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K o rn is Gyula államtitkár beszéde
Quint józse! temefésén.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Megtörve, könnyel szemúnkbeti á llunk r a va ta lod kiir űl, Quinl
J ózsef! Amikor tíz na ppa l ezelőlt ör ömmel szor ítottam meg kezedet,
hogy mini új főiga zga tót üdvözöljelek s a minisztér ium belső
munka tá r sá vá a va ssa la k, má r sá pa dta n á lltá l előttem, de fér fia s,
da ltá s a la kod tá volr ól sem enq:edte seiteni., hogy a fa cies hippo-

er a tlea voná sa i boronga na k má r a r codon.
Eey der ékba n kettétör t /za ta lma s tölgy fekszik most előttünk,

vir á giá ba n zuzta szét könyür telenül a zord ha lá l. Mi na pról
.na pr a úja bb és úja bb munká va l ha lmoztunk el, s Te mindig minden
munká t oda a dá készséggel vá lla /tá l s emberül te/jesítettél. Az volt
.a benyomá sunk, hogy r á dium-ember va gy, a ki csa k sugá rozza a z
.energiá i, de ma ga semmit sem veszí! a munká va l. Te a z a ktiv és
produktiV ember típushoz ta r toztá l, melv a munká ér t és a lkotá sér t
.él, nem önmagá ér t, de a magá t ha lluüa tla tmük ér ző és a ka ro

nemzetér t.
jelentőségednek, a za z a mi veszteségünknek mér téke a z, hogy

hol és mennyir e fogsz hiá nyozni nekünk. Nem tudja ezentúl igénybe-
venni mindig józa n, bölcs és széleslá tókörü ta ná csa ida t a va ttá s- és
,közokta tá sügyi minisztér ium; ür es lesz széked a z O r sz. Közokta tá si
Ta ná csba n, hol döntő sza va d volt a népokta tá si kérdésekben; kidőlt

v e te d egyik oszlopa a Magya r P edélgógia i Tá r sa sá gna k, melynek
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nemcsa k buzgó a nya gi gondozója voltá l, mint pénztá r os, de egyik'
szellemi ir á nyitójazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs folyóir a tá na k kitűnő munka tá r sa is ..

Mindezeknek foga dd há lá s köszönetét felejthetetlen és ma r a -
da ndó ér tékű munká ssá godér t, P or a idtól most ime, kénytelenek

va gyunk fá jda lomma l búcsút venni,de nemes lelkededcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe m lé k e t örökr e'
s z iv ű n k b e zá r juk.

Isten veled!

Demény Károly az OTT nevében mondott
búcsúbeszéde. *)

A magyar testnevelés ügyének barátai, rnunkásai és vezetői
megtörten állják körül ezt a ravatalt, mc-t Quint József, a nagy:
pedagógus és tantérfiú. egyszersmind a magyar testnevelésnek is
naglJ elméje és céltudatos rnunkása volt, akinek elvesztése mély
gyászba 'borítja ügyünknek, a magyar nemzet e nagy ügyének
összes .hiveit,

Ih Orsz. Testnevelési Tanács nevében és elnökének meqbízá-
sából búcsúztatom Quint Józsefet, még pedig azért cn, mert az
elnökletern alatt müködö iskolai szakbizottsaqban, melqnek tagja
Ouint is volt, fejlődött ki köztünk az a megértő rnunkatársi es
meg hitt baráti viszony, melqnck az iskolai testnevelés ügye számos
alapvető és számtalan más kérdésének rendezése körül oly nagy
hasznát látta. ,

Az elhunytnak vilájes elméje, fegyelmezett, logikus gondol-
kozása és izzó hazafias törekvése, hog'y a memzet fiatalsagát
jó iskolákban, kitünö tanszerncluzcttel, testben és lélekben erőssé,
naggyá nevelje és ezzel a hazának jövőjét szolgálja. Ez tette
a törekvésében azonos irányú bizottságban az ő müködését oly
értékessé, oly termékennyé és oly felejthetetlenné és ugyanez teszi
oly gyászossá az ő elvesztését es oly fájdalmassá az én feladato-
mat, hog'y az életzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalkongát élő 70, éves parentalja el a férfikor
delet élő 47 éves szellemi óriást, holott a természet rendje és a
közérdek követelményei szerint, inkább megfordítva kellene ennek
történnie.

Kedves, felejthetetlen, jó Barátom! Te idő előtt tavoztél az
élők sorából és ezzel sok egyéb közügy mellett nagy veszteség érte
a magyar testnevelés ügyét is. 1\'I.i keresztény. megadással meg-
nyugszunk Isten kifürkészhetetlen rendeléseiben és megtörten bar..
de elbúcsuzunk nekünk oly kedves földi maradvánuaidtól, de nem
búcsuzunk el a te lelkedtol. úgy érezzük, hogy az közöttünk to-
vábbra is él és tovább oktat es tanít, mert a te tanitasaid igazsága
halhatatlan és viláqos. A sok közül főleg egyre akarok itt rámutatni,
arra a nagy igazságodra, mely sok' mást, egy' egész világot magába
zár, hogy nincs' külön értelmi és testi nevelés, mert mindkettőnek csak
-' '--. ---., l;"l'o'·"",11Jtc;]'". h"l Fl": (>q~<;zember neveléset vy:;;cj eJba.

*) Dernény Károly és Szukováfhy Imre beszédei elkésve érkeztek egye-
sü1eti közlönyünk szerkesztőségébe, azért itt közöljük azokat.
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Ezzel az ~glazsággal cJyütt kirnondtazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf es rnindíq hirdetted
.is, hogy' a testnevelés az egész' ember nevelésének integráns, nélkü-
.lözhetetlen része, melyet a te kedves tanításod szerint mindig üdén
-es Iríssítöen kell a fiatalságnak beadni, hogy a testnevelési óra
.derüs legyen a tanárnak, anélkül, ho;m ezzel csorbát szenvedne
az iskola fegyelme, rendje es komoly szelleme.

A.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAte bölcs tanításod eleje es igazsága a te lelked, a te
-éned. Es rni úgy érezzük, hOJy ez az éned velünk fog maradni
-és velünk fog élni, ameddig a maquar testnevelés embert és nem-
.zetet fog nevelni, vaJyis mindenkor!

Kedves, szeretett Barátom! A magyar testnevelés meghajtja
'előtted zászlaját és az eg áldását kéri emlékedre! Isten veled!

Szukováthy Imre dr. Testnevelési Főiskolai igazgató
búcsúztatóia.

A rn. kir, Testnevelési Foiskota tanári testülete es hallgatósága,
.a magyar cserkészet es a 1\'\agyar Ifjúsági Vöröskereszt állitottedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAid e ,

hogy clbúcsúzzarn Tőled, kedves, jó tanartársunk, vezérünk, Ouint
József. Alig néhány hónapja annak, hOJ!:) rnint a magyar ifjúság
,vezetöi összegyültünk es meqkertűnk Téged, akit szellemi vezérünk-
nek tartottunk, maquarazd meg nékünk azt, hogy rníluennek kell
lenni a jó magyar ifjúsági v e z e tő n e k és akkor Te egy komolu,

, tartalmas előadásban foglaltad össze gondolataidat, amely eloada-
sod örökké emlékezetünkben marad. Azt hirdetted nékünk, hogy
nem elég az, ha a mai időkben a magyar ifjúság vezetője szere-
tetteljes :gondossá;gal, atyai melegséggel, ha kell fegyelmező 'erő-
vel, tudással és lelkesedéssel v é g z i feladatát, hanem a mai nehéz
idő a magyar ifjúsá] vezetőitől különleges nagy munkát, apostoli
munkát vár. Es mi mindnuájan 'éreztük, hogy iJazat mondtál és
mindnuájan creztük azt is, hOJy előttünk a trianoni magyar ifjú-
ság apostola áll, aki nemcsak mint tudós, az ircasztalanal töltötted
el dolgos életedet, hanem közénk jöttél apostolnak, hogy vezesd

'a negy elhivatottsajú magyar ifjúságot. 1\'\ert valóban a mag'y~ar
ifjúság apostola voltál Ouint József, aki példás, vallásos életed-
del, n3g1) tudásoddal. fáradhatatlan rnunkássáqoddal, lángoló haza-
szereteteddel szived utolsó dobbanasáiq tanítottál, vezettél. apos-

'tolkodtál. Ezért vállaltad el a 1\'\agyar Ifjúsági Vöröskereszt, a
.munka és szeretet intézményének alelnöki tisztségét, azért voltál
ci magyar cserkészet első cserkésztiszt je, mintaképe es Buda-
pest 1.' kerületén ek társelnöke és ezért vállaltad a jövő generáció
,testi és erkölcsi vezetésére hivatott Testnevelési Főiskola hallga-
1éságának neveléstudományi oktatását

Nyugodt lehetsz, a magyar Hjúság, amelyért annyit tettél,
, )lÜ lesz' Hozzád es tanításod szarint készül' a magyar feltámadásra.

:Quint .Iózsef a' magyar ifjúság nagy' apostola; .Isten veled! .
.. , : ... '. • . , '..1.. .
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Frank Antal dr. igazgatózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh. megemlékezése Quint
, Józsefröl a TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanítóképzöíntézetí Tanárok Országos:
Egyesületének 1929. május hó 19-én tartott rendkivüli

kőzgyűlésén.

1. Leesett a népoktatás belső életének koronája. Most erről:
a dús raquoqású koronáról kell beszélnem. amelynek a pazar fényét.
lél1'yegHeg' csak szemlelhetjük. érezhetjük, de szavakban 'ki nem

. fejezhetjük. Vag.y ki merne vállalkozni arra, ho;m tollával ponto-
san elénk varázsolja azt a szédületes munkássáqot, amelyet Quint
józsef az 1. kerületi állami tanítókepzöintézetben, a Közoktatási
Tanácsban, a Néptanítók Lapjában, a Tankönuvüqqi Bizottsáq-
ban, az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanácsban, a Népkönuvtárí
Bizottságban, a Testnevelési Tanácsban, a Testnevelési Föisko-
lan, vezérkönyvek és tankönqvek szcrkesztésében és írásában, a
finn-uqor tanúqui kongresszuson, a Ill. egyetemes tanüqui kon-
qresszuson, a Magyar Paedagogiai Társaságban, a Tanítóképző-
intézeti Tanárok Országos Egyesületében, különbözö gyüléseken.
tanfolyamokon. stb. kifejtett. Hogy felszólitásra mégís vállalkoztarn.
arra, hogy e rendkivüli személyiségről megemlékezzem, annak ma-
gyarázatát abban adom, hogy Ouint József bölcsesége csak annpit
kiván mindenkitöl, hogy teljes odaadással szolgáljon valamely ügyet.

. Feladatomat ilyen odaadással és Ouint József ama egyszerüségé~
vel szerétnem megoldani, amellyel a legnagyobb igazságokat is
mindenki részére hozzáférhetővé tudta tenni.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . P e d a g á g iá já n a k a la p ja . Quint József a népiskolai mód-
szer sok vonásának mechanizálódasa folytán úgy látta, hogy egy~
részt a háborút követő ujabb szükséqleteknek, másrészt az emberi
természetnek inkább megfelelő nevelői lendülethez csak egy új
.népiskolai tanterv adhatja meg a kiinduló pontot. /{ tanterv véqre-
hajtása tárgyában a tanfelügyelők részére rendezett tanfolyamszerű
értekezleten azt rnondotta: »Annuira benne élünk tévedésekben és
hibákban, hogy szükség volt a Ielrázasra, mely arra kényszerit,
hogy mindent újból értékeljünk.« úgy látja, hogy a rnultban a
célokat eltemette az anyag, azért most »elsö feladatunk a célok.
elválasztása az anuaqtól«.

Ilyen elgondolások vezettek oda, hogy az új népiskolai tan- .
terv első helyen külön fejezetben kitüzi a népiskola célját. Na9!l~'
szerii hasonlattal érteti meg velünk, hogy az iskolában ne az anua-
got tekintsük c' nak. Ugyanis azt rnondja: »/{ tanterv is, miként

. az ember, lélekből és testből áll. Es amint akadtak, akiíc 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 az új tan-
terv »Hítvallást tesz az idealizmus mellett, mely a célt tekinti
lényegnek, az anyago! csak eszközneke. Ha csak arnjaqot hor-
dunk össze, akkor az egyik templomot épít belőle, a másik cir-
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kuszt, mig ha megmondjuk a célt, akkor rnindenki a maga alkoto-
'erejével örök értéket valósít meg.

Quint József az iskolai munka egyjk nagy hibáját látja ab-
ban, hogy a tanárok es tanítók az ismeretes pedaqóqiai elveket
nem alkalmazzak a saját rnunkájukban. Azt mondja:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» ... csak
tudják [t, l. fl' pedagógiai elveket), azonban magukra nem vonatkoz-

.. tatjak. Innen van az, hogy, a népoktatás terén egymás mallett él
1;1 csiszolatlan kökorszak (egyesek gyakorlatában) és a legújabb
kor (egyesek elméleti tanulrnánuaiban].«

Quint József küzd a Herbartra . ta.naszko .ló intellektualizmus
, ellen.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» P iz értelemmel egyenrangúnak vesszük a gyermek kedé-

Iyét, akaratát és a lélek eszközét: a testct.« Helytelennek tartja
a kulturának nagyon sok részre való Ieldarabolását. Nem szeréti

'fl sok tantárgyat, hanem 11 kultúrát úgy akarja Ifelkarolni, (pl.
a beszéd- és értelcmquakorlatokban) amint azzal egységesen az
életben találkozunk. Az értelem körébe. tartozó definiciók hehjett
erőteljesebb érzelmi és akarati nevelést kiván.

Küzd a verbalizrnus ellen, amelpet apol az olyan felügHelet,
amely csak ismeretet keres es megelégszik aszótudással.

Hanqoztatja, hogyanépiskola céljaban a vallás, az erkölcs
, és az értelmesség mellett jobban ki kell domborítani a nemzeti
szempontot, a termelés es a munka jelentóséqét, végül pedig
a test és egészség erdekét. Egész pedaqóqlájának középpontja a'
nemzeti gondolat. A magyar nép, a magyar nemzet, a maquar
gyermek szükseqleteit kivanja elsősorban · t{ielégiteni. E szolqálat-
ban álló tanítas nemcsak megértés és tanulás, hanem átélés és
alkotás is legyen. A többtermelést úgy kell szolqálni, hogy a
népiskola »mindcn gyermeket megtanitson dolgozni, úgy, hogy
bármely pályára kerülve, tudjon es szeressen dolqozni«. A test
felkarolása érdekében hangsúlyozza a harmonikus embernevelés
szükségességét. I

Ouint pedagógiai gondolkodásának egyík alapvető. elve, hogy
a tanítás a gyermek körnpezctéböl, a gyermek tapasztalati vilá-
gából indúljon ki. A gyermeket körűlvevö világot akarja tuda-
tossá tenni. Nem az elvont, hanem a konkrétum érdekli. A rnes-
terk.éltséggel szemben míndenütt a természetességet keresi.

Ouint. József nem kívánja Archímedes törvényének rneqtani-
tását azért, hogy a tanulok az úszást megértsék, - hanem meq-

'magyarázza az úszást és ezzel megértik Archírnedes törvényét
is. Archímedes törvénye iránt nincsen érzéke a gyermeknek,' de
az úszás biztosan érdekli.

Azonban nemcsak .e kérdésben, hanem a nevelés és tanítás
egész munkájában a g~ermeket kivánja a központba állitani. Azt

, mondja, ne tantárgyakat tanítsunk, hanema gyermeket neveljük
a' tantárgyakkal. A gyermek helyes vezetése a, cél, a tantárgy
csak eszköz. Többször hangoztatta, hogy ne akarjunk a 'gyermekből
ídöelött Ielnöttét xsinálni. A gyermek maradjon meg gyermeknek.

7 .
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Agyetin'ek maradjon meg játszó, daloló, mesélő, - de egyútt,al
önmaqát fékezni is tudó, - gyermeknek. ., '

Ouínt József apostoli lelke újból felfedezte a mi részűnkre
a népiskola igazi lényeg'ét, helyes szellemet. Ezt a népiskolai
neveló-lelkületet törekedett belevinni a tanitóképzóintézetekbe is.
Olyan szellemet kívánt a. tanitókepzöíntézetekben, amely a fenti
elvek nek megfelelő tanítókat nevel.

E pedagógiai elveit különböző cikkekben. gyüléseken, tari-
folyamokon, eszmecsereken. vezérkönuvekben, tankönyvekben, stb.
oly nemes példával, szerctettel, lelkesedéssel, meggyőződéssel, hit-
tel, szuqqesztív erővel hirdette, hogy a magyar népiskola és a
magyar tanítóképzés belső életének új kerszakat nyitotta meg.

Nehogy azzal, vadoltassam. hogy mint a M.egboldogult köz-
vetlen közelében élt 'barátja az ő egyéniségét túlzottan riaqura-
becsülöm, legyen szabad néhány kiváló egyéniségnek róla való
véleményét is közrcadnorn. - Egy országosan ismert tanfelüg:yelő
levelében, amelyben a főigazgatói címmel való kitüntetéséhez jó
kívánságait fejezi ki, ezeket írja: »A Te munkásságod legfénye~
sebb, legszebb íncamatíoja az igazi tanítóképzőintézeti igazgató
ideáljának. - aki a maga népoktatásepitö munkáját nemcsak a
tanítóképzés elmélyítésével, tökéletességével akarja rncqvalósitani,
hanern aki tisztában van azzal teljesen, hogy a tanitóképzés összes
követelménqcinek szigorú rneqallapitásaból a legtökéletesebben mcq-
szarvezett népiskola kövctelrnenuének hiányoznia nem szabad, és
e tökéletes népiskola ideálja a tanítóképzés egyik legorganikusabb
fejlesztője, a tanítóképzés presztizsének legbíztosabb alap]a.«

Ill.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuin! J ózse! ntint ember . Hogy Ouint József emberi
jellemvonásait megfesthessem, egy vczetöszerepet játszó ~gy2temi
tanár követkczö sürgönyére támaszkodom: »Mélyen megrendülve
olvasom a lesujtó fordulatot. Milyen sziv, jellern. ész veszett el!«
... Igen, Ouint József ész, jellern es szív volt. Mínthogy ezekben
a lelki megnyílatkozások mindhárorn csoportja jut kifejezésre, az
észben az értelem, a jellemben az akarat, a szivben az érzelem,
a fenti sürgönyt úgy 'értelmezhetjük, hogy itt egy emberileg töke-
letes lelki életről volt szó. Most nézzük meg, mennyiben ész,
mennyiben jellern, mennyiben szív!

Quint József annyiban ész, hogy' világosan látta a problémák
lényegét. Éles elméje választóvizként tudta elhatárolni az érté-
kest a salaktól. Kicsiny megmozdulásokból látta a célt, amelyre
a megindulás törekszik. Különösen kristálq tisztán látta azt a mó-
dot, amely a nevelés és tanítás kérdéseiben célhoz: vezet. Oly
meggyőzően tudott érvelni, hogy sok éles eszmecserét neqrujuq-
tató befejezéshez segitett. AlJitásomat egyik ,előkelő testület ülésé-
nek, amelyen meglehetősenéles vitatkozás folyt, azzal .a hanqula-
taval erösíthetern meg, amely szcrint: »Ha Quint most közöttűnk
volna, könnyebb volna a meggyőzés, 'az egyöntetü álláspontra
való jutás.« Tudott meggyőzni, de a meggyőzetés elől sem zár':'
kózott el. Naqqszerüen értett ahhoz is, hogyan kell hallgatással
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terveIm. Rengeteg tudása nem holt töke, hanem - mindenki ré~
szére hozzáférhetö - eleven erő. Ezt eg!J vezetőállásban lévő
'pedagógus í91:J fejezte ki: »Hag!Jogó, tiszta elméjének fén!Jles rneq-
'TIyilatközását én is számtalanszor hallottam. Hatalmas tudásának
~gyszerú szavakkal megnyilvánuló erejében en is oly sokszor '9!Jö~
rrpörködtem.« Nem egy idősebb es valóban intelligens ember akad,
aki azt állítja, h091:J többször kért és kapott tőle értékes tanácsot.

A sürgöny szerint Ouint József az ész mcllett jellern is. A
jellern minden kritériurnát felfedezzük benne. Akik ismerték,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtud-

1ák, hog!:! mindi·g következctes, önmagához hű volt. Fűqqetleni-
'tení tudta magát elhatározásaiban minden külsö beíoluasolástól.
Szilárdan ellenállt minden olyan törekvésnek, amely eszm éj éveI
ellenkezik. Quint Józsefre bárrnikor 'es minden körülmenuek között
-számitaní lehetett. A benne bízókat sohasem hagyta cserben. Erős
akaratuedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe m b e r volt, aki elhatarozásait rnindiq feltétlenül véqre-
hajtotta. Azonba erős akarata ellenére sem volt erőszakos, - tu-

'Gott bölcsen engedékeny is lenni.
Találóan festi a megboldogult jellemet Rákos István a kö~

vetkezőkben: .»N a91:Jaranu ú képességeit, felfogásán ak emelkedett-
ségét, meg91:Jőződésének határozottsáqát és egész lényét átr aqpoqó
'Szelid jóságát csak a klasszikus jellemeket annyira ismertető sze-
rénuscqe multa Ielül.« (Tanítók Szövetsége. XIV. évf. 9. szám.)
- Nevelő lényének központja a szeretet. Ha a közhanqulatot
'tanulmánpozom, akkor kutatásorn arra az eredméngre vezet, hogy
mindenki elismeri Quint József renrlkívüli értelmi képességeit, rnin-
denki elismeri kristálutiszta jellemet, azonban az az állítás, hog!J
Ouint József méluen szeretö lélek lett volna, nem szokott teljesen
-equhanqú helueslcssel találkozni. úg.!J érzem, kötelességünk Ouint
Józsefet ebből a szempontból . is iqazi rneqviláqitásba helyezni.
Ezt teszem akkor, amikor állítom és - szükség eseten - adatok-
kal is igazolom, h091:J Ouint József mclucn érző szív, ernber-
szeretö lélek volt. Szeretett mindenkit és mindent, Szerette a csa-
ládját. a kartársait. a g!Jermekeket, intézete ifjúságát, társadalmi
körét, pedagógiai fe91:Jvertársait, a külső természetet, s Jcülönös-
képen a rnaquar nemzetet. Akik Ouint József szerető lénuében
kételkednek, azoknak a következöt mondorn. Tapasztalatom sze-
Tint Ouint József szerétetet . a magyar nemzet prizmajan keresztül
bőségesen bocsátotta ránk; mindenkire annuiban, amennuiben érté-
ket látott benne; értéket pedig rnindenkiben fedezett f'e1.Ha nem
-éreztük a szeretetét, II magunk érzéketlenséqében keressük II

hibát. Szerétetének megnyilatkozása nem anngira a szó, mint in-
·kább .a tett. Keveset igért, sokat cselekedett. N. taníelüqqelö így
irt: »Nernes, nagy szive, baráti szeretetének melegét is oly sokszor
.suqároztatta felérn.e .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .Az érzelem körébe tartozik annak a megállapítása, hogy kié
volt Quint József.· Erre nézve D. ezeket írja levelében: ».•. ezren
ésezren tartották. öt a magukének S én is ezek sorába qondol-
.tam magamat.c Bár kétségtelen, hogy elsösorban a családjá é volt;
\ . .' . . . ~
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de ez a család szívesen veszí tudomásul, hogy Quint József az
iTrtémté is, -a ianítóképzőintézeti tanároká is, az egész tanítóságé
is, a magyar gyermeksereg',z is és végül az egész magyar nemzete
is. Olyan részesedeskérés ez, amely a csalázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí osztályrészét még
értékesebbé teszi.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f

IV .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQa int J ózse! önneve/ése. Bármint is fogalmazzuk a ne-
velés célját, ebben - végső eredményben - mindig a leqlénqe-
gesebb ismertetőjel az, hogy önnevetésre vezessen. Mindenrendü
nevelés olyan mértékben éri el a célt, mint amilyen mártekben
képes a nevelendőket az önnevelés útjára vezetni. Valamint bár-
mely nevelésben a példa a leghatásosabb, úgy az önnevelésben
is a példa vezethet leginkább sikerre. Eddig láttuk Quint [ó-
zseíct mint pedagógust és láttuk mint embert. A megboldogult
azonban nemcsak mint pedagógus es mint ember emelkedik ki
magasan az átlag köréböl, hanem vezér abban is, hogy pcda-
gógiai elveit elsősor an önmagára alkalmazta. Nemcsak hirdette
elveit, hanem azok szerint 'élt is. Igy benne összeforr a pedagógus
és az ember, amivel az önnevelés rnintakepét állítja, elénk. Ezt az
állításom at a kövctkczökkel igazolom.

V o lt idő, amikor Quint József a cserkeszetet a bot és a
kalap tudományának tartotta. Amint azonban éles elméjével mé-
lyebben kezdett a cs er készet lényegébe behatolni, látta annak
rendkivüli jelentöségét; látta, hogy a cserkeszct valósíthatja meg
elsősorban azokat a nevelői gondolatokat, arneluek realizálását ö

kivánta: látta, hogy ez a mozgalom törekszik arra, hogy a gyer~
mek, az ifjú nemesen maradhasson gyermeknek, illetőleg ifjúnak;
látta, hogy ez olyan nevelői intézmény, amelyben az ifjúság maqá-
tól, önként követi azokat az elveket, amelyeknek eg!:)ébként csak
a felnőttek nyomása következtében szoktak engedelmeskedni. Ez
a belátás cserkeszbaratot csinált Quint Iózseiböl, olyan cserkesz-
barátot, aki a csérkészet fellendülése érdekében előadást tart; olqan
cserkészbaratot, akit érdemei elismeréseü! az 1. cserkeszkerület társ-
elnökévé választanak meg. S amikor erről a cserkészgyülésről .el-
jöttünk, tervezqetctt arról, hoquan lehetne a cserkészqondolatot.
jobban belevinni a tanítóképzés szolqálatába.

Ouint József önnevelésének egy másik fényes példája a női
szcrzetes rendekhez való víszonua. Működése kezdő éveiben ezek
ránézve -közörnbösek voltak. Amint azonban egyes tanfolyamokon
az apácáknak - az ő pedagógiai elveivel - harrnónizáló nevelői
lelkületével megismerkedett, meg szerette őket, s nem 9'yőzt? eléggé
dicsérni munkájuk nag!:) értékét. Látván azt, hogy az apácái, mennuire
törekszenek a legújabb nevelési és tanítási rnódszereket elsajátítani,
azt mondotta, hogy 4-5 ev rnulva a női szerzetesrcnd ek taníto-
képzöi lesznek a legjobb tanítóképzők. Ezzel kapcsolatban csak azt
akarom még érinteni, hogy Quint József mélyen vallásos lelke
krisztusi alapon állt. Az ő pedagógiai világában harmóniában élt.
az a szerctet, amely öt a kathdlikus szerzetesrendekhez fűzte, és
az a szeretet, amely öt protestáns kartársaihoz kapcsolta. Ez
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utóbbinak egyik kifejezője aZJ hogy a Kecskeméti Református Ta •.·
nítók Egyesülete dísztagjává választotta.

Önnevelésének harmadik mozzanatat abban lehetne meqlát-
tatni, hog'lJ az, évek során jobban kifejIesztette magában azt' az
erőt, hogy környezete ne csak nemes, tetteiböl, hanem szavaiból és.
egyéb rnaqatartásából is érezze az irántuk táplált szeretetét. Ebben

.intézctének tanárai, a közvctlenül vele működö kollégái élettar-
sának: lelke legszebb felének hatását is látták.

V.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuint J ózsef ha tá sa . Már az eddigiekben is sokszorosan
rámutattam Quint József elveinek, szerneluíséqenek,' az önnevelésben
összeforrt pedagógusnak és embernek rendkivüli hatására. E hatás
ilgazolására akarokedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm é g néhány példát felhozni.

Egy vidéki tanítóképzőintézet növendékei a következőket írják
részvétlevelükben: »A ConstantinumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifjúsaqanak külön kifejezni-
valója is van annak a számára, aki a »lcqnaquobb magyar nép-
tanttet- a lelke felének mondhatta, Annak a szivébe akarjuís.
visszasugározni rnindazt a mélységes tiszteletet, szeretetet, amely
a miénket várva-várt Föiqazqató Urunk iránt betöltötte. Mert mi .
nemcsak hírből, hanem nevelöink lelkén keresztűl, sőt személyesen
is ismertük a magyar népnevelés Aoostolat. úgy őriztük lelkünk-
ben ti budai tanítóképzőben való látogatásunk emlékét, mint egy'
értékes ajándékot, amit útravalónak 'Kaptunk a tanítói páluánkra.
Büszkék is vagyunk rá, hogy ismerhcttük, aki azt hirdette, hog'y:
nincs nevelés lelek-kapcsolódasok nélkül, akinek életieladata az
volt, hogy megszüntesse a távolságot a nevelő és a gyermek
lelke között. '" M ,ig nemrég kis elernistaink tanítas előtt a Bete-
gek Gyógyitójához könyörögtek, amint ök mondták: egy Bácsiért. '
aki nagyon szerét bennünket es most beteq.« Saját intézetében
való hatását az a beszéd lesz hivatva rcszleteseboen tarqpalní,
arnelu a budapesti 1. ker, Allarni Tanítóképző Intézetben rende-'
zendö Quint József emlékünnepélyen fog elhangzani.

Ouint József nemcsak az ifjúságra volt nagy hatással, hanem'
az iskolai munkában megedzett tanítói lelkeket is méluen megmoz-
gatta, amint azt Kántor Mihály írja a Sárospatakon rendezett
tanítói tanfolyammal kapcsolatban: »Mindig a saját világunkat
szcrnl éltük és ennek hibait nem magunkból, hanem a gyermek-·

, ből igyekeztünk kiirtani, akikból pedig ezek a hibák hiánuzottak .
. . . Mintha csak most hagytam· volna el a képző padjait, annyira.
megújultam és nem látom tehernek a »a rniért« és a »hoquan«
felett való töprenkedést. Igazán hálás vagyok a nyárvégi tanítói
tanfolyam rendezéseért. mert ennek köszönhetern, hogy újra szent :
rnunkahellué vált rámnézve iskolám és kezd erdekelni a íoqlalko-
zásorn.« (Zempléni Tanító IV. évf. 21, szárn.]

Egy egyházfejedelem levelében, amelyben a Megboldogultl:Jt,
üdvözli föiqazqatói kineveztetése alkalmából, ezeket, írja: .,. érté-
kes tanügyi müködése során egyházmegiyém székhelyén rendezett,
_tanfolyamon .vezető előadói szerepben kiváló szelgálatot tett a_
.katholikus tan ügynek, egyházmegyém tanítóságának arnbicíójét is.
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•nagyban ernelte«. Kernis Gyula államtitkár búcsúbeszédében mondja:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
''» •.. üres lesz a széked az Országos Közoktatási Tanácsban, hol
döntő szavad volt a népoktatási kérdésekben ... « Másutt pedig
így fejezte ki magát: »Sok területen dolgozott és mindenütt vezető-

-szerepet töltött be.« \ ,.
VI.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuint J ózsefet követjük! A Tanitóképzöintézeti Taná-

rok Országos Egyesületének választmánya ezt a rövid meqernlé-
kezest, csak egy - Quint József nagyságához rnért - terje-
delmesebb emlékbeszéd előfutárjának tekinti. Azonban ennek a
rövid megemlékezésnek is egy határozott kötelességünk érinté-
sével kell zárulnia. Ez a kötelességünk: Quint József hűséges
követése. Ez a kötelesség sokunk lelkében él. De nemcsak most
el, hanem élt már a Megboldogult életében is. Ez kicsendül N.
tanitóképzőintézeti tanár részvétleveléből is, amikor a következöket
írja: »Alig egy hónapja, hogy Tihanyban megéreztette, megláttatta a
természetrajztanárokkal tanitókepzesünk jövőjét, renaissance-at. Bol-
doq arccal hallgattuk es jöttünk haza azzal az elhatározással,
hogy egyöntetüen követni fogjuk.« Ehhez az Íráshoz azt kapcso-
lom hozzá: hogy ennek a kövctésnek a tőle és a róla való irá-
soknak gondos összcquüjtéseben és kűlön kiadásban is kifejezésre
kell jutnia. " I {

Elvesztettük egyesületünk elnökét, egyesületi életünk nagy-
arányú Iellenditójct, az újonnan felfedezett népiskola és az ezzel
a népiskolával harrnónizaló tanítóképzés vezérét. Nem! Mégsem!
Nem vesztettük el! Csak a testétől vettünk búcsút. A szelleme itt
él közöttűnk. ~lnie kell! Nemzetünk' iránt való kötelesseqünk nevelői
elveinek ébrentartása és tovább plántálása. Azt hiszem,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a la -

mennyiünk nevében beszélhetek, ha a következö ünnepélyes íoqa-
dalrnat teszem: Quint József! Ünnepélyesen fogadjuk, hogy az Alta-
lad megkezdett pedagógiai templom építését foly tat juk! Ünnepé-
lyesen fogadjuk, hogy gondosan összegyüjtünk mindent, amit hir-
dettél, selveidet kristálu tisztán a Te lelkületeddel adjuk tovább.
Ünnepélyesen fogadjuk, hogy 1V\agyarorsz,<ig nagy Tanítóját min-
denkor követjük!

.Emlékezés Quínt Józsefre. Elmondotta Frank Antal dr"
a Mária Dorothea Egyesület T anitónöí Szakosztálvának

1929. évi május hó 19-én tartott közgyülésén.

»Egy szó nyilallact a ríazan keresztül,

Egy röpke szóban annyi Iájdalorn:«

úgy érzem, Arany János szavai klasszikusan fejezik ki. azt
az országos feljajdulást. megdöbbenést, amelyet Quint József ha-
lálának hire keltett. Amikor a nemzet sorscsapások súly a alatt
szcnved, öntudatlanul szemlet tart azok felett, akik egy jobbjö-
vőbe vezethetnek. Napjainkban ilyen rcménusuqarat láttunk 'Ouínt
. Józsefben, aki bizott abban, hogy jobb neveléssel a nemzet jobb
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sorsát készithetjuk elő. Az iskolában, különbözö egyesületekben"
.taníolqamokon, tankönyvekben, vezérkönuvekben, cikleekben. az
Orsz. Közoktatási Tanácsban, a Tankönyvügyi Bizottságban stb.
fáradhatatlanul hirdette, hogy a nemzeti feltámadás előfeltétele '
a jobb nevelés.

Mi ennek a jobb nevelésnek a lényegle? - Quint József,
apostoli lélek, aki a népiskola lényegét újból felfedezte .a mi
részünkre, s annak helyes szellemével itatta át a tanítói lelkeket..
Fáradhatatlanul hirdette, hogy a népiskola valóban a nép kul-,
turintézménye legyen, a nép szükségleteihez alkalmazkodjék. A
népiskola ebben a munkájában a magyar ·gyermekekre támasz-,
kodjék. Nem a tantárgy, hanem a 'gyermek legyen az iskola,
középpontja, Uttöróje anak a gyermektanulmánynak, arnelp nem a,
laboratóriumban bonyolódik le, hanemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszínhelue minden tanító tan-
terme. A magyar gyermekből és a magyar valóságokból kiinduló,
a természetességet követő qondolkozása magyar eszményképek f,elé
törekszik, Olyan tanítóképzést kiván, amelynek a tanítói képesek
ezt az emelkedett népnevelői feladatot megoldani.

Mindezt olyan nemes példával, szeretettel, lelkesedéssel, meg-
győződéssel, önlequözésscl, hittel, szuggesztiv erővel hirdette, hogy.,;
a népiskola és a tanítóképzés belső életének újabb kerszakét nui-.
totta meg. Új elgondolásának a látható jelei: különbözö írásai,
tervezetel. eszmecseréi, tanfolyamai, az I. ker. 'áll. tanitóképzó-.
intézetnek pedagógusok által való sűrű látogatása s főképpen a,
tanítói lelkeknek az; ö működese folytán való újjáalakulása.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elveliér t va ló kűzdelme, Quint József érezte, hogyeiveÍl~rt,
nagy küzdelmet keIl rneqvivnia. Miután világosan látta, hogy erő-
teljes harc nélkül gondolatai nem diadalrnaskodhatnak, szivesen .
felvette a pedagógiai küzdelmet és pedig annyira, hogy életének,
igen kedves órai kapcsolódnak ezekhez a nemes pedagógiai har-.
cokhoz. Ebben is mutatkozik rendkivüli tudása, egész lényét ,át-,
ható új nevelői világa, szilárd meggyőződése. Minden egyes tan-

.foluam ilyen pedagógiai harcokról, a problémáknak éles elméjével,
való megvilágítása folytán a küzdelrnek sikeres beíejezéséröl, a
vele küzdöknek fokozatos leszereléséröl számol be. Igy festi Ouint
József a Zempléni Tanító-ban a sárospataki tanfolyam haIlgatói-'
nak lelki átalakulésát, amikor - többek között - rnondja: »Ha-·
tározatlan, akarat és cel nélkül nyüzsgő, inkább kétkedő, mint bi- '
zakodo volt első nap a tanfolyam hallqatósaqa. Egyedül külde-
tésünk. fontosságának tudata es a magyar tanító fegyelmezett-
ségébe vetett bizodalmunk adott erőt a rnunka jókedvű meqkez-:
deséhez és a heti terv szilárd kereteinek szigorú és következetes .
véqrehajtásához. Es nem is csalódtunk!... A tanfolyam második
felében valóságos rnunkaközösséqqé váltunk. Mindenki csak azért.,
biráit, kérdezett, aggodalmaskodott, mert .a tanfolyamon hallottak
rneqmozqatták a lelkét ... Ebben az Időben - úgy érzem -, már
szerettük is egymást. A közös hivatás szeretete kovácsolt össze.
bennűnket.« A felolvasott idézetben Quint József számol be hall-·
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'gatóságának lelki átalaku!ásáról, most olyan idézetet fogok be-
mutatni, amelyben Kovács Sándor tanító számol be arról a lelki
úijászületésröl, amely lelkében, a Quint-Drozdy beszéd-o ésértelern-
gyakorlati vezérkönyv hatása alatt végbement: »Fáradt vagyok.
Persze a beszéd- és értelemgyakorlatok miatt!... De hát mi is
az a beszéd- es értelemqqakorlat, hogy annyira félünk tőle?edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl \ kér-
-dések pergőtüze, kérdve kifejtés. Ezek a meghatározások illenekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ra legjobban. Legtöbbnyire .a tanító kérdez, azután ismét kérdez,

-és végül meginti csak kérdez. Igy megy ez a végtelenségig ... 'M'eg'-
rendeltem a Quint-Drozdy: Vezérkönyv a beszéd- és értelem-
'gyakorlatok tanításahoz az I. osztályban. Me.gérkezését nehezen
. váram ... Hogy is kezdj em ? Szegény gyerekek! Csak titeket saj-
nállak, magamat nem. Hogyis ne! l \ szájatokra lakatot tettem, a lel-
keteket megkötöttem ... Nem" nem akartam. Tudatlanul tettem rosz-
szal. De most már ne féljetek. örüljetek, ezután beszélgetni fogunk!
... Az új anyag tárgyalását azzal kezdjük, hogy a gyermeknek
alkalmat adunk a valóság megfigyelésére. Hadd szerczzen tapasz-
talatokat, okoskodjck, fejezze ki lelke tartalmat. A tanító iluenxor a
háttérbe vonul, és onnan iránuitja, javítja. kieqésziti a gyermek
munkáját: szemleleset. gondolkozását és beszédjét ... A gyermek
szempontjaból fontosabb az' a lelki rnunka, mcllqel az eredményhez,
a tudáshoz jut,' mint maga az ismeret, stb. stb. úgy szivtarn a gon-
dolatokat, mint a megszomjazott vándor a forrás vizét. S most
úgy érzem, újjászülettem. Ha ezeket tudtam volna, nem lett volna
olyan kínos és olyan iár asztó a beszéd- és értelemgyakorlatok
tanítása. Micsoda kedv és élénkség uralkodik most már, ha be-
szélgetni kezdünk!« I .

Ouínt József hatásának demonstralasára bemutatom egy kar-
cagi asszonynak: Szabó Sándornénak egyszerü, primitiv levelét,
illetőleg részleteket leveléből, amelyekben Quint Józsefnek a rá-
dióban - A serdülők neveléséről - tartott' clöadrisáról reagál:
»l\.. vasárnap tartott nagyszerü előadást hálásan köszönjűk. Sok
szüle eljött hozzánk, hogy meghallgassa ,és mindcnki a legna-
gyobb elismerésre rnéltatta és rnindnuájan kérnénk, hogy máskor
is legyen részünk ilyen tanulságos, szcp, lelket nemzsitö előadás-
ban, amely gyermekre és szülökre egyaránt fontos, mert mint
világitó fáklya a sötétben, úgy hat ez a lelkekre.« Hogy újból el-
olvashassa az előadást, kéri a kézirat megküldését, amelyet azután
a következö szavakkal fogadott: »A kért írásnak nagyon meg-
örültem és mégis szinte megremegett a lelkem, hogy az a drága
jó lélek, aki ilyen szeretettel és megértéssel gondol a mások sor-
sára, az már nem él. Igaz szivvel sajnálorn, hogy aki igy vilaqol
mások előtt, utat jelölve azok számára, akik sötétben bojongva,
így nincs erejök ahhoz, hogy megtalálják célj okhoz a helyes
utat, az már nincs az élők közt. Igazán fáj, hogy már nem hall-
hatjuk többé jó tanácsait.«rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quin! J ózsef ölizetlensége, öllfelá ldozá sa . Quint Józsefet esz-
mék hevítették. Minden cselekedetének rugója ezekben keresendő.
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A nevelés javítására irányuló törekvéseit mind többen és többen
tartották helyesnek, a miníszteriumnak pedig egyik legmegbizha-
több munkásává lett. 6 a kérdéseket sohasem anyagi, hanem
mindiq eszmei _ értelernben fogta fel. Nemcsak hirdette az ídealiz-
must, hanem maga is ideálisan élt. Sohasem kereste azokat a helge-
ket, ahol pénzt lehet keresni, hanem rriindig a nevelésüquet, nem-
zetünk jobb nevelését iparkodott szolqálni. Igy történt azután, hogy
megbizták öt olyan rnunkákkal is, amelyek anyagiakkal kapcsolato-
.sak. Es a nemzetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszempontjaból rtagy szerencse. hogy éppen öt
kérték, mert rninden kérdést a nemzet egészséges fejlődese szem-
pontjaból ítélt meg. Eles szeme pedig nagyon világosan látta, hogy
mi válik a nemzet javára.

Nagyarányú rnunkássáqához nemcsak éles elme kellett, azaz
világos áttekintése annak, hogy rniben kell a nemzeti ügy előbbre-
vitelét keresnünk, hanem megvesztegethetetlen jellern is. Gylzng1e
jellern Quint József polcárt kiszamithatatlan kárt okozhatott volna

, nemzetének. Tegyük fel pl. a kérdést: mi lett volna, ha Quint
józsef érdekekért feláldozza az elveket? Mi lett volna, ha Ouint
József a csábításokkal szemben gyenge? M-i lett volna, ha véle-
ményét mellékszempontok befolyásolták volna? Bizonyára az, hogy
belőle sohasem lett volna Quint József. Éles elméje mallett nemze-
tének szcrctete és szilard jelleme tették lehetövé, hogy, a nép-
oktatásügy vezérévé vált.

Quint József önzetlen nernzetszeretete egészen az önteláldo-
zásiq fokozódott. A nemzeti ügyért feláldozta testi életét. Annyira
benne élt a nevelés kérdésében, hogy. önmagáról teljesen meg-
feledkezett, lénye egészen feloldódott a pedagógia problémáiban.
Szándékosan nem ment orvoshoz, csakhoqp el ne tiltsák a rnun-
kától, Anriyira életeleme volt a jobb nevelésért való munkálkodas,

. hogy enélkül az életet sem kivanta. Mindent világosan látó elméje
-csal{ egy ponton tévedett, t. i. abban, hogy ,testi erejét legyőzhe-
tetlennek tartotta. Azt hitte, ha kijelenti, nincsen ideje ahhoz, hogy
magát meqvízsqaltassa, akkor a betegség hajlandó várni addig,
.arniq erre a felesleges rnunkára ideje lesz.

Nemzetünkért sokan haltak hősi halált. Azt hiszem, Quint
Józsefet, aki olyan elszánt, heroikus küzdelrnet folytatott a jobb
nevelés érdekében, bátran számíthatjuk a nemzet nagy hősi ha-
lottjai közé, Aki annyira eggyé forrt nemzete jobb jövőj évei és
.oluan értékes gondolatokat terrnelt és adott tovább, és :akinek
a munkája nyomán oly sok szép Qiyümölcs fakadt, az a nemzet
halottjának tekintendő. Sajnos, ezt a nemzeti élet orqánumaín:
a napilapokban nem látjuk eléggé. Amíg olyan vezető emberekről,
akik csak a ranglétra természetes fokain keresztül kerültek fölfelé,
hasábokat írnak sokszor a lapok, addig: Quint Józsefről, aki egész
nemzedékeket hordott keblében, akinek a korszakalkotö munkás-
.sáqát a neveléstörténelem díszes helyen fogja megörökíteni, csak
na-g-yon röviden emlékeztek meg. I •

Mária Dorothea Eg-yesület ~anítónői Szakosztálya, amely. már
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sok szép eszmét valósitott meg, nemzeti missziót teljesítene, ha
arrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtörekednek. hogy necsak a fórumon lévö hangos embe~.
reket vegyék észre, hanem azokat is, akik csendben, de annál
intenzivebben dolgoznak a nemzet belső újjászületéseért. Ebből az.
általános meqállapításból most az a konkrét feladat alakulna ki, .

. hogy a Mária Dorothea Egyesület eg'yrészt támogassa a Tanító-
képzőintézeti Tanárok Egyesületét abban a gyüjtésben, amellgel.
Quint József ernléket méltó an meqörökiteni kivánja, másrészt pedig
törekedjék arra, hogy rninél többen szerézzék meg maguknak Quint
József szellemi termékeit, és itassák át lelküket azok idealizrnusával..
Lássuk tovább Quint szellemi világát!

Quint Józsefnek egyik emberi és nevelői jellemvonása az, hogy
mindenkiben kereste az értékeket. Ernbertársaíban, kolléqáiban, más.
munkatársaiban nem azt kereste elsősorban. ami bennök' fogyaté~
kosság, hanem azt, ami bennök érték. Ezt az értéket azáltal,
hogy észrevette, hogy meltánuolta, törekedett nagyra növeini s.
embertársa legföbb jellemvonásava tenni. Ily módon közvetve gyen-
gítette, servasztotta körnuezetenck hibáit. Ha ezzel szembeállítjuk
sok ember ama jellemvonását, hogy embertársaikban elsősorban a
fogyatékosságokat keresik, akkor még elesebben látjuk azt a nagy
haladási lehetőséget, amelget megnyithatna a Quint konstruktiv
szellemében dolgozó társadalom.

Azonban Ouint József nemcsak a felnőttekben kereste elsö-
sorban az értékeket, nemcsak egyes önfeláldozó orvosokban. taní-
tokban, tanárokban. kerházi ápolókban stb.vben kereste az érté-
keket, s ezzel azertekkereséssel - a nevelői célzat nélkül - is.
nevelte őket, hanem ugyanezt az eljárást alkalmazta az .ifjúsáqra
- - nevelői célzattal. Éles különbséget tett tanítványai jó cs rossz
tulajdonságai között. Ha olyan diák állott előtte, aki valami rossz
fát tett a tűzre, akkor azzal törekedett a diákot büntetni, de azért
magától el nem taszitani, hogy körülbelül a követkczöképen fejezte
ki magát: »Nern haragszom magára, csak a rossz tulajdonságaival
állole harcban.« Igy akart büntetni, de egyúttal reményt is kelteni
arra, hogy nem veszett el mindcn, hogy új életet lehet és kell is
kezdeni. Azt akarta, hogy a diák igy gondolkozzék; »Van ben-
nem valami jó is, ami a jó út követésének kiinduló pontja lehet.«

Ouint szellemében tegyünk kísérlctet arra nézve, hogy tanít-
vanuainkban elsősorban a jót keressük. Ezt a jót törekedjünk a
gyermek egész énjén uralkodóvá tenni. Bele kell a gl:]ermekbe
lehelnünk azt a hitet, hogy ö jó is lehet. Sőt bizonuos tekin-
tetben már is jó. Csak egyrészt ki kell terjesztenie ezt a jót, más-
részt állandóvá kell tennie. Mill:]en melegség hatna at a nevelőket
és a nevelendőket. ha az. értékek ilyen keresése válnék egyetemessé.
Hány tanulót lehetne megmenteni, ha a tanítót es tanárt - még
a hibákkal teli tanulókkal szemben is - az a gondolat hevitené,
hogy most szándékosan nem a hibákat fogom keresni, hanem azt,
rnicsoda jó is van ebben a gyermekben! Az a tanító és tanár,
aki ezzel a nevelői eljárással is megpróbálkozik, meglepődik azon
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a felfedezésén, hogy a nagyon rossznak vélt gyermekben sokkal
több az érték, rnint amennyiről eddig tudott. Elrejtett kincsek is
vannak a gyermekben, amelyek sokszor azért nem kerülnek íel-
színre, rnert senki sem keresi őket. Ouint József ezek keresésére
buzdít bennünket.

Quint József nagy, nemes lelkületet mutatja az is, hogy el-
ismerte a. nö rendkivüli értékét és nagy nevelői jelentőségét. Azt
állítja, hogy a nö subtilis lényéből állandóan új értékek áradnak.

, M.egállapítja, hogy az emberi gondolkodás évezrcdek folyamán kul-
túr át és kultuszt teremtett a nö köré. Szinte klasszikusnak mond-
ható az a megállapítása, hogy a nö, ha' nem is nagyobb, de
több, mint a férfi. A.•.nö közelebb áll az emberi eszmény teljességéhez,
ez teszi kiváltképen alkalmassá arra, hogy nevelő legyen.

Abból a tényből, hogy a nőt magasabban látta, mint a
férfit, kövctkezik az a pedagógiai meggyőződése, hogy nem fiús
leányokat, hanem nőies lányokat kell neveini. A nőről táplált gon-
dolatmenete szellemében a nőies lányokban van több érték. Az
ö lelfogása szarint a nőies lányok inkabb jelentenek nemzctquara-
podást, mint a fiús lcanuok.

Az a tisztelet, amellyel Quint József a nőt körülveszi, ki-
tűnile abból is, hogy a családi nevelést, és ebben az anya munkáját
milyen nagyra becsüli. AztzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkrvánja, hogy a tanítók, tanárok ta-
núljanak módszcrt azoktól a szülöktöl, akik jól nevelik 9yermekiei-
ket. Azt mondja a győri tanfolyamon: »Fiqueljűk meg tehát, hogyan
bánik az anua gyermekével, hoqjjan tanítja beszcdre.« (13. lap.]

Sok más tekintetben, dc a családi nevelés vonatkozásában, is a
magyar Pcstalozzit kell Quint Józsefben tisztelnünk. Valamint Pes-
talozzi pedagógiájában Gertrud által jobbá tett családból indúl
ki a társadalmi regeneráció, hasonlóképen keresi Ouint József a
családi nevelésben azokat a nevelői jellemvonásakat, amelyeket II

hivatásos nevelőknek el kell sajátitaniok, hogy a nemzet újjászüle-
tését elökészithessek. Az iskolának egyik legnagyobb fogyatékos-
sáqát: a rnesterkélt hangot, az úgynevezett iskolaszaqot, a családi
élet természetes hangjával, természetes megnyilatkozásaival akarta
orvosoIni. Azt kivánja, tlOgy a gyermek az iskolában ne mcsterkelt
.nuelven, ne éneklő, iskolás hangon beszéljen, hanem a családi 'élet'
természetes érintkezesi nyelvén, természetes beszélgetési hangján
mondja el rnindazt, amit tapasztalt, gondol és érez. .Ouint József
azt kivanja, hogy a tanítókrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés tanárok a jó szűlök nevelési rnód-
szerét lessék el és ezt alkalmazzak az iskolában. Úgy érzem, e
gondolat meqvalósítasával egy csapással meg lehetne szüntetni az
iskolai ,élet ridegségét, a családnak és iskolának sokszor kedvezőtlen
viszonyát. [obb tanácsot nem adhatunk tanítónak és tanárnak, hogy
az adott nevelési esetet úgy intézze el, míntha , a tanítvanu apja
vagu anyja. volna. I I

Quint József nem győzi eléggé hirdetni a csalá ji élet rneleq-
-séqének ,rendkivüli hatását a gyermek fejlődésére. A családi élet
melegségében, amelynek a fő élesztője a feleség, az anya, látja
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nemcsak az első, hanem a legfőbb nevelési tényezőt. A. családi
élet szerétetet semmi sem pótolhatja.

Ouint József nemcsak a nőkben tisztelte az érzelmi élet gazdag-
ságát és nemcsak hirdette a szerétet fontossápat a nevelésben,
hanem maga is árasztotta a lelki melegséget. Egész lényének az
alapja a szerétet. Ez az alapja (ima pedagógiai felfogásának, amely
az érzelmi élet erősebb felkarolasára irányul. Vannak, akik Quint
Józsefet hideg, sőt rideg embernek tartották. Ezzel szemben azt
kell mondanom, hogy rnindazok, akik Quint József életét igazán
közelről szernlclhctték, akiknek alkalrnuk volt Ouint Józsefnek lelki
világába beletekinteniök, lathattak. érezhettek. hogy komolysága
mcllett mélyen érző sziv lüktet benne. Miért gondolták mégis 'egy'e-
sek, hogy hideg, talán rideg ember? Esetleg azért, rnert nem az
igéret, hanemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8' tett embere volt. Keveset igért és sokat cselekedett.
Altalában kevesebbet igért, mint amennuinek a meqvalósitása va-
Iószinü volt. Akárhányszor meqtörtént, hogy valaki kert tőle va-
lamit, ő meghallgatta a kerest cs azt rnondta: »Majd rncqlátjuk.«
Miután ez a szűksz avúsaq határozott kornolusáqqa! párosult, a
kérelmező sokszor elutasítását látta (l, válaszban. Quint József pedig
8Z ilyen általanos igéret után kornoluan hozzáfogott ahhoz, hogy
a kérelem teljesítése ügyében közremüködjck. Akarhánuszor ismé-
telten jart el a kérdéses dologban anelkűl, hogy az illető erről tu-
domást szerzctt volna. A mi társadalmi életűnknek az az alaphan-
qulata, hogy sok szerétetet velnek érezni akkor, amikor valaki
mosolygós arccal sokat ig2r. Az aztán nem is olyan nagy baj, ha
igéreteit nem veszi tulságosan kornoluan és nem is jár a dolog
után. Enöl egy ujabb kedves mosollyal el lehetne teríteni a fi-
gyelmet. Voltak, akik azért tartották ridcqnek, mert senki !ked-
véért nem volt hajlandó az igazságtól eltérni. Hárujszor fordulnak
emberek hozzánk olyan kérésekkel, amelyek csak szabályok, ren-
deletek sérelmevel teljeslthetök. Ouint József ilyenkor a határozott
tagadás álláspontjára helyezkedett. Ezt az igazságérzetet aztán
ridegségnek mondották. Hogy itt fogalomzavarról van szó, az nyil-
vánvaló. Quint József mindent nemzete szemüvegén at nézett. Ami-
ben nemzete szempontjaból értékes ügyet látott, azt rnindenere-
jével támogatta, s akik ilyen ügyet képviseltek, azok bizonyára
érczték is tetteiben megnyilatkozó szeretetét. Quint József szere-
tetét érezték mindazok, akiknek alkalrnuk volt nemes lelkűletet
közelebbröl rneqismerníök, igy elsosorban kartarsai. pedagógiai fegy-
vertarsai. 'intézete ifjúsága, a gyermekek stb.

Ouint József emberszerető voltára mutat az a tény is, hogy
az emberek hibáival szemben elnéző, gyengeségeinl szemben tü-

relmes volt. Ö, aki annyi szellemi erővel, annyi erkölcsi szilárd-
sággal rendelkezett," bizonyos bölcseséggel szemlelte a minden-
napi élet hibáit és gyengeségeit.

Fontosnak tartom annak a meqállapitását, hogy Quint [ó-
zsefet még szigoruságában is a szerétet vezérelte. Ennek igaz
voltát legjobban átlát juk akkor, ha azt kérdezzük, vajjon az apátedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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.es az anyát nem a szerétet vezeti-e oda, hogy 'gyermekéhez riéha

.sziqorú legyen? Ez az apai szeretet beszélt Quint józsef lelkéből,
.arnikor növendékeihez sziqorú' volt. Magam is mély meggyőződéssel
'vallom, hogy a lágy engedékenység sokszor ellentétben áll az
igazi, az okos szaretettél. Ha a 'gyermek rossz útra készül, akkor a
puha engedékenység eredménye az. hogy a gyermel< valóban rá-
lép arra 'a rossz útra. Szeretetünk ilyenkor azt kivánja, ho'gy,
határozott kézzel megragadjuk a gyermeket és a helyes útra te-
reljük. Ilyen esetekben a szigorúság szeretetet, az 'elnézés pedig
:szeretetlenséget jelent.

Szeretetét természetszerüleg legjobban érczhettek azok, akik leg-
közelebb állottak hozzá: a családja. Hogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszűleit szeretö gyer-
mek volt, azt igazolja az a tény, hogy öreg szülcit magához vette
és nagy tiszteletben részesítette. Bár szédületes volt az 'elfoglalt-
sáqa, mindig tudott magának annyi időt szakítani, hogy szüleít,
utóbb már csak édes anyját, naponta nehanuszor felkeresse a
szebejaban. Felesége édes anyját is igazi fiúi gyengédséggel vette
körűl. Hoqu áldott lelkületü élettársa iránt milpcn szerétet élt a
.szivébcn, arra azokból a' szavakból is következtethetünk, amelye-
ket elte utolsó napjainak egyiken így mondott: »Milyen szepen
rendezte el a jó lsten azt, hogy a férfi és a nő ig!:j összetartozik.
A férfi a nő szcrnén keresztül sok mindcnt másként lát, sok rnin-
dent szebben lát.« Amit azután még rnondott, az belső természetű,
lényege az, hogy élettársa szemán keresztül látja ilyen szépnek a
világot.

Quint József nemcsak a nönevelesre forditott nagy qondot,
hanem egész pedaqóqiája nagyon közel állt ahhoz a neveléshez.
arnelunek rnüvelcse elsosorban' a női lélek sajátja. Erös harcot foly-
tat azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin/elle/dua lizmus ellen. Az értelem túlságos felkarolása he-
Iuctt az érzelmi élethez való fordulást kivánja. Csak az állandó,
amit érzelmekkel tudunk magunkban rncqerősiteni. Az értelmi élet
jelenségei felületesek. röpködő természetüzk. Ezeket érzelmekkel
kell énünkhöz jobban hozzákapcsolní. Ezt tette akkor, amikor a
9!:jermekek részére a tanítást kellemesebbé, kedvesabbé akarta tenni,
amikor nem a tantárgyat. hanem a gyermeket hcluezte rnunkája
középpontjába. Ezt a szellemet kövcti akkor, amikor a tanítasban
'nemcsak arra törekszik, hogy tanitvanuaí valamit tudjanak el-
mondani, hanem arra is, hogy a szivüket megmozgassa. Mi sok-
szor olyan eszmekörben élünk, hogy azt hisszük, valamely taní-
tásnak csak akkor van értéke, ha látható. rneqérthetö ú] képze-
tek szerzéséveI végződött az óra. Ha i1l:)en új ismeretek nem bon-
takeznak ki, akkor hajlandók vagyun':< azt mondaní, hogy a ta-
nítas eredménytelen, pedig lehet, - s erre Ouint józsef erőteljesen
rámutatott, - hogy a tanítas olyan érzelmeket keltett és olyan
.akarásokat inditott meg, hogy ezek értéke sokszorosan felülmúlja
a puszta ismeretek értékét. Quint józsef nagyon jól látta, hogy a
rideg ismeret sokszor holt töke, amelynek akárhányszor az a sorsa.
hog!:) feledésbe rnerüljön, míq a felkeltett érzelern és a megindított
akarat élö valósáq. Amig az ismeret sokszor kirnerül a szavak-

, .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ban, addig az érzelem és akarat tettek forrása. Quint József az
egészséges tettek világát akarta megnyitni. Ö maga is nem a sza-
vak, hanem a' tettek embere volt. önmagát adta, amikor az érzelmi
és akarati világ Ielkarolásával tettekre buzdított.

Quint józsef a vallásos élet ápolásában, a vallas nagy jelen- .
tőségének hirdetésével is közel 'álltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII női lélekhez. Ez nem azt
jelenti, hogy a férfiak nem volnának vallásosak, hanem csak azt,
hogy a nők átlagban vallásosabbak. Paradoxonnak tetszik, dc
azt hiszem, nem járok mcssze az igazságtól, amikor azt mondorn,
hogy sok férfit értchni vilaqossáqa megakadályoz abban, h09!:l a
végtelenbe lásson. Sok férfit a vélt értelmessége egyenesen rövid-
látóvá tesz. Nem látja meg a rnindenzket összetartó legfőbb Erőt.
Quint lózsef szellemi világa meglátta, átérezte a míndenséq egysé~
ges Alkotóját. A népiskolai tanterv készítésében döntő irányító
ténuczö volt Quínt József. E tanterv határozottan kifejezi a val-
lásos nevelés szükscqesseqét.

mielőtt rneqernlekezcscm befejező gondolatára áttérnék, ki kell
jelentenem, hogy meqemlekczéscm kerantsem teljes. Quint József
szellemi világa olyan gazdag, hogy azt ilyen rövid megemlékezés
keretében nem lehet kirncriteni. Itt elsősorcan Quint Jézsef szel-
lemi világából azokat a gondolatokat, mcqnuílatkozasokat akar-
tam érinteni, amelyek a J\:'\.ária Dorothea Egyesület munkássá-
qával kapcsolatosak, A Iehér fényt a prizma a szivárvanp szi-
neire, nagyjában hét sávra bontja. Ha Ouintröl hét ilyenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg-
emlékezest hallgatunk meg, (még csak a másodiknal tartok) akkor
már tisztább lehet a róla való képünk, de teljes akkor sem lesz.
1\'\.ég tökéletesebben áll majd előttünk Ouint József szellemi élete,
ha ilyen megemlékezéseken kivűl elolvassuk összes írásait. De a
maga teljességében még akkor sem fogjuk öt megismerni, rnert
halálával nagyon sok le nem írt gondolat, terv örökre elveszett.

Ouint józsef szavai szerint:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» P c z ünnepélyek általában két-
lelek: Oluanok, rnelqekcn mcq kell magyaráznunk, 110gy kit míert
űnncpelünk és olyanok, rneluekcn azt rnondhatjuk az ünnepelt-
nek hogy rni mindig szerettűnk es sokszor rád gondolunk, rnost
pedig eljöttünk, hogy megköszönjük mindazt a jót, amit adtál
nekünk!« Ha Ouint József szavait alkalmazzuk a mai mcqemlé-

kczésrc, akkor azt kell mondanunk, számunkra felesleges annak!
a magyarázata, hogy miert tartjuk ezt a megemlékezést. Eljöttünk

hogy elmondhassuk: szeretiük az eszmeidet. azokkal meg jobban
teliteni akarjuk lelkünket, hogy helyetted rni sugározhassuk ezeket
tovább. De köszönctet is akarunk mondani. Köszönjuk az esz-
méidben rejlő hitet, köszönjük a lelki vilagodban rejlő neveiöi
reményt, köszönjük azt a szeretetet, hogy megmutattad a neve-
lésben a feltámadás útját. De nemcsak szeval akarjuk Neked,
Quint József! megköszönni azt a szellemi kincset, amelyet ránk
hagytál, hanem tettel is. Ez a tettünk jövő munkánk szellemé-
ben fog kifejezésre jutni, amelyre most ünnepélyes fogadalmat
teszünk. Quint József! ünnepélyesen fogadjuk, hogy hazaszeréte-
tünk fokmérőjet abban fogjuk látni, mennyire követjük eszrnéidet!
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Quint József élete.

Quint József 1882. április hó 28~án született a torontálmegycizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.Zsomboluán. Az elemi iskolát s a polgári iskolát szülőföldjén
·végezte. '1901 -bcn Kiskúnfélegyházán tanítói oklevelet szcrzett. 1904~

. ben ft budapesti Pedagógiumon a rnennuiseqtan és természettudo-
mányi tárgyakból polgári iskolai tanári oklevelet szerzett, majd mint
tanitóképzö-ntézeti tanárjelölt az egyetemre iratkozottedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e . Eque-
terni tanulmányai alatt a természetrajz és kémia mellett különösen
embertani, bonctani, szövcttani, fejlődéstani, élettani cs lélektani
ismereteit gyarapította. l\'\.int polgáriiskolai s később rnint tanító-
képzö-íntézeti tanárjelölt. büszkesége volt a' budapesti Pcdaqóqiurn-
nak. Mint tanárjelölt. egyik biolóqiai munkájával (A Budapest rnel-
letti Római fürdő Baeilláriái] az egyetemen pályadíjat nyert és
ugyanezért a munkájáert 1908-ban a Kir. Magy. Termeszettud.
Társulat a Schilberszku-fclc »Milleniumi jutalorndíje-jal tűntette
ki, rnelu díjat csak 3 évenként adták kí az azalatt beérkezett lcq-
jobb növénytani dolqozatért, D e már Kískúnfélegyházán Il. éves
tanítójelölt koraban is nagy diadala volt, hogy »A Kun-Félcqq-
háza körnuékén termő mérges virágos növények leirása tekintettel
arra, hogy a tanító mit tehet ezek ismertetése és írtása céljából«
c. pályadíjat nyert dolqozata a »Félequház! Híradoc-ban isrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg-
jelent (1899. jún. 25., júl. 2. és júl. 16.-i számban).

Mikor a tanitókepzö-ntézeti tanári oklevelet megszerezte, nyom~
ban a budapesti 1. ker.' tanitóképzö-intézethez nevezték ki tanárnak,
hol kezdetben a gyakorlóiskoláJan tanított, majd a neveléstudo-
mányi tárgyak tanítását vetteát. 1907 -bcn tornatanári képesi-
test szerzett s egy ideig a neveléstudományok mellett a testqua-
korlást és a játékot is tanította. A fiatal tanár rendkivüli tehet-
.ségét csakhamar észrevették s 1915-ben a vallas- cs rközoktatásűqqi
rninisztériurnba rendelték, hol a minisztcriurn pedagógiai osztálqa-
ban teljesitett szelqalatot s a tanügyi reformbizottság tagja volt.
Alig egy éves minisztériumi szolqálat után, 34 éves koráhan, a
budapesti I. k e r . áll. tanítóképzőintézet igazgatójává, d e ug'yan~
akkor a minisztérium népoktatásügyi pedagógiai (VII. B.) osztá-
luának állandó külsö előadójava is kinevezték. Buzgó szolqálatainaíc
elismeréseü! őfelsége 1917. aug. 25.-én a II. oszt. polgári hadi
érdemkereszt adományozásával tűntette ki. Halála előtt három hét-
tel a főigazgatói cimet kapta' s a tanitóképzö-intézctek Iöiqazqató-
sáqán főigazgatói rnunkakör ellátásával bízták meg. A Testneve-
lesi Főiskolanak megalakulása óta előadó tanára volt.

1908. óta többször tett külföldi tanúlmánuútakat shalIgatott
pedagógiai tanfolyamokat. Résztvett a jénai pedagógiai ·nyári kur-
zuson, Több hetet töltött Meumannés Wundt laboratóriumában.
1\ vallas- és közoktatasüqgi miniszter kiküldte a breslaui pedagó-
giai, a berlini pszicholóqiai, a helsinkíi I. és tallini Il, finn-ugor
pedagógiai konqresszusokra. Többízben tett tanulmányútat.. 1\usztriá .•
ban" Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Svájcban és
.Francíaorszaqban. I
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A szaklapokban megjelent örökbecsű cikkein kivűl a követ-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kczö munkái jelentek meg: Természetrajz az elemi népiskolák.
VedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-V I . osztálya számára (Baló Józseffel); Kalauz a természet-
rajz tanításához (Baló Józseffel). Testtan és Élettan a tanító-
képző-intézetek számára. Egészségtan a tanítóképző-intéze--
tek ' számára. (Ialoveczku Péterrel). A testgyakorlás tanítása
(Krnetukó Jánossal). A Magyar Gyermek Olvasókönuvei, öt
kötet (Drozdu Gyulával). Tanmenetés rnintatanitások a Magylar
Gyermek Olvasókönyv eihez (Drozdu Gyulával). A beszéd- és érte-
lerngyakorlatok tanításának vezérkönyve, a népiskola I. osztálua-
ban (Drozdy Gyulával). A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításá-
nak vezérkönyve a népiskola ll. osztályában (Drozdij Gyulával).
A természeti és gazdasági ismeretek tanítása a népiskola lII-IV ..
osztályában (Stelly Gezával és Stolmár Lászlóval). Kőrösi Hen-
rikkel 'szerkesztctte az Egységes Vezérkönuveket. Utolsó rnunkája:
Az olvasás és Írás könuvc, felnőttek számára, rneluet Drozdjj
Gyulával írt a Népművelés Könyveinek sorozatában. Ezt a mun-
káját már csak kefelevonatban láthatta. Végleges nyomásán éppen.
halálának napján dolgoztak az Egyetemi Nyomda gépei.

Emlékezés Quint ] ózseíre
az intézet fennállásának 60. évfordulóján.

Ir t a : Sztankó Béla.

Korán elhunyt naquérdcmű barátom, ki az 1927. évi Értesítő-
ben ez intézet reqelöjéve avattal. megbocsájtasz nekem, ha sok:
más érdemeid felsorolását mellözve, csupán igazgatói rnűködésed-
ról s az ezzel szerosabban összefüggő tevekenuséqcdröl szólok s
megpróbálom működésedet íntczetünk 60 éves életének távlataból
tekintve egy-két szeval méltatni - krónikáshcz illően, mint aki-
nek meqadatott, homJ e hosszú időből majdnem egy félszázadorr
át fig!:Jelhesse meg az intézet életét s mint aki látta, hogy ez
intézet es a te lelked bansöleq összeforrottak, egymásra kölcsönö-
sen és üdvösen hatottak.

*
Intézetünk működésének rövid néghl évig (1869-1873.) tartott

első kerszakat arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAme g a la k.nl á s verejtékes göröngytörése töltötte'
be. Az ú] intézmény életének kis patakja szírtröl-szírtre vágódva,
szeszéluescn bukdácsolva. zúgva és zajongva kereste a medrét
s homl ezt a nyugodt medret nem egyhamar talalta meg, annak
az első szervezkcdés e l · i tornyosuló, ma már eqészen bernohosult:
s éppen ezér t csak kevesek által ismert akadályok voltak az o'cai.

*
Új kerszakot nyitott meg az intézet életében Gyertytánffy

István - a magyar pedagógusoknak ma is élő Nesztóra - aki
a népnevelés és tanitóképzcs klasszikus földjén, Svájcban szerzetu
gazdag tapasztalatait s naquszerű clhivatottsáqát hozta maqaval.

A hatalmas a lhot á sok hor sza ká na k nevezhetnők az 1873-

1898-ig terjedő éveket.
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Az első kerszakból örökséqképp maradt zihlt állapotokat nagy
méretíí fejlődés váltotta fel.

Az elemi tanitóképző televény talajából kisarjadt s dús lom-
bozatú fává erösbödött a polgári iskolai tanárképző; életbe lépett (a
hazai képzőkben itt először) a tanítónevelés fontos tényezője, az
internátus; először ez az intézet alakul át négy évfoluamúvá: itt
készülnek a tanítóképző-intézetek tantervei. azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAintézet különbözö
kiállitasokon nagy sikerrel rnutat]a be müködésének eredményeit;
felépül a Pcdaqóqium' díszes palotája, hol szcrves egység'et alkotva,
egymáshoz fűződnek az összes népoktatási intézmények, rneluek-
nek legfelsőbb tagozata a tanítóképző-intézeti tanárképző; ezt az
egész szervezetet eg'ységes vérkeringés hatja es futja át. Az intézet

'ad helyet az Orsz. Tanszerrnuzeumnak, az intézet öleli rnaqához
az Orsz. tanítói árvaházat.

Ezen kiterjeszkedés mellett az intézet belső munkáia is mind ,
intenzivebbe válik.

Kialakul a tanítóképző-intézetek sajátos rnódszere és peda-
gógiai irányzata, mely a tanítóképzők első könyveinek a meg-
írásához is indítékot ad.

A magyar nemzeti népoktatás útját egyengetik az innen ki-
került népiskolai könyvek, rnelqek a rnaquar nép faji értékeit di-
daktikai értékekke alakítjá; át s a Néptanítók Lapja által Iejlesz-
főleg es orszáqosan hat az intezet -- elsősorban éppen iqazqetója
útján - az egész rnaquar népoktatásra.

*
Ezt a második kerszakot (1899-1916.) azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá ta luluiledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá s , átszer-

vezés kerszaka váltja fel.
Életképes sarjak önállósáqra törekszenek s ha az önálló élet

feltételei mcqvannak, az összekapcsolt intézmények! saját, önálló
életet akarnak élni.

Gyertyé':,offy István nyugalomba vonultaval az új igazgató, dr.
Kiss Aron előtt e feltételek megteremtése állott Ieladatkent: már
az ö igazgatósága idejében meg is indult az elemi és polgári
iskolai képzőnek elkülönitésí s önállósitasi folyamata, s ez tel-
jesen végbe megy dr. Baló József igazgatósága idején.

Új remények, új perspektívák, új küzdelmek jellernzik ez át-
meneti kerszakot.

E sorok írója sokszor volt tanúja annak, miként vett új meg
új lendületet (olykor nilkent lohadt) a két intézet önallósáqahoz
fűzött bizodalom az iqazqatók lelkében és tanúja volt annak az
~ldozatos íaradozasnak, mellyel Kiss Aron és Baló József lelkük
egész hevével, teljes energiájjukl<al létre hozták: 'ez azt önallósítást.

A polgári iskolai tanárképző rneqmaradt a régi helyén, övé,
lett az egész Pedag.ogium épülete s az elemi tanítóképző 1911-ben
bevonulhatott új otthonába.
, Baló Józsefre várt az új épület berendezése s ö ezt a leg-
nagyobb szeretettel, s . a Ie-gnagyobb energiával hajtotta véqre.,
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E kerszak kétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkepviselöjébcn ú] fundamentumole lerakolt kell
tisztelnünk és becsülnünk.

Am alig ért véget az új alapon az új berendezkedés: rneq-
dördültek az ,ágyúk, jött a nag'y világ:égés.

Bár mindannyiónknak a lelkét betöltötte az a vágy, hogy
a fegyverzörej közben se némuljanak el a rnuzsák' (s cqészen .nem
is hallgattak el), de hangjukat fátyolossá, szcrnük fényét bágyadttá,
mozdulataikat Iáradtakka, köntösüket tépetté tették a nehéz idők.

*
Még zengett azedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé g , m é g rcnqett a föld, mikor Baló J. nyu-

galomba lepte után Quint József hivatott el az intézet élére. (1916.)
A vihar vad rombolása adta a kisérő zenét az ő intrói-

tusahoz. .
És jöttek m é g nehezebb idők, amikor a nemzet alkotmányá-

nak bástqáit kezdtek ostromolni és megingattak a rnultak intéz-,
ménueinek falai is.

'És ö - olqkor meg-megremegve-' de mindig hittel és
bizalommal és szilárdan állt őrhelyén s Így álltunk mi is mellé
és mellette.

6h, hánuszor sírt fel bennünk vele együtt a méluscqas aggo-
dalom martir-vérrel megszentelt intézetünk sorsa felett s mil!] ré-
vedezve tekintettünk a jövőbal

Sohasem feledem el azt az 1919. évi évzáró ünnepélyt, melyen
hatalmas beszéde alapgondolatát Dickensuck eg!]ik karácsonui tör-
ténetébő! - kedves, közös olvasrnánuunkból -- vevé: szólván a
rnultakre való visszaemlékezés hatalmas erkölcsi erejéről s rnikor
a beszéd után ifjaink elenekették azt az ártatlan kis dalt:

Szeresd a gyermeket. a gyermeJ{ gyengerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW,

Fogd meg a rom boló viharnak ostorát,
Ne csapkodja vadúl azt a kis zsönge fát -,

akkor mindenki érezte minden szónak, rninderr hangnak az igazi
értelmét. I

Es jött a béke. Fájdalom, szimbólurnként nekünk nem olaj-
ágat hozott, - rnelu balzsamot igér, hanem tövises galyat, melq
vért serkeazt.

Es lassankint mégis megindult a munka az ö vezetése alatt,
az intézet megifjúlt, derék tanárkarának önfeláldozó rnunkájától
támogatva.

Csakhamar örömmel és büszkeséggel láttuk, hogy ebből az
együttes es harmonikus működésböl, »akizajlott búielhókön« szép
szivarvanu kezd kibontakozni,

A közviszonqok által összekuszált helyzetet új fejlődés vál-.
totta fel.

A régi hagyományok felelevenedtek; a hagyományokat át-
itatja a modern haladás szelleme.

Ouint József széleskörű tudással, nagy megfigyelőképességg'el
felszerelve, sokszor és sokiránuban külföldi útra megy s ott szer-
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- .zett tapasztalataitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>8 magyar viszonyokhoz alkalmazottan ae egész
'vonalon ertékesiti. úgy láttuk: a belső kiépités, a lelki beren-
-dezés új kerszaka jött el. Eleven, lüktető élet indul meg. A tanítás
.anuaqanak új kiválasztása kezdődik, új rnódszerek jegecesednek s
'emellett a népiskolai és tanitóképzö-intézeti nevelés eszméje is
centrális !gondolattá érlelődik. Agyakorló isklolaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk é t osztatúvá fej-
lődik, mely újszerű, sajátos berendezéssel a didaktiklaikiképzést
nagy sikerrel vég'zi. Az intézetnek - első sorban igazgatója ,által
- nagy szerepe van a népiskolai és tanitóképzö-intezetí tantervek
é s rnetodikai utasítások megalkotásában. Evről-cvre sok tanto-
luam kel életre az intézettel kapcsolatosan. melyeken részint az
intézet kebelében, részint azon kivül müködő kiváló tanárok végzik
ft továbbképzés rnunkáját. A kiállítások régi nagy sikerei íel-
újulnak, A népmívelési előadássorozatok az intézet társadalmi ha-
tását fokozzák.

A mcqvaltozott viszonyok új eszmekörének s az ujabb me-
'todikai vivmanuoknak meqvilaqítására és terjesztésére '- naqu-
részt az igazgató közremüködese avagy irányítása rnellett -- a
kézi- és vezerkönuveknek egész sorozata jelenikrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg.

A Néptanítók Lapjával ismét új kapcsolat letesül: az intézet
igazgatójára bizatván a mintaszerű gyakorlati tanítások s az új
tanterv végrehajtása érdekében létesített rovat v-ezetése.

A tanítóképző-intézeti tanárjelöltek kollégiuma az intézetben
nyer elhelyezést, s ezzel a népiskola,a tanítóképző s ez utóbbi-

. nak tarrárképzöje új, összeíüqqö lancolatta fonódik;
Az intézet az ,9 közvetlen munkájának nag,y intenzitasa rnel-

lett hatalmas extenzitást ér el s épp ezért országos hatása is újra
érezhetővé válik. .

Ha ennek a kerszaknak vezető qondolatat keresem, talán
nem tévedek, ha azt a hagyományokhoz való hűségles raqaszko-
dasban s a modern haladás felé való törekvésben vélem meg-
találhatónak.

Ez a két nagy érzéle volt meg Ouint Józsefben, .párosulva
nagy tudással, nemes érzéssel, lohadatlan energiával. .

Es ha íntézetünk életének e negyedik - egy decenniurnra
terjedő - kerszakat akarnarn névvel megjelölni, úgy gondolom,
a~t legtalálóbban a megűjhod á s kerszakanak nevezhetném.

" * I
Ez a korszak az ö nevéhez fűződik, legyen ez' a név ,á,ldott

.miközöttűnkl

*
És Isten áldása legyen rnindenkoron a 'jövőben is e 60 éves

multú szép intézetént
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II.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az iskolai év története.

1. Általános jellemzés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ft 60. iskolai évet szeptember hó 4.-én kezdtük meg és június:
hó 9.-én zártuk be. A lefolyt iskolai év fontosabb eseményei:

Ft mult nyár folyamán intézetünkben két továbbképző tan-
foluarn volt. Az egyik egyhetes, a g2jakorló iskolai tanítók részére,
a másik, kéthetes testnevelési tanfolyam, az elemi iskolai tanítók
részére.

Intézctünkben nyert elhelyezést az »Apponyi Kolleqiurn«, mcrt,
a Polgáriiskolai Tanárképző Főiskolát Szegedre helueztek. Ft Kollé-
gium vezetésével az intézet igazgatója bizatott meg.

Budapest-Székesfőváros Iskolankivülí Népművelési Bizottsaqa.
intezetűnkben a nagyközönség részére 1928. okt. hó 1.-től 1929.
évi május hó 6.-ig kéthetenként nyilvános ismeretterjesztő előadást
rendezett, melyen növendékcink szavalatokkal és énekkárukkalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-

ködtek közre.
Horvag Ede nu. c. tan. kép. igazgató felesége elhunqta alkal-

mából »Néhaí Horveu Edéné kirándulásí alap« címen 2000 pen-
gős alapítványtrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtett, azzal a céllal, hogy kamataiból a szegény-
sorsú növendékek részére a kirándulasokon való részvételt lehe-
töve tegye.

Tánctanfolyamot nyitottunk heti két eraban növendékcink ré-
szére, amelyet jól sikerült táncvizsga zárt be.

A tanári testületben a követkzzö változások történtek:
Arpassp Gyula tanárjelölt nevelő tanulmányainak folytatására

Szegedre távozott. Kedves, rokonszenves egyéniségével rníndnuá-
junk becsüleset megnyerte.

A VKM. intézetünkhöz helyezte Lux Gyula, Szelényi Dezső és
Prochaska Ferenc dr. tanárokat.

A VKM. Drexler István állami polg. isk. tanárt nevelöl szolqá-
.attétclre osztotta be intézetünkhöz. I

. Éber Rezső tanár betegsége miatt .három havi szabadságot
kapott. Heluettesitésére Frigyes Béla tanár osztatott be.

Lépesne. Baur Irénguak. isk. kézimunkatanítónó szabadságot
nyert, helyettesítéséveI Drozdy Marianna fővárosi tanítónó biza-
tott meg.
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Intézetünkben egyes órákon a következö vendégek hospitáltakr
Bajczq .edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN l. . Nechtildis, .a soproni rk. tanítönökápzöintézet.ped..

tanára .. Farkas M. Magdolna, a debreceni tanitónöképzöintézet.
ped, tanára. Tóth Lajos, a debreceni rk. tanítóképzőintézetrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzene~·
tanára és dr. Papp Ferenc, a debreceni ref. tanítónöképzöíntezet
igazgatója. Fodor Ferenc egyetemi! tanár, az O. K. T. meqbízá-
sából a földrajz tanítasát fig!:)e1te Imeg.

Örvendetes, hogy az új népiskolai tanterv életbeléptetese óta
ooakorIóiskolánk munkája iránt állandó az érdeklödés. Mint az
elmult években, úgy ebben is, tanítóképzőintézetek felsőbb é v - - ·

folyamai, igazgatói, tanárai és gyakorlóiskolai tanítói, több vidéki
és fŐ\l.árosi tanító hosszabb-rövidebb időt töltött gyakorlójskoláink~·
ban. 'Ebben az évben a következö vendégek hospitaltak. A. kis-
kunfélegyházi rk. tanitónőképzóintézet V . éves növendékei Balq
M. IIdefonsa igazgatónő é s több nővér vezetésével. A.z esztergomi
rk. tanítönöképzöintezet V. éves' növendékei Naidlcr Robert pápai
kamarás, intézeti igazgató és több nővér vezetésével. A.z esztcr-
gomi kir. kath. tanítóképzőintézet IV . éves növendékei Bartal Ala-
jos igazgató és Szkalka Lajos tanár vezetésével. Dr. Pap Ferenc,
a debreceni ref. tanítóképzőintézet igazgatója. Kárpáti I\:.árol!:), a
vakok intézetének tanára. Dr. Loczka A.lajos és Gomásil Nitto
torinói tanítóképzőintézeti tanár. Jónás M. Hedvig, a szegedi, r.
kath. tanítónóképzöíntézet tanára, Horváth M. A.ncilla, Papp M.
Robert, a kiskunfélegyházi rk. tanítónöképzöíntézet tanárai. M_
Laetitia és M. Caecilia nővérek, az esztergomi rk. tanltónöképzö-
intezetból. Szücs János ref. tanitóképzöintézeti tanár Debrecenből.
A pesthidegkúti áll. iskola tantestülete és Mészáros Jánosné! áll.
tanítönö több ízben. Fodor Ferenc egyetemi tanár, az O. K. T.
kiküldötte a földrajztanítást figyelte meg gyakorlóiskolánkban.

Halottaink: Quint J ózsef, c. főigazgató, április hó 26~án~
este fél 9 órakor elhunyt. Temetése 1929 április ho 28~án l/24
órakor a _farkasréti temető nag'y halottesházából történt.

A. temetésen a gyászoló családon és rokonságon kívül jelen
voltak: a tanári testület es az ifjúság, a magyar tanügyi világ
kiválósaqai, a testvérintézetek tanári testületének é s növendékeinek
képviselői, a megboldogultnak . volt tanítványai és tisztelői nagy'
számban.

, A.z intézet énekkarának a »Mért oly borus« kezdetu gyász~
éneke után a temetési szertartást ZelIiger Vilmos dr. apátplébános
celebralta, a szertartásos énekeket a kantorjelöltek énekelték. Ez-
után a búcsúbeszédek következtek. Kornis Gyula dr. állarntitkár
a vallas- és közoktatásűqgi mínísztériurn, a Közoktatásügyi Ta-
nács és a Magyar Pedagógiai Társaság nevében, Deménu Károlyr
ny. államtitkár az Orsz. Testnevelési Tanács, Körösi Henrik, a
Néptanítók Lapja, Szukováthg Imre dr. a Testnevelési Főiskola.
az Ifjúsági Vöröskereszt és az Országos Cserkészszövetség, Frank
Antal dr. a tanári testületünk, Molnár Oszkár II Tanítöképzö-
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intezetek főigazgatósága, Rákos István a Tanítóegyesületek Orsz.
Szövetsége es a harmadik Tanügyi Kongresszus véqrehajtóbizott-
.saqa, Párvu Endre a Tanítóképzőintézeti Tanárok Orsz. Egye~
sülete nevében mondtak búcsúbeszédet. A sírnál pedig Gruber
Lászlo az intézet növendékei, Cser János az Apponyi KollégJum,
Molnár János a volt tanítványokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAes a budapestí, Tanitókcpzö-

intézeti Iskolatársak Szövetsége nevében búcsúztak. Az intézet nö-
vendékeinek '9yászéneke fejezte be a szomorú szertartást.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ka r ta lill Ká roly, intézetünkhöz irodai szolqálatra beosztott
taníto, alig egy I órával Quint József igazgatónak halála után
hunyt el. .

Szerénq volt az ő rnunkakörc, de ezt oly szepen és tökéle-
tesen töltötte be, hogy öt, mint a kötelesséqteliesltés es pontosság
rnintaképét, rneltán állithattuk követendő példaként tanítvánualnkedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e lé . Valóban olyan volt Kartalik Károly egész egyénisége, élete
-és jelleme, mint az ő jellegzetes szép írása: határozott, tiszta-
vonalú és becsülésre rnéltó. Iróasztalát tanár, tanítvány és szülö
egyforma bizalommal kereste fel s mindcnkit azzal a figyelmes
előzékenységgel szolqált ki, mint akii boldog, hogy szivesséqet tehet.

Koporsójára a tanári kar es az ifjúság koszorút heluezett,
sirjánálpedig Nagy Ferenc tanár bucsúztatta el veszteségünk
őszinte fájdalmával és felejthetetlen emlékéhez méltó kegyeJ.eítel.

Ba rcnich La jos 1. éves növcndékünk 1929. június 7-én req-
gel, hat heti kinos szenvcdes után elhunut. Eg!:Jike volt a leqszc-
lidebb, legbecsületesebb, kötelesséqtudó növendékcinknek. Egy szép-
nek igérkező páluafutást a kezdetén állitott meg a halál keze.
Temetése az iskolaev zárónapján volt a rákoskeresztúri temetőben,
sírjanal osztalptársai nevében Herbert Lajos bucsúzolt megható
.szavakkal a kor.án elköltözöttöl. Koporsójára a tanári kar és az
ifjúság kegyelete jeléűl koszorút heluezett.

2.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFontosabb rendeletek!

41.347/928. Szelényi Dezső tanárt az intézethez vísszaheluezí.
44.153/928. Kiutalja a gyak. kiképzés óradíjait.
37.456/928. A kert számára uj keritest enqedéluez.
54.842/928. A szállitasi szerz ödések megkötését szabaluozza.
58.076/928. Könqvckre és tanszerekrc nem nyujthat segél!:Jt.
48.341/928. A mosókonuhara 2200 P~t utalványoz.
69.8116/928. Lux Gyula tanárt íntézetűnkhöz helyezi.
71.304/928. Ouínt József igazgatót az Apponyi Kollégium ve-

zetésével bízza meg. '
7.090/928. Mag!:Jary Gqula dr. híttanarra kineveztetett és es-

küt ~~~723/929. Drexler István tantt íntézetünkhöz szolgálatté~
telre osztja be. I

68.C59/929. Bali Mihály és Turóczu Gyula 400-400 P~s ösz-
.töndijat kapnak.
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86.011/929. l{artaIik Károly szabadságot nger.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 l!0 ~ 11~98/1929. Frank Antal dr. igazgatóhelyettesi meqbiza-

tasa. . .
8 . l!0 1 /9 2 9 . A cserkészparancsnokokat mellékteendök alól fel-

menti. , ' ;
, 8 l!O ~ 0 5 ~75. Greszler Jenő képesítö vizsqáiati miniszteri biz-

tosi kinevezése. '
8l!.Oal!/929. Eber Rezső három havi szabadságot kap. Helget-

tesitésére Frigyes Bela tanárt osztja be.
83.011/929. Frank Antal drs-t ideiglenesen megbízza az Ap--

pongl Kolléqium vezetésével.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI '

8l!.ü68/929. Prochászka Ferenc dr. beosztása lntézetünkhöz.
, 8 l!O ~ 0 5 ~117/1929. Takács Béla képesítö vizsgálati min. biz-

tosi kinevezése. . ,,1 I ' ,

883~05~117/1929. Továbbképző tanitói 'tanfolyam Budapesten
Frank Antal dr., Drozdy Gyulaés Stolrnár Lászlo előadókkal.

825/1929. Továbbképző tanítói tanfolyam tanitóképzö-íntézetí
tanárok és-gyakorló iskolai tanítók részére - Frank Antal és
Drozdy Gyula előadókkal. :

883~05~21/1929. Tov,ábbképző tanítói tanfolyam Pápán, Frank
, Antal dr. és Drozdy Gyula előadókkal.

883~05~25/1929. Továbbképző tanitói tanfolyam Nyiregyhá~
zán Frank Antal dr.és Drozdy Gyula előadókkal.
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1. Tanári testület - alkalmazottak'-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Quint JózsefzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt igazgató. Születctt 1882. IV. 28. Zsorn-
•boluán. Kcpesitve van elemi isk., a mcnnuiséq- es természettudo-
. mánui szakcsoport tárgyaiból, tornaból polgári iskolákra és terme-
szcttudornárnjokból tanitóképző-intézetekre. Tanít 1906. óta ennél
az intézetnél. F. f. V. 2. Tanította a nevelesi és tanítasi gyakor-

. latot a IV. osztályban, a testtant a Il. osztályban. Heti óráinak
száma a hospitálással 8. Az internátus vezetője.

A Közoktatási Tanács elöadó tanácsosa, tagja a Tankönyv-
ügyi Bizottságnak, az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanácsnak, a
Népkönqvtári Bizottságnak, a Testnevelési Tanácsnak, a Testneve-

.lési Főiskola igazgatótanácsának; tanítja a Testnevelési Főiskolán
a pedagógiát; a Néptanitók Lapja tantervi tovatat vezeti és az
Egységes Vczérkönuvek tsrsszerkesztöjc: a magyar népművelési
könqvck szerkesztőbizottság a II. szalmsL-tályának elnöke es lll. szak-

. osztályának tagja, a Tanitóképző-intézeti Tanárok Országos Egye-
sületének elnöke, a Finn-ugor kulturkongresszusok magyar ötös
bizottságának tagja; a Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongresz-
szus szakosztálui cs tiszteletbeli elnöke; az Ifjúsági Vörös Kereszt
Országos alelnöke; a Magyar Pedagógiai Társaság pénztáros:l;
a Társadalomtudományi Társaság, a }\.I\ária Dorottua E9!-Jes. Ta-
nítónői Szakosztéluanak választmanui tagja; az Orszáqos Köz-
egészségi Egyesület Antívencrcás BizottsiJgának. a ,~1\agyar Filo-

. zóíiai-, G!:lermektanulmányi és Gyakorlati Lólektani-, Természet-

tudornángi Társaság tagja.

2. Droztly Gyula, gyakorJó iskolai tanító. Született 1881.
XI. 17. Bajt.:'II1. Képesítve van elemi iskolákra és kézimunkából
középfoku iskolákra. Tanít 1903-tól. Ebben az intézetben 1919.
óta. F. f. VII. 3. Tanította a Ig!:la~or1ó elemi iskola I-IV-, osztálpát:

. részt vett a gyakorlati kiképzésben mindcn csoportban. Heti orái-

.nak száma 30.
Az Országos !\'özoktatási Tanács, a Magyar Pedagógiai Tár-

.:sasáq rendes tagja; a Néptanítók Lapja tantervi rovatának Iő-
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.munkatársa, a magyar népművelési könyvek szerkesztöbízottsáqa
II. osztályának tagja, a Társadalomtudományi Társaság: tagja, a
Tan. kép. int. Tanárok Egyesületének választmányi tagja, a Ter-
mészettudományi Társaság tagja. Lakása: 1., NLárvány~u. 25.

3. Éber Rezső, rendes tanár. Született 1879. XI. 30. Uj-
pesten. Képesiíve van elemi, a mennuiséq- és terrneszettudornénqí
szakcsoport tárgyaiból, tornaból polgári iskolákra és természettan-
ból, kémiából, mennqíséqtanból tanítóképző intézetekre. Tanít 1903,
ennél az Intézetnél 1925. óta. F.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. VI. 3. Tanította a rnenngiséq-
tant és ff természettant a~ összes osztályokban. Heti óráinak száma
.a hospitálással 18.

A Tanítóképzőintézeti Tanárok Egyesületének és a Természet-
tudományi Társaság tagja. Ncpmivelési tanfolyam előadója. Lakása:
VII., Stefánia-út 2.

4. Érigyes Béla, beosztott tanár. Született 1892. Ill. 21.
'Nagybecskereken. Képesítve van 'elemi, a rnennuiséq- és terme-

szcttudománui tárgyakból polgári iskolákra és a természettudo-
mányokból tanítóképző intézetekre. Tanít 1913 óta, ennél az inté-
zetnél 1929 óta. F. f. VIlI. 3. ~anította amennyiségtant és .a
fizikát az összes osztályokban. Heti óráinak száma 18.

A kir. magy. természettudományi társaság: és az Orsz. polg.
isk. tanáregyesület tagja. Lakása: X., [uranics-u. 13.

5. Dr. Frn nk Antal, rendes tanár, igazgatóhelyettes. Szű-
letett 1884. VI. 26. Öscsanádon. Képesítve van elemi, a mennui-
séq- és természettudományi szakcsoport tárgyaiból a polgári isko-
lákra, a filozófiából és pedagógiából tanítóképző intézetekre. Tanít
1911, ennél az intézetnél - két évi meqsz akitássa' 1919. óta, F. f.
VII. 3. Tanította a neveléstant a IV. osztályban, a nevelési és a
tanítási gyakorlatot a IV. es V. osztály egyik csoportjában. Heti
óráinak száma a hospitálással 17. PI. cserkeszcsapat pr. id. pa-
rancsnoka.

Az Apponyi Kollegium m. igazgatója. PI. Magyar Pedagógiai
Társaság lés az Aquinói Szerit Tamás Társasao rendes tagja. A M.
Pedagógiai Társaság id. pénztárosa.A Tanítóképző-intézeti Ta-
nárok Egyesületének valasztmánui tagja. A Magyar Filozófiai Tár-
sasáqnak, a Magyar Gyermektanulmányi és Gqakorlati Lélektani
Társasáqnak, a Magyar Társadalomtudományi Társulatnak tagja.
A Mária Dorothea Egyesület Tanítónői Szakosztályának választ-
rnángi tagja. Lakása: 1., Fürj-u. 16.

6. J,aloveczky Péter, rendes tanár. Született 1879. VII.
'28. Pálfalun. Kepesítve van elemi, a mennuiseq- és természettudo-
mányi tár.gyakból polgári iskolákra lés a természettudományokból
tanítóképző-intézetekre. TanítedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 0 5 . , ennél az intézetnél 1919. óta .
.F. f. VII. 2. Tanította a természetrajzet és vegy tant az összes
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osztályokban, a testtant és az eqészséqtant. Heti óráinak száma a'
hospitálással 19. A IV. osztály főnöke.

A Természettudományi Társulat tagja, a Pedagógiai Társaság
kültaqja.' Előadó a népfőiskolai tanfolyamon, a Tanítókápzö-inté-
zeti Tanárok Egyesületének . választmányi tag'ja. Lakása: 1., Nemet-
völqui-dülö 12.786.

7. Kishunt] Barna, rendes tanár. Szülctett 1890. XII. 15.
Losoncon. Képcsítve van a mennuiseq- és természettudományi tar-
gyakból, énekból polgári iskolákra es enckböl, zenéből a tanító-
kepzö-íntézetekrc. Tanít 1915, ennél az intézetnél 1919. óta. F.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.
VIlI. 2. Tanította az énekel es zenét az összes osztályokban es a
róm. kath. egyházi éneket cs zenét. Heti óráinak száma hospitálas-
sal 19. Internátusi nevelő-tanár.

A Tanítóképző-intézeti Tanárok Egyesületének tagja. Lakik:
1., Fery Oszkár-u.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt.w.

8. Lux G yuln, rendes tanár. Születctt 1884. IV. 20. Henczko,
Gömör m. Kcpesitve van elemi, a nyelv- és történettudománui
tárgyakból polqárí iskolákra és maquarból-némctból tanítóképzö-
intézetekre. Tanít 1909, ennél az intézetnél 1928 óta. F. f. VII. 3.
Tanította a nemet nyelvet az I.-V. osztályokban cs vezette a
fakultatív nemet nyelvi gyakorlatokat. Heti óráinak száma hospi-
talessal 18.

Az Országos Közoktatási Tanács tanácsosa, az Országos Tan-
könuvűqui Bizottság előadója. a Magyar Pedagógiai Társaság ren-
des tagja, a Tanítóképző-intézeti Tanárok Eglyesületének, az Or~
száqos Polgáriiskolai Tanárok Equesűleténck, a Társadalomtudo-
mányi Társaság, a Természettudományi Tarsasáq, a Magyar Phi-
lologiai Társaság taqja. Lakása: l. Orbánhcqui-út 9/a.

9. Dr. lUagyUl'y G yula, rendes híttanár. Szűletett J 901. X.
12. Szolnokon. Filozófiai, teológiai, kánonjogi, jog- es állarntudo-
rnánui tudor. Tanít 1924 óta, ebben az intézetben 1926. óta. F. f.
IX. 2. Tanította a hittant az l.-IV. osztályban heti 8 órában,
a hitelemzéstant az V. osztályban heti 2 órában cs agyakorló
iskolában heti 4 órában. Végezte a vasárnapi szt. rnisckct és az
exhortatiókat, .

A kir. magy. tudományegyetemi közqazdasáqtudomanui kar
köziqazqatastaní Intézete Szemínáriumának egyházjogi és magu ar
magánjogi elöadó]a, az esztergomi érs. Iöszcntszék budapesti vizs-
qálóbirósáqának jegyzője. Lakása: 1., Lejtő-lit 3.

10. 1\'lesterházy Jenő, rendes tanár. Született 1888. VII.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 lL Nézsideren. Képesítve van elemi, a nuetvtörtenettudornanpí tar-
gyakból polqári iskolákra es törtcnelemböl, magyarból, Iöldrajzból,
tornaból tanítóképző-intézetekre. Tanít 1912, ennél az intezetnél
1919 január óta. F. f. VII!. 1. Tanította a törtenetmct. földrajzot,
magyar nyelvet, ~§f!1et nyelvet és testg,yakorlást a II. osztályban;
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a történelmet, Iöldraizot vés testquakorlast a IV. osztályban. Heti
óráinak száma a hospitálással 17. A II. :Osztá!ly főnöke.

iA. Tan. kép. int. Tanárok Egyesületének! választmangi-faqia.
Lakása: 1., Kírálgháqó-u. 22.

11. Nagy Ferenc, rendes tanár. Született 1883 .. XI. 5. Nagy~
baconban. Képcsítve van elemi, a nuelvtörtenelemtudomángí tar-
91:lakból poIgáJd iskolákra és rnaquarból, történelemból. földrajzból
tanítóképzó-íntézetekre. Tanít 1909,ennél az intézetnél 1911. óta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F. f. VII. 2. Tanította a magyar, történelmet és földrajzot a Ill.
o.",ban, a magyart es alkotmány tant az V. o.vban, a tornat laz
1., Ill. és V. o.vban és vezette a játélc-délutént. .Heti óráinak
száma a hospitálással 19. Az V. osztály főnöke, a sportkör
vezetője.

Az Erzsébet Népakadémia i.gazg'atósági",és a Tanítóképzó-
intézeti Tanárok Equesületének választrnánui taqia. Lakása: VIlI.,
Bérkocsis-u. 16.

12. Németh Sándor, rendes tanár. Szűlctett 1876. Ill. 18.
Körrncnden. Képesitve van az elemi, a nuelvtörtenelemtudomanuí
tárquakból, zen éből polgári iskolákra és maquarból, történelemböl;
földrajzból a tanítóképző-intézetekre. Tanít 1901, ennél az inté-
zetnél 1919. óta. F. f. VI. 2. Tanította a mag.yart az 1. és IV.,
történelmet, földrajzt és zenét az 1. osztályban, ugyancsak ze-
nét a II-V. osztály egy",egy csoportjában. Heti óráinak száma
hospitálással 18. Az önképzőkör tanárelnöke.

A Pedagógiai T.ársaság kültaqja. A. Tanltóképzó-intézetí Tanár .•
egyesület valasztmanuí tagja. A. budapesti Népfőiskolai Széchenyi
Szövctséq társelnöke. népfőiskolai tanfolyamot vezetett, a nép-
művelési könuvszcrkesztö bizottság tagja. Lakása: Uqocsa-u, 3.

13. Szalatsy Richard, gyakorló iskolai tanár. Szűletett 1882.
IV. 14. Győrben. Képesítve van elemi iskolákra, polgári' isko-
lákra, tanitóképzö-intezetekre. Tanít 1901. óta, ennél az intézetnél
1927. óta. Tanította a gyakorló isk. Ill-VI. osztályát, részt .vett
a gyakorlati kiképzésben. Heti óráinak száma 30. .

Tanítóképző-intézeti Tanárok Egyesületének tagja. A. Gyer-
mektanulmányi Társaság tagja. Lakik: 1., Horthy .Miklós",út 76.

14. Szelényi Dezsű, rendes tanár. Született 1888. VIlI. 2.
Toporeori .. Képesitve van elemi, a. ngelvtörténelemtudornánqi tar ...
gy,a kb ól polgári iskolákraés maquar-nérnetböl tanítóképzö-intéze-
zctekre, Tanít 1912 óta; ennél az intézetnél 1928 óta irodai szol-
gálatot teljesit. F. f. VII. 3. .

A Tanitóképzö-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének tagja.
Lakása: 1., Szt. Iános-tér 2 .. fsz. 5. I i

15. 'I'seheik Ernő, rendes tanár. Született 1880. Ill. 13.
Naqukanízsan, ~épesítve van rajzból középískolákra és kézimunka-
tanfolyamok önáUó vezetésére. Tanít 1905,1 ennél az intézetnéf 1919. '
óta. F. f. VU. 2. Tanította a rajzotés a kézimunkát az összes
osztályokban. Heti óráinak száma hospitálással 18.
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· . A Rajztanárok Egyesületének valasztmangi tagja és a Tanító-
képzö-ntézeti Tanárok Egyesületének tagja. Lakása: 1., Böször-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
méngí-út 8. IV. 1.

16. Varadi Jlózsef, rendes tanár. Született 1888. VIlI., 6.
Budapesten. Képesítve van elemi, a nyelvtörténelemtudományi tár-
gyakból polgári iskolákra és filozófiából, pedagógiából, tornaból
tanítóképzökre. Tanít 1914., ebben az intézetben 1921. óta F.. f.
VIlI. 1. Tanította a neveléstani tárgyakat az V. osztályban, a
tanítási gyakorlatot az V. osztályban és a német nyelvet a Ill.
osztályban. Heti óráinak száma 14. Köztartásvezető. Az ifj. ,Abstinens

,Egyesület tanárelnöke. I

A Magyar Pedagógiai Társaság rendes tagja, az Orszáqos
Széchenyi Kuria tagja, az Országos Széchenyi Szövetséq törzs-
tagja, a Népföiskolai Széchenyi Szövetségek szövctséqtanácsának
igazgatója, az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság rendes
tagja, a Tan.vkép. Int. Tanárok Orsz. Egyesületének valasztmánpi
tagja, a Magyar Társadalomtudományi Társulat tagja, a Buda-
pesti Népföisk. Széchenyi Szövetség társelnöke. az Erzsébet Nép-
akadémia igazg. tagja, a Magyar Népművelés Könyvei szerkesztö
bizottságának tagja. Lakása: 1., Feru Oszkár-u, 40.

17. Di-exler István, beosztott tanár. Született 1901. V. 2.
Képesítve az elemi, magyar nuelvtörténettudomanuí, rnaquar-
nuelv-nérnetnqelví, testnevelési tárgyakból polgári iskolákra. Köz-
gazdász. Műegyetemi k, tanársegéd. Tanít 1926 óta, ennél az
intézetnél 1929 óta. Internátusi nevelötanár.

Közgazdasági Tarsasáq tagja. Mag1:lar Pedagógiai Társaság
kültaqja. Magyar Pszichológiai Társaság tagja. Orsz. Polqáriiskolai
Tanáregyesület Sajtóbizottság tagja. Budapesti (Budai) Torna Egylet
tagja. Iskolánkívüli népművelési előadó. Lakása: 1., Feru Oszkár-
utca 40. i

18. Horvay Ede, óraadó. Ny. c. tanítóképzö-íntézeti iqaz-
gató. Tanított nemet nyelvet és zenét. Heti óráinak száma hospi-
tálassal együtt 14. Lakása: 1., Böszörménui-út 31.

19. Snaset Ferenc, óraadó. Ny. c. tanítóképzö-íntézetí igaz-
gaté. Tanította a gazdaságtant valamennyi osztályban. Heti órái-
nak száma 10. Az Ifj. Segítő Egyesület tanárelnöke. Lakása: '1.
Böszörrnéngi-út 31. .

20. Lépesné Bauer Irén, a II. ker. tanítóképző-intézet ren-
des tanára. Tanította a gyakorló iskolában a női kézimunkát heti
1 órában.

21. Pázmán József, középískolai tanár. Tanította a tot nyel-
vet heti 2 órában.

22. Széles Sándor, ref. lelkész. Tanította a hittant a tanító-
képzőben és a gyakorló iskolában heti 6 órában. Lakása: I. Ber-
csénqi-u. 10. sz. IV, 5. 1
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23. Glatz .1özaof', ágo ev. hitoktató. Tanította a hittant a
tanítóképzőben es a ~lUakorló iskolában heti. 6 órában. Lakása:
II. Pasaréti-út 59.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, * IL, l '
Leventeoktntök :rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATa sná d y Imre főelőadó, cndrödi Endrődy

Lcá , vitéz Va rgha F er enc és Za cha r ia Sá ndor főoktató. Oktat-
ták a leventeket heti 2 órában.

Az intézeti orvos: Vla dá r Má r ton dr., m. kir. eqészséq-
ügyi főtanácsos, az Erzsebet-kórház főorvosa. 1911. óta rnűködik
az intézetnél. Lakása: 1. Pauler-u, 8. sz.

Gazdasszony: özv. P essina Vilmosné. 1924. óta rnűködik
az intézetnél. Az intézetben lakik.

Kertész: Sztá b y J ózsef. 1911. óta teljesit szelqalatot. Az
intézetben lakik.

Kezdő n.ltisz t : Horvá th l stvdn, 1913. óta van az inté-
zetnél. Az intézetben lakik.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. A tanári testület tagjainak iskolánkivüli
előadásai.

Drnzdy Gyula. A Vallas- es Közoktatásügyi Míniszter Ur,
ClZ Országos Közoktatási Tanács kebeléből, 76.188/1928. sz.
rendeletével a balkánui tanyai iskolák és az ózdi nyolcosztályos
elemi népiskola, Quint József halála után pedig az ujfehértói nép-
iskolák módszeres eljárásának és tanulmányi eredményének meg-
figyelésére küldte ki.

Quint Józseffel és Frank Antal dr.vral a veszprémi tanító-
képző-intézet meghívására az 'ottani tanár- és tanitóséq előtt tartott
az új tantervvel kapcsolatban rnintatanltast.

A Vallas- és Közoktatásűqui Miniszter Ur megbízásából Nagy-
kanizsán. a Zalavármegyei Tanítóegyesület közgyülésén, előadast
es mintatanítast tartott.

A Vallas- és Közoktatásügyi Miniszter Ur megbízásából Balassa-
gyarmaton, a Nógrádvármegyei Altalános Tanítóegyesület köz-
gyülésén Quint Józseffel egyetemben az új tanterv keresztülvitele-
röl tartott előadást s ezzel kapcsolatban mintatanítást.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 9 2 8 . év nyarán Ouint Józseffel Budapesten a tanítóképző-
intézeti 'gyakorlóiskolai tanítók számára, Kalocsán és Sárospata-
kon pedig a tanítók számára tartott továbbképző tanfolyam elő-
adója volt.

Frank Antal dr. A Szülök Iskol á já ba n : Mít tehetnek a
szülök a csérkészet szellemében való nevelésre vonatkozólag? A
háztartási alkalmazott szerepe a nevelésben. A testvéreknek egy-
másra való hatása. !

A rá dióba n.' Az engedelmesség. A paluavalasztas.
- 35 r -r -:

3*



A Tanitóképzö intézeti Ta ná rok O r szá gos Egyesűletében :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pedagógia tanárainak képzése. Megemlékezés Quint Józsefről.

A Má r ia Dorothea Egyesületben: Emlékezés Quint józsefre.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Németh Sándor. Ü llőn: A lelkiismeret 1\rany balladaiban.
Vecsésen : A kuruc költészet. 1\ Hunyadiak. Hazánk meqcsonkí-
tasa. Mouoron : Hazánk fénykora. A humor irodalmunkban. Kis-

. pesten: A humor irodalmunkban. Magyarságunk meghatározói.
Weker lefelepefl: Nemzeti nyelvünk, dalaink, táncaink. P omá zon :

1\ kuruc idők. 1\ családi érzés Petőfi költészetében. Duna keszin :

1\z édesanya költészete. Bud a pesten : Laqgrnánqosi Szabad-Luceum:
Magyarságunk. Ala go/l: A humor. P estszentlőr incen : 1\ humor
irodalmunkban. Buda pesti Népfőis/wlá ll: Széchenyi Szövetség:
Magyarságunk.

Ezenkívül előadásokat tartott a népművelési előadókat képző.
zarnárdí es keszthelyi tanfolyamokon összesen 10 órán.

\' úrndi .J özset. 1\ lll. Egyetemes Taniigyi Kongresszus Nép-
művelési Szakosztályában »Az iskol á nkivűli né pművelés peda go-

gia i és dida ktika i kerdései« címen tartott előadást. Határozati ja-
vaslatait elfogadtak.

1928. augusztus 6-18~áig a kisebbséqi iskolák tanítói sza-
mara Baján rendezett tovabbképzö-tanfoluarnon ismertette: 1. A
nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvénpes intézkedéseket. 2. Az
új népiskolai tantervet. vonatkozással az 1\~, B- és Cvtipusú nép-
iskolák tanterv ére. 3. 1\z olvasmánutárqualas médszerét különös te~
kin tettel a különbözö tipusú iskolákra. 1\ téli félévben aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV I lI . ker.
lcventék népfőiskolai tanfolyamán » P c z ember lelki es erkölcsi vi-
laqa--ból tartott előadásokat.

Március 1ü-én Monoroll »Széchenyi életbolcselete« címen
tartott előadást. Március lő-án Kispesten tartotta meg »A sza -

ba dsá g eszmé je« címen a népművelési bizottság évadzéró elö-
adását.

Aprilis 29-én a vá ci Urániában két előadást tartott »Széchenyi
a lkot á sa i« és »Széchenyi élctcszmen.ye« címen.

Június 23~án elnökölt a Buda pesti NéjJ főiskola i Széchenyi

Szovetseg VU. évi rendes közgyülésén.
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IV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANÖVENDÉKEK .
I. OSZTÁLY.

O sztá Iy főnök .N ÉM ETH SÁNDOR .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

1 Születésének ideje I Születésének h.elye Isor-I A növendék neve Vallásaszám'

1. Adámi Rezső 1910. jún. 26. Ada (Bács-B, m.) róm. kath
2. Barorányi Jenő 1913. aug. 6. N.-magyar (Pozs.m) róm. kath.
3. Bálint János 1914. jún. 10. Jászkarajenő róm. kath.

, 4. Biró Zsolt. 1914. jan. 13. Rákospalota ref.
5. ** Borenich Lajos 1912. aug. 25. Komorske-Moravica róm, kath
6. Borsovitz Gábor 1913. febr. 26. Nyitrabánya róm. kath.
7. Csáki Imre 1914. szept. 27. Szolnok ref.
8. Dobos József 1913. nov. 1. Endrőd ref.
9. Erdél yi György 1911. ápr. 21. Öltevény (Győr vm.) ágo h. ev. I

10. Farkas Sándor 1912. jan. 21. Kernenespálla ágo h. ev.
11. Frnya Sándor 1913. szept. 25. .Ozd (Borsod) ágo h. ev .
12. Gattyán Imre 1912. máj. 10. Ocsa (Pest vm.) róm. kath.
13. Gilányi László 1914. jan. 5. Budapest róm. kath.
14. Gyenge Biró Lajos 1913. aug. 1. Nyárádtő(Maros-T.) róm. kath.
15. * Hageman János 1912. dec. 27. Rákoskeresztúr ágo h. ev.
16. * Hegedíís Sándor 1912. máj. 30. Bátya (Pest vm.) róm. kath.
'17. Herbert Lajos 1912. jún. 8. Budafok róm. kath.
18. Kelecsényi Hugó 1914. szept. 30. Kapuvár róm. kath.
19. * Kovács Béla 1913. jan. 28. Temesvár róm. kath.
20. Kutasi György 1913. júl. 13. Budapest róm. kath.
21. Merreider János 1913. márc. 2. Esztergom róm kath.

, 22. Mestai1ek Sándor 1914. jún. 2. Budapest róm. kath. i

23. Németh Ferenc 1911. jún: 8, Som ogy sámson róm. kath.
"

24. Németh Gyula 1913. dec. 28. Budapest ág, h. ev.
! 25. Ötvös Lajos . 1912. febr 25. Mátyásföld róm. kath.

26. Palotás Béla 1912. júl. 5. Budapest róm. kath.
27. Papp Béla 1912. szept. 19. Pestszentlőrinc róm. kath. i
28. *Papp Gábor 1913. jan. 7. Érd (Fehér vm.) róm. kath.
29. Papp Zoltán 1914. jún. 3. Budapest ret,

I 30. Pét Emil 1913. dec. 9. Budapest rel. .
31. Pfemeter Istváll 1913. márc. 24. Mosonszeritpéter róm. kath. :

. 32. Pueher Béla . 1914. febr. 23 . Budapest róm. kath. ,
33. Ruckrnich György 1914. ápr, 22. Budapest róm. kath. :
34. Simkó Tibor 1914. ápr. 26. Budapest róm. kath. :
35. Schőnwiszky Pál . 1912. szept. 14. Budapest róm. kath. i
36. Schwecht László 1914. ápr, 2. Ujpest róm. kath. I

: 37. Tálos 'Géza {913: szept, 21. Balatoníüred ref.
38. Varga József' 1913. [arr; 13. Dunavecse ref.

,39. Ványi Gábor 1914. márc. 21. . Dunaföldvár Irónt. kath.
40. Ványi .Gyula , . ).914. marc. ;31. Síömaros ref..'41. Virág István .1914. AJJ.~'rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf2. Marcali róm. kath .

I

:
;

Jegyzet. A · -gal jelöltek kimaradtak.

A · · -gal jelölt meghalt;
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11. OSZTÁLY.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O sztá ly fönök : M ESTERHÁZY JENŐ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sor-
A növendék neve IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzületésének ideje ISZtiletésének helye I Vallásaszám

1. Bay Barnabás 1910. ápr, 19: Budapest róm. kath.
2. Buzi Sándor 1912. máj. 20. Sarkad ref. .'
3. Csaplár Pál 1912. szept. 29. Pesterzsébet róm. kath.
4. Cseh József 1911. jun. 19. Nagyvárad róm. kath.
5. *Diener Lajos 1913. dec. 23. Budapest róm. kath.
6. Diskant István 1913. okt. 24. Budafok róm. kath.
7. Habony Endre 1913. máj. 21. Budapest róm. kath .l
8. Háros Antal 1911. jan. 12. Budapest róm. kath.
9. Hefkó Lajos 1912. nov. 26. Budapest róm. kath.

10. Herich józsef 1911. nov. 30. Salgóbánya 1Óm. kath.
11. Holly Rezső 1912. nov. 19. Martonvásár róm. kath.
12. Hülber Gynla 19i1. febr. 4. Várpalota róm. kath.
13. Kapiller Ernő 1913. szept. 28. Kismarton róm. kath.
14. Kellner Károly 1911. ápr, 16. Ercsi róm. kath.
15. Kiss Lajos 1910. nov. 14. Gyermely ref.

16. Kiss László 1913. jun. 26. Muraszombat ref.

17. Koller Henrik 1913. máj. 11. Somogyszil evang.
18. Mészégető Imre 1911. okt. 5. Balatonujjak róm. kath.
19. *Mundi Tibor 1913. ápr. 2. Vámostnikola róm. kath.
20. I Nádasdy Ottó 1912. jun. 10. Mohora evang.
21. Nagy László 1913. aug. 1. Budapest róm. kath.
22. Néhay Józef 1913. jan. 13. Kőröshegy róm. kath .l
23. Nyuli józsef 1911. jun. 1. Dunapentele róm. kath
24. Paláncsánín Gyula 1909. szept. 17. Budapest róm. kath. :
25. Papp józsef 1913. jun. 9. Budapest ref.
26. Perl István 1911. febr. 2. Budapest róm. kath.
27. Pozderka István 1912. dec. 15. Törökszentmiklós Iróm. kath.
28. Simonesies Antal 1909. ápr. 27. Aranyosmarót róm. kath.
29. Szabó György 1912. dec. 24. Bicske róm. kath.
30. Szariti Üszló 1912. jan. 1. Sepsiszentgyörgy róm. kath.
31. Szántó Béla 1912. aug, 13. Budapest róm, kath.
32. Szijjártó jános 1912. febr. 12. Székesfehérvár róm. kath.
33. Taliga Miklós 1912. nov. 30. Cinkota ref.

,

34. Térdy György 1911. dec. 31. Felsőgalla róm. kath. ,
, 35. Varga Lajos 1912. máj. 2. Budapest róm. kath.
'36. Weichhart Kálmán 1911. febr. 16.' Budapest róm. kath.

37. Zsebők István 1910. aug. 11. Pesterzsébet róm. kath -l
3S. Zsohár Gyula 1912. ápr. 23. Kisrákos ref.

. .

!

A *-gal jelöltek az év folyamán kimaradtak.
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I,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. OSZTÁLY.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O sztáJy f6nök : TSCHE IK ERNŐ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sor-I A növendék neve I SZületés~'nek ideje I Születésének helye I Vallása iszámedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f

róm. kath. :1. Andrusecz István 1910. nov. 24. Budapest
2. Arany Lajos 1911. nov. 13. Váchartyán ref.
3. Chmel józsef 1912. jun. 14. Etes róm. kath.
4. Csulik István 1911. nov. '20. Budapest ágo ev.

"

5. Faragó László 1911. okt. 4. Budapest róm. kath.l.
6. Gyenes józsef 1911. okt. 5. Maglód ágo ev.
7. Halmai Tivadar 1909. ápr. 15. Hőgyész róm. kath. ~
8. jancsó Pál 1911. jan. 17. jobbágyi róm. kath. i

9. jager István 1907,. dec. 4. Rákosszentmihály róm. kath. :
10. Kern Sándor 1912. márc. 12. Paks róm. kath. '
11. Kovács Barnabás 1910. jul. 2. Sepsiszentgyörgy róm. kath.
12. Krisko Mihály 1909. aug. 20. Mende ágo ev.

13. Liszi Pál 1912. jan. 4. Györszentrnárton róm. kath.
14. Meskó jenő 1912. márc. 24. Huszt g. kath.

15. Ménesi Dezsö 1910. dec. 9. Mindszent róm. kath.
16. Mészáros Árpád 1912. márc, 10. Martonvásár róm. kath.
17. Molnár jános 1911. jan. 28. Marcali róm. kath.
18. Pisztel Róbert 1912. szept. 7. Gyergyóalfalú róm. kath.

19. Révay Ferenc 1909. nov. 2. Kispest róm. kath.

20. Samú István 1911. szept. 9. Budapest róm. kath.
21. Sánta Károly 1911. nov. 3. Orsova róm. kath.
22. Szabó Ferenc 1912. okt. 23. Békéscsaba róm. kath.
23. Szamkó Alajos 1912. aug. 20. Mátraverebély róm. kath.
24. Szekeres józsef 1912. márc. 14. Budapest róm. kath.

25. Szojka Ferenc 1908. nov. 6. Sóskút róm. kath.

26. Szögedi józsef 191); aug. 11. Budapest róm. kath.
27. Tari István 1909. nov. 7. Lupény ref,

28. Tokár Béla 1912. ápr. 19. Fiume róm. kath.

29. Tóth Lajos 1909. dec. 12. Piskitelep ref.

30. Turóczy Béla 1911. okt. 8. , Zólyom róm. kath.
31. Uherkovich Gábor 1912. okt. 20. Dobsina róm. kath.

32. Völgyi Zoltán ( 1910. jan. 14. Lendvakecskés róm. kath.

33. Walter Ferenc 1911. ápr. tO. Kispest róm. kath.

,

, . ,

39



sor-I
számnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. OSZT ALY.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O sztá ly fönök : JA LO VECZKY PÉTER .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A növendék neve 1 Születésének ideje I Születésének helye 1 Vallása

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
ll.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Bali Mihály
Brandt Béla
Bubenik Ernő

Bugyi Béla
Csatth István

Deák Zsigmond
Durnyi György
Elek Sándor
forgó István
fürcht ferenc
Gilmayer Márton

Gyöngyösi Károly
Horváth Ernő

Kiss János
Koch István

Marx Viktor
Pabst Ede
Pechloch Adolf

Petrovits Gusztáv

Pödör János
Samu György
Sarodi Gyula

Szilágyi Károly
Tihanyi jeuő
Tóth János
Tőke Gyula

Turóczy Gyula
Varga István
Záboji Tibor

* Siklaki Imre

1910. aug. 31.

1909. márc. 24.
1911. máj. 20.

1909. jún. 8.
1909. ápr. 28.

19/0. máj. 25.
1908. máj. 23.
1908. aug. 26.
1909 nov. 9.
1910. okt. 2.
1911. ápr. 5.

1910. márc, 27.
19/0. okt. 30.

1910. nov. 24.
1911. júl. 15.

1909. okt. 13.
1911. febr. 13.

1909. okt. 26.

19/0, jan. 3.
1911. febr. 2.

1909. jún. 3.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 9 1 0 .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ug. 5 .

1909 szept. 24.
1911. jan. 1.

1910. máj. 1.
1911. szept. 19.

1908. nov. 8,
1911. jan. 14.

1909. jan. 27.
1910. júl. 12.

* Kimaradt.
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fadd (Tolna m.) róm. kath.

UjantalvölgY(Oömör)róm. kath.
Kassa (Aba uj m. róm. kath.
farm os (pest m.) róm. kath.

Kékes (Szolnok m.) róm. kath.
Mány (fejér m.) ref.

Gyöngyös(Hevesm.) róm. kath.
Sarkad (Bihar m.) ref.

Budapest róm. kath.
Csepel (Pest m.) róm. kath.

Törökbálint (Pest.) róm. kath.
Sarkad (Bihar m.) ref.

Lesone (Nógrád rn.) róm. kath.
Szentendre (Pestrn.) róm. kath.

Budapest ágo ev.
Kornárom róm. kath.

Érd (fejér m.) róm. kath.

Szentendre (Pestm.) róm. kath.

Érd (Fejér m.) \róm. kath.
Kapuvár (Sopronm.) róm. kath.
Nagysitke (Vas m.) róm. kath.

Budapest róm. kath.
Gyulavári (Békésm.) ref.

Hegybánya (Hontm.) róm. kath.
Budapest ref.

Budapest róm. kath.
Zólyom (Zólyorn rn.) róm. kath.

Paks (Tolna m.) ref.

Budapest ágo ev.
Aszód róm. kath.



.. .. . - _ . ... .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. sor-I A növendék neve 1 Születésének ideje 1 Születésének helye 1 Vallása
szám

1. Balog Ferenc 1907. jun. 1. Tata (Komárom) róm. kath.

2. Bencze Dezső 1909. jun. 23, Kispest (Pest m.) róm. kath.

3. Dani István 1908. aug. 31. Zánka (Zala) ág. ev.

4. Duchnovszky Győzö 1910. jan. 31. jánk (Szatmár) róm. kath.

5. Gaál Péter 1910. aug. II. . Szabadszállás(Pest) ref.

6. Geréb Árpád 1910. szept. 14. Érszakácsi (Szilágy) ref.

7. Gruber László 1906. okt. 8. Romonyá (Baranya) róm. kath.

8. Hajdics László 1910. jan. 16. Majsamiklósvár róm. kath.

9. Herengel jános 1909. jul. 8. Vértessomló (Korn.) róm. kath.

10. Kajárik Sándor 1910. márc. 12. Bercel (Nógrád) róm. kath.
11. Kanyó Bálint 1909. febr. 4. Zámoly (Fejér) re!.

12. Kántor Géza 1008. febr. 20. Ószöny (Kornároru) róm. kath.

13. Kelemen józsef 1910. febr. 12. Polány (Somogy) róm. kath.

14. Klebniczky István 1909. máj. 20. Hód mező vásárhely ág. ev.

15. Kovách Zoltán 1905. okt. 1. Kispest (Pest m.) róm, kath.

16. Kresz Lajos 1901. márc. 9. Braidaföld(Baranya) rórn. kath.

17. Kristó István 1908. okt. 27. Budapest (Pest) róm. kath.

18. Moldvay Árpád 1907. febr. 10. Endröd (Békés) róm. kath.

19. Moldvay László 1909. jul. 4. Endröd (Békés) róm. kath.

20. Nagy Béla 1910. márc. 8. Hatvan (Heves) róm. kath:
21. Nagy István 1910. szept. 4. Túrkeve (Szolnok) reL

22. Pap Zoltán 1907. jun. 26. Gácsliget (Nógrád) ágo ev.

23. Rebi Ferenc 1910. máj. 22. Ujpest (Pest) re!.

24. Rithnovszky jános 1909. márc. 15. Abony (Pest) róm. kath.

25. Salamon jános 1911. márc. 25. Dunaföldvár (Tolna) róm. kath.

26. Schmidt Antal 1906. dec. 5. Torbágy (Pest) róm. kath.

zr. Schőndor í Gyula 1909. okt. 31. N.gomba (Somogy) róm. kath.

28. Sóti László 1909. márc. 12. Budapest róm. kath.

29. Szabó Kálmán 1908. jun. 22 .. Balatonendréd ref.

30. Szenyán Pál 1909. aug. 29. Péteri (Pest m.) ágo ev.
31. Völgyesi józsef 1907. jun. 29. Iharos (Somogy) rom. kath.

;

f

,

f
...

. .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v . OSZTÁLY .
O sztá ly fönök : NAG YnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFERENC.

i
I
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2. Statisztikai kimutatás a nővendékekröl,

Létszámi változásokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

Beiratkozott _~_ ___
Évközben kimaradt _
Meghalt ___
Év végén vizsgát tett _

1. I II. I lll. I IV. I v. II Összesen
osztály

41
4
1

36

38
2

36

33

33

30
1

29

31 173

7

1

165

Előképzettség szerint: I
Polgári ___

Gimnázium --- --- --- --- - - - - 3 IIedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n ifó k e p z ö - 38 33 3 0 2 8

Összesen II 41 I 38 I 33 I 30 I 31 !I

41 41
3

129 I

173

I
~~~ ~~~ - I - - I -" 1 II

Kor szerint: II
1914-ben szü letett ___

I
1913-ban "
1912-ben "
1911-ben
191O-ben
1909-ben
1908-ban
1907-ben
1906-ban
1905-ben
1904-ben
1903-ban
1902-ben
1901-ben

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

13
14
10
3
1

10
13
10
3
2

I I

11
11
4
5
1

1

8
10
9
3

1
9
8
5
4
2
1

13
24
34
33
27
24
9
5
2
1

173Összesen II 41 I 38 l' 33 I 30 I 31 II

Összesen II 41 I 38 I 3~ I 30 I 31 II 173

Vallás szerint;
Róm. kath. _ _
Ref. _
Ag" h. ev. ___
GÖr. kath. _

28
8
5

30
6
2

26
3
3
1

22
6
2

21
6
4

Anyanyelv szerint:
Magyar 41 38 33 30 31 173 "

- 42 -
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29
16
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Lakóhely szerint:

1. Budapest _
2. Békés ___ ___zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3. Bihar _
4. Borsod _
5. Csongrád _
6. Esztergom _
7. Fejér _
8. GyŐL _
9. Hajdu _ _

10. Heves _
ll. Hont _
12. Komárom _
13. Moson _
14. Nógrád ___
15. Pest __.__ _
16. Somogy _
17. Sopron _
18. Szatmár _
19. Szolnok _
20. Tolna _ _
21. Vas _
22. Veszprém _
23. Zala _ _

4
2

60
4
3
2
1

1

11

2
1

3
1

2
1

7
39
11

2
1

2
6
3
3
7

1. I II. I HI. I IV: I V~ I Összesen

osz t á~J~Y~'=;====='4c====1

19 15

-1-

10
1

1

4 2
1

12
1
2

1
9

I 33 I 30 I 31 II

3
6
3

1
8
2

3

3

1
8
4

1

~ II

1,

2

1
1
8
2
1

1
1
1
2

Összesen II 41 I 38

A szülők foglalkozása: II

Tanár, tanító 9 5
Tisztviselő 2 4
Közalkalmazott 5 5
Altiszt ___ 4 4
Szeretetházi növendék 2 -
Iparos 4 9nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ly\unkás 7 -
()stermclő 4 3
Egyéb 4 8

Összesen II 41 I 38

- 43 -

5
1

3

5

4
5

3
4
2
7 6
1 3 2

I ~ j : II

I 33 I 30 I 31 II

II
3
5
2

173

34,
15
21
19

4
26
13
18
23

173



v.
Épület.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EpűletűnkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbelsejében a mult nyár folyamán kisebbfokú tata-
rozást végeztünk. Azonban elmaradt s rövid idön belül elvéq-
zendö az épület kűlsö falának atjavítasa, rnázolasa, az esőcsatornák
.és parkánupléhezés átjavitása, az ablakrárnak mázolása. az ajtók
rendbehozása. A kűlső vakolat omlik s veszélyezteti a járókelők
testi ,épségét.

Udvar.

Szép nagy udvarunk kizárólaq a játék és sport céljait szol-.
gálja. Nagyon kivánatos volna az udvarnak vizelvezető csator-
nával való ellátása.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ert.

Az intézet kertje' 700 négyzetöl. Beosztása és üzemterve olyan, I

hogy a tanítas céljait szolgálja. Azért a kertben a termelés rninden
ágának jut egy kis terület. Van a kertben: faiskola, konuhakert,
termő szőlö, virágos kert, mezőqazdasáqi növények telepe, rnaq-
termelő telep, füzes és termő gyümölcsfák.

Felszerelése egy' kisebb virágház, méhes és két melegágy.
A talajművelési, szaporítasi és növény ápolási munkákat az iskolaiedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

,év folyamán a növendékek végzik, főleg a gyakorlati órákon,
ha azonban a szükséq ,kivánja! eg1yesek órán kivül is.

Az elmult' iskolaévben ' a kertnek' az utcára eső két oldalán
új sodronyhálós kerttes készült. Erre már nagy szükséq' volt, .mert
a több helyen düledező léckérites már ,nem tudta a gyümölcstol~
vajoktól a kertet meqvédení. . , ,

II rnéhészet már erősen zsugorodik össze. A körnuéken rnin-
-denütt rohamosan épülnek a nagy bérházak és igy a rnéhleqelö
-évröl-évre kisebb. Jelenleg öt mchcsaladunk van, arneluek azon-
ban alig tudják téli mézszükséqíetüket összegyüjteni, ugy hogy
:sokszor etetésre szorulnak.
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VI.

Internátus.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Intézetünk a nevelés céljait és eljárásait fokozottabbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArnérték-

ben érvényesitheti azoknak a növendékeknek a nevelésében, akiket
szülöik teljesen az ínternátusra biznak. A családi nevelésnek is·
vannak értékei,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e az internátusi élet nevelői tényezőinek is meg-
vannak az előnyei. A közös életrend, a böséqes tanulási alkalom.
a tanulmányi, erkölcsi es egészségügyi felügyelet a növendékek
testi es lelki fejlődését biztosítják. A7 internátusi ifjúság jó szellemére
vall, hogy a nevelés munkájából rnaqa is kiveszi részét: Ielüquel-
nek egymásra, támogatják egymást rnunkaiukban. Egyaránt ér-
deke szülönck, növendéknek es az egész intézetnek, hogy az inter-
nátus szigorú fegyelmet követel. Ez azonban nem rideg', hanem
melegséggel párosult szigorúság. Ez a fegyelem is hozzájárulhatott
ahhoz az eredményhez, hogy az osztáluvízsqálatokon egyetlenegy
bentlakó növendék sem bukottrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg.

Az internátus növendékeinek létszáma az' év vég,én 97. A
felügyeletben is történt változás: Arpassp Gyula tanárjelölt eltá--
vozása után Drexler István tanár látta el az internátusi felügyelet
egyik részét.

Köztartás.

Az intézet köztartasának müködését az elmult iskolai évben
több körülmény zavarta. Igy, - jóllehet a tanév elején az előző
évi költségvetés keretei között kellett mozognunk, - biztosra vet-
tük az ellátási költségek felemelését. Ez annál inkább indokolt lett
volna, rnert az őszi hónapokban az élelmicikkek drágulása altalá-
ban elérte a 11 %-ot. Szerencsere az arernelkedés hamarosan vissza-
esett, aminek kűlönöscn azért örültünk, mert az ellátási költsé-
nek nem voltak; felemelhetők. Ily körülményekJ között le kellett rnon-
danunk az uzsonna beallitásáról, amit pedig - a növendékek
fokozottabb testnevelése rníatt - szükséqesnek tartottunk. E9'!:léb~
ként azonban mindent meqtettünk, hogy a növendékek ellátása
ebben az évben is jó legyen.

lA konyha pontosan dolgozott s ernellett arra is üg,yelt, hogy
az ételek ne csak kifogástalanok, hanem izletesek legyenek. Pedig
ez - a gyakori szemeluzetvaltozas rniatt - nem egyszer iqen
nagy megerőltetéssel járt. Hogy mégis sikerűlt, ez özv. Pessina
Vilrnosné intézeti gazdasszony érdeme.

Segélyezés, ösztöndijak, &lapitványok.

Az elmult iskolai évben intézetünk 173 tanulója közűl 97 ka-
pott az internátusban ellátást és segélyt. A kűnnlakók mind szü-
löknél. közeli rokonoknál laktak. .A. bentlakók közűl 32 ingyenes,
37 féldijas, 28 teljes fizető volt. A teljes fizetők l!l! P-t, a féldijasok
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'(15~en) 22 p~t fizettek havonkint. Az ebédsegélyesek 18, illetőleg
8 P~t fizettek.

Két növendékünk kapott 400-400 P tanulmányi ösztöndijat.
Alapítvanqaínk kamatai nem tekinthetők anyagi segits égnek,

hanem inkább erkölcsi jutalomnak.
Alapítvánuaink kamatait a következö növendékek kapták:
1. A Keller~a1apitvány (80 P) kamatait a versenyben leq-

jobbnak bizonyult '91:lakorlati tanító, Kelemen József kapta.
2. Sztankó~alapitv,ány (80 P) kamatait Salamon János tanuló

.kapta, aki a legtöbbet tett a testnevelés terén és amellett a
tanulásban is megfelelt.

3. A 40 éves találkozó alapitvány (80 P) kamatait a leqhar-
monikusabban képzett tanuló, Bencze Dezső kapta meg, aki jó
'tanuló, szorgalmas, udvarias es barátságos mindenkivel szemben.

4. A Roxer~alapitvány (32 P) kamatait és a tantestület ado-
mányát az ünnepélyeken a legtöbb et fáradozó Fürcht Ferenc es
Töke Gyula kapták meg.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

. 5. A gazdasági jutalmat Kelemen József, a gyümöJcskerté~
szethen legkiválóbb kapta meg.

6. Horvay~alapitvány (200 P)
meg, aki egyrészt tanulmányaiban,
.ben tünt ki.

kamatait Nagy István kapta
másrészt a szolgálatkészség~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l : I I
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vu.

Nevelés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N\inden tevékenységünk arra íranuult, hogy tanítvánpainkból
'vallásos, erkölcsös, művclt, jórnodorú úriembereket és lelkiismeretes
tanítókat neveljünk. Reméljük, hogy majd az élet nehéz kűzdel-
rneíben is keményen, becsületesen és lelkiismeretcsen fogják be-
fölteni azt a helyet, ahova őket a :gondviselés állítja.

Nevelői törekvéseinkról az alábbiakban számolunk be.

1. VaUáserkölcsös nevelés.

Az intézet róm. kath. növendékeinek valláserkölcsi élete meq-
felelt azon elveknek. rneluekct a hittani órákon tanultak.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a növendékek teljes tu-
-datában vannak, hogy a vallastan nem csupán tantárgy. Ezen
szellemben igyekeztek átélni es megitélni rnindcn vallási igazsá~
'gat. E gyakorlati vallásosság legszebb hajtása, hogy gyakran já-
rultak az Oltáriszentség vételéhez. Apoltuk a missziós szellemet is.

Növcndekeink lelkében felejthetetlen nyomokat hagytak dr. Sik
Sándor piarista tanár lelkigyakorlatai, melueket anagybőjtben
tartott.

A református vallású növendékek hitéletének ébrentartására
is rninden lehető meqtörtént. Növcndekeink szorqalrnasan látogatták
az istentiszteletek et, a husvéti ünnepeket megelőzőleg hitük erö-
sitesere »Cscndcs napokat- tartottunk. ) ,

Az evangélikus növendékek fokozott hitéletet éltek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARésztvet-
tek az eperjesi Solcz Gusztáv volt banuakerületí püspök emlékére
rendezett ünnepélpen.

M.árcius hó 20. és 21. napján a Deák-téri templomban tar.
tottuk a szokásos híterösítő előadásokat.

Egyébként intézetünkben nemcsak a hitoktatók, hanem in-
tézetünk mindcn tanára törekedett az ifjúság vallásos érzését Iej-
Ieszteni. Tanáraink rnind a tanítasaikkal. mind az életükkel érez-
tették a vallas rendkivüli jelentőségét. Akik az egyházak részéről
rntézetünket meqlátoqattak, tapasztalhatták, hogy, ifjúságunk a
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vallástant nemcsak tudja, hanem anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhit elvei szerint élni is tö-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rekszik.

Adja lsten, hogy évről-évre emelkedjék iskolánk tudományos
színvonalávaí együtt a valláserkölcsi élet is!

2. Hazafias nevelés.

A hazafias szellem tanításunkat. nevelesünket és minden tény-
kedésünket áthatja. Mindent elkövettünk, hogy a nemzeti érzés
állandó ápolása mellett az egyes ünnepségekben rejlő nagy ne-
velőerőt kiaknázzuk- A tanév folyamán rendezett ünnepélyek közül
különösen nagy hatással volt az iíjúsáqra az Aradi VértanúkrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem-

lékünnepe; a március 15-i nemzeti ünnep is örökké felejthetetlen
nyomok at hagyott növendékcink lelkében. Nag'y hatással volt nö-
vendékeinkre az ismeretlen katona sirjának leleplezésén való rész-
vétel is. Az ilyen szellemben nevelt ifjúság keménu, mcqtánto-
rithátatlan harcosa lesz a közelgő magyar feltámadásnak.

3. Testnevelés.

Intézetünkben a testnevelés és a sportélet ebben 3Z évben
viraqzónak mondható,

A fősúlyt természetesen most:is a harmonikus nevelésre for-
dítjuk, de alkalmat nyujtunk egyes sportágaknak versenyszerű gya-
korlására js. Az intézeti versenyek azonban már nem elégitik 'ki
teljesen az erősebb küzdelem után vágyakozó kiváló sportolóirt-
kat s azért eddjgigyalwrlatunktól eltérőleg megengedtük, hogy
a KISOS nyilvános versenyein is résztvegyenek. Az itt elért ered-
ményekről a következökbcn számolunkedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e :

A . KISOS által az ősszel rendezett kerületi versenyen 2--2
növendékkel szereplő összetett dckatlonban, - jóllehet íntézetünk
csak negyedik helyezett lett, - egyes számokban igen szép ered-
ményt ertünk el. Elsők lettünk' 12.4 átlaggal a 100 mcteres sik futás-
ban. Csulik István Ill. éves 12.2, Zsebők István Il. é. 12.6. Második
heluezést nyertünk a' qcrcluvetésben. (Nlarx Viktor IV. é. és Csulik.]
Harmadik lett a súlydobásban Balogh V. é.és Bugyi IV. é. 10.10
átlaqqal.

A tavaszi Budapest-kerületi bajnoki verseny egyes számaiba
ugyancsak kornoluan beleszólottunk', Agerelyvetésben ötös csapa-
tunk 36.13 rn. átlaqqal második helyezést ért el. Indultak ebben:
Vargha 38.04, Csulik 38.04, Marx 35.35, Zsebök 34.90 és Mé-
nesi 34.35.

Magasugró ötös csapatunk 154.2 cm. átlaggal harmadik helye-
zést ért el. Indultak: KoJler II. é. ,160, Marx 158, Csulik 158, Bu-
benik 150 és Révay 145 -crn.

A. távolugrás egyéni bajnoksáqaban Koller Henrik II. é. 6.03·
méterrel harmadik lett; jóllehet az elődöntöben mint második 6.19-et
é r t el. A mindössze 16 éves Ko JIer Henrik szereplése, aki a ma-
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gasban is biztosan vittezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAat a 160 cm.et, a bizottságedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lő t t is feltűnést
keltett tehetségével s a jövőben még> sokat várunk' tőle. Naqu-
ezüst érernmel tűntették ki.

El 100 rnétcres síkfutás döntőjébe bekerült Salamon' János
V. é. növendékünk 12.2 másodperccel a döntőben negyedik lett:
úgy öt, rnint az emlitett versenyzőket ezüsteremmel tüntettéle ki.

1 \ versenyek előkészítésébenés megszervezésében Moldvay Arpád
V. é. sportköri elnöknek és Marx Viktor IV. é. növendéknelc
vannak dícséretre méltó érdemei.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Müvészeti nevelés.

A tantervben előírt oktatási anyagon kívül íntézetűnkben a
művészeti nevelést a Szépművészeti Múzeum .tervszcrű látoqa-
tásával is biztositottuk. Bár nagy a távolság íntézetünk és a
múzcum között, mégis a művészeti nevelés fontosságának tudata-

. han, mindig találunk rá módot, hogyafővárosnak ezt az clö-
nyét ifjúságunk esztétikai nevelésének szolqálatára tervszerűen be-
illesszük és kihasználjuk. U,gyancsak nem mulasztjuk el, hogy a
Műcsarnok tárlatait. a Nemzeti Szalon egyes kiállításait és egyéb
tanúlsáqos kiállításokat, - pl. az Iparművészeti Múzeumban ren-
dezeUkézimunka es csipkekiállitást, valamint a keleti iparrnűvé-
szeti kiállítást - megmutassuk növendekeinknek;

Ezíránuú ténykedésünket hathatósan támogatja még a f. tan-
évben beszerzett é s a lépcsőházban kifüggesztett magyar művészek
festményeiről készült 16 darab színes reprodukció. Beszereztűrik
még e tanévben egy 60 darabból álló reprodukció sorozatot, mely
a renaissance festészetet mutatja be. Ez utóbbi gyüjteménynek a
kézimunka-órákon való keretezése még folyamatban van.

49



VIlI.

Tanitás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítás ,teljesen az új tanítóképző-intézeti tanterv és uta-
sítás, valamint az új népiskolai tanterv szerint folyt. A szakkép-
zés határozottab kiemelkedése meglátszik a növendékek pedagó-
giai Igondolkodásán. Mégis- még nagy ncnézséqckkel küzdűnk mind-
azokban a tárgyakban, melqek tanításához nincsen megfelelő tan-
könyv, különöscn a pedaqóqiában es a földrajzban. Meggyőződ-
tünk arról, hogy' sem aljegyzet,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAscm az eredménytár, sem a tollba-
mondás nem pótolja .a jó tankönyvet.

A módszeres értekezleteken foglalkoztunk az 'egyes tanítások
módszeres felépítésének rnódjával, a tanítási óra gazdaságos be-
osztásával es a tanulok eredménytáraíval. A tanulok felelésévei,
magatartásával, öltözködesevel. Az év folyamán összesen 18 tariari
9yülést tartottunk, J 1 rendeset es 7 rendkívülit.

Nagy 'gondot fordítottunk arra, hogy növendékeink'nek úgy
a nemet nyelvben, mint zenében alkalmat rujujtsunk alaposabb
elmélyedésre. Ezt a célt szolgálta anémet íakultatlv óra és a
fakultatív zeneóra.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fu k u lk a t iv n y e lv g y a k o r la to k o n c s a k

azok vettek részt, akíJ( némi nyelvkészséggel rendelkeznéz. 1\z első
osztályból 7-en, a másodikból 4-en, a harmadikból 7-en, a ne-
gyedikből 5-enés az ötödikböl 4-en, összesen tehát 27-en vet-
'tek részt az órákon.

A cél egyfelől a német nyelv tökéletesebb ,elsajátítása volt, amit
nyelvtani, nyelvhelyességi éSi stiIus9!Jakorlatoklk'aL igy.ekeztünk elérni,
mástelöl bevezetés anémet irodalomtörténetbe és a nemet peda-
gógiai irodalomba, amit német irodalmi és irodalomtörténeti, to-
vábbá pedaqóqiai olvasmányokkal törekedtünk elérni.

A nyelvgyakorlatokat három' csoportban véqeztülc 'az első cso-
portban részt vettek az 1. és II, osztály tanulói heti két órában, a
második csoportban a Ill., IV. és V. osztalq növendékei .hetí
két órában iés a harmadik' csoportban külön az, V. oszt. heti egy

órában.

- 50



'Az első csoporttal ,elvéJgeztük a tankönuvekben a haladók
.szárnara szóló olvasmányokat, továbbá olvastunk nemet rnondá-
kat, történeti anekdottákat és költernénueket, foglalkoztunk ené-
met nyelvtan' főbb részeivel es végeztünk stilus'gyakorlatok'at.,

A második csoport olvasta tPaul Georg Münch~nek '»Kunst
Kinder zu unterrichten« és »Der ' Aufsátzunterricht« cimü műveit,
foglalkoztunk továbbá anémet Irodalomtörtenet főbb fejezeteível
<és végeztünk nyelvhelyességi és stílusquakorlatokat.

A harmadik csoport pedagógiai munkákból, főleg rnódszertani
művekböl olvasott részleteket es kidolgozottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemet tanítási terve-

zeteket. Rövid áttekintést is kaptak a hazai németség törté-
.netéröl és települési viszonyairól. '
, A növendékek, általában nagy buzqalornrnal vettek' részt eze-

ken anyelvgyakorlatokon és egyéb nagy elfoglaltságuk rnellett
igen szorqalrnasan dolgoztak. IrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F a kulka tiv zene és egyhá zi ének.

A növendékek a kötelczö hangszerükön kivűl egy második
hangszert is tanulhatnak. a Ill. oszt.-tól kezdve pedig a kantori
teendőket is gyakorolhatják. Fakultatív zenét 22-en, eg'yházi zenét
33-an tanultak. Ezeknek a rendkivüli tárgyaknak a tanulásaért
havi 1, iJletőleg 2 P-t fizettek. A befolyt 827 P-t a mult évben
beszcrzctt villamos orqona-Iujtató részleqes letörlesztésére, vala-
mint a hangszerek javítására, hangolasara és a zenei könyvtár
:9yarapítására fordítottuk.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Gyali:orlati kih:épzés.

, A gyakorlati kiképzésben is szigorúan az utasításhoz alkal-
mazkodtunk. A II!., IV. es V. osztály növendékei naponkint névsor
-szerint váltakozva látoqatták a 'g'yakorlóiskolát s ott, - megadott
szempontok szerint, - megfigyeléseket végeztek': E rncllett a IV.
-és V. osztálucsok szám os mintatanitást és dernonstrációt hallqat-

+tak s azokat irásban meg is örökítették maquknak.
A IV. osztalu tanítási gyakorlatait két csoportban Frank Antal

dr. és Quint József vezettek. Olvasas-Irásból. beszéd- ésértelem-
gyakorlatokból, számolásból, énekból. testquakorlásból, összesen 105
tanítást tartottak. Minden IV . osztályos növendék 3-4-szer ta-
nított.

Az V. osztály növendékei is két csoportban végezték a taní-
Jási gyakorlatot Frank Antal dr. és; Váradi József vezetése alatt.
A beszéd- és értelemgyakorlatokból 14, olvasás és olvasrnanutar-
gya,lásból 15" írásból 2, fogalmazásból 13, helyesirás ,és nyelvi
m8!9yar,ázatokból. 13, számolás es mérésböl 30, földrajzból '15, a
:m'agyar nemzet .történetéből ll, a poIgárijogok és kötelességekböl
10, természettan és vegytanból 18, termeszetrajz. gazdaságtan és
'háztartástanból 23" eg.észségtanból 6, rajzból 10, énekböl 9, kézi-
murikából 10' és testgyakorlásbólXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 , összesenő l Otanítast tartottak:
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AzedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV . osztály növendékei átlag l O-szer tanítottak. Ezen felül
mint helyettesek is gyakorolták a tanítói kötelesséqek teljesítését;
órákon és órán kivül tanulmányozták gyakorló-iskoláink tanulóit
és igyekeztek arra a helyes' magatartásra és nevelői tapintatra szert.
tenni, mely megnyitja a gyermeki sziveket.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Tanári mintatanitás.

Drozdy Gyula: a népiskola összes tárgyaiból.
frank Antal dr.: Olvasm,ánytárgyalásból a Ill. osztályban •.

'nyelvi magyarázatokból a IV . osztályban, foglalmazásból a IV .

osztályban.
Jaloveczky Péter: Terrneszetrajzból, vegytanból a IV . osz-

tályban. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt '

Kishonti Barna: Felczés 4. Fok. a lll-IV. osztályban, a
6. Fok. a I1I- V I. osztályban ..

Mesterh,:lzy Jenő: Történelemból az V -V I. osztályban.
Nagy Ferenc: Tornaból a I l l-V I . osztályban.
Németh Sándor: Nuelvtanból a Il. és a IV . osztályban.
Szalatsu Richard a népiskola több tarquaból.

3. Ny Ilv á.rro s ismeretterjesztő előadások.

Az előadások tárgyai es idösorrendje:
1928. X. 1. Quint József: Hollandi tapasztalatok.'

X. 15. Johann Béla dr.: A közegészségügy feladatai.
X. 29. Andor Endre dr.: .N\unkáskérdések.
XI. 12. Kishonti Barna: A magyar népdal.
XI. 26. Dcménu Károly dr.: 1\ magyar pósta.

XII. 10. l\'\isángyi Otto: Az amsterdami olimpiász.
1929. 1. 7. Lux Gyula: Az idegen nyelv Iontossáqa és tanu-

lásának rnódja.
1. 21. Frank Antal dr.: A családi nevelés.
II. 4. V á ra d i József: A m8'9'yar iskola-szervezet.
II. 18. Drozdy Gyula: A népiskolai tanítás.
III. 4. Szász Károly: Ujabb irodalmi kérdések.
lll. 18. Nagy Ferenc: A legujabb erdélyi magyar irodalom ..

IV . 8. Madzsar Imre: Nagy-Magyarország.
IV . 22. Horn József: A pénz.

4. Irásbeli dolgozatok.

a) M a g y a r n y e lv i d o lg o z a to k .
Ir. osz t li: I y.

Rövid iskolai fogalmazványok: 1. Miért választottam a tanítói
pályát? 2. Két levente története. (A »Szilágyi és Hajmási-s c. nép-
ballada alapján.) 3. Sarquinak a levelek. 4. Az én első tanitórn.
5. Hogyan takarékoskodorn ? 6. Az utolsó katicaviráq, 7. Az én
otthonom. 8. A qesztenuesütö. 9. Hogyan. 'kerűltern a kályhába?'
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[Elbeszéli a káluhában pattoqó bükkfa.) tO. Legkedvesebb téli
mulatságom. 11. Pista belesül a felelésbe. 12. Intezetunk földszinti
folyosója. 13. Mese táblai rajzról. 14. Csendélet a tanári asztalom
(Füzetek, egy nyitva, a tanár zsebkönyve, toll, tinta, szemüveg.)
15. Hány óra? (Az utca életének megfigyelése alapjan.]. 16. A Sas-
hegyen. 17. Mit álmodtam egyszer? 18. Mit mesél a májusi szellő?

Házi dolgozatok: 1. Nyáriélményeimből. 2. Az én halottaim.
3. Istenem, de szép ez a Pest! 4. A harmatcseppzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmcséje. 5. Kara-
csonyi szokások a mi íalunkban. 6. Azén szűleim. 7. Ébred a
falu. 8. Mit láttam a -Nernzeti Muzeum ásványtárában? 9. Sza-
badon választott tárgy.

ll. osz tál y.
Rövid iskolai fogalmazványole 1. Viszontlátás a vakáció után.

2. Egy padurtkat kivitték az osztályból. 3. Október ő-án. 4. Terme-
szetrajzi kiránduláson. 5. A takarékossaqrol. 6.lntézetünk diszterme.
7. J\I\.ikulásjárás. 8. Uj házedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé p ü lt a Fery Oszkár-utcaban. 9. Milyen~
nek képzel em a félévi értesítőmet? 10. Légy résen. 11. Leqked-
vesebb kötelező olvasmányom. 12. Mál'cius idusárt. 13. Husvéti
loesolas. 14. A magyar Történelmi Képcsarnokban. 15. Levél az
Osztályfőnök Urhoz. 16. A tabáni honvédsiroknál.

Házi dolgozatok: 1. Önéletrajz. Jánoshegyi kilátóról. 2. Paál
Lászlo képeíncl. 3. A karácsonu. 4. A t21 örömei/o 5. Lakóhelyem.
6. Kik voltak Feru Oszkár es vértanu társai? 7. Az oktatófilmek
hasznáról. 8. Folyamodvány az intézetbe való felvételárt. 9. Jegy~
zökönuv az önképzőkör utolsó gyülés,2ről.

Jll. osz tál y.
Iskolai dolgozatok: 1. Egy szabadon választott költeménu esz-

téti kai elemzése. 2. A takarckossaqról. 3. Melyik szebb? (Petőfi,
Tompa és Kerényi költöi versenyéröl.) 4. Költemények leendő ta-
nltvánuaím számára. 5. Tiborc alakja Katona »Bánk ban--jaban.

Házi dolgozatok: 1. Nézem Budapeste/t... (Hanqulatkép a
Gellérthegyről.) 2. A magyar nép érzelmi világa dalaiban. 3. ön-
álló tárgyu vagy olvasmányaimból maritett szabad elbeszélés. 4.
hazaszéretet qazdasáqföldrajzi megvilágitásban.

IV. osz tál y.
Iskolai dolgozatok: 1. A Hortobágyon. 2. A takarékoskodás

hazafiság. 3. Jókai valamelyik regényalakjának jellemzése. 4. »Eqé-
szcn csak az szabad, aki uralkodni tud önmaqán.« (Eötvös.) 5.
üdvözlő beszéd.

Házi dolgozatok: 1. Alkalmi beszéd. 2. Szülőföldem nuelv-
járasi sajátságai. 3. Első próbatanitasom. 4. Balassa: »Boldoqtalan
vaqqok- C. költezenuének ismertetése. 5. Szabadon választott tétel
a tanuló lelki ,élete köreböl.

V.oszt,ály.
Iskolai dolgozatok: 1. Széchenyi és Kossuth. 2. Takarékos~,

kodjunk. 3. A tankötelezettség jelentősége. 4. Az élet küszöbén,
(Tervek és rtöprenqések pályám kezdetén.) 5. Dráma és reqénq-
hősök, kikkel az életben is találkozunk. .
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Házi dolgozatok: t. Legkedvesebb olvasmánpomról. 2. Al-
kalmi beszéd. :3. Szabadsáq, szerelern Petőfi költészetében. 4. Ki:
volt nagyobb? (Elmélkedés kiválóbb íróink nagyságáról és jelen':'
töséqeröl.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANemetnyelvi dolgoza tok.

1. osz tál y.
1. Der Lehrer. 2. Unser Lehrsaal. 3. Das Wohnhaus. 4. Un-

sere Einrichtung. 5. Die J"y\ahlzeiten. 6. Die Famille. 7. Die Hand-
werker. 8. Der Frühling. 9. Der Herbst.

11. osztály.
t. Ein Brief. (Sommererlebnisse.) 2. Der neue Lehrer. 3. Das'

Dorf. 4. Die Haustíere. 5. Winterbeschaftigungen. 6. Handwer-
ker im Dorf. 7. Der Hufnage1. 8.. Ein Ausflug. 9. Der Wald.

Ill. o s z tá l u.
1. Beschreibung des Bildes: DeredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV e rk e h r . 2. Budapest. 3.

Unser Vaterland. 4. Die Dortau. 5. Die Schatzqrébar. Aus dern
Gedachtnis. 6. Goethes Lebenslauf. 7. M.ignon: Aus dern Gedacht-
nis. 8. Erlkönig. Irihalt. 9. Vanderrcqeln.

IV . osztály.
1. Amos Comenius. 2. Uhlandliedcr. 3. Aus der »Didachtika

.Magna.« 4. Heinc-Lieder. 5. Christian Gotthi!f Salzrnann. 6. Lcnau.
7. Pestalozzi. 8. Aus Gelbels Dichtungen. 9. Aus: Lienhard und
Gertrud. .

V . osz tál y.
1. Inhalt des Dedichtes Hermann und Dorothca. 2. Aus dem

ersten Gesang von Hermann und Dorothea. 3. Aus dem dritten
Gesange von Hermann und Dorothca. 4. Aus dem füníten Gesange
vorr Hermann und Dorothca. 5. Charaktere in Hermann und Do-
rothea. 6. Char akteristik Hermanns. 7. Aus Geothes Leben. 8.
Pestalozzi.

c] Mennyiségta ni dolgoza tok.

J. osztály.
Algebrai alapműveletek. a közönséges számtan g!:jakorlati és

idöszerü alkalmazásai és mártani alapfogalmak, alapszerkesztésck.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. osztály.
A gyökvonásra, loqaritmusra, negativ hatványkitevőkre vo-

natkozó példák, másodfokú függvények, egyenletek, rnértani szer-
kesztési, számítási feladatok, bizonyítások az összeillőség, kerü-
letszámítas, körszámitás köréböl.

Ill. osz tál y.
Kereskedelmi számtan és arányossági geometriai Ieladatok,

Pythagoras tétele. '
IV . osztály.

. Számtani, mértani sorok, politikai számtan, felület és köb-
tartalom számitasok.

V . osztály.
Az alsó évfolyamok anyagának példái.
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Évi eredmény,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TÁRGY

Magaviselet /13214/- -/135111- - 30 31- -127121- ~12813l±

Szorgalom !131231101-118117111bJGI~lgl ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- II· I
30 6 - -120 15 1- 25 8 - - 23 5 1- 23 6 2-

---- 91710-1211 9 1 916 3 11117 3-

------------ 519 5- 519 7-

51516- 41616-1215 6- 51112 1 71311-

10 19 7 - 11 11 14- 13 12 8 - 7 13 9 - 3 8 20 -

Hit- és erkölcstan

Neveléstudomány

Tanitási gyakorlat

Magyar nyelv _

Német nyelv _

Történelem, alkot-
mánytan _

Földrajz _

Mennyiségtan _

Természetrajz,
kémia 320131-14117 5-17114 21- 3251 1-1- - -1-

Természettan - - - - - - - - 221 10- 41411 - - - --

Egészségtan - - - - - - - - - - - - - -- - - 423 4-

Gazdaságtan.,; 416
1
16- 824 41- 527 1 -1 916 4 - 413

1
14-

Rajz 325 8- 919 8- 620 7- 31412 1318

Szépirás 727 2 - - - - -- - - - - - - - - -- - - -

Ének 724 5 - 4 26 6 - 5 19 9 - 6 15 8 - 4 16 11-

Zene 6 13 17- 522 9 - 6 17 10 - 4 18 7 - 6 15 10-

Kézimunka 28 7 1 - 31 5 - - 31 2 - - - - - - - - --

Testgyakorlás 19 16 1 - 23 13- - 18 12 3 - 20 9 - - 21 10--

Irásbeli külsöalak II 3 17 16- 6 25 5 -II 9 20 4 - 3 16 10 - 10 18 3-

I

725 4- 616114-131515- 2118 9- 919 3·-

71910-10 818-1514 4- 3215-----

4 15 17- 4 15 17 - 120 12 - 3 14 12- 3 9 19-

Felsőbb osztályba
léphet __.; __., _

javithat -~- --- --- II
Ismétel _

36 36 32 28 31

-

I
- 1 1 -

- - - .- -
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IX.

Ifjusági egyesületek.

1. Önképzőkör.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Báró Eötvös József nevét viselő önképzökörünk tanárelnökéül
ez évben is Németh Sándor tanárt kerte fel a tanártestület. A. kör
1928. szept. 7 -cn tartott alakuló gyi.ilésévei kezdte meg rnűkö-
dését. Ekkor választotta meg tisztikarát következöképr ifj. elnök:
Kelemen József V. é.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn., titkár: Moldvay Lászlo V. é. n., jegyző:
Gyöngyösi Károly IV. é. n., könuvtáros: Schöndorf Gyula V. é. n.,
pénztáros: Moldvay Arpad V. é. n. Az iskolai év folyamán 15
gy ülést tartottunk; a gy ülések tárgysorozata szabad elöadásokból,
Ielolvasasokból, szavalatokból. ének- és zenedarabok előadásaból
s ezeknek meqbiralasaból állott. onképzokörünk gondoskodott az
az iskolai ünnepélyek rendezéséről is. Okt. ő-an az aradi vér-
tanúk emlékére, november 19-én cs febr. 2-án az intézeti tánc-
tanfolyam vizsgálatával kapcsolatban, marc. lő-cn, marc. 19-én
igazgatónk névnapja alkalmából tartottunk ünnepélueket: a nov.
19., febr. 2. és marc. l ő-iki ünnepélyeinken nagyszámú közön-
ség is megjelent. Az önképzőkör évi bevétele az előző évi pénz-
maradvánnyal együtt: 400 P 98 f, kiadása 124 P 35 f volt; tehát
276 P 63 fillert viszünk at a követkczö iskolai évre.

2. Segitő Egyesület.
Az elmúlt iskolai évben az ifjúsági Segítő Egyesület már

nem folytatta szövetkezeti müködéset, miután rniniszteri rendelet
-ezt megtiltotta. Megmaradt arúkészletének egy részét értékesítette
és munkássáqa csupán a növendékek segélyezésére szorítkozott.
Bevételei 642'87 P-t tettek ki es pedig: .

Tagsági dijakból
Magánvizsgázóktól
Aruk értékesitéséböl
Adományokból .

522'- P
48:- P
70'87 P
2'- P

Összesen
Seqeluezésekre 341 '87 P-t fordított. A. Segítő

gyona az iskolai év végén 2.926 P 98 fillér.
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3. Mária kongregácio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A magyarok Nagyasszonyáról nevezett és szt. Imre herceg
pártfogása alatt álló M.ária kongregáció intézetünkben már háromedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'é v e virágzik. Az idei tisztikar (Kántor, Hajdics. Salamon és Bali)
lelkes rnunkájának az eredménye a szepen sikerült szt. Imre ünne-
pély. 1\ tagok száma '42. 1\ kongregánisták minden hónap máso-
dik vasárnapján közösen járultak az áldozáshoz. 1\z idei gyülések
programmja a rnissziós gondolat megismertetése volt. 1\ konqrc-
qáclo könuvtárosának is sok dolga akadt, mert a nem tagok is
szivesen olvasqatták a kongregációi könyvtár tartalmas könuveit.
1\ kongregáció tagjai tagdijat nem fizettek. M.egnéztük a »Bálvánp
és Kereszt- círnű filmet, mely maradandó hatással volt fiaink

lelkére.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI il' I
4. Absztinens Egyesület.

1\z egyesület - atisztújító közquülésen kivül - hat választ-
mánuí gyűlést és 7 elöadó-ülést tartott. Utóbbiakon, az! előadás
mellett, műveszi számokban is szerepeltek a növendékek.

A befolyt tagdíjakból 27 rnűvct vásárolt az egyesület s így
könuvtara jelenleg 100 müböl áll 215 kötetben. A könuvtarat
az év folyamán 282 ízbenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvették igénybe az intézet növendékei.

A tanév elején pályázatot hirdetett az egyesület elnöksége ennek
a tételnek kidolgozására: »Eqészséq es boldogság.« E palqázatra
három dolgozat érkezett be. 1\ pályadíjat (»Széchenyi-Antholo,~
giá«-t, Váradi József tanár adományából) Bencze Dezső V . éves
növ. nyerte el. 1\ bírálat Bali M.ihály dolgozatát is annyira sike-
rűltnek találta, hogy a választmány » V égvári« vcrskötetévcl jutál-
rnazta.

1\z évzáró közquülés Lovass-Nagy István ifjúsáqi elnöknek
is egy »Véqvári« verskötetet adományozott elismerése jeléűl.

5. Cserkészcsapat.

Cserkeszcsapatunk rnűködése második évében erősen megduz-
zadt. 1\ csapat tagjai 30~ról 69~re emelkedtek, Azonban a menq-
nyjs~gben való gyarapodás nem történt a minőség rovására. 1\z
.iqazi cserkeszlelkületre törekedtünk szert tenni. Cserkeszcsapatunk
nemcsak emberebb embert és maqqarabb m ag'y art akar formálni,
hanem emberebb tanítót és magyarabb tanítót akar nevelni. Olyan
tanítókat törekszünk képezni, akik tanitvanqaikban, - mint cser ...
készapródokban - előkészítik a nemes magyar lovagot, hogy
cserkeszcsapatunk anyagilag gyarapod'jék, hogy fiaink a társa-
dalmi érintkezésben ügyesedjenek s hog'y a fiatalsáq jókedve ne-
mes keretekben juthasson kifejezésre, taneeel összekötött cserkesz-
ünnepélyt rendeztünk. Ez az űnnepélq rnind anyag'i1ag, mind er-
kölcsileq jól sikerült. A cserkeszcsapat a legigazibb tanítói munkát
is törekedett tökéletesebbe tenni, amikor a cserkesz apródcsapat
előkészületeit elvéqezte azzal, hogy közelebb törekedett jutni .a
népiskolai gyermekhez. 'XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cserkeszcsapatunk 27 tagja az iskolaiedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe v - berekiesztése után 2
hetes táborozásta ment Siofokra. A. csapat id .. parancsnokát, aki az
iqazqatói teendők miatt csak néhány napra- lehetett vendég a tá-
borban, Friqqes Béla tanár helyettesítette. A. fiú\{! nagyon jól. érez-
ték magukat a' szép természet ölén. Táborozó csapatuukat a tanári
testület több talgja meglátogatta. E helyen mondunk köszönetet
a Segítő Egyesületnek, az Orszáqos Cserkesz Szövetséqnek a ne-
mes tamoqatásért. KöszönetetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArnondunk Ruzicska Ede sütőiparos-
nak a Zsák Iisztért, Lenz Testvérek cégnek az 50 kg. csemeqéért,
a Kórh;ázüzetntlek li 20 kg. cukorért és köszönettel adózunk Siófok
naqgközséq e16ÍjéÍi-óságának a táborhely készséges .átengedéséért. .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Wesselényi Sportkör.

Az »arvizi hajós« nevét viselő intézeti sportkörünk jeligéje:
»Legyünk testben és lélekben erős maquarok!« Működéséről a
»Testnevelés« alatt már beszámoltunk. Sajnálattal említjük meg',
hogy ebben az évben sportkörünknek csak 32 rendes tagja volt. :

Ennek a csekély létszámnak magyarázata az, hogy a sport-
köri és cserkészctí órákat ugyanazon időre osztották be. Kilátásunk
V ~ . azonban arra, hogy a jövő 'évben. ez a sportszempontból
~idátlan állapot megszünik s a cserkcszct és a sportkör, mint az
természetes is, szorosabb kapcsolatban, egyetértőbb munkarncq-
osztással fog működni. Es ez i'gy is van rendjén. A cserkeszct
és a sportkör két atyafitestvér, méltó is hát, hogy egymásnak
vetett vállal nézzenek a magyar jövő elé!

X.

Leventeoktatói tanfolyam ..

A Leventeoktatói tanfolyamon intézetünk 11., Ilf.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés IV . éves.
növendékei vettek részt. A. kiképzést Tasnádu Imre főelőadó ve-
zette. Az oktatást pedig vitéz Varqha Ferenc, Zacharia Sándor,
endrödí Endrődy Leó és gróf Aichelburg Lajos főoktatók végezték.

. A tanfolyamon résztvett 101 növendék. A leventeoktatói vizs-
qalatra jelentkezett 29 növendék közül 22 IV . éves kapott levente-
oktatói oklevelet.

A levente céllövő verseny a következö eredménuekkel zárult:
Az egyéni verseny g'yőztese Bugyi Béla IV . é. 97~es talalattal. má-
sodik Andrusecz Istvan Ill. é. 94, harmadik Ménesi Dezső' (/I" é.'
92 es negyedik Walther II!. é. 92 találattal. A csapatverseny ,gyq?,-
tesc a Ill. osztály Aj csapata (Andruseez, Mznesi, Pisztcl," Tokát,
és Walther), második a IV . osztály A) csapata és harmadik ~
Ill. o. B] csapata. A győztese~et a namI es kís ezüst, valamint a-
nagy bronz- és kis bronzéremmel tűr-tetlék ki. A. versenyt vitéz'
Vargha Ferenc százados levente Iöoktató vezette. .
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XI.

Egészségi álla pot.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II tanév elején, 1928. szept, ő-an' az intézeti orvos 39 elsőéves.
növendéket egészségi állapotuk es testi épségük szempontiaból
megvizsgált. Ugyancsak megvizsgált szcpternber '17-é:n 2.1. éves
es 3 új V. éves tanulót.

Növendékcink egészségi állapota a lefolyt 1928/29. tanév-
ben nem volt teljesen kieLégitő. Halállal végződő megbetegedés
egy volt.

A tanév alatt 87 Iekvö beteg volt az internátus tanulói kö-
zött, ebből 63 influenza, 9 mandolaqqulladás, 2 izületi csúz és
egy vakbélgyulladás. Tömegesen betegedtek meg tanulóink febr.
ő-án (6), febr. 4-én (17), febr, 5-ért (12) es febr. ő-án (9) az akkor
járványosan fellépett influenzában. Ezek a beteqek pár napi fek-
vés után rnind meggyógyultak. Egy vakbétgyulladásban megbe-
tegedett tanulónkat operáció céljából kórházba szállitottuk, ki 6,
hét mulva ott meg is halt.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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'X II.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TanitóizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképesites.

1~Tanitói oklevelet nyertek.

1928. december:
1. Lakó Makár, 1899. Xl. '9. Garamolaszka (Zolporn m.) r. k.
2. Longauer Dénes, 1908. X. 9. Garamolaszka (Zóluorn m.) r. k.
3. Galló l\'Uklós, 1908. XII. 4. J\bony (Pest m.] r. k.
4. Preisinger Ferenc, 1907. VI. 15. Valla (Moson m.) r. k.
5. Radó .J\lbert, 1909. VI!. 13. Mezötúr (Szolnok rn.] rel.

1929. június:
7. Balogh Ferenc 1907. VI. 1. Tata (I\Om3rom) r. k.
8. Bencze Dezső 1909. VI. 23. Kispest (Pest) r. k.
9. Dani István 1908. VilI. 31. Zánka (Zala) ágorqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev.
10. Duchnovszku Guözö 1910. 1. 31. Jan k (Szatmár) r. k.
11. Gaál Péter 1910. VIlI. 11. Szabadszállás (Pest m.) ref.
12. Geréb Arpad 1910. IX. 14. Érszakácsi (Szilágy) ref.
13. Gruber László 1906. X. 8. Romonua (Baranya) r. k.
14. Hajdics Lászlo 1910. 1. 16. Majsamiklósvár (Tolna) r. k.
15. Herengel Ianos 1909. VII. 8. Vértessomló (Komárom) r. k.
16. Kajárjk Sándor 1910. lll. 12. Bercel (Nógrád) r. k.
17. Kan!Jó Bá]jnt 1909. ll. 4. Zarnolu (Fejér) ref.
18. Kántor Géza 1908. II. 20. ószőnu (Kornárorn] r. k.
19. Kelemen Iózsef" 1910. Il. 12. Polány (Somoqul r. k.
20. Klebniczku István 1909. V. 20. Hodmczövasaruelu (Cson-

:g'rád) ág. ev.
21. Kresz László" 1901. Ill. 9. Braidaföld (Baranya) r. k.
22. Moldvay Arpád 1907. JI. 10. Endröd (Bél,és) r. k.
23. Műldvay Lászlo 1909. VI. 4. Endröd (Békés) r. k.
24. Nagy Béla 1910. Ill. 8. Hatvan (Heves) r. k.
25. Lovass Nagy István 1910. IX. 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATúrkeve (Szolnok] ref.
26. Pap Zoltán 1907. VI. 26. Gácsliget (Nógrád) ágo ev.
27. Rebi Ferenc 1910. V. 22. Ujpest (pest) ref,
28. Ritrmovszku János 1909. lll. 15. Abonj; ~Pest) r. k.
29. Salamon János 1911. Ill. 15. Dunaföldvár (Tolna) r. k.
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30. Schmidt Antal 1906. XII. 5. Torbágy (pest) r. k.
31. Schöndorf Gyula 1909. X. 31. Nagygomba (most .Mari

cali (Somogy) r. k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
32. Sóti Lászlo 1909. Ill. 12. Budapest (Pest) r. k.
33. Szabo Kálmán 1908. VI. 22.
34. Szemjan Pál 1908. VIlI. 29. Péteri (Pest) ágo ev.
35. Völgyesi József 1907. VI. 29. lharos (Somogy) r. k,
*Német nyelvü iskolákra is. I

2. Kántori oklevelet nyertek.

1. Gallö" .h\iklós. 10. Kelemen József.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l . . . . 2. Longauer Dénes. 11. Moldvay Lászlo.

3. Patka Kálmán. 12. Nagy Béla.
1!. Pribelszky Géza. 13. Rithnovszky János.
5. Zettler Ede. 14. Dani István .

. 6. Gruber Lászlo. 15. Klebniczky István.
1. Herengel János. 16. Pap Zoltán.
8. Kajárik Sándor. 17. Szemjan Pál.
9. Kántor Géza.

3. Honositó -vizsgálatot tett.
t. Császár Lászlo 1904. V. 30. Csíkszereda (Csik) r. k.
2. Florencz József 1906. X. 14. Székelukeresztúr (Udvarhely

m.) r. k.
3. [ankovíts .Miklós 1906. IX. 21. Vác (pest) r. k.
4. Papp Pál 1904. II. 14. ,Nagymajtény (Szatmár) r. k.

4. Tanitóképesitö vizsgálat statisztikája.

Vizsgalatra bocsájtatott összesen 37, oklevelet nyert 34.
Iavító vizsgálatra utasíttatott két tárgyból 3.
Egyházi énekból és zenéből vizsgára jelentkezett és sikerrel

vizsgázott 17.
Nemet nyelvü kieqészítö vizsgára jelentkezett 4, sikerrel vizs-

gát tett 2.
Honosító vizsgát sikerrel letette 4.

5. Tanitóképesitö vizsgálati tételek.

J .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Neveléstudománybá l.

Növendékcink tanulmányozásának szükségessége, módjai és
eszközei. 1 • \ • ,

2 . M a g y a r n y e lv é s iro d a lo m b ó l.

Arany János jelentösége és egyénisége költészetének tükrében.

3 . M e n n y is é g fa n b ó l.

1. 1929. évi julius hó l-én valaki elhelyez ~ bankban
25.000 P-t 40/0-os félévi utólagos kamatozasra. Kérdés, hogy
1938. évi julius hó l-én mennyi lesz fl követelése, ha a betét-
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böl, a betételtől számítva rninden félév elteltével 1000 P~t kívesz.
Hány ev alatt fogy el teljesen a töke?,

2. Valaki oly összegü alapítványt kiván tenni, hog;!:! annak
egy évi 4 % -os kamataiból évenként egy iskola 10 legjobb tanu-
lója legyen jutalmazható oly módon, hog'y a 10 legjobb tanulózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
közül a legkevésbé jó '10 P, és minden további tanuló 5 P~vel
nagyobb' jutalmat nucrjen. Hány; P-rö! szóljon az alapitvány? Hány
P jutalomban fog részesülni az iskola legjobb tanulója?

3. Két kockaalakú viztartó egy, oly téglalap alappal biró ha-
sábalakú viztartóval akarnak helyettesíteni, rnelunek alapélei 40

,és 50 cm hosszúak legyenek. M.i!y magas legl)en ezen hasábalakú
víztartó, ha a hcluettesítcndö egyík tartály, egyik éle 55 cm, a
másik kockaalakú víztartó ürtartalma 110'592 liter? Allapítsulc
meg, hogyahasábalakú viztartó elkészítéséhez mennyível keve-
sebb vasbádog lemezre van szükség, mint a kockaalakú víztartó

, előállitásához?
4. Valamely 3 m magasságú márványsirkö alapja szabályos

négyzetalapú egyenes hasáb, rnehjnek szélessége 1 m es rnaqas-
.sáqa 0'75 m. E fölött olyan szabályos négyzetalapokkal bíró csonka-
qúla van, amelynek oldaléle 1·95 m, íelsö éle pedig 0'65 m;
a csonkagúla fölött még az alapjával arra támaszkodó gúla van .
.Mily nagy a sírkö sulua, ha a márvány fajsúlya 2·7?rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Német nyelvből.

1. I(önig Ma thia s. Anschauunqs-Unterricht. IV. Klasse.
2. Unser e Oa sse. Anschauunqs-Unterricht, Ill. Klasse.
3. Der Hund, Anschauunqs-Unterricht. 1. Klasse,
4. Der Hof. Anschauunqs-Unterricht. IL Klasse.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. l<épesitö vizsgálat elnökei.

A képesite vizsgálat elnöke decemberben Madzsar Imre dr.
'föigéJzgató, júniusban Takács Béla kir. taníetüquelö volt, akik rnélu-.
séqes 'megértéssel és rnelcq szeretettel vezettek a vizsgálatokat.

Az egyházak részéről Koudela Géza dr. igazgató, Tiefcnthalcr
József dr., Tellcr Frigyes dr., Heupal Béla dr., Gandu Lászlo dr .

. és Kirchnopf Gyula dr. voltak a vizsgálatra kiküld ve.
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XIII.

Gyakorlóískola.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Guakorlóiskolénk két tagozatu. Az egyik' tagozatban az I-IV.,
a másikban a Ill-VI. osztály van. Elz I-IV. tagozatot Drozdy
Gyula, a II1- Vl.vat pedig Szalatsu Richard vezette.

Abeiratásokat junius hó 27-én tartottuk, El tanítás szeptern-
ber hó ő-án kezdődött s [unius hó l ő-án záróvizsqálattal végző-
dött. El tanítás az 1925. évi 1467. számu rendelettel kiadott nép-
iskolai tanterv szellemé'ben történt.

Gyermekeink magaviselete, szorqalma, tanulmányi előmenetele
kifogástalan volt. Betegség rniatt hosszabb-rövidebb ideig tartó
mulasztások történtek ugyan, de az egészségi állapot mégis kielé-
gítőnek rnondható.

Az iskolai ünnepélyeket részint a tanítónövendékekkel kö-
zösen, részint külön tartotluk meg. Elz alkohol káros hatásával
január hó 31-én kétórás tanítás keretében foglalkoztunk. El ma-
darak és fák napját május hó !14-én ünnepélyes keretek !között
tartotluk meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! i

Guakorlóískolánkban, a tanítónövendékeken kivül, a tanító-
képző-intézeti tanárjelöltek is tanítottak s a gyakorlóiSkolai ta-
nítói állásokra pályázó tanítók kötelezö próbatanításai is itt foly-
tak le.

GqakorlóiskolankedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV -V I . osztályának tanulói rendkivül sze-
gény szülök gyermekei. Ezért intézetünk rnódokat 'keresett e ta-
nulók anyagí támogatására. Budapest Székesfőváros Tanácsa 7
drb fiúinget, 7 drb alsónadrágot, 2 drb leányfehérneműt, 1 téli-
kabátot, 4 fiúöitönyt, 2 pár cipőt, 2 pár harisnyát adományozott
tanulóínknak, ezenkívül 8 gyermek kapott új cipőtalpat s 8 ta-
nulónkat viszi nyaralni.

El Budapesti áll. tenitóképzö-intézeti Iskolatársak Egyesületé-
nek igazgató választrnánuét is hálás köszönet illeti, amiért kará-
csonykor. 65 P értékben 8 pár harisnyát, 6 drb Iehérnernűt, 2
.pér cipöt és 7 drb könyvet adományozott tanulóinknak,
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1. oszt.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A gyak. isk. tanulók névsora.

Binder Jenő

Jauernik Ernő
Kertész Gizella

Koch Márta
C1ementis Zsuzsanna

. Lencz József

Lendvay Julianna Klotild

Major Ferenc

Nemessányi Zoltán
Reichard Gyula
Rorárius Katalin

Zalai GyörgyXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. oszt.

Bergmann István

Csapó György

Czerrnan Gizella
Feurnann Lászlo
Gregus Pál

Gyürky Antal

Hornonneu Farkas
Lázár Egon

Lux Emil

Mensáros Andor

Mück Ervin
Névery Livia

Sabihe de Sharif
Ruszkó István

III. oszt.

Benedek Miklós

Campell Brunó

Demel Alexandra

Eggenberger Csépai Márta

Farkas Márta

Horváth József
[auernik Viktor

Kató István
Kertész Éva

Lipner Imre

Maier Mercedes

Németh Sándor
Novakovszky Edit

Petrik Zoltán
Rázsó Kázmér

Remsey Viktória

Remethey Fülepp Judit

Rosconi Hedvig.

Szabó Ilona
Szeride Béla

Váradi János
IV. oszt.

Bach Erzsébet
Beleznay M. Irén

Fischer István

Fischof Klára

Frank Erzsébet

Gomperz László

Gruber István
Halász Béla
Harácsonui Alajo§

Kiss Valéria
Kellmann Márton

Ludvigh Sándor
Molnár István

Marton Ilona

Remseu Attila

Rorárius Zoltán

Ruszkó Aurél

Szabó Klára

Varju Ilona

Ujlaki Endre
V. oszt.

Baswald József
Brancig István

Halász Agoston
Hausler István

Herzl Gyula

Krepecz János
.: VI. oszt.

Fischer Agoston

Horváth Ferenc

Janovszky József
Kuves - Ferenc

Uramovsuky János

64zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, I



,.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyakorló isk. tanulók statisztikai adatai.
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,-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XIV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apponyi Kollégium.
- ,

Az idén teljesedett a tanítóképző-intézeti tanárok nagy több-
ségének óhaja. A tanítóképző-intézeti tanárjelöltek szorosabb kap-

.csolatba jutottak leendő rnunkaheluükkcl: a tanítókepzövel. Eddig
az »Apponyi Kollégium« a po Ig'. isk. tanárképző föískolaval volt
kapcsolatos. A mult évben a főiskola Szegedre költözött, a Kol-
léqium azonban a Iövárosban maradt és ratrnenetíleq az Eötvös
Kollégiumban, illetőleg íntézetünkben kapott otthont. A másodéves
hallgatók az Eötvös Kolléqiumban, az, első, évesek pedig inté-
zetünkben nyertek elhelyezést.

'Az elsőéves beltagok íntézetünk egyik szebájaban laktak és
a köztartas asztalán étkeztek. Elheluezesük - dacára; hogy inté-
zetünk erre a célra nincs meqíelelöen berendezkedve - meg-
lehetősen jó, biztosítja azt a kényelmet, amelpet 'cgy,etemi tanul-
mányai sikeres folytatása megkiván. Hasonlóképpen a másodéve-
seké. I

Reméljük, hogy a jövőben a tanárjelölteknek nemcsak egy
része, hanem mindnqájan lntézetűnkben fognak lakni és igy in-
tenzivebbe tehetjük a gyakorlati kiképzést.

A jelöltek elméleti, tanulmányaikat részben az egyetemen foly-
tatják, részben pedig a Kollégium szakvezető tanárait hallgatják.

A Kollégium szakvezető tanárai 1928-29-ben a következök
voltak:

1. Dékány István (filozófia).

2. Éber Rezső (fizika, matematika).

3. Frank Antal dr. (pedaqóqia].

4. Gulden Jenő dr. (hegedű).

5. Gyulai Agost dr. (mag-yar,' nemet, latin).

6. Kádár Levente dr. (közqazdasáqtan].

7. Koszó jános dr. (ném et nyelv).

8. Madzsar Imre dr. (történelem).

9. Quint József (pedagógia).

'10. Stankó Béla (zene rnódszer].

11. Zalanfí Aladár (zene).

, 12. Zsirai Miklós (m ag!:)ar nuelv).
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKollégium tagjai és didaktikai gyakorlat aik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

E Egyetemi tanulmányai
I

E
«:s ...., >.

N N é v ci Vezető tanárok jegyzetcn I•.. .•...
o Főtárgy Melléktárgy ;:-

c/) I -w

, I If Németh Sándor
1 Bartók Miklós I magyar nyelv történelem II.

l Mesterházy jenő beltag

2 Bárdos György I ének, zene - 1. Kishonti Barna kültag
II Quint józsef '

3 Cser jános I( filozófia - II. I Frank Antal dr. I beltagli( pedagógia II Váradi józsef !IedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f Nagy Ferenc il

4 Ga1l6 Pál I történelem magyar nyelv 1. \ Mesterházy Jenő II beltag

IQ· LI·' II, ( filozófia UIn! ozsel\
5/ jankovits Miklós ( pedagogia - II. t Frank Antal dr. beltag

Váradi józsef
6 jurassa E. Medárd természettan mennyiségtan 1. Eber Rezső beltag
7 Králik jenő ének, zene - 1. Kishonti Barna kliltag

8 Lenkei István német magyar nyelv II 1. {Lux Gyula kültagNémeth Sándor
9 Móricz István mennyiségtan természettan 1. Éber Rezső beltag

10 Szakál jános ( filozófia II.
f Quint józsef

beltag
( pedagógia

- t Frank Antal dr.
"

Váradi józsef
t t Vikár Sándor ének, zene - 1. Kishonti Barna kü!tag

A gyákerlati kiképzést intézetünkben nyerik: a tanárjelöitek. Az elsőévesek hospitálnak és módszeres
megbeszéléseket tartanak, a másodévesek pedig gyakorlati tanítást végeznek.



9 ~ +- •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ,
_)o" ••nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Értesítés a következő iskolai évre.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F . javíto vizsgálatok szept. 2~án reggel 8 órakor kezdődnek.
Beiratkozás szept. 4~én reggel 8 órakor.

Az iskolaev ünnepélyes megnyitása szept, ö-én lesz.
F ize ten d ö d i jak:

Házalap. 2.- P Onképzököri dij
Beiratási dij 1.50 P Butorhasználati dij
Betcqápolásí dij ... 4.- P f:pületfenntartási dij ..
Klrúndulási dij .. 1.50 P Fütési dij
Kézimunka di] '4.- P Segitöegyesületi dij ..
Ertesitö dij 3.- P Mozidij
Abstincns-eqpcsü'etl dij.. -.50 P Iqazolvánudi]
Ifj. körujvtárdij 1.50 P Szalmazsák (csak bentla-
Táncdi] (nem köte'ezö) . 10.- P kónak) 8.- P
Sportkör 2.40 P Agyteritö (csak bentlakóriak] :-5.- P

A bentlakók közűl a féldijasok havi 22 pengő, az egész
dijfizetők havi 44 pengő köztartási díjat fizetnek be. A szcptern-
ber és október havi köz tartási dij a beirasker egyszerre, a többi
részlet minden hó 10-ig előre fizetendő be.' A kintlakó ebédscqe-
luesek havi 8 pengőt, a fizet5 ebédesek havi 18 pengőt fizetnek'
be ugyancsak minden hó 10-ig. Valamennyi bentétkező íözöedenu-
koptatás (evőeszköz-díj] címen a beirasker 3 pengőt fizet.

A bentlakók hozzanak rnaqukkal legalább 2 rend ruhát, l
telikabatot. 2 pár cipőt, 6 pár f'ehérnemüt, 3 hálóinqet, 4 tö-
rülközöt, 6 pár harisnyát, 10 zsebkendőt, 3 á9lJlepdőt, l van-
kost 2 huzattal. 1 téli takarót V3qy dunuhát 2 huzattal. 1 hat-
személyes abroszt. 2 asztalkcndöt, 2 poharat, 1 fogkefét, 1
fésüt, 1 ruhakefét. 1 pár hálópapucsot es cipőtisztító felszerelést.
Minden Ieherneműbe bejegyzendő (szines fonállal vagy kirnosha-
tatlan tintával) a ruhaszáma. Az elsőéves bentlakók köte-
lesek egyforma terilekek beszerzésére abeiráskor 3.50 pengőt
befizetni. Az intézetból való kilépéskor a terítéket rnindenki ma-
gával viszi.

Foqazatát mindenki hozza rendbe és szemüvegről gondos-
kodjanak, akiknek kell.

A zenéből egy hangszer, a hegedű vagy a zongora, illetőleg
.a harmónium tanulása kötelczö. Aki második hangszert, egyházi
énehet vagy zenét akar tanulni vagy nemet, illetőleg tót nyelvben
akarja magát továbbképezni. hogy azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV. év végén más ajku nép-
iskolában való tanításra is szerezhessen képesítést, ezt az év ele-
jén irásban kel! kérnie. A nyelvoktatás ingyenes, a zeneoktatásért
havi 1 P, az egyházi ének- és zeneoktatásért havi 2 P fizetendő
hangszerre és hangjegyekre.

Az intézeti házi szabályok értelmében mindenki köteles az
előirt tankönyveket es tanítási eszközöket legkésőbb szeprember
hó l5-ig beszerezni. Senki könqvcit el nem adhatja,' mástól régi
köngvet nem vásárolhat. .

1.- P
4.- P

20.- P
7,- P
3.- P.
2.24 P
2.- P
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A budapesti I. ker., államizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképző-intézetben
az 1929-30. tanévben használandó iskolakönyvek

jegyzéke.

1. osztály.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr . P okor tiy .. Polgári iskolai biblia.
Bánya i .. Bibliaismertetés.
P á lfy-Ber eczky : Egyháztörténet.
Sa rudy : Magyar nyelvtan.

Magyar stilisztika.
Lux: Német nyelvkönyv.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a d a i-M e s te rh á z y : Egyetemes történelem 1.
F odor : Földrajz tanitóképzők részére.
[a lo v e s z k y -K o c h : Szervetlen kémia.
Mócza r - 7 örök: Gazdasági ismeretek.
Szta nká : Enekiskola 1.
Zolta i: v. Chova n : Zongoraiskola 1.
Zolta i: Hegedűiskola 1.

II. osztály.
Dr . P o k o rn y i : Keresztény kath. hittan.
Bánya i: Biblia ismertetés.
P á lfy - Bereczky: Egyháztörténet.
Ouint : Testi élet.
Sa rudy : Szerkesztéstan és retorika.
Lux Gyula : Nérnet nyelvkönyvXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII.

Dr . M ik a -D r . Ma rczinká : Egyetemes történelelem II. Ill. kötet.
F odor F er enc: Földrajz II. o. számára.
Móczá r : Növénytan.
Móczá r -Török: Gazdaságtan.
Szta nká Béla : Enekiskola II.

Ková cs: Orgonaiskola.
Zolta i: Hegedűiskola 1.

Ill. osztály.
Ma fuska : Erkölcstan.
Revész : Kereszténység története.
P á liy-Beteczky : Az egyetemes keresztény egyház története.
K o tn is : Lélektan és logika.
S a ru d y : Poétika.
Schuster -Nory : Német tankönyv Ill.
F a rka s: Egyetemes történet.
Dr . F odor F er enc: Magyarország földrajza.
Móczá r : Állattan.

[a lo v e c z k y : Koch: Geologia.
Eber : Fizika.
Ková cs: Orgonaiskola.
Bloch: HegedUiskola I.
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IV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztály.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A u b e rm a n n : Kath. egyháztörténet. _rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Révész : A magy. protestantizmus tört.
Bereczky: Az egyet. ker. egyh. tört. és a magy. ev. egyh. tört.
Weszely: Nevelés- és tanítástan.
Sa rudy: A _magy. nemz. irod. tört.
Szinnyei : A magyar nyelv.
S c h u s te r -N o ry : Német tankönyv IV.
Gá spá r : Deutsches Lesebuch für die IV. Klasse.
F a rka s: Magyar nemzet történte.
Dr . F odor F er enc: Vezérkönyv a földrajz tanitásához.
Thissing Gy.: Budapest részletes kalauza. .

A növendékek fele a Fodor,' másik fele a Th. könyvet
veszi meg.

ja loveczky-Koch: Szerves kémia.
Ková cs: Fizika.
Ková cs: Orgonaiskola.
Zöld: Népiskolai énekek harm. kisérettel.
Bloch: Hegedűiskola lll.

V. osztály.
Dr . Magdics : Hitelemzéstan.
Dr . Makka y: Kegyelemből hit által.
Dr . Szelényi: Keresztény világnézet.
B a t is z fa lv y -B e re c z k y : Bibliaolvasás.
F ra t tk -N é m e th : Neveléstörténet.
Vá ra di: Iskolaszervezettan.
Sa rudy: A magy. nemz. irod. története.
Goethe- Wéber : Hermann u. Dorothea.
Schiller : Wilhelm Tell.
Dr . Horn [ á zsef : Alkotmány tan.
Quint-ja loveczky: Egészségtan.
Dr . Horn józsef: Közgazdaságtan.
K o v á c s : Orgonaiskola.
Zöld: Népiskolai énekek harm. kisérettel.
Bloch: Hegedűiskola IV. ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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