Sarolta, cinkotai állami tanítőnőképző-intézetí nevelőnőt
állami tanítófndlképzó.Jntézet! rendes tanárokká. Csink Ilona és dr.
Alberi Anna áll. Erzsébet Nőiskolai leányliceumhoz beosztott áll. tanító-
nőképző-intézeti rendes tanárokat áll. középisk. r. tanárokká, Fehér
Aranka budapesti VII. ker. állami tanítónőképzó-intézeti óradíjas he-
lyettes tanárt, Magyary Károly sárospataki állami tanítóképző-intézeti
óradíj as helyettes tanárt ésbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. J émboru Gabriella cinkotai állami tanítónó-
képző-intézeti óradíjas helyettes tanárt tanító(nő)képző-intézeti neve-
lökké a IX. fiz. osztályba kinevezte.

Kinevezés, A korrnán yzó őfőméltósága a szegedi egyetem kór-
bonctani tanszékére egyetemi nyilv. r, tanárrá dr. Baló Józsefet kinevezte,
Az új egyetemi tanár fia egyesületünk több cikluson át volt munkás
elnökének, a budapesti 1. ker. áll. tanítóképző egykori igazgatójának.
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Előléptetések el felekezeti tanárok státusaban A felekezetek által
fenntartott tanító- és tanítónőképző-intézetek tanárai közül ~929. július
elsejévei kezdődő hatállyal előléptek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKutassy Mária, Rácz Erzsébet
pápai ref. tanítónőképző-intézeti, Osváth Ferenc nagykőrösi ref. tanító-
képző-intézeti tanárok a VI. fiz. osztály 3. fokozatába; Gulyásné Benedek
Berta debreceni ref. tanítónőképző-intézeti tanár a VII. fiz. osztály 3.
fokozatába; Horoúili Kristóf szegedi róm. kath. tanítóképző-int. tanár
a VIlI. fiz. osztály 3. fokozatábn, végül Vadász Zoltán szegedi róm.
kath. tanítóképző-intézeti gyakorló isk. tanító a VU. fiz. osztály 3. fo-
kozatába.

Előléptetések az állami tanárok státusahan. Az áll. tanító- és
tanítónőképzők tanárai közül júl. elsején előléptele Mesterház y Jenő.
Székely Zoltán, Gyulayné Grátz Márta, Siemeister János és Kalabayné
Schmidt Vilma a VII. fiz. osztály 3. fokozataha.

Kinevezések az áll. gyakorló isk. tanítók statusában. A kezoktatás-
ügyi miniszter Gál Amália és Vitál Margit a cinkotai állami tanítónó-
képző-intézethez, Putnoky Jenő a. kiskunfélegyházai állami tanítóképző-
intézethez. Szabó Zoltán a bajai állami tanítóképző-intézethez, Bagó
Margit a budapesti VII. ker. ,állami tanítónőképző-íntézethez, Balla
Béla a jászberényi állami tanítóképző-intézethez és Horváth János a
nyireg yházai állami tanítóképző-intézethez beosztott állami tanítót (ta-
nítónőt) és Mezei József nyug. gyakorlóiskolai tanítot állami tanító(nő)-
képző intézeti gyakorlóiskolai tanítóvá (tanítónővé) kinevezte.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Új gyakorló isk. tanítók. A közokt. miniszter Kiss József tápió-
györg yi áll. tanítót szolgálattételre a jászberényi áll. tanítóképző, Illés
István fülöpszállási áll. tanítot a kalocsai érseki r. kath .. tanítóképző
gyakorló iskolajához osztotta be.

Tanári alkalmazás. A közokt. miniszter a tornaórák ellátása cél-
jából szept. hó 1-től Németh Edit okI. tanítóképző-intézeti tanárt a
bpesti VII. ker. áll. tanítónőképző-intézethez óradíj as helyettes tanári
minőségben alkalmazta.

Beosztás szolgálattételre. A közokt. miniszter Katona Margit kis-
kunfélegyházi áll. polg. fiúi sk. óradíjas helyettes tanárt, okI. tanítókép-
zői tanárt ebben' a minőségben szept. hó 1-től a hódmezővásárhel yi áll.
óvónőképző-intézethez osztotta be szolgálattételre (640_11-885/929. sz.)

Áthelyezés. A közokt. miniszter Csada Imre áll. tanítóképző-int.
tanárt Sárospatakról a cinkotai áll. tanítóuóképzö-intézethez, Pödör
Béla tanárt Pápáról ésbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH s lm o s Péter gyakorló isk. tanítót [ászberénv-
ből a kőszegi áll. tanítóképző-intézethez, Mihulik József tanárt Cinkotá-
ról és Erdélyi Olga óvónőképző-intézeti óradíjas helyettes tanárt Hód-
mezővásárhelyről a bpesti VII. ker. áll. tanítónőképző-intézethez át-
helyezte.

Nyugdíjazás. A közokt. miniszter Pálmai Lenkót, a bpesti Horthy
Miklós-kollégiumhoz beosztott áll.tanítónőképző-int. igazgatót, c. főigaz-
gatót a tényleges szolgálat köteléke alól 1929 augusztus végével felmen-
tette. A miniszteri intézkedéssei a tanítóképzésnek egyik leglelkiismere-
tesebb. kiváló szervező képességű s nagy munkahírású tagja vonult nyu-
galomba, ki a hazai nőnevelés s legutóbb a főiskolai ifjúság szociális
gondozása terén hervadhatatlan érdemeket szerzett. Kívánjuk, hogy a jól
megérdemelt pihenést sok éven keresztül jó egészségben élvezze!

A Testnevelési Főiskola új tanára. A Testnevelési Főiskolán az
eddig ott előadó tanítóképzői tanárokon kívül a most kezdődő iskola-
évben cll'. Kenyeres Elemér, a hpesti óvónőképző pedagógia-tanára is
előadásokat fog tartani. Az új előadó tárgya a neveléstörténelem lesz.

I
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Díszpolgárrá választás. Cinkota nagyközségzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATabódy Ida áll.
tanítónőképző-int. igazgatót a község népjóléti és kultúrális fejlesztése
terén kifejtett kíváló érdemeiért díszpolgárává választotta. Magyarorszá-
gon az érdemes igazgatónő az első, aki ilyen megtiszteltetésben részesült.

Vitézzé avatás. Széky (Számpl) Pál pécsi r. kath. tanítóképző-inté-·
zeti tanárt a kormányzó úr őfőméltósága f. évi június 16-án vitézzé·
avatta.

Népművelési gondnokká választás. Kiskunfélegyháza népművelési'
bizottsága Móczár Miklós áll. tanítóképző-intézeti tanárt népművelési
gondnokká választotta. Móczár Miklós eddig is vezetöszerepet játszott
a város és Pest vm. népművelési mozgalmaiban s benne a népművelés.
hivatott helyi vezetőt nyert.

Kornis Gyula Amerikában. Kornis Gyula közokt. államtitkár három
hónapig tartó tanulmányútra az Egyesült Államokba utazott. Utazása
folyamán aug. 12-én érkezett Newyorkba. ahol az amerikai magyarság'
küldöttsége lelkesen fogadta. Tanulmányút jának célja az amerikai
iskolai rendszer s az amerikai magyarság kultúrális életének megfigye-
lése, a bpestí és az amerikai egyetemek közt diákcsereakció létesítése. A
magyar korrnány képviseletében részt fog venni a bostoni Harward-
egyetem 150 éves fennállása emlékére rendezett ünnepségeken.

Díszoklevél-átadás. A rendkivüli közgyűlés határozata szerint
június 28-án tisztelgett egyesületunk küldöttsége Kornis Gyula állam-
titkár előtt, hogy a tiszteletbeli tagságról szóló díszoklevelet átnyujtsa ..
A küldöttségben az egyesület tisztikarán kívül résztvettek: Tabódy Ida,
Grynaeus Ida, Végh József, dr. Szemere Samu, dr. Frank Antal és.
Farkasdy Zoltán. A díszoklevelet Párvy Endre ügyvezető alelnök a
következő beszéd kíséretében nyújtotta át: "Méltóságos Államtitkár Úr!
Sohasem tapasztaltam még a sziveknek és lelkeknek oly harrnónikus.
összedobbanását, mint pünkösd vasárnapján, mikor a Tanítóképző Int.
Tanárok Orsz. Egyesülete Méltóságodat egyhangú lelkesedéssel disz-
tagjává választotta. E választás lelkességéből és melegségéből kiérzett,
hogy a tanítóképző-intézeti tanárság már várva-várta azt a pillanatot,
mikor Méltóságod iránt érzett mélységes hálájának, ragaszkodásának és
szerétetének csak némileg is kifejezést adhasson; de kiérzett e választás-
ból az is, hogya tanítóképző-intézeti tanárság már akkor is koronázatlan
vezérének, irányító csillagának tartottaés tekintette Méltóságodat, mikor
még nem volt államtitkár és akkor is annak tartaná, ha nem lenne'
államtitkár. Igen, mert evezérségnek alapja nemcsak a hivatali mél-
tóság, hatalom, rang és CÍm, hanem első sorban az a hatalmas képes-
ség és tudás, melynek már csak irodalmi produktumai is mindenkor:
kiapadhatatlan forrásai és kincsesházai maradnak az egész magyar peda-
gógus és kultúrpolitikus világnak. De alapja ennek a vezérségnek az
a támogatás, megértés, erkölcsi és anyagi tekintetben megnyilvánuló>
atyai jóindulat is, mellyel Méltóságod az egész magyar tanárvilágot,
hogy csak a széniumos rendszer életbeléptetését említsem, részesítette
és részesíti. Méltóságos Államtitkár Úr! Most, mikor e választás nagy-
szerű és ünnepélyes pillanatát megörökítő díszoklevelet, mint egy erkölcsi
testületnek legszebb, legértékesebb ajándékát, átnyujtani bátorkodom,
nem tartanám illő dolognak, hogy ugyanakkor bajainkat és panaszain-
kat is felsoroljam. Ez ünneprontás lenne! De nem teszem ezt azért sem,.
mert tudjuk, hogy Méltóságod oly teljesen tájékozott a gondjaira bízott
iskolák állapotáról, viszonyairól, tanársága helyzetéről és oly tökéletes
szakértelemmel látja iskoláink hiányait és fogyatékosságait, de meg az
orvoslás módjait és eszközeit is, hogy meg vagyunk győződve, ha csak
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Méltóságodtól függne, úgy hazánk közoktatásügye rövid időn belül min-
tául szolgálhatna egész Európának. Igen, mert megvan hozzá a tehetsége,
a tudása és szíve l Ezt a tehetséget, ezt a tudást, ezt a szívet őrizze s
tartsa meg a jóságos Isten a magyar haza, az oktatásügy és a tanító-
képzés javára még sokáig! Isten éltesse Méltóságodat!" -baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z üdvözlő
szavakrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKornis Gyula államtitkár úr meghatva mondott köszönetet
tiszteletbeli taggá választásáért. Kellemesen érintette, hogy - amint az
üdvözlő beszéd azt hangsúlyozottan kiemelte - eg yesületünk őt nem
pusztán a hivatalos tekintélyeket megillető tiszteletből, hanem főképpen
tudományos munkásságának megbecsüléséből választotta tiszteletbeli
tagjai sorába. Ismét hangsúlyozta az államtitkár úr, hogyatanítóképzés
ügye különösebben is a szívén fekszik. Az intenzí v népkultúrának ez
a bázisa. Hiába vannak nagyszerű iskola-objektumok, hiába akitünő
felszerelés. Az iskola falai közé elsősorban jó, ideális lelkű, kitünő taní-
tók kellenek. Ez pedig a tanítóképzői tanárságon múlik. Tudja, hogy
életünk gondokkal terhes. A tanítóképzés intézményét is magas fokon
szerétnők látni. A maga részéről mindent megtesz mind a két irányban.
Kérte, hogy tiszteletbeli taggá választásaért tolmácsolja a küldöttség a
tanítóképzői tanárság egyeteme előtt örömétkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.és köszönetét. - A fogadás
után az államtitkár úr közvetlenül, szívélyesen elbeszélgetett a küldött-
ség tagjaival és elismeréssel nyilatkozott a díszoklevélről, amelynek korn-
pozíciója, finom tónusa és művészi megoldása Farkasdy Zoltán rajz-
tanár kiváló képességeiről tanúskodik.

Rákos István ünneplése. Július 3.-án ünnepelte a magyar taní-
tóság fáradhatatlan tevékenységű és önzetlen gondolkozású vezére,
Rákos István negyven éves tanítói munkásságának jubileumát. Az
Újvárosháza közgyűlési termében megjelentek ez alkalomból a tanító-
ságon kívül a főváros, a tanügyi hatóságok és a tanáregyesületek ki-
küldöttei is. A tanítóság hálája sokféle formában nyilvánult meg az
ősz vezér iránt. Az emléktárgyak és diszoklevelek tömegével árasz-
tották el. A tanítóság összessége nevében az ünnepeltnek ezüst koszorút
nyujtottak át, melynek minden levele egy-egy tanítóegyesületet szim-
bolizál. A Tanítók Szövetségháza és a Tanítók Háza számára arcképe,
a tanítóság keszthelyi internátus a számára mellszobra készült. A Magyar-
országi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége díszgyűlés keretében
nevére 1000 pengős alapítványt tett és serleget alapított. A jubileumi
ünnepségen egycsületünk nevében Párvy Endre alelnök köszöntötte szép
sza vakkal a jubilánst. .

Személyi hírek. Váradi József,' a bp esti 1. ker. áll. tanítóképző
tanára Kispest város népművelési évadját A szabadság' eszméje c.
előadásával rekesztette be. A váci Uránia meghívására pedig két elő-
adást tartott SZéchenyi a magyarság nemzeti ianiiáje és Széchenyi
életbölcselete címen. - Dr. Veress István, a debreceni ref. tanítóképző
igazgatója nagyértékű előadást tartott a gyermekpszichológia köréből a
Magyal' Kisdednevelők Országos Egyesületének debreceni közgyűlésén.
- Bodor Dénes sárospataki áll. tanítóképző-intézeti gyakorló isk. tanító
a Néptanítók Lapja pályázatán Hogyan lehet jó könyv olvasására ne-
velni a népet c. pályamunkájával a második díjat nyerte. - Leszezik
Ernő r. kath. tanítóképzői tanár a Kalocsavidéki Róm: Kath. Tanító-
egyesület júl. 25-én Kalocsán Oszroald József tanítóképző-intézeti igaz-
gató elnöklete alatt tartott közgyűlésén Gyermekmegfigyelések jell em-
lapok készítése alapján címen előadást tartott. - Woyciechoroskyné dr.
Lajos Mária, egyesületünk főtitkára: a bpesti II. ker. áll. tanítóuöképző-
intézet tanára 20 előadást tartott a lélektan köréből a Vöröskereszt V édö-
nők Tanfolyamán. - Dr.Kenyeres Elemér bpesti áll. óvónőképző-int.
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tanár részt vett az j Nevelés Ligájának augusztus hónapban Helsingör-
ben tartott kongreszusán s ott előadást tartott.

Az üdvözletekre érkezett válaszok. A miniszter Úr őnagyméltó-
sága a tihanyi biológiai tanfolyam üdvözlő táviratára a következő választ
küldte: "Méltóságos dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVerzár Frigyes úrnak, egyetemi ny. r. tanár, a
tihanyi Biológiai intézet igazgatója, Tihany. Tisztelt Barátom! A magvar
állami tanítóképző-intézetek biológiai tanárai és a tanfolyam vezetői
táviratilag üdvözöltek engem a tihanyi biológiai kutató intézetben ren-
dezett első' tanfolyamról. Kérlek, tolmácsold előttük a szíves üdvözlésért
őszinte köszönetemet. Szíves üdvözlettel vagyok híved: Klebelsberg." -
Kornis Gyula államtitkár úr őméltóságától a rendkívüli közgyűlés táv-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
irati üdvözletére a következő válasz érkezett: A Tanítóképző Intézeti
Tanárok Orsz. Egyesülete igen tisztelt Elnökségének. Budapest. Fogadja
az igen tisztelt Elnökség legőszintébb köszönetemet abból az alkalomból,
hogy f. évi május hó 19.-én tartott közg yűlésükön az Egyesület tisz-
teleti tagjáva méltóztattak választani. Egyúttal kérem a tisztelt Elnök-
ségetarra is, hogy ezt az Egyesület tagjai előtt is tolmácsoIni méltóz-
tassék. Legyenek meggyőződve arról, hogy a magyar tanítóképzés és ,1

tanítóképzőintézeti tanárok ügyét a jövőben is különös gonddal és jó-
akarattal fogom figyelemmel kísérni. Igaz tisztelettel vagyok készséges
híve: 'Kornie Gyula.

A kir. főigazgatóságRQPONMLKJIHGFEDCBAú j helyiségei. A tanító- és tanítónőképző-inté-
zetek kir, főigazgatósága eddigi szűk és meg nem felelő helyiségeiből
aug. végén új helyiségekbe költözött. A főigazgatóság új helye a kul-
tuszminisztérium Bathory-utcai szárnyának negyedik emeletén, közvet-
lenül a keresk. isk. főigazgatóság mellett an, ahol három utcai és két
udvari szoba áll az új Rendtartási Szabályzat által hatáskörében s
teendőiben megnőtt hivatal rendelkezésére.

. Az ú j Rendtartási Szabályzat. Az új Rendtartást, mely a folyó
isk. évtől kezdve irányítani fogja a tanítóképzők külső és sok tekin-
tetben belső életét is; örömmel fogadta a tanítóképzői tanársúg. A
tanárság nem minden kívánsága teljesült ugyan, de két szempontból
az új Rendtartás lényeges haladást jelent. A tanítóképzők sok adminisz-
tratív ügyét a többi középfokú iskola adminisztrációjával azonos módon
oldja- meg, amivel egyöntetüséget visz bele az iskolaigazgatásba.
A másik nagy vívmánya, hogy - amint a kísérő rendelet: leszögezi -
csak szükségszerű kapcsolatot tart fenn a tanítóképzők és a kir. tan-
felügyelők közt. Ez a szükségszerű kapcsolat csak arra terjed ki, "hogy
a kir. tanfelügyelőknek a népiskolák félügyelete közben szerzett tapasz-
talatai a tanítóképzés számára - gyümölcsöztethetők legyenek és a tan-
felügyelők a tanítóképzés mai rendje és állapota felől mindenkor köz-
vétlenül tájékozódhassanak." Egyébkén! az új Rendtartás a tanító- é,s
tanítónőképzők ügyeinek felsőbb vezetését, felügyeletét és belső életének
irányítását a maga egészében. a tanífóképző-intézétek kir. főigazgató-
ságára ruházza. A tanítóképzés valóban régen kinőtt már azokból a szűk
és bénító kel'etekből,' amiket a tanfelügyelőség tanulmányi és ügyviteli
hatásköre számára jelentett s ezért a tanítóképző tanárság jóleső öröm-
mel és osztatlan helvesléssel látja a' kir, tanfelügyelőségnek mint felsőbb
hatóságnak teljes kikapcsolását.

Éretfségizettek osztálya a VII. ker. áll.' tanítónőképzőben. A VII.
ker. áll. tanítőnőképzőcintézet tanártestületének előterjesztésére a közokt.
nunisztor megengedte, hogy az intézet V. évfolyamára középisk, érett-
{gi bizonvítvánnyal felvett tanulők külön osztályba osztassanak és taní-

tói kiképzésüket módosított óra terv keretében nyerjék. Az ilyen tanulók
<# a német nyelv teljes elhagyásával magyar irodalmat és mennviségtant
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felére csökkent óraszámban fognak tanulni. Ehelyett olyan tárgyak-
ban kapnak pótló képzést, amelyek nem. tárgyai a középiskolának, de
amelyek a tanítói állás betöltéséhez szükségesek. Tanulni fognak heti egy
-órán módszertant, felemelt óraszámban éneket, rajzot, a második fél-
évben női kézimunkát és gyakorlati kiképzéstik az egész év folyamán
heti 8 óra keretében fog történni. A módosított óraterv szükségképen
módosítást von maga után a tanítóképesítő vizsgálat tartalmában is. Az
ilyen tanulők nem fognak tenni a mennyiségtanból írásbeli vizsgálatot,
mennyiségtani és német nyelvi osztál yzatukat a tanítói oklevélbe az
érettségi bizonyítványból való átvétel útján nyerik. A módosított óraterv
alapján történő kiképzés bizonyára el fogja tüntetni azokat a fog yatko-
zásokat, amik az érettségivel felvett ek tanítói kiképzésében eddig kétség-
telenül megvoltak.

A gazdasági szaktanítóképzéskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú,j módja. Mivel ok l, tanítóknak
valamely gazdasági akadémián gazdasági szaktanítókká való átképzése
nem bizonyult jó megoldásnak, a gazd. szaktanítóképzés új módja vált
-szükségessé. A közokt. miniszter tíz oki. gazdát vett fel a folyó iskola-
-évre, ötöt a jászberényi sbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö tö t a kiskunfélegyházi áll. tanítóképző V.
évf olvamára. Mivel a jászberényi tanítóképző építési munkálatai még
nem fejezödtek be, mind a tíz gazda il kiskunfélegyházi tanítóképzőben
fogja mint rendes tanuló végezni tanulmányait. A felvett ek a külön-
bözeii vizsgálaton ének-zenéből nem vizsg áztak, tartoznak azonban c
tárgvakból az év folyamán olyan előmenetelt tanúsitani. mely a rendes
tanulókkal való együtthaladásukat biztosítja. Hogy ez lehetséges legyen,
a gazdasági akadémiát végzettek német nyelvet az V. évfolyamon nem
tanulnak, hanem az ily módon rendelkezésre álló órákon az első félév-
ben alaposabb ének-zenei képzésben, a másodikban rajz- és kézimunka-
-oktatásban részesülnek.

Tanítóképző tanárok és gyakorló isk. tanítók szűnidei tanfolyama.
A közokt. miníszter ttóképző tanárok és gyakorló isk. tanítók sz-imára a
bpesti 1. ker. áll. tanítóképző-intézetben hat napra terjedő szünidei tan-
folyamot rendezett. A tanfolyam, melyet júl. l-énzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASarudy attó kir.
főigazgató nyitott nieg, a következők vettek részt: vitéz Losonczy Ist-
ván, Szabó Zoltán (Baja), Kaposy Károly, Mácsay Károly (Csurgó),
Orosz István, Szücs János, dr. Novák József, F. Kiss István (Debrecen).
Homor Imre, Szkalka Lajos. Bárdos Béla (Esztergom), Tanai Antal. Belln
Béla, Halmos Péter (Jászberény), Illés István, Gaál Odön (Kalocsa).
Ollős Sarolta, Magyar Ilona, Szabó József '(Kecskemét), dr. Nagy József,
Lekeio« Emil, Puinoki Jenő (Kf"-legyháza), Móz('s Imre (Miskolc), Pál
Lajos, Visoniui János, dr. Juhász Béla (Nag ykdrös), Ferenczi István, Hor-
váth János. ch. Tóth Antal (Nyiregvháza). Gergely Ferenc, Pödör Béla
(Pápa), Székely Pál. Geiencsér M. Gabriella. Hortuitb M. Maura (Pécs),
Sirsub Ferenc, Va.dász Zoltán. .Jónás M. HedYÍ!\" Keliger M. Johanna
(Szeged), Laszczik Ernő, (Kalocsa), Haits Ella, Medgyessy Zsófia, Vitúl
Margit, Novák Eszter (Cinkota), Günther Jolán (Veszprém), Szalatsy
Richard, Grynaeus Ida, W. dr. Lsjos Mária. Répay Dániel, Maurer
Mihály, Kiss József, Balázs Dezső. dr. Cseh Arnold, Schroercz Károly.
Schőn István, Krisioicsé]: Lajos (Budapest). Takács Mária Annunciuta,
Bnuer Mária Herrnina (Kalocsa), Juhász Nyitó Alfonza, Süveges Má n.i

Vilhelmina és Mészáros M. Dolorosa (Esztergom). A tanfolyam főcélja
ci z ú T népisk. tanterv szellemének megfelelő népiskolai metodika elméleti
és rrvakorlati elmélyítése volt. E célt a tanfolyam vezetősége elméleti elő-
adásokkal. gyakorlati bemutatás okkal, azokat előkészítő és követő peda-
gógiai beszélgetésekkel törekedett elérni. A résztvevők irásban ebbe a
körbe vágó kérdéseket és észrevételeket tehettek, még pedig nevük meg-~
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jelölése nélkül s ezeket a tanfolyam vezetője a tanfolyam nyilvánossága
-elé tárt, amiből élénk és közvetlen eszmecserék fejlődtek. A tanfolyamot
nemes becsvágayal és dicséretes buzgalommal dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFrank Antal, az 1. ker.
:áll. tanítóképző h. igazgatója vezette. Ö és Drozdy Gyula voltak a tan-
Iolvam előadói. Utóbbi vezette és tartotta a gyakorlati bemutatásokat.
Kívüle még a következő gyakorló isk. tanítók tanítottak: Szkalka La-
jos, Kaposi Károly, Putnoky Jenő, vitéz Losonczy György, Szalatsy
Richard és Gaál Odön. Egyébként a tanfolyam részletes tárgysora a
a következő volt: Júl. 1. (hétfő). Megnyitó beszéd, mondotta Sarudy Ottó
kir. főigazgató. 8-9. DrozdkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Gy.: Quint ped. elvei az új tanterv vel
kapcsolatban. 9-10. Frank A.: Ped. gondolatok a beszédgyakorlatokkal
kapcsolatban. 10-1. Drozdy Gy.: A beszédgyakorlatok módszere és
tanítások e körből. 1-2. Ped. beszélgetések. - Júl. 2. (kedd). 7-8. Frank:
Nevelői gondolatok az olvasmánytárgyalással kapcsolatban. - A peda-
gógia tanításáról. 8-9. Drozdy Gy.: Olvasmány tárgyalás tanításának
módja. 9-10. Drozdy Gy.: Tanítás az olvasmánytárgyalásból. 10-11.
Frank: Tanítás. Tárgya: A nevelés célja. Célok egysége. Tanítványok a
IV. éves növendékek. 11-1. Pedagógiai beszélgetések. - Júl. 3. (szerda).
'7-8. Frank: A fogalmazással kapcsolatos nevelői gondolatok. 8-9.
Drozdy: A fogalmazás tanításának módszere. 9-11. Drozdy: Tanítások
-a fogalmazásból. Délután kirándulás. - Júl. 4. (csütörtök). 7-8. Frank:
A gyermek tanításunk központja. A nyelvi magyarázatokkal kapcsolatos
nevelői gondolatok. 8-9. Drozd y: A nyelvi magyarázatok tanításának
módja. 9-10. Frank: Tanítás. Tárgya: A nevelés lehetősége. (IV. é. növ.í
10-12. Drozdy: Tanítás a nyelvi magyarázatokból. 12-1. Pedagógiai
beszélgetések. - Júl. 5. (péntek). 7-8. Franic A gyakorlati élet szerepe
a nevelésben. Pedagógiai gondolatok a számolás és mérés tanításában.
"8-9. A számolás és mérés tanításának módja. 9-11. Drozdy: Tanítás li

-szárnolásból és mérésből. Délután: Pedagógiai beszélgetések. - Júl. 6.
(szombat). 7-8. Frank: Nevelés és természet. A természeti és gazdasági
Ismeretekkel kapcsolatos nevelői gondolatok. 8-9. Drozdy: A természet-
rajz és földrajz tanításának módszere. 9-11. Drozdy: Tanítás a terrné-
zetrajzból és földrajzból. 11-1. Pedagógiai beszélgetések.

Továbbképző tanfolyamok tanítók számára. A közokt. miniszter
-elrendelte, hogy minden tanfelügyelőség területén a tanítók továbbkép-
:zése s az új tanterv megismertetése céljából az 1929/30. isk. évtől kezdő-
dőleg pedagógiai szemináriumok szerveztessenek. Elrendelte továbbá,
nogy az egyes vármegyék igazgató-tanítói és tanítói közül megfelelő
előadókat kell képezni. E képzés megindításakép júl. 8-14-,ig a bllda-,
-pesti 1. ker. áll. 'tanítóképző-intézetben továbbképző tanfolyam volt,
melyen mintegy 60 tanító vett részt. Hasonló tanfolyam volt azután
júl. 15-20.' napjain a szegedi róm. kath., aug. 21-24-én a pápai állami
-és aug. 25-30-án a nyiregyházai áll. tanítóképzőben. A tanfolyamokat
dr. Frank Antal h. igazgató vezette. Az előadások egy részét is ő tar-
totta, másik részüket pedig elméleti' bemutatásokkal együtt Drozdy
'Gyula. Ez előadókhoz csatlakozott a szegedi tanfolyamtól kezdve Put-
nokbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ] Jenő kféleg yházai gyakorló isk. tanító.

Továbbképző tanfolyam a kisebbségl iskolák tanítói számára. A
német kisebbségi iskolák tanítói számára az idei nagyszünetben is ren-
-dezett a köz okt. miniszter a mult évihez hasonló továbbképző-tanfolya-
mot. A mostani tanfolyam színhelye is a bajai áll. tanítóképző volt s
vezetője Lux Gyula bpesti 1. ker. áll. ttóképző-int. tanár. A tanfolyam
'előadói s a megtartott előadások a következők voltak: 1. A nemzeti
!kisebbségre vonatkozó törvényes intézkedések; 2. A nép iskolai új tan-
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tervnek és azbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA - , B-, C-tipusú iskolák tantervének ismertetése; 3. Az
olvasmánytárgyalás módszere különös tekintettel a különböző tipusú
iskolákra. ElőadózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVáradi József. - 4. Mintatanításokat tartott az olvas-
mány- és költemény tárgyalás köréből vitéz Losonczy György, a bajaí
áll. tanítóképző gyakorlójának tanítója .. - 5. A beszéd- és értelem-
gyakorlatok és a fogalmazástanítás módszere, különös tekintettel a
különböző tipusú iskolákra címen előadásokat tartott Barcsai József, a
hajai tanítóképző pedagógusa. - 6. Ez utóbbi tárgykörből mintataní-
tásokat nrqtatott be Neubauer János soproni evang. isk. tanító. - 7.
Bevezetés a hazai németség történetébe és néprajza ba. - 8. A nérriet
irodalom fökorszakai. Előadó dr. Schmidt Henrik szegedi eavetemí
tanár. - 9. Német nyelvhelyességi gyakorlatok, vezetője Grund Hen-
rik heidelbergi egyet. tanársegécl volt. Végül Lux Gyula tanfolyam-
vezető a következö tételek köréből tartott előadásokat: A német nyelv-
tan és helyesírás főbb kérdései; A magyar nyelv tanítás módszere a
nem magyar tannyelvű iskolában. - A gazdag programmú s minderr
vonatkozásában kitünően sikerült tanfolyamon Csonkamagyarország-
különböző vidékeiról 70 tanító vett részt. A két hétig tartó tanfolyam
júl. 24.-én ért véget. Az előadásokat olykor egy-egy kirándulás és ünnep-
ség' tette változatossá. Ilyen volt a Bátaszékre tett kirándulás s a bajai
Hősök Sírjának megkoszorúzása.

Nemzetközi eszperantó tanfolyam és világkongresszus Buda-
pesten. A nyári szünetben történt és az iskolát érintő események közé
tartoznak azok is, amelyek az eszperantó világnyelv művelése és ter-
jesztése érdekében történtek. Ilyenek voltak a nemzetközi eszperantó-
tanfolyam és az eszperantó világkongresszus. Mindkettő annál is inkább-
érdekelheti a ttóképzői tanárságot, mert az elsőnek igazgatója, a világ-
kongresszusnak pedig elnöke Mihalik József VII. ker. áll. ttónőképző-
int. tanár, egyesületünk titkára volt. Az ő szervező ereje, agilitása és lel-
kessége nem csekély tényezője volt a sikernek. A tanfolyamot a fő-
város tanácsa a Pedagógiai Szemináriumban rendezte s azon 156 tanár
és tanító (köztük 87 külföldi) vett részt. Metodikai szempontból a tan-
folyam felette érdekes volt, mert azon Cseh András lelkészkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj és rövid'
idő alatt sikerre vezető módszerét mutatta be. A kit ünően sikerült világ-
kongresszus lezajlása után, aug 8-án ugyancsak Mihalik József vezetésé-
vel küldöttség jelent meg a közokt. minisztériurnban. amely az eszpe-
rantó nyelv tanításának az iskolákba, köztük a tanítóképzők be való be-
vezetését kérte.

Tanítóképző tanárok előadásai a Rádió Szabad Egyetemen. A
közelmultban a Rádió Szabad Egyetemen kartársaink közül számosan
tartottak előadást. Igy május 30-án dr. Frank Antal bpesti 1. ker. álL
képző h. igazgató a pályaválasz.tásról beszélt, júl. 18-án Mihalik Jó-
zsef, az eszperantó világkongresszus elnöke Amit az eszperantó rujelo-
ről minden műoelt embemek, tudnia kell címen tartott nagy visszhan-
got keltett előadást, aug. 19-én vitéz dr. Málnássy Odön egri r. kath.
tanítóképzói tanár Rákóczi legoitézebb katonájá-ról beszélt, aug. 22-éri
Mesterházy Jenő A budai királyi palota mult ja s aug. 29-én pedig-
Fekete József szolgálattételre a közokt. minisztériumba beosztott áll.
tanítóképzői tanár Az új iskoleéo előtt címen tartott előadást.

Ozv. Quint Józsefné levele egyesületünk elnökségéhez. Méltó-
ságos Elnök Úr! Fájdalomtól megtört szivem mély hálájával mondok
köszönetet azért a kegyeletes, szép megemlékezésért. mely a máj.
19.-én tartott rendk ívü li közgyülésen drága jó Uram emlékének ma-
gasztalásá ra és megőrzésére elhangzott. Köszöuörn szépen azt a Mél-
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tóságod részéről, ki olyan önfeláldozó módon átvette szegény Uram
árván maradt örökségét, azt a baráti szeretettől indított, az Uram
munkája és egyénisége iránt táplált elismeréstől erősített szép szándé-
kot, hogyaT. I. T. O. E. kebelében az Ő emlékét nemcsak ilyen ben-
sőséges, meleghangú ünneplésben részesítse, hanem a többi szép
tervvel Neki maradandó emléket is állítson. KöszönömzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFrank Antal dr.
tanár úrnak, megboldogult jó Uram hűséges barátjának, kedves
rnunkatársának azt a szép dicsőítő és megvilágító emlékbeszédet, mely
nemcsak az ő egyéni, de sok más nevezetes pedagógiai tényezőnek
-drága Uramról való véleményét is visszatükrözi. Engedje meg, hogy
a kegyeletes tervek keresztülviteléhez csekélyerőimmel én is hozzá-
járulhassak. Tisztelettel jelentem, hogy a létesítendő Quint József-
a lapitványhoz 3000 P, azaz Háromezer pengővel hozzájárulok, amiről
már intézetünk Tanári Testületér is értesítettem. Egyúttal igérem,
hogy munkáinak összeg yűjtésében szívesen résztveszek. Hálás köszö-
neternet a magam és anyáírn nevében megújítva, Méltóságod· iránt
érzett hálás tiszteletemet kifejezve, mélységes szomorúsággal üdvözli,
Budapest, 1929. jún. 4.-én, özv. Quint józsef'né.

Halálozás. Thaisz Lajos nyug. áll. tanítóképző-int. tanár, a loson~i'
evang. egyház főfelügyelője Losoncon jún. 24-én hosszas szenvedés után
67 éves korában elhunyt. 26-án temették az ottani magyarság nagy rész-
vérével. A megboldogult leghosszabb ideig a losonci áll. tanítóképző-
nek volt tanára. Nemcsak mint kiváló tanár, hanem miht· az ifjúság
meleglelkű segítője mélyen belevéste áldott emlékét tanítványai soka-
ságának szívébe. Emlékét kegyelettel fogjuk órízni. - Petski :Vilmos
nyug. áll. tanítóképző-intézeti tanár Budapesten, aug. 6-án 72 éves korá-
ban meghalt. Aug. 9-én temették a rákoskeresztúri köztemető halottas-
házából. Utoljára a bp esti VII. ker. áll. tanítónöképzőben működött. A
1egkiválóbb zenepedagógusok egyike volt, ki tanításaival és ének tanítá si
kézikönyveível sokáig irányt szabott a tanítóképzői énekoktatásnak.
Emléke legyen áldott!

Nyugtázás, Tagsági díjat fizettek az 1926. évre: Tömörkény Dezső;
az 182? éo 1. felére: Molitor G., Tömörkény D., dr. Gábriel P.:
az 192? éo II. felére: Molitor G., Tömörkény D., dr. Gábriel P ..

-dr, Zsindely K.;
az 1928. éo. 1. felére:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJankó L., Jassovszky M., Kovács E., Vargyas

M., Molitor G., dr. Kőrös L., rratvani L., Kiss S., Levius i., Miklós }.,
Y. Szomjas Fr., dr. Cábriel P., Novák E., PfeiHer j., dr. Zsindely K.• Ss
Gergely F.,

az 1928. éo II. felére: J ankó L., J assovszky M., Kovács E., Varg yas
M., Molitor G., dr. Kőrös E., Hatvani L., Agoston V. Ehn.ann T., Kiss
S., Levius E., Miklós J., v. Szomjas Fi., dr. Gábriel P., Gergely F.,
Novák E., PfeiHer J., dr. Zsindely K.;

az 1929. év 1. felére: Szelényi D., Varga Lajos, Mcdgycssy Zs.,
Schönvizner J., Horváth A. J., Szabó K., v. dr. Székely Gy., Pálmai L.,
Venczell E., Vaskó L., Haitsch E.. Damaszlovszky M.-né, Brunovszky R.,
Chobodiczkv A., Dénes J, FIóra S., Kiss Á. J., Losonczi Gy., Szilágyi 1..
Barcsai 1., Bognár K., Ihász F., v. Lenkey J., Matheidesz ]., Peschkó Z.,
'Rozsondav K., Sass L., dr. Becker V., Horváth B. Kr., Katona M.. Kövessy
t., Straub F., Vadász Z., Bocskay J., Mayer R .. Pörzsölt G., Lioter K.
dr. Szemere S., dr. Richtmann M., dr. Sós E., Rados Gy., dr. Cseh A.,
Stroke ll, Balázs D., Schwartz K.,. Laszczik E., Kovács D.,. Lázár K.,
Révai O.; Marcelly K., Csada 1., Bod~r b., Tóth M., Blénossy J., Tabód):
]., Novák E., Pfeiffer J., Roda M.; .
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az 1929.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév ll. felére: Varga L., Medgyessy Zs., SchőnwiznerkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL
Horváth A. J., v. dr. Székely Gy., Pálmai L., Venczell E., Vaskó L..
Haitsch E., Damaszlovszk y M.-né .. Hamar Gy., v. Lenkey J., Matheidesz J.
Rozsonday K., dr. Becker V., Horváth B. Kr., Katona M., Kövessy J .•
:)raub F., VadászbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ . , Lipter E., dr. Szemere S., dr. Richtmann M., dr. Sós
r:., Rados Cv., dr. Cseh A., Stroke H., Balázs D., Schwartz K., Laszczik
E., Kovács D., Lázár K., Révai o, Marcelly K., Csada I., Bodor D.,
Tóth M., Blénessy J., Tabódy]., ovák E., PfeiHer J. Roda M.

az 1930. évre: Damaszlovszky M.-né.
Előfizetés a folyóiratra: Bpest VII. k. áll. tnőkp. 1929. évre. Sopron

(Megv.) róm. kath. tnőkp. 1929-re, Csurgó áll. tkp. 1929-re, Kalocsa rk,
tnőkp. 1929-re. Kiskunfélegyháza rk. tnőkp. 1929-re, Szeged rk. tnőkp.
[928 és 1929-re Orsz. izr. tkp. 1929-re.

Befizetések a Tanárok Házára: Csurgó áll. tkp. J928-29-re (322 Pl,
Hódmezővásárhely áll. óvónökp, 1928-29-re (158 Pl, Kecskemét ref,
t nőkp. 1928/29-re (192 Pl, Bpest VII. áll. tnőkp. 4 tanuló díja (8 Pl.
Gyór áll. tnőkp. 23 tanuló díja (46 Pl, Bpest II, áll. fnőkp. (44 Pl, Bpest
I. áll. tkp. 15 tanuló díja (30 Pl.

Bpest, 1929. VIlI. 27. Pócza józsef, egyesületi pénztáros.

~~~f

-M,g~'~t~e~~::~::Z;~el::l.'ll"I
Segédkönyv a tanító- és tanítónőképző-intézetek V. osztálya sza-

mára és a tanítói továbbképzés céljaira.

Asz e r z ő k i adá s a.

Szigorúan a tanítóképzők számára kiadott tanterv anyagát dol-
gozza fel. Az oktatásügy egészének történeti fejlődését igyekszik
ugyan feltüntetni, de vezető szempontja a népoktatásügy. - A
didaktikai elveket és az oktatási intézményeket a történeti élet
egyéb tényezőivel összefüggésbe hozza. - Amit lehet, azt a 'filozófia

egyetemességében tünteti fel.

Szaktanároknak pontos tan menettel szolgálunk'

Megrendelések a szerző címére (Budapest, I., Avar-u. 15. Ill. 7.)
vagy a nyomdába (Dunántúl Egyetemi Nyomdája, Pécs, Perczel-u.
42.) küldendök. Aki így rendeli és a pénzt előzetesen beküldi vagy
a felhívás ra adott csekklapon beküldi, az a könyvet ~ortómente·

~ sen, példányonkint 4.50 pengőért kapja. Ára egyébként a könyv-
~ árusi forgalomban 6 P.
~ .
~-~~
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