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_ 1937. évi október hó 7-én zárult ~ea budapesti
magyar
.királyi állami óvónőképző-intézeit fennállásának
és műkődésé.nek első száz esztendeje. A,? évszázados jubileumra
írtam e
könyvet a kisdedóvás ügyét kedvelő és az óvónőképző-intézet
nemes törekvéseit méltánvló magyar olvasó közönséenek.
Az bátorított és ambicionáit e százéves történet megírására,
hogy ebből ra 100 éV'bM egy harmadszázadot,
teljes harminchárom esztendőt éltem át az óvónőképző-intézet
falai kőzött,
mint az intézet tanára és igazgatója, már ezért is nagy szerétettel róttarn a könyv minden egyes betűjét s kérem az olvasót.
.hogy hasonló szerétettel olvassa.
Mivel az intézetnek az első nvolc évtizedben a Kisdedóvóintézeteket
Magyarországban
Terjesztő
Egyesület,
maid
az
-Országos Kisdedóvó Egyesület volt a fenntartója, nem zárkózhattam el teljesen a két egyesület történetétől sem, amelyből
láthatja az olvasó, hogy egy századdal
ezelőtt a <kisdedóvást
mily nagy fontosságúnak látták és ,tartották a társadalom legmagasabb körei és hogy támogattálc · a magyar kisdedóvás ügyét
a történelmi neveket viselő főurak és úrhőlavek, legnagyobb
.államférfiak s a 'tudomány és enűvészet nagy emberei.
A magyar óvónők egyesülete, a Kisdednevelők Országos
Egyesülelte teljes egészében méltányolva a nevezett egyesületek
törekvését és a képző-intézet munkássáaát, a kőnvv kiadásával
lehetővé tette, hogy a magyar társadalom minél szélesebb rétege
ismerje meg la magyar kisdedóvás és kisdedóvóképzés
nagymultú tőnténetét,
Háláját kifejezte még azzal is, hogy g'róf Festetics Leónak,
.a Kisdedóvóintézeteket
Magyarországban
Terjesztő Egyesület
elnökének, a legelső magyar kisdedóvóképző-intézet
megteremtőjének emlékét márványba
vésette sazt a budapesti
áUami
óvónőképző-intézetbenelhelyezte
a százéves évforduló alkalmából.
Egykori
hiteles
adatok
nyomán,
évről-évre,
nyomrólnyomra való kutatással, mozaikszerűen illesztettem össze az adatokat, hogy a na.gYlilllin.Úegvesiiletekről, .az intézettől
minél
hűbb képet nyújtsak.
És ha az intézet volt növendékei forgatják a könvv lapjait,
azokhoz az a kérelmem, hogygondoljanak
jó szívvel az "Alma
Materiikre", ahol olv sok, zavas-talan, szép napot töltöttek, gon-doljanak szeretettel volt tanárukra.
ki e könyvvel is szeretné
-visszaidézni a multat, azt a gonditalan, vidám intézeti életet.
Budapest, 1937. évi július hó.
A qponmlkjihgfedcbaZYX
szer ző.

AZ EGYESüLETEK

KELETKEZÉSE.

Hazánkban az egyesületi szellem meateremtője Gr. Széché:nyi István. Az 1830-as években hangzottak el a '1Íemes grór
szónoklafai, és láttak napvilágot írásai, amelyekben hirdeti az
-egyesiílés erejét. Az új tanok a nemzetnél a legtermékenyebb
talajra találtak és szinte divattáNMLKJIHGFEDCBA
v á ilt a mŰV1eWtebb
osztálybeliek
között ez a nagy horderejű szócska: "Eg-yesüljünk!" Az általa
Ielköltött vágy teremté meg a jótékony egyesületeket is, lame1yeknek
keletkezésében
különösen
nagy szerepet játszottak
.Magyarország lelkes hölgyei. Gróf SzécM.nyi István a nemzet
anyagi, gazdasági érdekeire fektette a főSúlYlt s ezt a kaszinók,
g~zdasági egyesületek, lóverseny stb, meateremtésével -mozdította elő. A nemzet közművelődését
felülről akarta megindítani és talán ezért nem talált nála pártfogásra a kisdedóvás
-eszrnéje. És ezen annál inkább csodálkozhatunk; uneet éppen ő
.mondta azt a száJlóigéVJévált kifejezést, a magyarság számának
csekély voltára célozva: "Oly kevesen V'8.JgYl1Jl1~, hogv Magvar<országon még' az apa gyilkosnak is meg Ioellene kegvelmezni."
Gróf Brunszvik Teréz a nép egész tömegének megóvását és
nevelését hirdeti és tűzi ki magas zitos céljául. Az 'angol kisded-óvó intézetek szemlélése közben kiáltott fel lelkesen: "Ezkell
a mi népünknek!" Ez a felkiálltása anutatja, hogy a nérriet nevelésű, nagy műveltséaű ,g-rófnő, szíve mélyéis; magvar volt s a
-külföldi emberbaráti intézetek szemlélésénél hazája elhagyatott
"kisdecleire gondolt, kik felügyelet nélkül, az utca porában játszadozva, ki vannak téve minden elemi csapásnak és erkölcsi
veszélynek. Már Angliában elhatározta,
hogy a kisdedóvást el
fogja terjeszteni
Magyarországon
s az akarata
tetté lőn, le:győzve minden nehézség et ,és akadályt, a magyar kisdedóvás
megteremtője és a kisdedővási egvesiíletek életrehívója lett,

1.
GRóF

BRUNSZVIK

TERÉZ.

Gróf Brunszvik Teréz 1828. év június hó í-én nyitotta meg
Budán, a Krisztina városban, édesanyja házában, saját költségén az első kisdedóvodáját
(angyalkertjét.) Brunszvik Teréz Iá.radhatatlan
buzgalommal
hirdette a kisdedóvás
eszméjét és
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angyalkertjébe
meghívta a magasrangú
főurakat és asszonyokat, így csakhamar szaporodnak a kisdedóvás eszméjének hívei
és hatalmas pártfogói; akik között ott van Mária Dorottya kir.
főhercegasszony,
József nádor felesége, a budai nemes asszonyok egyesülete, br. Mednyánszky Alajos cs. kir. v. b. b. t. t. m ,
kir. udvari kamarai alelnök, Schedius Lajos kir. tanácsos, egyetemi tanár és többen.
Brunszvik Teréz 1829-ben saját maga még egy intézetet
alapított és tartoitt fenn Budán, s agitációjára
1829-ben megnyilt Pesten az első, Budán pedig a harmadik óvoda. A budai
pesti óvodában
magyar
intézetek német nvelvűek voHak,a
nyelvet használtak, ezént Mária Dorottya főhercegnő, ki a négy
intézetet segélyezte, a pestinek még külön is adott jvi 52 pengőforintot.
Brunszvik Teréz,amint
látta, hogy az előkelő keroket a
'kisdedóvás
eszméjének megnyerte,~ekezett
a társadalom
anyagi támogatását is elnyerni s 1828-han egy 125 -tag'ból álló
egyesületet alakított, amely a négy első intézet céljairaXWVUTSRQPO
183a.
június 30-,ig 7474 p. forintot gyiijtött.
E gyiijtésről 1832-ben Szentkirályi
Móricz, mirrt az egyesület titoknoka, egy 24 Iapra terjedő kiadványt
szerkesztett,
melvnek címe: "A négy első kislg:yermeki őrés gondviselés intézetekről, melyek Magyarországban
nagylelkű
adományokból
állíttat-tak fel." A kis mű "Előszavában"
a kisdedővás
sziikségességét hangoztatta; az előszót követte az "Előadás", amelyből
kitiint, hogy az 1828-pan alakult 125 tagból álló társaság felszaporodott 200 taggá s 1830. június 25-én tartott közgyűlésen
egy ideiglenes válasetmánvt
is alakított. Végül a "Kimutatás"
feltűntette az aláírásokat, amelyek' 1. Ferencz cs. és kir. Ő Felsége 60-ik születése napján, 1828. év február J-tó12-én kezdődtek s elsőnek Korompai gr., Brunszvik Terézia asszony, mintqponml
Károlvi Cvörav,
mint tag, S
előlülő teg, Nag-ykárolyi gróf
Szentkirályi Móricz, mint titoknok írták alá. Voltak 4 p. forintos áláírások, és voltak 12, 16, 24, 40, 52, 100 pforintos. alapítók
is s ezek az összegek 1830. június 30-ig terjedő készpénzbeli
adományokkal 7474 pforintot, tettek ki. Az alapítók és adakozók
kőzőtt a fölséges uralkodóház,
Mária Dorottva
főhercegnő, a
fő- és alpapság, a fő-' és kőznemesség a legkülönbözőbb vidékekről, gr. Brunszvik Teréz és egész rokonsága képviselve volt.
Az 1831. évi szörnyű kolera megakaszthaHaaz
egyesület
további munkásságát és Brunszvik Teréz ezután minden egyes:
óvóintézet szervezésénél kiilön fenntartó
társulat
alakításán
fáradozott.
Reed Ede, angoloeszági lelkész, aki 1828-ban itt tartózkodott és a 4 pforintos, tagok között szerepelt a fentebb említett
egyesületben,
később Londonból ep;y levelet -írt Brunszvik
Teréznek, amiben figyelmeztette, hogy erejét és idejét így szét-
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forgácsolja és az eredmény .mézis kisszerű lesz, tanácsolja, hogy
eredményesebb munkássáaa
céljából egy nagy "Nemzeti egyeintézetei
csa kis aXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
m aeusr
n.ueloben. ker essületef'alakítson
sqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sék boidogulá suka i,
mert így a nemzeti .kőzérziilet meg fogja
könnyíteni vállalkozását.
Reed E~ helyes, gyakorlatias
tondoLkodását igazoltak a későbbi események
A kisdedóvó-intézetek
hamarosan
szaporodtak
nemcsak
Budapesten.
de vidéken
is: jelesen Pozsonyban,
Besztercebányán, Nagyszombaton,
Szekszárdon,
Belaczon és egyebütt.
Ezeket az intézeteket vagy rnaaánosok
tartották
fenn, vagy
nyilvános adakozások,
kézimunkák,
festmények,
összekéregetett ajándékok, sorsolások stb. fedezték a tetemes keltségeket.
A pesti Lipótvárosi óvodát például özv. gr. Brunszvik J ózsefné
látta el, a Terézvárosi
óvoda ügyét Gömöry
Károly
pesti
választott polgár istápolta, a belvárosit, melvet gr. Brunszvik
TerézalapítoH,
rövid ideig néhány
adakozó emberbarát, de
később egyedül Szentkirályi Móricz, Pest vármeave főjegyzője
tartotta fenn. Az intézetek
állapota így nagyon ingadozó és
bizonytalan volt és attól is lehetett tartani, hogy azoknak megszűnése, a kisdedóvás eszméjének a megszűnését is maguk után
vonják Ezért 1834. év tavaszán Brunszvik Teréz, Glosius Dáés Szentkirályi Móric főjegyző összeültek tanácsniel táblabíró
kozni, hogy a koldulaatás mezszííntetésével
aniképen lehetne
egy nagy, maradandó
egyesületet alkotni, amely azonban necsak a meglévő óvodák fenntartását
tűzze ki céljául, hanem a
kisdedóvás terjesztését is. Az egvesüle] eszméjének megnyerték
gróf Festetics Leót, aki azután palotájába
több előkelő hazafit
hívott meg barátságos tanácskozásra,
akik egy társasázot alakitottak s nevük aláírásával kötelezték magukat az Egyesület
létrehozására
és gY'ampíiására.
Az alapító levél, amelyből az eur ópa i
kontinens
legelső
sziiletett, így szólt:
kisdedóvó
egyesülete
"Mi alábbfrottak
társaságba
lépünk
olly végre; hogy a
"kisdedi
g.lJ á mnevelő"(k,isd~dóvod,a )
intézeteket
Hazánkban
terjesszük
A föltételek, melyek alatt ősszeállunk,
társaságunk
szabályaiban foglaltatnak.
Kötelezzük magunkat azoknak szoros megtartására,
s reméljiik a Mindenhatótól,
kinél az 'erő és hatalom, hogy azon
munkát, melvet bátorsággal kezdettünk,
áhlhatatossáaaal ki is
vívjuk"
/
"Költ Pesten, 1834-ik esztendei augusztus 2-ik naptan.
"Koromp,ai gróf Brunszvik Mária Terézia szerzetesdáma
s. k., Rhédei Anna, Rhédei J ózsefné s. k., Sztrókay
Katalin
szül. Kéler s. k., Sztrókav Ludovika mk., Tolnai zróf Festetics
Leó s, k., Sehober Ferenc s. k., Szentkirálvi Móricz s. k., Kacskovics Lajos s. k., Báró Orczy László s. k., Pregárd János s. k.,
Fejér Benjámin s. k., Benyovszkv
Anna szül. Bacsák s. k.,
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Benyovszky Péter s. k., Báró Kray Borbála s. k., Gróf Festeticsné s.NMLKJIHGFEDCBA
k , Báró Kray Amália s. k."
Aláírási íveket bocsátottak ki oly értelemben, hogy az aláÍrók kötelezik magukat hat éven át, évenként 6 pengő forintot
egyesület
fizetni a kisdedóvás terjesztése céljából alakítandó
pénztárába. Ezek az aláírók voltak a részestagok.
M~kor már körülbelül 100 részes aláírás volt, gr. Festetics
Leó összehívta az alakuló közgyűlést
a Nemzeti Kaszinóba.
II.
A KISDEDóV6-INTÉZETEKET
MAGYARORSZÁGBAN
TERJESZT6 EGYESüLET.
1836-1848.
Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének
szószerinti bevezető része:
" 1836-'1k. esztendei Martius '5-:ik napján, délelőót 11 órakor,
a Magyar Nemzeti Casino kisebb termében, azok közül: kik
mint a 'kisdedvéd intézetek terjesztésére nézve nevöknek aláírása által magokat egy Társaság alkotására
hajlandóknak
jelentették, és a folyó esztendei januárius
29-ik napján tett
határozás következtében Méltóságos Tolnai Gróf Festetics Leó
úr ő nagysága által különös meghívó levélben felszólíttattak.
összegyííltek, kiknek neveik 'abc. rendszerint iüten feljegyeztettek: Antal Mihály, Gr. Berényi Erzsébet, b. Orczv Györgyné, Brunszvik Teréz Grófné, Gr. Brunszvik Júlia b. Forrayné,
Gr. Brunszvik Henrika, gr. Chotechné, Deym Károly gróf, Eckstein Anna, Rosthy Albertné, Festetics Leó gr. ideiglenes elnök,
Fuchs Kenesztély, Hajaik Pál, Kacskovics Lajos, Kehler KataIin, SztróJmy Antalné, Marton József, Majthénvi Adolf, Perger
János, Pregardt jános, Rosthy Albert, Sehober Ferencz, Simon
Florent, Székely Károl, Szentkirálvi Móricz, Uzovics János,
Urményi János, B. Weneleheim Francisca gr. Festeticsné, mind
részes tagok, s több az Egvesületbe nem avatottak, mint vendégek."
,
Következik a meghívólevél,
arnelvben gróf Festetics Leó
elmondja, hogy a f. évi január 29-én, a nála összegyültek megügye csak úgy
győződtek arró], hogy a "kisdedóvó-intézetek
haladhat előre, ha egy rendszabálvokkal
(alapszahálvokkal]
bíró társaságba állanak, megbízták őt, hogy egy ki,tűzött .napra
mindazokat, kik magokat hat évre, 6 p. forint fizetésre kötelezték, ősszehívja. E határozat következtében hívja meg N. N.
urat v. úrhölgyet, hogy f.év Martius hó 5-ik napján, délelőtti
11 órára, a Dorottya utcában lévő Nemzeti Casino kisehb termében tartandő közgyűlésen meajelenni szíveskedjék s a már
kész igazgatói javaslatot (alapszabály) tárgyalás alá venni és
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-elfogadni kegyeskedjék,
hogy ezáltal az egyesület vég-legesen
:megalakuljon.
.
Gróf Festetics Leónak az alakuló közgvűlésen
elmondott
beszédét, amely a reform kor ,eg-y nagy urának; eg-y nemes
~ondolkozású
főnemesnek igazi lelkitükre,
az eredeti jegyzőkönyvből egész terjedelmében
közlöan:
,
,.Nagy érdemű és minden
tiszteletre
méltó Gyülekezet!
Egy ,igen Il!&gy táravnak mélven érzett méltósáaa hozott össze
II
e tcrembe. Dolgunk szeretett Hazánkat illeti - velünk vanNML
.Min~enható honszeretet védőszelleme. - Első szavammal üdvőzlek kedves Hazámnak szeretett leányai! deli szépek! akik~
nek keblét a szerétet lelkesíti; akiknek szelíd kezükből, nyájas
védelmiíkből
áldás
'hár,amlik a Hazára;
fogadjátok
el
tiszta szívbőli üdvözletemet.
--...:..De fogadjátok ti is polgártársatoknak
tiszteletét szeretett Hazámfiail
kiket szellemi rokonság -kőt egvbe; fogjunk kezet férfiasan
és védrük hazánk
javát erős férfiúi karral. Dolgunk Isten vezesse!
Kedves hazánknak
vérző sebeit orvosolni,az
,a vágyódása
.a honezeretetnek századok óta. Az igaz honfi, aki minden hiúságtól mentesen, a jót csakis azért, mivel az jó, a helyest azért,
mivel .az helyes, cselekszi és azt boldogra és szegényre eg-yrámt akarja árasztani.
aki arra
kevély, hogy ő polgárja a
épnek .. " az ilyen honfi mélyebben érzi hazájának
halálos
sebeit és azokat szeretné orvosolni.
/
.
Mi kezet fogván, egyetértünk abban, hogy a népnek idomítása (nevelése) a kisdedpolaárnak
vele született joga, de ez eddig kevés figyelemre
anéltatott,
Vessünk
egy -pillantást
e
.dologra és nézzük a jelenkornak e .részben a szomorú rajzát.
Sziiletik a gyermek és valamint terhhen járt vele az anya,
úgy terhükre marad a szülőknek, midőn kenyerük
után járnak.. a szegény ártatlant
csak akadálvozó
súlynak
nézik s
Istennek azon malasztját, hogy gyern;H:~kekkel áldja meg őket,
-az egek átkának
s halsorsnak
tekintik;
e:lmúlik szivükbőla
szülői szeretet, sorsukra hagyják a gyereket s ha csak a .jó
Isten nem őrzi, k.ivész a világból. A házőr7ó5 kutyával barátkozik, a házi barmokkal társalkodik és csak késő - este látja
szűleit, uruidőn ezek kifár,adva hazatérnek
és az álom nyugodalmát keresik. - Nevekedik a gyermek és ártatlanu] kárté.konnvá lesz s a hazatérő fáradt szülők olotatás helyett, veréssel tanítják az ártatlan bűnöst. A szülői szeretetnek és bánásvezeti a gyermeódnak ez az útja a makacs akaeatosságra
ket, vaav azemberi'séget
gyalázó emberré neveli a kisdedet.
Amidőn 4-~k esztendejét elérné a gyermek, sziílői elküldik
az oskolába. Hazánknak legnagyobb részében ott milven tanító
f gadja? Egy férfiú, aki szelaának
gyenge, mesterségre otr raba, munkásságra
rest, akinek testi-lelki
tehetségeit
leg-mélyebb álom fQJüa körül s aki korántsem szeretette] és nemes
lelkű vonzódással munkálkodik
e szent ügyben, hanem undor-
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ral és unalommal, haraggal s mintezv Isten átkozta kemoran
űzi kenyerét, a gyermek-fenyírték kontár .mesterségét. Ily tanítófogadja a szegény kisdedet, kinek eleme a szeretet, kinek táp.láléka .a nyájasság s aki a szelíd velebánást
ezer áldással
.viszonozná.
Ily bánásmódból kővetkezik, hogy a gyermek elkerüli az
iskolát, melvet kínháznak tekint, és íme, azon teremben, hol
a jót, az erényt, a . feleharáti . szeretetet, nemeslelkűséger
és,
istenfélést kellene tanulnía, nem ritkán a hazugságnak,
akaratosságnak vetik el ,a magvait.
Csuda-é,
ha ily körülmények
között elfajzik a gyerrmek
tenmészete, amely pedig ha már kisdedkorban nemes irányban
indulna, kétségteleniil a haza boldogságát seaitené elő.
Igy nevelődik a népnek ivadéki, így a mezei gyermek, ki"
ha 7 -ik esztendejébe lép, szülei pásztorságra kényszerítik, megkezdi a henye életet és idősödve benne az erő, harcba áll
társaival, kik ha nem engednek,
megérzik
izmos karjának

súlyát.

Igy éri el férfiúi korát s oly utakra is tévedhet, ahol az
igazság kada is eléri, tömlöcbe, fogházba
jutva, 'életük legszebb éveit ott elheverik. Nemde szerencséseknek kell mondani
azokat, kik fejkábitó
homályban,
buta nehézséggel
keresik
kenyerüket.
Mindez nem történne, ha már gyenge kisdedkorában, tudniillik másodiktól 7-ik évéig, védőket és vedhelvet
találna a testi és lelki rossz ellen, ha már akkor munkásságra,
erényre, istenféléere vezettetnék és ha a felebaráti szeretetnek
magva gyenge, hajlékoriv lelkébe elhintetnék és örökre gyökeret verne.
Most a nevelést a 7-ik esztendőben
kezdjük,
addie az
Isten őrzi a kisdedet, elveszett nevelésére az az idő, melynek,
első benvomásai lelkében örökre kitörülihetei:1enek maradnak.
Meggvőződtünk arról, hogy ez a mulasztás nemcsak egyes polgárnak, hanem egész magyar hazánknak kára, ezen társaságba
léptünk, hogy a .iMáI, az irg'aztól lelkesítve, a hazának
egyik
legsúlyosabb baját orvosolju k, ezen időt boldogtalan
polgártársaink óvás ára s kiképeztetésére
fordítsuk.
- Tudom, hogy van honfiaink között nem egy, ki a népképeztetésétő] fél s így szól: "ne nyissuk ki szemeit, hiszen
kiver majd a világból." Ezek elfelejtik, hogy a korszellem halad
előbbre, annak ellenállni
álmodozás; a korszellemnek
megIelelően a népben rejlő erőt, már g'yenge korában, oly irányban
kell vezetni, hogy csak a jót, az igazat, a törvényt védelmezni
tanulja.
A nemzetnek legnagyobb
boldogsága, annak műveltsége, Csak a művelt néptől lehet várni, 'hogy ismervén és
szerétvén jogait, felebarátjának
életét, vagvonát, minden egyezségét, törvényt
szen..tnek, mez támadhatatlannak
tekintsen;
A művelt polgártó] csak békét várhatni és csendes biztosságot,

if
Ily igazságokról
'lelkesítve, nem csuda, hogy a felszólítók.
íveit csakhamar annyi érdemes hazafi írta alá. Itt van a pillanat,melyben
e nagy érdemü, Ieatisztább igyekezetből kezetfogó gyülekezetet kérdem: vajjon ily cím alatt: "A kisdedóvóintézeteket Magverországban
Terjesztő Egyesület"
társaságba áUiunk-e? s ünnepélyesen megalkossuk-e e mai napon?'
(Igen! - igen! Közfelkiál'tás után Folvtatá az elnök.)
Örömmel veszem a nagyérdemű
Gyülekezet
osszhangú
akaratját, kit most immár a Kisdedóvó-intézeteket
Magyarországban Terjesztő E,gyesület címével van szerenesém tisztelni.
Vezéreljen az Isten, seaftsen munkánkban., hogy késő ivadékaink is áldani fognak hamvainkban!"
.

Ezután e1fogadták az alapszabályokat.
Az alapszabály
szerint az egyesület célja: "a kisdedóvó-intézetek
terjedését:
Magvarországban
előmozdítani." "Eszközei: a) alkalmas nevelők képzése;XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b)
az újonnan felálHtandó intézeteknek
és a.
készülő nevelőknek kamaJtmentes pénzkölcsőnzése." Az egye-o
sület dolgait egy igazgató (elnök), egy aligazgató (alelnök),
titoknok (titkár), pénztartó. ügyész és kilenc választott (válaBzt-márryi) <tag intézte. Közgyűlés évenként kétszer, február második vasárnapján
és nyáron,
augusztus
hóban
.tartatott, a
választmánynak
időről-időre, de havonként legalább egyszerkellett ülést tartania.
Az alakuló köz.gyűlés meaválasztotta
az első tisztikart :
Gróf Festetics Leó igazgató (elnök), Szentkirályi Móricz aligazgató (alelnök), Kacskovics Lajos titoknok, Antal Mihály pénz-tárnok, Simon Florent ügyész lett. Ugyanekkor
kilenc férfi
választottsági (választmány) tagot is választottak sa jelenlévőnőket., így Brunszvik Terézt is, felkérték, hogy mint részestagok, vegyenek részt a választmánvi üléseken.
Amint már említettem, részes tagokvoM,ak, kik aláírásukkal kötelezték magokat 6 évre, 6 pengő forint, azaz egy részvény befizetésére, Aki 60 pengő forintot egyszerre megfizette,
az egyesületnek örökös tagja lett.
Az első részestazok nevei között olvashatjuk:
gr. Brunsz-vik M. Terézia szerzetes dáma, báró Wesselényi Miklós, herceg
Esz'Íerházy Pál Felső Ausztr, udv. nagykövete, 49 gróf és báró"
sok főispán, egyetemi tanár és akadémiai
tag, táblabíró éspesti polgár nevét. Tag volt C. Barton Károl angol p0lgár is.
A tagok között, amint az 183? február 4-én tartott közgyűlésnek jelentette
a "Választottsági
Tudósítás",
.Jeasikeresebberedményt érte el a bécsi képviselő, gróf Wenkheim F-erencNMLK
ú r,
ki azon felül, hogy az ott lakó hazai Méltőságok
nagy részét
az E.e;yesület tagjaiul
megnyerte",
" K ir á ly u n k
Ő F ö ls é f J , é iő [
pénzsegély mellett olly kegyelmes ígéretet nyere, hogv az:
Egyesület, ha céljának szerrtséaéről s az eszközöknek hasznos.
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.alkalmaztatásáról
meggyőződik
továbbad
js
kegyelmesen
elősezíteni § pártolni méltóztetik." V. F erdinánd
100 pengőforint adományát az egyesület mint "E lső ela pitoénut" kezelte
-tovább.

AZ ÁLLAMI OVóNőKÉPZő-INTÉZET

őSE.

Az 1836-ki alakuló kozgyűlés elhatározta,
hogy az egyesület egy óvóképző és egyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
"példá ny-intézetet" (mintaóvoda )
fog felállítani. Gr. Festetics Leó szóval és írásban is kötedezte
magát, hogv a képzőt
és példány intézetet Belaezen a saját
I
telkén felállítja s 4000 pforint. alapítványt
tesz az intézet igazgatójának
fizetésére. Az egyesü},etazonban
úgy határozott,
hogy több fontos ok rniatt az intézet ne Belaczon, hanem Tolnán, mint.a
mesrye kezpontján
fekvő s az ország minden
részéből könnyebben
megközelíthető
városban állíttassék
fel.
Gr. Festetics Leó erre megismételte kőtelezettségét
oly módosítással, hogy, a Belaczon me,gajánlott telek helyett Tolnán fog
.adni alkalmas telket a saját kőltségén felállHandó
képző és
'példány intézetnek. Az intézetnek szánt lobbá'gy telken olyan
épületek álltak, amelyek átalakítva
megfeleltek a célnak, úgy
hogy az intézetet, ,,.a kisdedóvók neveléséül", Tolnán, 1837. évi
október hó 7-én meg is nvithatták.XWVUTSRQPONMLKJIHGFE
I

A tolnai

kisdedóvóképző

épülete.NMLKJIHGFEDCBA
,

A kisdedóvóképző
mellé szervezett
példány
óvóintézet
(mintaóvoda),
nemcsak gyakorló óvodául szolgált, hanem min-tá,Tavolt a felá.llítan~ó, ó,:ói~,tézete!,:_~ek;
.
,,,,
.."
"
A tolnai kisdedóvóképző
telkerol es rajta levo épületekről,
.az alapító gróf Festetics Leó, az alapítványi levelében úgy rendelkezett, hogyha idővel a képzőt az e~yesület, máshová h~~
lyezné át, akkor az épületek és a telek el IS adhato, de az ebbő.
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befolyó összeg csak egy másik, a célnak megfelelő telek, vagy
épület vásárlására fordítható. Ha azonban az egyesület Feloszlana, akkor úgy az ingatlan felépítményeivel együtt, mint a hatos kamat mellett évi 240 pengő forintot hozó s igazgatói, fizetést szolgáló 4.000 pengő forint alapítványi tőke, visszaszáll az.
alapító gróf, vagy törvényes jogutódjai tulajdonába.
A képző-intézetre
egy helyi, tolnai választottság
ügyelt fel,
elnöke az a lelkes Bezerédy István volt, aki jobbágyait legelsőként szabadította fel s ezzel nevét hazánk történetébe
örökre
hevéste.
,
A tolnai képző s példány-intézetnek
igazgatására az egyesület olyan ig.azgatót keresett, aki az eavesületnek az intézethez .
fűzött reményeit meg is tudja vailósítani. Brunszvik
Teréz.
grófnő több külföldci. kisdedóvót szólítout fel az állás elfoglalására, de sikertelenül sNMLKJIHGFEDCBA
.a hírlapi felszólításra
,a hazai pedagóguakik a kisdedóvással
sok közül is csak olyanok ajánlkoztak,
eddig nem foglalkoztak s így semmi kezességet nem nyujtottak
arra, hogy az Egyesület célját megvalósítják. Végre az egyesület Warg:ha István akadémia levelezőtagjában vélte felfedezni
azt a férfiút, aki az intéz-ethez fűzött reményeket
legjobban
fogja megvalósítani s ígv ,a .tolnai óvóképző-irrtézet
első igazgatója Warglia István lőn.
Az igazgatói állásra pályázni kellett. Szószerint közlöm a.
Szentkirálvi
Móricz alelnök ilt.al fogalmazott és a pályázók elékitűzőtt kérdéseket:
"Nevelő va gy ta nító-intézetek-eFejtse meg' az ajánlkozó: 1.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
a kisdedóvó-intézetek?
s mennuiber i? Aza z: csa k kezdete léoéti
a kisdedóvá s a nevelésnek,
hébtá r ozta ssék mea a különbsé{.!, a
kisdedóvó-intézetekben
{.!,Lfa kor olnikellő nevelés s ta nítá s, és a
közönséges iskola i, va gy há zi, a később kor r e szá mított neuelés
és ta nítá s közt? "
2. "Mikép ébr esz.thetni a a uer mekekber i
ismer etlen fo{.!,a lmsket, meluekr e {l,ondolkodá s kioénteiik? "
3. "Mennyir e ter jedhet kisdedóvó-intézetben
a oellesokte- XWVUT
' ;:>"
t as.
4. "Milyen leguen a ta nítá s mecha niká ja ,' hogi; a kisded- .
az az 1-Sil kér désóvó-intézetek céliér uik s eszméiének,
mikép
ben me{.!,ha tá r oza ndó lesz, megfelelien? "
.
"Me{.!,kívá nta tik efölött,
hoa u az a já nlkozó
ezen utóbbi
kér dés megfejtése
utá n motioélt na pr endet fü{!,{.!,esszenki, meluben egy egész na p minder i ór á ja elfogla lta ssék és betöltessék.
na p leior E lő kell a na pir endben minda nna k for dulni, mi e{.!,.lJ
{!,á sa a la tt e{!,.l/ kisdedá oó-iniézetben:
megtor ténhetik, a netá n
közbe.iövő beszélgeiésekkel
s elbeszéléssel eguiiit: "
A kidolgozás határidejéül
1837. évi május 1. napját tű z ték ki.
,
Az igazgatóságért öte~ pályáztak : Wargha
István, Beke
~ristóf áldo zár', Zombori Mihály és Tombó Ferencz üg,,'yédek.
I

1 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-Camperling József a nagyszombati
óvoda vezetőre.
A folyamodók kőzii] a feleletet csak ketten adták be, Beke Kristóf és
War/?;'ha István s a választást a kettő kozott az döntötte el, hogy
Beke Kristóf, a jónevű,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
"jeles neoelész",
és több műnek szerzője
.s a veszprémi Dávid nevű árvaház igazgatója, nem volt család.apa, ezért a családi életben szerzett tapasztalatokban
és atyai
érzésekben g,azdagabb W,argha Istvánt választotta meg az egye.siilet igazgatónak 1837. évi május hó 30-án.
Az első igazgatói javadalom 4 tágas szobából álló természetben való Lakásból, évi 800 pengőforint Iizetésből, elegendő
tüzelőfából
és. fél mázsa viaszgyer-tyából
állott. Az akkori
és az akkori viszonvokat
tekintve,
tanári javadalmazásokat
jónak mondható javadalom volt. Warglia István kinyilatkoztatta, hogy ő, bár 1 4 0 0 p. forintnyi fizetésű hivatala
van, az
igazgatói
hivatalt,
eddigi javadalmazásának
feláldozásával,
-csupán hazafiság-hól vállalja el.NMLKJIHGFEDCBA
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A tolnai kisdedóvóképző alaprajza.
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Az 1836. évi közgyűlés az alapszabályok
mellett a képzőintézet "igazgatási szabályait is" megalkotta. EnnekqponmlkjihgfedcbaZYX
,,1. cikkelye
a ta nító-nevendé kek fölvételér ől
és a lka lma zta tá sá r ól"
szól.
Kiköti, hogy a főlveendő
magyarul és németül tudjon, de előnyére válik, ha más hazai nyelvekben is járatos. 1838-ban ezt
már odamódosították, hogy ajánlatos a német nyelv' tudása.
A felvett növendékek az intbetben
szállást, fűté st és a sziikséges bútorokat. ágyiruhát
és élelmezést kaptak,
de illendő
ruházatukról és egyéb köHségeikről maguk zondoskodtak. Csak
olyan növendék volt felvehető,akit
egy részes tag ajánlott s
akit a pártfogó a választontsági
gyűlésnek hemutatott
s előbbi
életéről szóló bizonyítványai
ez alkalommal beadattak.
Az egyesületnek volt egy könyve ily címmel: "Ta nítónevendékek kötelező öna lá ír á sa ik." E könyv az intézet szabályait, a növendék kötelességeit és az egyesülethez való viszonyát tartalmazta. A felvett növendék az aláírásával
ezeknek
megtartására kötelezte magát s a könyvben
foglaltakat
önmagának leírta.
A növendékeket az egyesület nemcsak a tolnai intézetben,
hanem ezen kívíil is taníttathatta.
Minden felvett növendék az
első hónapban saját kőltséaén tanult, a második hónaptól évenként 50 pengő forint segélypénzt kapott. Ha az illető a tolnai
intézetben tanult, úgy e pénz az igazgató kezeibe került, ki
ennek ellenében telljes ellátást adott. A teljes ellátás sok nehézséggeljárt s csakhamar meg is szüntették. Aki a tolnai intézetén '
kívül tanult, havonként felösztva saját kezébe kapta a segélyt.
(Két évvel később már havi nyoi c pforint. volt a segélypénz.)
Az intézetbe felvett tanulők ketelesek voltak a ,kiszabott munkM pontosan végezni, az intézetén kívül tanulők
pedig kdtelesek voltak úgy délelőtt, mint délután 2-2 órát eltölteni abban
az intézetben, ahová őket a választmány utasította.
Az első hónap után az igazgató, vagy az illető kisdedóvó,
ahol tanult a növendék, jelentést tett; hogy mit lehet a növendéktől reményleni s eszerint vagy tovább megtartották.
vagy
elbocsátották. Első esetben megkapta a segélvpénzt, a második
esetben ajánlották,
hogy "elméjének és indulatjának
inkább
megfelelő pályára lépjen."
A megtartott növendék egy kdtelezvényt adott, hogy azokatt az összegeket, amelyeket
kiképeztetésa
alatt kapott, az
egveaiiletnek havi két ezüst forintnyi részletben visszafizeti, ha
valamely óvodában kisdedóvónak
alkalmaztatik,
vagy önmaga
kéri az intézetből való' elbocsátását. A választmány megtantotta
a jogot, hogy az ekkép továbbra is visszatartott
növendéket
bármikor is elbocsáthatja,
ha a hasznavehetetlenséae
később
bizonyulna be. Ez esetben a kifizetett segélypénzt nem kővetelték vissza.
'
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Kilcépeztethette magát valaki saját kőltséaén is. A növendék kisdedóvói alkalmas voltáról,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
egl' az igazgató által aláírt
bizonyítványt kapott.
Érdekes, hog-y az alapszabályokkal
készült felvételi szabályzatnak az első pontját, már a legelső felvételnél sem tartották meg, mert felvettek egy növendéket, aki németül és rácul
jól beszélt, de mag-yartil csak keveset tudott. Az intézetnek
szerint az első évben
ug-yanis az eredeti anyakonyv tanúsága
két növendéke volt, és pedig:
1. Ritter János, róm. kath. vallású, 21. éves. Nemzeti iskolákat Pécsett, 1832-ben végezte jó előmenetellel. Beszélt németü! XWVU
já ] ,
r écul jól, ma guer ul keveset. Felvétetett 183? október 7o-én
Festetics Leó gr. ajánlatára.
Meghalt a képző-intézetben
1838.
február 8-án.
2. Lukách Pál, helvét vallású, 25 éves. A pápai főiskolán a.
filozófiM végezte 1834-ben dícséretes
eredménnyel.
Nyelvtudása: diákul, németül, magyarul jól. Felvétetett 183? november 20-án. Az intézetből elment 1838. április 26-án házi nevelői
pályára.
A kisdedóvóképző-intézet
és óvodája céljaira Festetics Leóg-róf által adománvozott épületben az igazg-ató Iakásáiil szolg-ált négy szeba, a növendékek elhelyezésére kettő s a példány
ővóintézet
eg-y előszobából és két 20-20 D-öl és egy 9 D-öf
teremből álloN. A termek eg-yike téli játékszeba volt, a másikban a gyermekek egész napon át tartózkodhattak,
a nag-yobb
g-yermekek komolya bb fozlaikozási helyéül szolaált, vagvis a
mai munkateremnek
felelt meg. Az óvoda legfeljebb 60 gyermeket fogadhatott be s felvehetők voltak 2-6 éves korú kisdedek nemre való tekintet nélkül. A példány óvoda a gyermekek egész napi menedéke volt.
A kis gyermekek gyékén-srből font karszékeken intek, amelyeket a célnak legmegfelelőbb módon helyezhettek el. öt percnél tovább nem ültek egy huzamban, hanem jártak, futkostak;
kíilőnféle testgyakorlatokat
'vég-eztek. Ha valamelvik elálmosodott, az eg-yik teremben leterített gyékényre lefeletették.
Reggel a megjelenés ideje nem volt meghatározva, a szülők
akkor hozhatták kisdedeiket,
amikor nékik a leg-megfelelőbbvobt. A rendetlen, mosdatlan, fésületlen g-yermeket a dajka
rendbe hozta.
Valami kevésse] 12 óra előtt hazamentek a g-yermekek so
ebéd után azonnal visszajöttek s alkonyodáskor eg-yszerre mindenki hazament. Az olvan szeg-ény emberek ,g-y.ermekei, akik
mezőn voltak elfoglalva s otthon nem Főzhettek, ott maradtak
ebédelés idején is az óvodában s ott ették meg- a magukkaf
hozott ennivalót. (A mai napközi otthon őse.) Délelőtt a reggelin kívül más étkezés nem volt megengedve, de délután, négy
órakor, ozsonnázhattak, akiknek volt mit.
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A példány óvodában az ünnep és vasárnapot kivéve, szünnap nem volt, a gyermekek mindennap megjelenhettek. hogy a
szülőket dologtévő
napokon kenyérkeresési
munkájukban
ne
akadályozzák.
állt, ameA' példány óvoda felszerelése olvan tárgvakból
lyek ma már az óvodákból száműzvék.
Volt Európa és Magyarország nagy falitérképe.
fali olvasótáblák,
. betűlapocskák,
fekete író táblák, számoló eszközök, természetrajzi
képek, mérta ni ábrák sth. Az udvaron testavakorló eszközök, négyes körhinta, kőtél-létra,
ördőgló, kúszófa, rézsútos gerenda, lépcsős
deszkaállvánv,
éllel állított deszkák és fatáblák vol.tak.
óvásdíjat. Tolnán
Példányóvodákban
a kisdedek fizettek
az óvásdíj havi 10, Pesten havi 20 pengőkr ajcár voH. Tolnán
20-30, Pesten 10-19 nem fizető, ingyenes szegény gyermek
volt.
Wargha István igazgató a kisdedóvóképző-intézet
tágas
udvarának két harmadát kertté alakította, egy harmada a testgyakorlás és játszás helye maradt. "A kertben a . gyermekek
sokszor minden felügyelet nélkül játszadoztak, de nem volt eset
rá, hogy az ágakat letörték,
vagy a .virágokat
leszakították,
vagy bármi módon kárt tettek volna. örültek, mikor látták,
hogv a fácskák, amelyeket elült ettek és ápolgattak, olyan szépen nőnek és fejlődnek s így már kisdedkorban,
a fák szerétetét és becsülését tanulták meg." Sőt azt is áll ítja Wargha 1838ban, .hogy voltak gyermekek, akikqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
szer enesés kézzel szemeztek
s örömmel mutogatták a szép sikert, amit elérlek.
~ ':

Az 1839. évi február í.O-én tartott kezgyűlés megemlékezett
az 1838-ki pesti árvízről, az egyesület elhalt tagjairól és külön
parentalja
el Kölcsey Ferencet, aki a z egyesületnJk képviselő
tagja volt. (Az egyesület képviselői azok a különböző törvényhatóságokhan lakó előkelő urak voltak, akiket a z egyesület felkért, - 1837. évi határozat, - hogy vállalják el az egyesület
képviselőségét s azt céljaihan segítséle elő. Zala meavében Deák
Ferenc tábl. bíró volt a képviselő, Abaújban br. Eatvös József
szolgabíró, Csongrádban Klauzál Gábor stb.)
Deák Ferenc, aki az egyesiiletnek
1864-ben alapító tagja
lett, ezeket mondotta: "Az egymásra keletkező egyletek és intézetek sorában egy sincs oly nemes és szent célú vállalat, mely
.a kezrészvétet úgy megérdemelné, mint ez, melv az alap nevelést
terjeszti, "
jelentették, hogy 1838~ban a kisdedóvóEzen a kezgyűlésen
képző-intézet öt kisdedóvót adott a hazának. Ezek közül kettő
privát nevelői pályára lépett, három pedig kisdedóvó lett, jelesen Sopronban, Szekszárdon és Erdélyben.
Hogy magáriosok
pártolásával és s_a-át költségeiken eddig oly kevesen vette';j1.ij'
az intézet o . ~'
. azf.annak tulajdoni tották, hogy
zónség méa
e e ti' smeri a kisdedóvás eszméjét és
an
'"
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abban a tévedésben vannak, mintha az egyesület csupán kisdedeket ápolna, nem is álmodva arról, hogya főcél az ifjaknak
kisdedóvókká
való képzése, akik majdan a kisdedóvást sikerrel terjesszék.
. , Ugyancsak ez évijelentésből
tudjuk meg, hogya
képzőintézet tanszereit Londonból hozatták, amelyeket fölös számban
kiildtek meg'. A fölösleget áruba bocsátották, de a "mívárusok'"
(tanszerkereskedők)
ajánlata nem volt elfogadható s így a fölösleg az intézet tulajdonában
maradt. A fölösleges képek 1863ban az óvodák kőzt szétosztattak,
Ba r a bá s Miklós cs. aka1838-han a tagok között talál jukqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
levelezőtagját.
Br.
démiai képíró, tud. társaság
(akadémia)

.J j\'

E ötvös J ózsefet,
F á y Andr á st,
Br . [ osik: a Miklóst,
Kossuth Lajos .táhlahírót s hites ügyvéd et, Kla uzá l
G á bor táblabírót, F első- NML
bü
i Na {!,y P á l tbírót, P er czel Mór t, P ulszk.lJ F er encet,
Schede
(Toldi) F er encet,
(egyet. tanár, akadémiai titkár), Tr eior i
aki egyben 1500 pengőforint
Agostont,
Br . Wesselényi
Miklóst,

alapítványt
is tett és hirtokain óvodakat alap ított.
1840 augusztus 14-18 .. napjain a tolnai képző-intézetet
és
óvodáját meglátogatta Scitovszky pécsi püspök, aki a látottak
felett a legnagyobb megelégedésének adott kifejezést.
Ekkor, augusztus 15-én, a tolnai búcsú hajnalán történt,
hogy a képző-intézet szomszédságában
lévő épület kigyulladt
és leégett, de az intézeti épületet, amely alig volt két ölnyire
az égő háztól, az igazgatónak
és tanítványainak
sikerült megmenteni. E tűzesettel kapcsolatban
maradt
fenn a kővetkező
adoma:
A tűzi lármára és kongatásra a püspök felkelt, felöltözötJt és
beszólt a másik szobában
fekvő plébánoshoz,
aki mégcsak
gyertyát semgyújtott,
hoav keljen fel, tűz van. A plébános ezt
felelte: "minek kelnék fel, hiszen jó emberek a tolnaiak, majd
eloltják, inkább feküdjék le Méltóságod is." "De nagy ám a tűz,
mond ják, hogy ég a városháza, csak keljen fel, én oda megyek" - mond a piispók. "Jobb lesz, viszonozza a plébános,
Méltóságod is feküdjék le, ott csak konfúziót csinálna" s ezzel
befordult a fal felé .. "No, mond a püspök, sohasem láttam ily
Miután négy
nagy indolenciát" s ezzel ment a tűzveszélyhez.
. ház leéaettva .tüzet eloltották, a városháza és az óvoda a képzővel együtt megmaradt,
- A püspök ezt az esetet sohasem
tudta 'elfeledni s évek után is oa legjobb kedvben beszélte el
vendégeinek, főleg az tetszett néki legjobban, hogy "m~vel a
tolnaiak jó emberek, nem kell félni a tűztől", noha a tűz alig
'volt 500 lépésre a plébániától.
_.
Már 1838-tól' arra törekedett
az egyesület, hogy képzőintézetet Pest környékére vagy Pestre helyezze át. 1838 április 27-én a választmány felkérte gr. Festetics Leó elnököt, hogy
: ~if~~;yen lépést gr. Károlyi Istvánnál, mint F ót, Rákospalota, Ú
, ~ •.•. ".• 1'. ~
" .•..
...,

., .

;

í-
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tárgyárpest birtokosánál, eg-y megfelelő .telek adományozása
:ban a Tolnáról
áttelepítendő intézet és óvodája számára. November 18-án jelentette az elnök, hog-y g-r. Károlyi kész eg'y
akkora telket ajándékozni, arnekkorára a tervrajz szerint sziik- .ség van, sőt ,a felépítendő épületekhez megfelelő téglát is ad.
Hogy Károlyi István gróf e nagylelkű ígérete miért nem valósult meg, ennek nincs nyoma.
1841-btn Pesten, a Józsefvárosi óvodát alapító egyesülettel
a Terjesztő eg-yesület szerződést kötött, hog-y ez az óvoda, addig: is, míg a képezde Pestre hozható, példány óvodává tétessék.
kikötött 100 pforint. első évi
A kis egyesület a szerződésben
járulékot n il is vette a Terjesztő egyesülettől és Waraha István
-az intézetet át is vette 1841. évi július 23-án s a példányóvók
vezetőjévé Nőthig József jeles tanítványát
tette meg. Mivel
azonban a pesti eg-ylet a polgármester befolyását és irányítását
-elíogadta, a Terjesztő egyesület a szerződéstől elállt.
Az 1841. évben tartott válaszzmányi ülésnek, Kóber János,
-óhudai ,bíró, "a mag-yar nyelv meg-gyökeresitése vég-ett" ajánlatot tett a tolnai képzőnek Obudára v<alQAthelyezésére. Munkácsi János, az óbudai és visegrádi uradalrnak igazgatója pedig
az 1842. évi november 13-án, a megyeház nagytermében tartott
közgyűlésen ugyanecélra
közreműködését
felajánlotta.
Beze.rédy István és Kossuth Lajos kiküldettek e tárg-yban való vég-leg-es intézke dések tételére. Ere<!Il1'énytelen volt ez akiküldetés
is. Ezek a próbálgatások előzik meg- az 1'843-ik évben végre
bekövetkezett áthelvezést,
tagjai
sorába váAz 1840. évei közgvűlés a választmány
lasztja Kossuth Latos táblahíró, hites ügyvédet. Kossuth indítványára szől ította fel az egyesület 1841-ben a vármegyéket,
hogy székhelyeiken minta-kisdedóvodákat
állítsanak fel, hogy
a községeknek követendő példát adjanak, A megvék kedvezően
.fogadják az indítványt, de csak Miskolcon létesü1t egy ilyen
mintaóvoda.
Az egyesület tagjainak száma 1840. évben 452 volt.
Fejér vármegye küldöttsége a vármeg-ye első alispánjával
'1841~ben megtekintik a tolnai példány-intézetet
(óvodát), hogy
a megyében egy hasonló intézetet állítsanak fel: A küldöttség
jelezte, hogy a megvének azt javasolják, hog-y a példány óvóintézet mellett eg-y kisdedóvóképző-intézetet
is állítsanak
feL
I,jedelem keletkezett erre az egyesületben s Kacskovics Lajos
.titkár Iejtegette, hogy megtőrténhetik, ho~ a növendékek oda
fognak fordulni, ahol több ra kedvezmény s a másik üres marad,
vagy legfeljebb azok iratkoznak be, kik az előbbi helyen el
nem fértek. Ezért azt óhajtana az egyesület, hog-y Fejér megye
-'inkább több óvodát nyisson, amelyekben tolnai végzettek nyertenek elhelyezést. Az óhaj teljesült, Fejér mezve nem nyitott
.kisdedóvóképző-intézetet,
2*
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A választmánv az 1841. évi kezgyűlésen javasolja, hogya.
kisdedóvóképző-intézetben
egy fizetéses
hegedűmestert
kelJ!
alkalmazni, aki a növendékeknek
zenei leckélcet adjon, mertNMLKJIH
E t"zenészet a kisdedóvás egyik elkerülhetetlen
segéde." A kozgyűlés a javaslatot elfogadta s az 1841. évi leöltségvetésébebeál'lítja a hegedűmesteri állást évi 24 ezüst pengőforint díjazással. (Egy-egy jól heaediilő növendék tanította sokáig a tár-·
sait zenére havi 2 pforintért.)
. Az egyesület a kisdedóvás eszméjét és a lci.sdedóvó-intéze-·
tek terjesztését irodalmi úton is igyekezett elősegíteni s ezért
hogy írjon egy
már 1840-ben felszólftja a képző igazgatőját,
rövid, népszerű röpiratot, amelyből a köznép is láthatná a kis-·
dedóvás üdvös hatását. A közönség értelmesebb része ugyanis:
Szentkirályi Móricz alelnök értekezéseiből jobbadán már' érte-o
sülve volt e tárgyról, de az alsóbbrendüeket
is fogékonnyá
kellett tenni ez irányban. Wargha István igazgató maga is fel-ismerte, hogy nagy hasznára lenne a kisdedóvás országos el-o
terjedésének, ha az óvodák előre megállapitott jterv szerint és
általánosan 'elfogadott, egyöntetit szabályok szerint állíttatnának fel s ezért kidolgozza aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
"Ter v a kisdedóvó-intézetek ter -o
jesztése
ir á nt a két ma p,.lla r ha zá ba n" c. munkáját sazt
a.
Tolna vármegvei Karok és Rendeknek ajánlja azon reménvben..
hogy azok a közelgő országgyűlésnek pártfogásába
aiánl.táku.
kisdedóvásügyét.
A vármegye 1843. évi Szekszárdon
tartott
közgyűlésének jegyzőkönyve szerint a "Karok és Rendek ezt az'
emberiség- boldogságának
eszközlésére Írt nagybecsű munkát'~
szívesen fogadták s elrendelték, hogy a nemzeti pénztár kőltségén a mű 1000 példányban kinyomattassék s a honiés erdélyi
törvényhatóságoknak
egy-egy példányt
juttatva,
a többi a.
szerző tulajdonába adassék.
Wargha István a munkáját két részre osztotta. Az I. rész-o
ben 'a kisded óvás szíikséges voltáról értekezik. Itt ajánlja, hogy
a kisdedóvó-intézet
elnevezés Iielyett "elem ke" szót használ-o
:tanak, mivel ez "a gyermek szájából is némi sajátságos gyen-·
gédségael hangzik."
A II. rész a kisdedóvás terjesztésének eszközeiről szól. IH
azt ajánlotta, hogy minden vármegyének legyen egy példányelemkéje (óvoda) ,ahol tanulhatnának,
gyakorolhatnának
azok.
akik kisdedóvók akarnak lenni, de II központi óvóképző-intézetben nem tanulhatnak.
Akik pedig elemkét akarnának alapítani, a megyei példány-elemkét
mintául használhatnák.
Ebben a munkájában
is bizonygatta Wargha István, hogy'
a kisdedóvó oktatókat képző intézette a hazában legalkalmasabb hely Pest városa.
Az 1842. téli közg yűlésen a jelentés arról panaszkodik,
hogy az első hat évi ciklus lejárta után 168 részessel lett gyengébb az eg-yesület, a jövő évben pedig 200~nál többel fog csök~
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.kenni, úgy, hogyha az egyesület új tagokkal nem szaporodik,
vagy a kilépettekben
a további részvétel nem marad meg, aqponm
tolna i intézet s vele az eguesiilet a li!!, fo!!, még eeu-két esztendeig
tengeni s az egész ügy, mint a_ fellobbant szalmaláng, elhamvad. Hogy ez a vég be ne következzék, a régi tagokat új aláírásra szólították fel.
A szomorú jövőt azonban ellensúlyozta
s némi megnyugtató öntudatot adott az egyesületnek az a ,tény, hogy 6 év alatt,
1842-ben már 50-re szaporodott a kisdedóvodák száma.
1838. év óta a tolnai képzőből 12 ifjú ruent el kisdedóvo«lákhoz kisdedóvóknak
s a négy év alatt 32 ifjú részesült .legnagyobbrészt
az egyesület költségén - a kisdedóvás elméleti és gyakorlati oktatásában.
A régi tagoknak levéLbeli felszólítása, hogy részvény köte. lezettségeiket újítsák meg, eredménnyel is járt, mert nagyon so.kan örök kötelezettséget, és sokan újabb hat évi kötelezettséget
vállaltak, úgy, hogy az egyesület vagyona, a tolnai képző-intézet
.épületét nem is számítva, 15.025 p. forintot tett ki. Ehhez járu lt
még a képviselőséget elvállalt' hazafiak abbeli ígéretei, hogy az
Íveiket nem fogják üresen visszaküldeni.
Az eg-yesület így
.szinte újraszuletett.
'
1842. év november hóban határozta el a választmány, hog-y
.a közgyűlésnek
javasolja a tolnai képző-intézetnek
Pestre való
.áthelvezését, mert mindínkább megg-yőződött arról, hogy annyi
költséagel, amennyibe annak fenntartása kerül, a képző Pesten
.is fenntartható,
ahol sokkal több sikert lehetne elérni a képzésre jelentkezőknél és a részvényjegyzéseknél
is.
Természetes, hogy a tolnai fiókválasztmány
- a képzőintézet felügyelő választottsága - ellenezte a javaslatot.
A PESTI

KISDEDóVóKÉPZö.

Az egyesület új kerszaka kezdőrlott ..az 1843. évvel, mikor
"leküzdve már
fejlődésseljáró
nehézségeket. vidéki helyéről
.az ország szívébe, Pestre helyezte át az intézetét.
Az 1843-kitéli
kezgyűlés a választmány
határozatát
elfogadta azon esetre, ha az áthelyezés az egvesiilet tőkéjének
-csorbítása nélkül meg-történhetik és sem a pesti hatóság részéTől, sem egvebünnen olyan' akadályok nem lesznek, amelyek az
egyesület célját gátolnak, az óvóképző és példány-intézet
(gya'korló-minta-óvoda)
további virágzását veszélyeztetnék.
E feltételek mellett a képző-intézetnek
és példánv-óvodának
Pestre
való áthelyezését legkésőbb Szt. Mihály napjáig (szepr. 29.) elrendelte. (Az intézetazonban
pár nappal később, 18· J.3.október
15-én hozatott át Pestre.)
A határozátra
gr. Festetles Leó elnöksége alatt Antal Mi.hály, Kendelényi Károly és Schuller Ferenc titkár (- időköz-
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ben Kacskovics Lajos a titkárságról lemondott, mert Pest város:
Főjeavzőjévé választatott) küldöttség formájában
iisztelgett ~
Ő Fensége előtt, és mint a hazai jótékony intézmények
NádornéNMLKJIHGFEDCBA
kegyelmes védasszonyának magas pártfogását kérték e tárgyban. Miután a Nádorné biztosította az egyesületet magas pártoló kegyeiről, a bizottság jelentést tett Pest városa tanácsának,
hogy az egyesület az eddig Tolnán lévő kisdedóvóképző-intézetét és óvodáját, Szt. Mihály napkor, Pestre szándékozik áthozni sitt- megfelelő delken való építkezés éveI állandósítani •.
A beadvány kifejezte abbeli reményét, hogy a városi tanács
remélhetőleg nem fogja akadályoznia
rhegtelepedését
egy
olyan intézetnek, melv eddig Tolna vármegye hatósága alatt
háboríéanlanúl
működött s melvnek V. Ferdinánd
Felségeskirálvunk is alapítványi tagja.
A városi tanács 1843. július 8-án tartott ülésében kimondotta, hogy az intézet áttelepítése ellen semmi kifogása nincs.
Erre a választmány, mivel látta, hogy sem felsőbb helyek-ről, sem a helyhatóság részéről olyan akadályok nem lesznek;
melvek az egyesület célját gátolnák, megtette az intézetnek.
Pestre való áthelyezés ére az intézkedéseit,
Ideiglenes szállásul a Király-utcában
lévő Müller-féle 1021..
szám alatti háznak néhány szobáját, egy évre fizetendő 360 p.
forintnyi házbérént, kibérelte a képző-intézet és példány óvoda
céljára. A gróf Festetics Leó által itulajdoni joggal adományozott tolnai ingatlant 2800 p. foriniért örökáron eladta és ebből
a pénzből 1600 fr tért. a pesti Teréz város Valero-utcájában,
egy
183 négyszög öles telket vett. A fennmaradott
összeg az építkezés céljaira fordíttatott.
Hogy az épftkezés az alap tőkét nehogy nagyon megcsor-bítsa, 20 p. forintos, 5 % -os építési részvényeket bocsátottak ki,.
amelyeket az egyesület legfeljebb 10 év alatt kőteles beváltani.
Az építkezésre felszólftott építőmesterek közül Polláck Auguszt
és Kasselik Ferenc adták be kdltségvetésiiket, amely szerint egy'
emeletes s az intézet céljainak nundenben megfelelő épületnek.
tökéletes felépítése körülbelül 9.000 pengő forintba kerülne.
Köszőnettel fogadta az egyesület Muszely Edvárd, pesti
virág és veteményes magárusnak
ajánlatát, .hogv az intézet
udvarkertjét
saját költségén fával ülteti be.
Az 1843. évi augusztus 24-én tartott közzvűlés tudomásul'
vette a válaszmánynak
az intézet áthelyezése tárgyában való'
jelentését és egyben köszönetet mondott fáradozásaikért.
Tolna
vármegyének pedig, az intézet eddigi nagylelkű pártfogásáért,.
búcsúzó levélben hálás kőszőnetét nyilvánította.
még az 1843. év,i augusetusi kőzTörténelmi érdekességű
gyűlésnek a kővetkező határozata:
"a most országosan egybegyült Karok és Rendek' pedig a kisdedóvás ügyének, nrint az.
t ö r - - qponm
emberiség és nemzet közös érdekébení magasztos ügynek,XWVUTSRQ
vények védelme a lá vételér e, t. Pest megve útján Iölkéretni ren-
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deltettek."qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ieu a kisdedóvá s
tör vényes
r endezését
a K isdedóvó
intézeteket
Ma gya r or szá gba n
Ter jesztő
E gyesület
má r 184J -ba n
szor eslmezta ;
illetoleg
kér te
volna
P est oér mea ue
útjá n
az
or szá fJ ,fJ ,yíiléstől, de a vármegye a kérelmet, _úgy látszik
nem

J

terjesztette be, mert erre vonatkozólag semmiféle adatot nem
találtam.
Az 1844.-ki ,téli kőzg yűlés .tudomásul vette, hogy .a képzőintézetet 1843. október elején Tolnáról Pestre helyezték át s azt
uavanazon hó 15-én egyszerű, 'komoly ünnepéllyel megnyitották. A megnyitási ünnepély vendégeinek arcán lehetett látni az
örömet, amellyel az intézet áttelenítését fogadták.
Ugyancsak ekkor jelentebíék, hogy a képző céljainak megfelelő ház építésére Polláck Auguszt építésszel megkötötték az
egy~éget,
amely szerint az építész köteles 8680 p. forintért az
épül:efet tökéletesen elkészíteni 1844. év Szt. Jakab (július 25)
napjára. (Polljk Auguszt Pestnek akkor legjelesebb építésze
volt, ő építette a Nemzeti Muzeumot, a Ludovica-Akadémiát,
a Vigadót stb.)
A pesti képzőben már 28 ifjú' részesül oktatásban s szorgalmasan járják az elméleti és gyakorlati leckéket. Az intézet
most is - épp úgy, mint a multban tette - készséggel tud adni
alkalmas kisdedóvókat,
ha valahol ilyenekre
szükség lenne.
A példány kisdedóvó intézetben, az ideiglenes szállás szűk
volta miatt, ez évben csak 35 gyermek volt felvehető, kik közül
legtöbb 2-4 esztendős volt, a 6 évet egyik sem érte el, Nyelvre
nézve mind német, négyet kivéve, kiknek anyanyelve magyar.
A magyar nyelvben való előhaladásuk azonban oly sikeres volt,
hogy -a
választmány hite szerint néhány hónap mulva
magyarrá válik agyakorló
óvóintézet gyermekeinek nyelve is.
Értesítette a választmányaközgyűlést
arról, hogy Wargha
István, ki a képző keletkezésétől
viselte az igazgatói tisztet
buzgó fáradozással, hivataláról lemondott s többszöri felkérés
dacára sem másította meg aaelhatározását,
de a nyári közgyűlésig, amikor az igazgatói széket betöltik, ismert buzgós&gával
fogja vezetni az intézetet.
a lekőszönt
Wargha, István
Az 1844. évi nvári kőzgyűlés
igazgató helyébe Ney Ferencet, a kit ünő névelőt, költőtNMLKJIHGFEDC
é s hírIapírót választotta
meg igazgatónak
s kifejezte abbeli reményét, hogy Wargha István i:ov~bb ds olyan ügyszeretettel
és
sikerrel fogja a kisdedóvás ügyét pártfogoini és tanácsaival az
intézetet támogatni, mint ahogyan .azt tette eddig az elmult hét
év alatt; s hogya kisdedóvók képzésében elért érdemeit méltánvolja, a pénztár ereiéhez mérten pénzbelileg is megjutalmazta
~4 évi illetményének Ielülfizetésével.
.
Ney Ferenc a próba vizsgálatnak minden részében kitünő
jelét adta az értelmi tehetségének és a gyermekekkel való szelíd
bánásmódjának.
így az egyesület legszebb reményekkel nézett

24
jövendő műkodése elé, remélve, hogy minden várakozást ki fog
elégíteni.
,
,
Az egyesület már előzőleg felszólította a budapesti kisdedóvókat,
hogy az óvás körében
szerzett
tapasztalataik
és
eszméik kicserélése céljából tartsanak
ősszejöveteleket.
(A mai
óvónői szemináriumok
elődje.) A választmány jelentette a kozgvűlésnek, hogv a felhívásnak volt foganatja s mind gyakrabamelyek hatására a
ban tartattak
ilyen eszmecseregyűlések,
különböző nevelési rendszerű
kisdedóvókban
lassan-lassan
el
fog terjedni az a vezérelv, amely a példány óvodát vezeti, t. i.
ezek a z intézetek
nem tenodék,
ha nem
szioet nemesítő,
hogyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
va llá sos ér zést
ébr eszto, s ér telmet
és testi er őt önma gá ból
fejlesztő

előcsa r noka i

a z iskolá kna k.

E kőzavűlés örömmel hallotta, hogya képző-intézet és pél-.
dány kisdedóvó épülete a Valero-utcában
teljesen elkészült, és
is.
már rendeltetésének meafelelően használtatik

A

Az intézet

pesti

Valero-utcai

épületének

.kisdedóvóképző.

alapkövét Mária Dorothea nádernő
- a kedvezőtlen idő dacára is
ami mindenkiben
megerősítette azt a reményt, hogy az ántézetet továbbra is hatalmas pántfogására
fOKTaméltatni.
Az épület építkezéset fedezte a 20 forintos épitkezési részvényekből befolyó összeg s azok az adományok, amelyek egyenesén e célra adattak, úgy hogy az egyesület alaptőkéjéhez nem
kellett hozzányúlni.
Az építkezésre adakozók között voltak az

ö Fensége tette le személyesen
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-országavűlés törvényhozói is, kik 3120 pengőforintot
jegyeztek
e célra. De voltak építési anyaget adakozók, így pl. p;r. Andrássy György az épűlethez sziikséges öntött vascsöveket ajánékozta,
Polláck
építész az intézet
homlokzatát
érc betűs
vezető
felirattal ékesítette, Ober József kőfaragó az udvarra
márvánvlépcsőt
faragta ki ingyen s a helybeli lakatosok közül
éhányan a. növendékek
részére vasnvoszolvákat
ajánlottak
eg. Pláner Antal bádogos mester a pléh csatornák egy részét
dománvozta.
A városi tanács nemsokára a Valero utcát kiköveztette.
.hogy a kisgyermekek ne porban, sárban, piszokban járjanak az
qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
intézetbe.
o

'

Az intézet belső szer kezetének

ter ve.

Amikor Pest városának
tanácsa 1843. július 8-án kirnonr.otta, hogy a tolnai kisdedóvóképző
és óvodajának
áttelepítése
ellen semmi kifogása nincs, az egyesiiletet
felszólította,
hogy
az intézet "belszerkezeti tervét" terjessze be.
Az egyesület 'a felszólításnak
eleget tett s felterjeszti az
intézet tervezetét és azokat az elveket, amelyeket az intézet
oktatásában
és nevelésében megvalósít.
A felterjesztés elmondja, hogy a képző-intézet célja alkalmas kisdedóvók képzése s a példány óvoda mintája az ország-szerte felállítandó kisdedóvodáknak.
Az intézet tanulói segélydíjas és saját kől tségiikrin tanuló
növendékek. A segélydíjas tanulók lakást, hutorokat
és ágyután
neműt és 8 pforint. hópénzt kapnak s ha kiképeztetésük
valamelv óvodánál óvónak alkalmaztatnak.
legsiiraősebh sziik- ,
ségletek fedezésére
20-30
pforint.
kamatmentes
költséget is
.kaphatnak az egyesülettől. (Elsők voltak, akik 25-25 pforintot.
kaptak állásuk elfoglalásakor:
Karádi és Rózsa.).
Tanulmányaik:
számvetés, alaktan. természetleírás
és tudomány, földleírás, történet, gazdaság, helyes és szép írás, alapfőleg pedig a nevelés és
-oktatás az énekben és hegedülésben,
űtudcmánv
(1845-ben ÚT tantervet alkoHak). Képzési idejük
egy év. Vasár- és ünnepnap ot kivéve, naponként 6 órától 8-ig
az elméleti leekén vannak, használják
az intézet tanszereit és
könvvtárát ; és hogy gyakorolhassák,
amit tanultak.
egész
napokon át fölváltva vannakXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la példánvóvó
intézetben.
(a mai kisdedkézimunka)
ú. m. elemi
A műtudománvhan.
ianszerek, minták, rajzok, földtekék készítésében akként képeztettek, hogy ezek segítségével a 3-7 éves gyermekeknek
minden ismeretet szemlélhetővé tudjanak
tenni.
Agyakorló
óvodára vonatkozó terv azokat az elveket tartalmazta, amelyeket Wargha István igazgató 1843. évi jelentése
.hangoztat: "a példány kisdedóvó intézetben a testi nevelésen
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kívül legfőbb szorgalom fordíttatik
a szívképzésre,
értelemfejtésre, nemzeti
érzület rnívelésére és némely műiiavességre,
azonban minden erőltetett
mesterkélés, vagy kort meghaladó>
rászoritás
nélkül, egyedül a természet-jegyz ette úton-módon."
A testi nevelést szolgálták a tagok ügyességét elősegítő testmozgások, amellyeket összekötötték az értelmi fejlesztéssel. Igy
pl. egy ~yermek kiállott a kőzépre, testének részeit megnevezte
s ujjait, karjait, lábait mozgatta, mit a többiek utánoztak.
kézeniér és
stb. képezNégykézláb' mászás, egylábon ugrálás,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
ték a testzyakorlást,
De szertornázásnak
minősíthető
test-XWVUT
I
gyakorlásokat
is végeztekNMLKJIHGFEDCBA
ll' gyermekek,
mert Wargha szerint:
"Ajátszóhelyen
lévő legegyszerűbb
testgyakorlási
a é peluek ;
ú . m , hinták, fa~ábak, ugróeszközők,
mászásra alkalmas osz_o
szoktató,
élre állított' deszkák
lopok, súlyegyennek
tartására
és levegőben lóbálódó gerenda, kőtéllajtorják
stb., melveken
apró g'yermekek is bámulatra
méltó ügyességgel gvakoro1.ják
magokat. Ajó sikert nyilván mutatja az, hogy az itt nevekedő:
3-5 esztendős gyermek 4 öles magasságban
nem szédül, a
meglépő gyorsasággal felmászik.
a levefüg'gő ko téllajtorjára
gőben lóbálódó
gerendán (melynek
hossza 8 öl), könnyedén
végig fut s ezek következtéhen tagjaik izmos ak, erősek, színiik.
friss, kedvük jó."
A szívképzés alatt a kedély és erkölcsi világ fejlesztését
kell értenünk. Nemes érzést keltő rajz, mese, elbeszélés, szol-gálta ezt a cél t . .Ez· eket úgy igyekeztek
alkalmazni,
hogy "a.
közlött jó foganatos kebelre találjon s ne holt szavakat tanul-o
jának, hanem annak szellemét fogják fel a gyermekek s alkalmazzák."
. · A példányóvó-íntézetben
a gyermekek teljesen egyformák
voltak, kedvezésben senki sem részesült, egymásiránti
szere-o
tetre, szolaálatkészségre
nevelték őket. A mások tulajdonának.
megbecsülése, Isten és ember szeretete, egymás megsegítése'
voltak azok az érzések, melveket a kisdedek lelkébe igyekeztek
elültetni. A szívkénzés ezeken az elveken épült fel: "Szer esd
a z Istent, szer ess minden
ember t,
a dd mea mir ulenkinek
a z:
övét, a mi a má sé. ne bá ntsd, mit meeed n sk nem kioénsz, má sA szívképzést szolgálták még a gyermena k ne cselekedd!"
-

. keknek megfelelő énekek daloltatása.
Az értelemfejlesztésnél
az intézet. már hangoztatta
azt a
mai elvet, hogy az óvodában iskolai tanításnak
helye nincs.
Szorgalmasan gvakorolták a gyermekek érzékszerveit, igyekeztek mindent szemléltetni, ezért a kisdedóvónak a kréta mindíg
a kezében volt, hogy láthatóvá tegye a holt szavakat.
A dolgok alakjának, viszonosságának,
arányának
ismertetése, a vonalak, a kör, a szegletek szemléltetése stb. mértani
ismereteket
nvujtottak.
A fejszámvetés
is meglépő
sikerrel
használtatott
Waraha szerint.
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A példánvóvó-intézet
gyermekei
nemcsak
minden
vár-o
mezv ének fekvését, határait
tudták,' amiket játék között vak,.
(minden írásnélküli)
nagy földképen (térképen) tanultak meg,
anern a hazáró'[ statisztikai ismeretekkel is bírtak.
Az érzékek alá eső természeti
tünemények,
a természettudományi,
a hasznos háziállatok
sajátságainak,
hasznos vol-tuknak és tenyésztési módjainak
ismertetése a természetrajzi
ismereteket nyujtották.
De ezeknél nemcsak az értelemfejlesztés volta cél, hanem a vallásos nevelés is, mert arra törekedtek;
hogy minden fűben, virágban, állatban és minden természeti
tüneményben
az isteni gondvise~ést, Isten teremtő és fenntartóerejét és jóságát lássa és érezze a gyermek.
Figyelmeztette
a kisdedóvó
a gyermekeket
a kőrrryező
tárgyakra,
tanitaatta
az esztendő részeire, a hónapok neveire,
időszámításra,
a mértékekre,
ezeknek
használatára
és más.
ilyesfélékre.
(kézügyesség, alaki munkák) a kisdedeA műüavességben
ket csak azokkal foglalkoztatták,
amelyek a tagok ügyességét
Iejlesztették,
. nehezebb
kézimunkára
zverigébb
alkatuknál
fogva nem szoktatták
őket. Ilyen munkákat
végeztek: pl. tég_o
lákat halomba, vagy rendbe rakosaattak,
fadarabokat
rakosg.attak, növények tisztogatása,
ápolása stb. voltak a kéziigvesséai Foglalkozások. "Egyébiránt
a nagyobbak
írással, olvasással és rajzolgatással
is foglalatoskodtak."
Warg-ha István a gyakorlatban
megvalósított nevelési elve-o
ket szószerint a következőkben
foglalta össze:
.qponmlkjihgfedcbaZY
A g-yermeket az intézetben
úgy veszik, amint van s
"a ) NMLKJIHGFEDCBA
nem úgy, amint ezt lenni. óhajtanók.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) A gyermeket
körében hagyják, önmagával s viszonyaival megismertetik,
rnegharátkoztatják,
jövő
állapotját
vele
measzerettetik,
a megelégedés
aranybányája
kulcsát
kezébe
adják, mert munkára, pontosságra,
tisztaságra,
hűségre szoktatják.
e ) Itt semmi jutalmazás,
semmi büntetés nem talál helyet.
Már a kis .gvermek magában szokja érezni a jótettből eredő.
örömet s a rosszból eredő benső nyugtalanságot.
d ) Az emberek
egyetemes ,boldogságát, mint a társaságos
élet célját kezdi és szokja ismerni.
e) Az ember szokás-állat lévén, itt a gyermeket más akaratasohasem kényszeríti, hanem őt olyan körülmények
és viszonyok
közé helyezi, hogy azt önindulatából
teszi, amit tőle kívánunk.
Így az emberi lélek legfelségesebb
tehetségét,
az öntörvényhozást támasztják
és erősítik már a zsenge kebelben; midőn a
gyermek a jogszerű és illendő cselekedetet önakaratából
szokja.
véghezvinni. "
Ebből láthatjuk,
hogy milyen elvek is irányították
az
Mégcsak azt
1840-es évek kisdedóvóképzőjét
és míntaóvódáját.
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-említem meg, hogy a pesti intézet
épületében a bentlakásra
négy szoba jelöltetett ki, amelyek k:5zül egy betegszoba volt.
Az új épületben a példány-óvó-intézetnek
1844. évben már
'89 növendéke volt, akik közül 6 magyar, 1 cseh és 82 német
-arryarryelvű volt.
A KISDEDóVÓKÉPZőNMLKJIHGFEDCBA
Ú J TERVEZETE~

. Ney Géza igazgató az 1845-iki kozgvűlésen előterjesztette a
kisdedóvóképző-intézetre
vonatkozó
új tervezetét,
amelyet a
téli kozgyűlés el is fogadott. A tervezet részben felújít ja a régi
.szabályokat, többet módosít és kiegészít. Ez a tervezet maradt
-érvényben 1865-ig. Ismét kimondja, hog)' az évfolyam eg-y teljes évig' tart, október elején kezdődik, szeptember végén végződik. Az időközben jövő növendékek egy éve azon időtől számít'iatott, amikor beíratkoztak.
(1861. évi egyik választmányi
ülé'sen már szó esett róla, hogy két éves legyen a képzés, de határozat nem lett he'lőle.)
A teljes évfolyam elvégzését nem kívánták meg a maga-sabb előképzettségű
nővendéktől,
vazv az olvanoktól, kik kitűnő tehetségükkel hamarabb "felfogták a k.isdedó'vás összegét."
Ilyeneket az év letelte előtt is alkalmazhatfák kisdedóvóknak.
A seaélyd íjas növendékek, ha egy év után nem kaptak állomást,
.két teljes esztendőt tölthettek
az intézetben és annak
minden
jótéteményeiben
részesültek.
Pl. Grusz Károly, akijogtudom&nyt
végzett Kassán, 1840.
•évi március hó 25-én vétetett fel s 1840. április 25-én kisdedóvónak alkalmaztatott
Kassán. Ezzel szemben Grélinger Ádám,
.aki előzőleg "több évekiz segédtanítóként
működött elemi tanodákban", 1850. deceniber 16-án lépett az intézetbe s 1854. feb.ru ár 20-án ha~yta el végkép az intézetet. Bár 1853. október 6-ánXWVUTS
" v é f J , v iz S f J , á la t o l a d o t t "
azért maradt még tovább az intézet nö'vendéke, mert a terézvárosi új óvodai állomást remélte elnyerni.
1854. május 8-án nyilt meg a Nyár-utcai
óvoda, melynek "tanítójául megválasztatott".
(Anyakönyvi
adatok.)
A növendékek a tanfolyam ideje alatt többször meavizsgáltattak az iskolai bizottság által. (Ezzel akarták elkerülni, hogy
.érderntelen ek hosszabb ideia élvezzék a hópénzt
és az intézet
A rendes bizonyítványt
igénylők szigorú
.egyéb jótéteményeit.)
végvizsgálatot
tettek ú~y az elméletből. mint a gyakorlatbó'l és
.siker esetén az elnök, igazgató, titkár aláírásával, egyesületi pecséttel ellátott rendes bizonyítványt
kaptak. Akik végvizsgá1atra nem állottak, vagy vizsgálatuk nem sikerült, csak az intézetben töltött időről kaptak bizonyítványt" az igazgatótól. Állomásra az egyesület csak olyanokat ajánlott, akik vizsgálatot tet'tek.

Hogy ezek a végvizsgálatok
csakugyan nagyon szigorúak.
lehettek, bizonyítja az, hogy 1847-ben egy <bölcsészetet végzett
növendék és egy hites ügy,véd nem tudott sikeres végvizsgálatot
évi október
L'i-ér i oéeoizsgéledot
tenni. A hites ügyvéd ,,1847.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
ki nem elésitoén,
r endes bizo-a dott, de a bizotteiu; vá r a kozá sa it
nuitoenur «
nem
a da tik ki neki."

ér demesült.

C SélJ k ip,a zp,a tói ma génbizonuitoér ur

(130. számú anyakönyvi
bejegyzés.)
Ezt a túlfokozott szigorúságot azzal maavarázhatjuk,
hogy
az 1845. közgyűlés azt az elvet vajlj a, hogy a kisdedóvás sikeres,
vezetéséhez sokkal többoldalú ismeret szükséaes,
mint az egyszerű elemi tanításra s ezért fogadták el azt az igazgatói Javaslatot, hogy a felveendő növendék legalább a gimnáziumi tanfolyamot meglehetős sikerrel végezte légyen. De azoktól nem- követélték ezt a végzettséget, akik különös ajánlattal küldettek s.
az ajánlónak,
vagy pártfogónak
a kőltséaén végezték a rtanfolyamot.
Az előkészültséget az igazgató állapította meg, az olyanoknak azonban, akik az egyesület anyagi Jótéteményében
kívántak részesülni, az iskolai bizottság előtt kellett egy előleges vizs-gálatot kiállani s csak ennek sikere esetén és a saj-át költsézükön eltoltött egy hónap után részesülhettek
az intézet j-ótéteményében.
szürrhónapok nem voltak és hogya,
A kisdedóvóképzőben
rendes iskolai szünhónapok
alatt az érdeklődő tanítók is hallhassák a kisdedóvás
lényegesebb
és főbb ágazatait,
Július,
augusztus és szeptember hónapokban az elméleti oktatás is csak
oly tárgyakat ölelt fel, amelyek a kisdedóvás gyakorlatára
vo--

natkeztak.

Az elfogadott ú j tervezet tantárgyai
és a tanterve. Mivel'
naponként 2 órán (reggel 6-8) volt az elméleti tanítás, a tan-anyagot hónapokra
osztva, csak a legfontosabb
elveket taní-tották.
E gész

éven

á t ta nított

tá r p,ya k:

a) Általános neveléstan s felsőbb nevelési elvek. Alkalmazandók az intézetben előforduló mindennapi esetekre és tapasztalatokra. Különösen kiemelendők, hogy miképen lehet és kell
a kisdedeket vallásossáera nevelni .. 'XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
stí'lus, dolgozatok bírál ása, nyelvbeli ,2;yakorla-,
b ) Magyar
tok.
H óna ponként
a következőkép
oszlotta k
meg a tá r p,lJ a k:
O któber .
Bevezetés a kisdedóvásba,
ennek szükségéről,.
hasznáról, stb.
November .
Magyar nyelvtan. Embertan főbb elvei a lélektannal.
,
'
'
D ecember .
Rövid keresztény erkölcstan. Történetek, kiilönösen a magvar történet nagyszerű képei.
J a nuá r .
Egészségtan főbb elvei. Magyarhoni Földleírás, fő-NM
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leg vidéki jelesséaek, természeti kincsek, ipari foglalkozások és
tanítói intézetek. .
,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
Számtan, időszámlálás
mé~F ebr uá r . Általános földleírás.
,tékfan.
_'
Má r cius. Természetleírás,
európai és hazánkhéli ásványok,
növények. Műtan az idevágó ágakban.
Apr ilis. Természetleírás
a honi állatainknak
sidevágóNMLKJIHG
m űtan.
.
. Má ,ius. Természettan első része: a testek kiilőnbségeiről, tulajdonsázairól, súly és rugalmasság.
J únius. Természettan
folytatása.
Mozgások, tünemények.
Alaktan. melv azonban a bonyolultabb kiszámitásokra
nem ter-

jedhet.

J úlius, a ugusztus, szeptember . Általános kisdedóvási módszer és ismeretek minden ágában. A kisdedóvás osszeae és szelleme, intézetek megnyitása, rendezése. Ismétlések.
Az egészd íjasok váltogatva, hetenként ketten-ketten
vezették a kisdedóvodai gyakorlatokat
az igazgató őrködése alatt.
Ezeknek a sorosoknak reageltől estig szakadatlanul
a gyermekek között kellett lenniök. A féldíjasok
hetenként 3 napon át
voltak hasonló kőtelezettségre szorítva. A saját költséaiikőn tanulóknak szabadságukban
állt az elméleti és gyakorlati oktatá'Sokon résztvenni. Az igazgató mellett egy dajkát is tartottak évi
96 pfrt, bérért. A havi 8 pengőforint segélyezés 1862-hen megsziint az egyesület csekély jövedelme miatt,
az igazgató-tanáron
kívül
A kisdedóvőképző-intézetnek
csak egy úgynevezett hegedű mestere volt, aki a hegedűt tanította. Az összes elméleti tárgyakat az igazgató tanította, aki egy-ben a példányóvoda
vezetőre' is volt. Az igazgató tehát rendkívül elfoglalt ember volt, úgyhog-y az egyesület elismerte, hogy
az évi 800 pengő díjazáson kívül meaérdemelne még 1200 pfrt.
jutalmat is. Elismerte, de meg nem adta, sőt 18M-ben az igazgató díjazasát 600 pengőforintra szállította le. Mikor már a havi
segélyezése a növendékeknek
megszünt (1862-ben), Rapos József
.ajánlotta
az egyesületnek, hügy a példányóvodában
egy kiváló
növendék jutalmaztasséle havi 12 pengőforinttal,
aki az óvodában segítségére legyen az igazgatónak.
Indoklásában
felhozta,
hogy Ney Géza igazgató sem bírta egy maga a terhes munkát
sajátjából
fizetett havi
s a segítségét úgy oldotta meg, hogya
10-12 pengőforintot egy-egy jelesebb növendéknek. A választmány a kérelmet nem teljesítette.
1845. év történetéhez adalékolom még, hogy március havában Mészá r os Lá zá r , a szara:iiiiai király ezredbeli cs. kir. alezrealáírási
des, az 1848-ki első magyar kormány hadügyminisztere,
ívet és alapítványi
fehér leveleket kért az egvesiilettől, hogya
hazájuktól
távol állomásozó, de érdekeit ott is sziviikőn viselő
cezredbeli tisztek közül többen aláírhassák
és beléphessenek az
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zvesülethe.
elküldésnek

Föltehetjük,
és a sikernek

hogy a kért ívek e'lküldettek, de az
semmi további nyomát nem találtam.

A választmány
1846. évi téli közgyűlésénamily
örömmei
jelenti, hogya
képző-intézet növendékei szorgalmasan iátogatják az elméleti és gyakorlati órákat, hogy minél képzettebben
léphessenek egykor a kisdedóvói pályára, olyan szomorúsággal
jelenti azt a botrányos esetet is, hogy egyik seaélyd íjas adósságokat hagyva hátra, minden bejelentés nélkü! távozott s holléte
teljesen ismeretlen.
'
Az intézet tanügyi felszerelése gazdagodott az iparegyesület árvagyüjteményének
adományozásával.
A példányóvoda
örvendeztető eredménnyel dolgozik a magyarositás terén, mert a gyermekek alig egy év leforgása alatt
olyan előhaladást tettek a nemzeti nyelvben, amennyit nagyobb
korukban több évek során sem tudtak volna elérni.
Ugyancsak
ebben a Jelentésben olvashatjuk,
hogya
pesti
kisdedóvók
negyven és néhány
olyan dalt gyüttöttek
ÖSSZie,
melvek óvodai hasznáirutra alkalmasak (az első óvodai dalgyüjteménv), s hogy a választmány
Ney Ferenc igazgató ,,Kisdedóvási Nefelejts" című irányadó könyvecskéjét
1000 példányban
kinvomatta,
Az első kiadás csakhamar elfogy ott s az egyesület
újból kinyornatta 2000 példányban. Nev Ferenc a Kisdedóvási
Nefelejtsben
elmondja, hogya
kisdedóvásnak
mi a cél ia, hogy
a kisded óvá st milyen szempontok vezetik hoav a szülők milyen
szemmel nézzék a kisdedóvodát
és végül tanácsokat ad a sziilőknek, hogyan nevéljék gyermekeiket
otthon.
Az egyesület tagjai között sok szó esett már arról, hogy a
külföldön
célszerűnek
bizonyult
a kisdedóvodákban
a nők
alkalmazása
a férfiak helyett. Egyik választmánvi
ülésen el is
'hangzott egy olyan indítvány, hogy az intézet elméleti és gyakorlati óráit nyissák meg azon tisztesh korú nőknek is, kiket
akár magánházak,
akár kisdedóvó intézetek dajkáknak
aIk almazhatnának, Másszóval a kisdedóvóképző
ölel je fel a dajkaképzést is. Az indokolásban
megemlítik, hogy az olyan szegényebb helységekben,
ahol kisdedóvódát
tartani
nem tudnak,
üdvös lenne, ha a gyermekekre egy -ilven képzettebb nő üzvelne
fel. (A később megvalósult
menedékházak,
és menedékházvezetőnők legelső gondolata.]
A választmány javaslatát az egyesület nem, valósította meg.
Ebben az esztendőben vetődött fel az a kérdés, hogy a kis-dedóvó intézetek szaporítása szempontjaból nem volna-e üdvös,
ha azok mindenütt az elemi iskolákkal lennének kapcsolatban?
Az a vélemény alakult ki, ha egyes helyeken össze is van kötve
.az óvoda az iskolával, ez az összekötés mindenütt nem múlha-:tatlanul sziikséges.
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1846. november 27-én Vojdischek József városi tanácsnok;
látogatta meg a képző és avakorló-intézetét
nádori rendelétre ..
Ugyanis Erdélyben is óhajtották
volna felállítani egy kisdeclóvóképző-intézetet
s ' ezért az udvari kancellária érdeklődött a.
pesti kisdedóvó-képző
szervezetéről. A terv nem valósült meg..
mert Erdélyben a kancellária nem állított fel óvóképzőt,
Az 1847-ki téli közgyűlésen első alispáni elfoglaltsága miatt
lemondott Szentkirályi Móric, ki az egyesület megalakulása óta
mindannyiszor közakarattal
megválasztott alelnök volt. A köz-és hálás köszönetének
adott kifejezést
gyűlés fájdalmának
buzgó és nagysikerű tevékenyséaéért,
De sokkal nagyobb csapás volt azezvesületre
azaz elkedvetlenedés, amely gróf Feste-·
tics Leó lelkében keletkezett s . ami az elnöki szék elhagyására.
is indította.
.
Ugyanis gr. Festetics elnök 1846. évi április í.O-én az egyesület nevében egy segélykérő kérvényt nyuj-tott be V. Ferdinánd.
kírálvnak, amelyben megindítóan festette az egyesület sikeres.
küzdelmeit s amelyben
hivatkozott a királvnak
1836-han gr.
Wenkheim Ferenc, akkori kamarása által tolmácsolt ígéretére.,
miszerint ha az egyesület törekvéseinek üdvös voltáról meg fog
győződni, úgy a jövőre sem fogja megtagadni
segedelmét. A
király
az egyesület
segélykérését
a m. kir. helytartótanács
útján 1847. május 12-én elutasította.
Ebhől látszott,. hogy az:
eavesiilet nemes céljait félreismerők,
sőtgáncsolók
és megakadályozók
keze egész a trónig ért. E balsiker annyira meg-szomorította
szívét és annyira megrendítette
eddigi lelkes és
kitartó buzgalmát az alapító grófi elnöknek, hogy még az sem
adta vissza az egyesületben kifejtett réai erélvét. hogy az öz-'
1847.-évi szeprember
6-án 100veay anyacsászárné
és királvné
pengőforinttal
belépett az egyesület alapító tagj-ai kőzé. Későbbvégleg vissza is vonult az egyesülettől.
Úgy látszik, hogya
kisdedóvó-intézet
növendékei
közül
többen tanulói mivoltuk mellett más pályán is műkődhettek..
mert az 1847-ki .téli közgyűlés a segélydíjasoknak
megtiltotta, .
hogy segélyezési idejtik alatt akármi más pályán, mint ügyvédin, kir. táblai jegyzőin, mérnökin stb. gyakorlatilag is műkődjének. .
.
Mint érdekes
esetet említem,
hogy az 1847-ik évben
Öbudán, özv Wunderlich
JózsefnéqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
"sa .iá t mer énuleiér e"
(magán) megnyitott egy óvodát, amelynek [átozatására
a választmány eav bizottságót küldött ki. A bizottság 30 3-6 éves kisdedet talált az intézetben, akik mind keresztények voltak. mertNM
I I zsidóknak
egy keresztény óvóval, külön óvódájuk
volt. E? azelső óvónő 16 éves fiával és 8 éves leánvkájával
végezte a kiscleclóvást, amelyazonhan
inkább iskolai tanításhoz volt közelebh, mint az óvodai foglalkozásokhoz. Különben Wunderlichné
maga is "Kisdedek iskolájának"
nevezte óvodáját. Mivel az.

3y
óvónőnek csak az ővásdíj volt a jövedelme, a választmány,
a
pénztár gyeng'e erejéhez mérten, 20 pforintnyi. kölcsönnel segélyezte. Wunderlichné
semmi időt nem töltött a képzőben.
de
nem is tölthetett volna, mert még- ez időben nem eng-edték mega nőknek az intézet látogatását.
E kornak a rajzához tartozik, hogy a 6 éven alóli gyermekek nevelési intézetet úgy nálunk, mint külföldön is sokfélekép
a ngya l ker tnek, Szentkirályi
Móric .Icisnevezték. BrunszvikqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ő , . és gondviselés"
intézetnek.
1834-ben tiédintézetgyer meki XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gyá mintézetnek,
1E136-ban kisdedóvó-intézetnek,
Wargha elemkének, Ney Ferenc 1845-ben óvodá na k, Rapos József a la pneveldének nevezte. Ney Ferenc 1847-ben "Vélemény az intézetek
elnevezéséről" c. munkájában
felsorolt 13 féle elnevezés között
legjobbnak tartotta az óvoda elnevezést, az első ó-t hosszúnak
írva és mondva, szebb hangzás kedvéért.
A HANYATLÁS

KORA.

1848-1873.
A szabadságharc
és a világesi katasztrófa
a kisdedóvás
is válságos lett. A politikai élet
ügyére és a kísdedővóképzésre
gyors fordulatai nagy pusztítást végeznek az eg-yesület tagjai
között. A Terjesztő Egyesület elveszíti Kossuth Lajost, 1848
megfosztja Fáy Andrástól, Stuller Ferenctől. A halál kidönti a
tagok sorából a lelkes Schedius Lajost, báró Wesselényi Miklóst,
Antal Mihályt, kik pedig- mindmeaannvi
zászlóvivői
és vezérei
voltak az ügynek és az eavesületnek.
Más eszmények lelkesítették az embereket, más g-ondok felhősitik a homlokokat, és
más célokra Mdoztak, mint a kisdedóvásra.
Mezsziint minden
vonzerő, megszünt az érdeklődés, melv előbb az eg-yesület 'tagjait összekapcsolta,
üléseit henépesíté
és pénztárát kellő állapotban tartotta.
Az egyesület régi hibája, hogy a vezetőségéből kizárta a
nőket, most megbosszulta unagát. A régi vezetőség közül alig
maradt meg- egy-kettő, sőt a választmány tagjai között is csak
néhány nevet találunk a rég-i virágzó korból. Az elnyomatás
korszakában
az egyesület alig ad valami életjelt magáról. Kőzgyűléseket csak nagy ritkán tartanak,
(1848-tól 1855-ig- csak
egy köz;,gyűlés volt), választmánvi
ülésekre is évenként
csak
egyszer-kétszer jőn .össze néhány választmánvi
tag. Nem csoda,
mert 1850-től minden választmánvi
ülés megtarthatását
kérelmezni kellett a hatóságtól s azokon mindíz ott ült a hatóságí
biztos. Már ezért is sokan kerülték e gyűléseket, hogy ne kelljen látniok a gyűlölt uralom embereit. A ritkán tartott üléseken
is csak anyagi ügyek küzdelme képezte a tárgvat.
1848-ban 24, 1849-ben 14 kisdedóvoda szünt meg és a mez-
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szüntek helyett csak két ú j intézet alakult. Az 1849-1860. korszakban meg-nyíli 39, megsziint 26 óvoda.
A képző-intézetre
is nagy hatással
van a szabadság-harc.
Még 184?-ben 16-an iratkoztak
be, 1848-ban csak 6-an, akik
közül 5 már októberben hadbavonult,
1849-ben pedig csak ketten, de ezek is csakhamar csatlakoztak
a hadbavonult
társaikhoz. Az intézet íg-y teljesen elnéptelenedett
s Ney Ferenc ig-azg-ató kérdést intézett a választmánvhoz,
vajjon nem lehetne-e
nőket is felvenni tanulókul ? A választmány
úgy határozott,
hogy előbb felszólítja a vármegyéket és községeket, hogy küldjenek fel alkalmas férfiakat s ha a felhívásnak egy hónap alatt
nem lenne Ioaanatja, akkor szólíttassanak
fel a nők is a kisdedóvóképzőhe
való belépésre, így a kisdedóvói .pályára.
A
végrehajtást
az elkövetkező, megrendítő események meghiusították B-csak 1862-ben kezd megvalósulni Brunszvik Teréznek
kisdedek nevelését má r az
az az elve és meg-győződése, hog-y aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
lsten is az a nlJ á kr a és eueneéd bá ná sú nőkr e bízta , Í,!Z.11 ezeknek
testi és szellemi nevelése az elemi iskola küszöbéip,. kizá r óla p, fl
l/Ő fela da ta .
Ezt a meagvőződését bizonyítja az a szeminátiumféle óvónőképzés is, mikor az anavalkertjében
serdülő leányt zvűjtött
maza kőré, hogy saját vezetése és Kern Máré
kákaNMLKJIHGFEDCBA
útmutatása
mellett gyakorlatilag
tanulják meg a kisdedóvoda
vezetését, hogy ezt eg-y kisdedóvó-intézetben,
vagy egykor családi köríikben nagy haszonnal értékesítsék.
1849. év végén az alapítástól 13 év telt le s a képzőbe 148-an
íratkoztak be. A 148 növendék közül kisdedóvónak
elment 46,
elemi 'tanítónak három, nevelőnek három, összesen 52-en helyezkedtek el. Az egyesületi pénztár 1849. év végéig seaélvdí]
f'.'yanánt 4.400 peng-őforintot fizetett ki a képezdei növendékeknek.
Az 1849. évtől a tétlenség és tespedés kerszaka kővetkezett.
Hiányzik az erélyes és buzdító vezetés, mert amint láttuk, g-róf
Festetics Leó 1847-ben elnöki székéről lemondott.
Az elnöki
töltötték
széket csak 1855. december 27-én tartott közzvűlésen
be, amikor Urményi József cs. k. kamarást választották
meg
elnöknek, az alelnőki széket pedig Simon Florent-tel
töltötték be.
.
Az elnöki szék betöltése sem hozza meg a lendületet. Bevétel kevés, a tagok közül nagyon sokan kimaradnak,
atagdijak
. pefizetése majdnem szünetel, az alapítványi
kamatok befizetését is sokszor birói úton kell behajtani. Ilyen kőrülménvek kőzött igazán csodálni lehet, hogy az egyesület a kisdedóvóképzőin tézetét fenn tudta tartani. Az 1853-tól 1858-ig- feltünteiett
számadásokból kitűnik, hogy azIgazgató
sem kapja meg az évi
800 pfrt.-nyi fizetését, csak 1858-ban, s addig hátralékok
tö-r:-=
lesztésével s .a folyó évi részletfizetéssei
kellett megelégedm.
Ezért engedte meg 1857-ben a választmány, hogy az igazgató a
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városi főreálnál egy magyar nyelvtanári állást töltsön be, pedig
minden teendő az igazgató vállain nyugodott. Az egyesület semmit sem tud tenni a kisdedóvás terjesztésére, csak az' igazgatót
szólítja fel, hogy hírlapilag igyekezzék a társadalmat buzdítani.
Ney Ferenc meg is tesz mindent,amit
tehet.NMLKJIHGFEDCBA
Ő maga anyagi
gond_okkal küzd, de azért díjtalanul
vállalja a pénztáruoki
teendőket is, gyüjt tagokat, gyüjti az adományokat
semellett
megóvja az intézet magyarságát
az akkori elnémetesítés áradatában. 'Ő szerkesztette
az egyesület
évkönyveit
1852-ről,
1853-57 és 1858-ról, de ezekben már csak a tagok névsora,
pénztári számadások és intézeti statisztikai adatok szerepelnek,
mert az egyesület évi közgyűléseketalig-alig
tarthatott. Az 1855.
-évi közgyűlésen is, mikor Ürményivel töltötték be az elnöki
széket, a császári biztossal együtt csak 11 személy volt jelen.
Ney Ferenc statisztikájából
látjuk, hogy 1837. évtől 1858.
év végéig 209 növendék iratkozott
be összesen. A 209 tanuló
köziil .rórn. kat. volt 122; görög' egyesült 6; görög nem egyesült
2; ágo ev. 12; református 54; unitárius 1; Mózes vallású 12.
Állomásra
mentek, 1838-tól 1858-ig: kisdedóvónak
64:
taní tó és nevelőnek 50-en.
1858-ban már óvónői állást nyer egy Krigovszkv Antonia
nevű nő, aki azonban még nem volt végzett növendék, csak I I
képzőben "némi gyakorlati ismereteket
szerzett magának" s
úgy alkalmaztatott
Pesten, a Ferencvárosi
óvodában.qponmlkjihgfedcbaZY
(Az első
.elkelma zoit
óvónő.) Ugyancsak néhál{Y hétig szerzett magának
Amália nevű, tisztgyakorla tot az intézetben egy Hoffmann
viselő özvegve, mert csak így remélhette, hogy engedélyt kapa
hatóságtól egy magánóvoda nvitásár a. (A két első női magántanuló.)
Az intézei első beir a tkozott
nőnövendéke
.Derékv Hermin
így megvolt, aki 1862-ben iratkozott be (anyakönyvi adat)
útján az az elv, hogy nők is képezteseeindul a mezvalósulás
.nek: ki kisdedóvoda vezetésére.
1861-bt(ll Ney Fer~nc a képző igazgatói állását egy jobb
.állással cserélte fel s az egyesület helyébe Rapos József székesfehérvári okleveles kisdedóvót és taniiavi írót választotta meg,
Az ú j igazgató 1862. év január 20-án foglalta el hivatalát.
Rapos nagy buzgalommal kezdett munkájához
és lázasan
szerette volna átalakítani
a kisdedóvást. .Mindenben
újítani
akart s ezért sokszor túlzásokba esett. A kisdedóvás elnevezés
helyett az ".alapnevjtlést" használja s az egyesületnek is ajánlja,
hogy nevét változtassa
meg "Alapnevelést
terjesztő
egyesüIetté." Indokolásában
azt fejtegeti, hogyakisdedóvás
nevelői
nevét az egyesület alapítói sem vetmunka s hogv a kisdedóvás
ték betűszerint - mert az egyenlő lenne a "juhnl/á .i megor zé.séoel" ezért mondták ki az alapszabályban,
hogy "a lka lma s
.nevelők
képzése"
a cél; az 1845-ki szabályzat pedig a kisded-

s
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is nevezi igen helyesen, mivel az óvodáóvókat kőznevelőknek
ban a kisdedóvó az egész kőzonséget neveli.
A mintaóvodába ő alkalmazza először a Frőbel módszerét
és munkaszerű eszközeit és fOg'lalkozásait, de itt is túlzásba
esett s nehéz elmefejtő. szám- és időgépeket és térképeket használt és a gyermekekkel kísérletezett az általa feltalált egyszerűsített betűkkel.

Ú J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
SZABÁL YZAT.

A képző-intézet 1845-ben alkotott szabályzatát is elavultnak látta s készített egy újat, amelyet az 1865. évi kőzgvűlés
el is fogadott. Sok újat is tartalmazott,
de legfeltűnőbb az azengedékenvség. amely a Ielvételekrő] szólt. Azt a régi, szigorú
elvet. amely legalább
g-iwnáziumi végzettséget kívánt a felveendőtől, felváltja az a túlságos engedékenység,
hogya
felvételhez előképzettség
szempontjából
elegendő a ~ó
olvasás"
írás, és számolás, mert a növendékeknél nem azqponmlkjihgfedcbaZYXW
iskola i ér ettsén
vizsgá la ta a fontos, hanem a lelki ér ettség, amely olvasottságban
és élettapasztalatokban
szerzett hasznos ismeretekből áll. Az új
szabályzat már kimondja, hogya képző-intézetbe felvehetők a
nők is ,~s különösen kívánatosnak
mondja a törvényes házastársak felvételét azeg-yüttes
kiképzés céljából, És csakugvan.
1865-ben férjeik meliett 8 feleség vett részt a Jciképzésben.
A régi tanterv helyett teljesen ú ja t léptet életbe az 1865-ki
határozat.
E szerint a tárgyak milyenségének, terjedelmének,
előadási módjának és rendjének az alapszabály 2. §-át kell szolgálniok, amely (Rapos szavai): "nem tanítókat, se nem óvókat
csupán, sem nevelészeket, hanem a lka lma s nevelőket, azaz a la pnevelőket, vagvis oly nevelőket rendel kiképeztetni",
akik a.
további nevelésnek biztos alapot tudjanak teremteni a gyermek
első hat évében.
Az .elméleti előadásoknak
is azokra kell szorítkozniok,
amelyeket az alapnevelésnél a gyakorlatban
alkalmazni kell éslehet.
A testi nevelésnek öntudatosabb
és alaposabb gyakorlási
céljából, bonc, élet-egészségtaní ismeretek közöltessenek a tanév
első felében minden pénteken 11 órától 12-ig-.Előadója az intézeti orvos.
Az elméleti előadások beosztása:
,
- O któber ben:
Bevezetés. Háziszabályok. Az óvodai gyakorlatba való beosztás, amely minden hónapban megújul. Ütmutatás a gyakorlat megkezdésére, lecke vázolásokra.
November ben:
A nevelés tárg-ya. Embertani (testi és lélektani) ismeretek.
D ecember : Az alannevelés
mód- és rendszere
általáhan,
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A testi nevelés módszere, vagvis a szervek megóvás ának, Iejlesztésének és szektatásának
módjai.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
A lelki nevelés rnódszere, vagvis a lelki erők
J a nuá r ba n; ' NMLKJIHGFEDCBA
.megóvásának,
Iejlesztésének és szoktatásának mód jai,
F ebr uér ben : E módszer alkalmazása az egyéni tulajdonsákiilön-nevelésmód."
(A mai gyer;;goknál. "Kémlés, kísérlés,
.mekmegfigvelés.]
,
Má r ciusba n:
Az alapnevelés
rendszere.
Felszerelés,
fel-vevés, korosztályozás
és eg yé ni tulajdonságok
szerint
való
.heosztás. Elbocsátás.
Apr ilisba n: A rendszer folytatása: órarend, napirend, házirend, hónap, évnegyed, évszak, időjárás,
alkalmak
megraga-dása, ünnepély.
Má jusba n: A testi nevelés gyakorlata külön-külön
a kor-osztál yokkal.
J úniusba n: A lelkinevelés gyakorlata ugyanígy .
[ ú liu sb en : Könyvvezetés, irodalom és történet. Áttekintés,
Az elméleti előadások hetenként hétfőn, kedden, szerdán,
pénteken és szombaton reggel 6 órától '(1/2 óráig tartattak.
Az
-előadások előtt a gyakorlatokról
vezetett naplókat tekintették
. át és tették meg az észrevételeket. Az előadásokról
minden
.novendék köteles volt vázlatot készíteni és bemutatni.
Az elméleti képzés szélesbítésére a képezde könvvtáráhól
.havonként más-más olvasmányokat
adott ki az igazgató az
~,olvasmánykezelőnek~', hogy azokból felolvasások, vagy kőrőz'ietések által a növendékek "kalásza:tokaf'
gyüjtsenek.
A kiadott könyvek: októberben nyelvtani, - novemberben
-embertani, - decemberben neveléstani, - januárban
ipartani,
februárban
terményrajzi
(természetrajz),
-'- márciusban
földrá jzi és történelmi, - áprilisban természettani, - május-ban alak és számtani, - júniusban vallás és erkölcstani, - jú .Íi.usban ál'talános műveltségi ismeretek könyve.
'
A képzés ideje teljes 12 hónap. A tanévben
szünidő vasár- és ünnepnapokat
és az intézet tisztogatasi idejét kivéve
-- nem volt. Az elméleti előadás szűnetelt minden hét estitőrtökjén, az év utolsó napján, a. farsang 3 utolsó napján, nagy.héten és egész augusztusban
és szeptemberben, E két utolsó hó.napban is a gyakorlatok szakadatlanul
folvtatódtak
semellett
.a rtanulók készültek a {végvizsgára.
A ta nítá s, guolcor leti r észe.

Az elméletileg tanultak begyakorlására
a tanulók minden:nap reggel 8 órától alkonyatig foglalkoznak az óvodában azon
.szerepek és 'tervek szerint, amint az igazgató a hónap első napján azokat köztük kiosztotta.
A foglalkozásokról
a növendékek bírálati naplót is vezet-.tek egymás ellenőrzésére és oktatására.
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A gyermekek énekeinek hegedűvel való kísérése céljábóf
zene és énektanítás
volt minden szerdán, szombaton 8 órától,
2 órától 3 óráig.
9-ig és vasárnapNMLKJIHGFEDCBA
A tornászat gyakorlására
a Nemzeti Tornaegylet
csarnokáhajárhattak
a növendékek kedden és pénteken d. u. 5 órától..
(A tornászatra járás nem volt kötelező.]
A szabad idejük alatt írtak, olvastak,
rajzoltak,
kisebbalakokat, sípokat stb. faragtak, papírhajtogatásokat
osináltak..
rajzmirrtáikat
szapoeították,
énekelték, zenéhtek, vitatkoztak,
kertészkedtek. sétáltak stb.
Volt egy "Élet úUa". című emlékkönyv, amelybe minden.
tanulónak egy cikket kelleti írnia tanulmányai
vagy tapasztalatai alapján,

Vizsgá la tok . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

Volt elő-, havi- és végvizszálat.
Elővizsgálatot a kisebb előkészültsézű
tanulóknál
tartott.
az igazgató. Kiterjedt az alapismeretek egész körére, s közben a.
pályára való hivatottságot
is igyekezett
kiles ni I I vizsgáltatódirektor.
A havivizsgálatot
is az i~azga'tó tartotta minden hó végső.
napjaihan az elméleti előadásokból. Átnézte a vázlatokat, bírálatokat stb.
A végvizsgálat október hó elején történt az intézeti bizott-ság előtt, nyilvánosan. Három részből állott: írásbeliből, szóbeliból és az óvodában bemutatott gyakorlatból.
Az elméleti részből az igazgató adta · a kérdéseket, de a.
bizottság minden tagjának joga volt bármennyi kérdést intézni.

a jelolthöz.

A gyakorlat vizsgánál a foglalkozás semmiféle kőzbeszólásáltal nem zavartatott. de annak végeztével az igazgató megtette
az észrevételeit.
A vizsgálat lefolyásáróljegvzőkönyvet
vezettek sebbe je-gyezték az érdemjegyeket is. Oklevélnek megfelelő végbizonyítvánvt aláírta az egyesületi elnök, titkár és igazgató s az egye-sületi pecséttel látták' el.
1:

Rapos a szülői értekezletekből egy "közben.iáró' szülői bi-zottmányt" alakitott, amely elnököt és jegyzőt választott. javasolta a választmánynak,
hogy a szűlői bizottmánv elnöke legyen tagja a kőzponti választmánynak
ésaz
igazgató ellenőréül tekintessék. A választmány
R.apos törekvését úgy jellemezte, hogy államot akar az államban s a szülők értekezleté-,
nek társulati jelleget ad azzal, hogy elnököt és jeavzőt választat. A javaslatot nem fogadták el s utasítottak
az iaazgatót..
hogy az elnökséget, jegvzőséget és az egész szülői bizottmányt;
szíírrtesse meg.

,

..
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Br unszoik Ter ézzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
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Rapos -József túlságos tettvágya,
túlzásai és kissé nyers,
szókimondó
természete miatt az egyesület 'tagjai előtt .nem volt
rokonszenves s az a vélemény alakult ki róla, hogy "véralkatánál fogva nincs alkalmazkodási
képesség-e." Rapos tragikum a
volt 'még az is, hogy az elnök nagy fu volt, lovagias és udvarias,
de konzervatív, aki írtózott minden demokratikus eszköztől s a
mellett bizonyos arisztokratikus
lenézés
merev konzervátizmus
ig volt benne, melv nem szívelhette, hogy egy szegény tanférfi.
pláne az egyesület alkalmazottja, megbízása, engedélye nélkül
akármilyen helyes és célravezető munkálkodást
Fejtsen ki. Rapos pedig soha sem törekedett előre megnyerni az' elnök és a
vezetőség tetszését vagy engedélvét. Ezért az egyesület és az
igazgatója kőzőtt mind mélvebb és mélvebb ellentét keletkezett
s minden valószínűség
szerint ebből származhattak
azok a
kicsinyesnek Iátszó vádak is, amelyek Raposnak bizonyára sok
kellemetlen percet okozhattak. Ilyenek voltak pl. "pénzt kér a
végvizsgára menőktől." "Sok papírt és írószert fozvaszt", ezért
ezeknek beszerzését a titkárra bízták. "Sok gyertyát fogyaszt",
"olyan kiadásokat
számol el, amelyeket előre nem engedélyeztek" (csatornatisztítás,
tetőjavítás,
képkeretaranyozás
stb.).
,.Kellemetlenül bírálja a választmány
és kezgyűlés
határozatait" stb: Ezek ellen Rapos védekezik Urményi József elnöknél
egy igazgatói jelentésben,
de 'a védekezését
egyáltalában
figyelembe se veszik.
Az 18'71/'72.évi közgyűlési beszámolónak majdnem egyetlen
tárgya aRapossal
vivott küzdelem. Ebből olvashatjuk,
hogy
Rapos, azt látva, hogy a választmány
minden törekvését
és
intézkedését meghiúsítja,
s hogy az intézet is e viszálykodás
alatt rohamosan hanyatlásnak
indul, 1865 március 3-án tartott
választmányi
ülésen felajánlotta
állását. Mikor ez alapon
a
választmány 1866. október 31-én a lemondott igazgatót 186'7.évi
Szent György napjára az állása alól felmentette, Rapos a lemondását visszavonta, 'a választmány
határozatát
tudomásul
nem vette s kővetelte, hogy ügyét a kőzavűlés
eléteriesszék.
Addig is igazgatói állásából magát kimozd ithatatlannak
jelentette ki. A válasz'tmánv emberbaráti
érzése, de még inkább
gyengesége miatt nem tudott rövidesen érvényt szerezni akaratának, de hogy az egyesület és az intézet létfentmaradását
megszüntesse,
1869. október
íb-án
veszélyeztető állapotokat
tartott üléséri kimondta, hogy Rapos J ózseferXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
1 8 1 0 . év 'augusztus 1-től az igazgatói hivatalától - amelyet különben már úgy
sem töltött be - felmenti, fizetését beszünteti s az intézet helyiségeinek elhagyására utasítja.
Rapos a határozattal
az ügyet nem tekintette befejezettnekNMLKJIHGF
fújból kérte a választmányt,
hogv ügyét egy rendkivüli
közgyűlés elé vigyék. A választmány
a kérést elutasította,
amire

40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

az igazgató kijelentette, hogy állását elhagyni nem fogja, mert
a választmány őt erre nem kőtelezheti.
Nem volt más hátra, minthoav a választmány
a kérdést a
kőzigazaatási bíróság elé vigye, ahol olyan ítélet hozatott, hogy
Rapos József az intézet helviségeit augusztus 1-től bírói kikő]töztetés terhe alatt elhagyni tartozik. Rapos most a nyilvános8ágg'al közölte, hogy az intézet helyiség-eibe a vézrehajtássa]
megbízott bírói kiküldöttet
csak holttestén keresztül fogja bebocsátani. Erre a megijedt választmány
rendőri kezegek részvételével hajtotta végre a kilakoltatást.
Külőnben a kőzbiztonnem volt sziikség.
sági kozegek kezbelépésére
Igy végződött a háboru, amely Rapos és az egyesület kőzött folyt le. Az egyesület ezek ellenére is gavallérosan viselkedett Rapossal szemben, mert kiutalta augusztus és szeptember, 2 havi fizetését, a kiköltöztetés kőltségeit fedezte és a törvénykezési költségeket nem számította fel neki. Később 600 forint végkielégítésben is részesítette.
Raposról még- csak annyit:
az ő buzgólkodására
gvült
őssze .1868 szeptemberben -52 kisdedóvó (kőztük ?kisdedóvónő)
,jaz alapnevelők
országos nagygvűlésére."
Itt határozták
el,
hogy egyesületet alapítanak s lapot indítanak. 1869-ben 'meg- is
alakították azqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ala pnevelők O r széeo« Euuesűletét
s a kővetkező
évben megindítják
az Ala pnevelők és Szülők La pJ á t. Ez az
egyesület
az őse a mai Kisdednevelők Országos Egvesületének
s a lap, a mai Kisdednevelésnek.NMLKJIHGFEDCBA
A nagyg-yűlés felszólította a Terjesztő Egvesületet, hog-y a
tétlenség-gel hagyjon fel sa képző intézeti tanfolyamoi
3 évre
emelje fel. Ezt a felszólítást is Rapos rovására írták, ami sietvaló meaválását.
tette az egyesülettől
Rapos József buzg-ólkodásának
és gyü.ttésének köszönhetjük gr . Br unszoik Ter éz szép lcer er eir nér oénu
szobr éi is, a melu
ott á ll a ma i buda pesti á lla mi óbónőképző-intézet lépcsőhá zá ba n. A szebor Aradi Zsigmond műve, 2,200 pfrt.-ba került. A
szobor költségeihez Erzsébet királvnő 100 forinttal járult hozzá.
18?1. évi november hó 5-én leplezték lea
szebrot a Nemzeti
Múzeumban. Rapos iránt oly nag-y volt az ellenszenv, hog-y erről a leleplezési iinnepélvről sem az 18?1., sellf az 18?2. évről
szóló évkönyv egy szóval sem emlékezik meg.
1865. évi június hó 5-én Ürményi József vezetése alatt az
egyesület küldöHségét I. Ferencz József király fog-adta s ez
Ö Felsége
alkalommal
500 forintot
adományozott,
amelyet
nevére alapitványként
kezeltek.
Erzsébet
királvné
megkoronáztatása alkalmával
1200 forintot ajándékozott
az egyesületnek, amely ugyancsak legmagasabb nevét viselő alanítvánv lőn.
Az alapító tagok között már négy királyi Felség szerepelt
és pedig: V. Ferdinánd 'apostoli király
1836-ban 105 pforint,
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Karolina Auguszta özv. császárné 184'7-ben 105 pforint, Ferencz
József uralkodó királv 1865-ben 500 forint, Erzsébet koronázott
magyar királynő 186'7-ben 1200 forint alapítvánnyal.
Az 1865. év még azért is nevezetes, mert az egyesület ez év
.május 18-án tartotta meg 'a Nemzeti Múzeum disztermében
gr.
:Brunszvik Teréz emlékiinnepélvét.
Az ünnepélven nagyszámú,
fényes közönséa, különös en hölgy közönség, az óvodák és az
tJ2:yesületek kiküldöttei 'Vettek részt.
Urményi József elnök megnyitója után Kacskovics Lajos,
:az; egyesület első titkára, ez időben ügyvéd, 'tartotta az 'emlékbeszédet. Alkalmasabb
szónokot talán nem is találtak
volna
nála, mert ő, aki résztvett az egyesület alakulási munkálataiban, legjobban ismerte Brunszvik Teréz gondolkodását, érzelmi
világát, a kisdedóvás ügye iránti szerelmét és az egyesület meg.alkotásában yla!ó munkálkodását.
"Ime arcképe a kisdedek országába költözöttnek"
.....
e
szavaknál
a szónok rámutatott
az elnöki szék fölött függesztett, olajba festett, s jól eltalált arcképre. arnelvet Urményi el~
Ba r a bá s Miklós, XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
neguneoű
festőművészünk
ajánnök kéréséreqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-dékba festett meg ez alkalomra. A portrét fényképről festette
Barabás, melv 'a bécsi báró Stackelberg Minona birtokában lévő
-eredeti festményről készült, s amelyet Brunszvik
kedves rokona, De Gerandoné, született Teleki Emma grófnő adott á:t e
-célra,
Az arany kerethen- lévő festményt az elnök a kisdedóvóképző-intézet
példány óvodájának
falára akasztotta s a közgyűlés napjának
délutánján, a közgyűlésből meghívott közőnség, a képzőintézet tanítványai
és a példányóvodába
járó kis-dedek jelenlétében ünnepélyesen leleplezett,
Ba r a bá s Miklós á lta l festett Br unszoik kép most is ott va n NMLKJIH
.a
buda pesti
á lla mi óvónő képző-intézet
diszter mének
fa lá n
ugyanabban
az eredeti aranyrámában,
amelyet az emlékünnepélyre készítettek.
A képről az egyesület kőnyomatot készített s megküldte az
egves óvodáknak az emlékbeszéd szövezével. Sok óvodában tarTottak erre ünnepélyes leleplezéseket, az emlékbeszéd
felolva-sása mellett. Barabás által készített Brunszvik Teréz olajfestményéről 1928. évben, <a kisdedóvás százéves évfordulóján,
a
Kisdednevelők
Országos Egyesülete egy sikerült szines nyoznatot készített, arnelv még ma is kapható.
Szabó Endre kővette,
Rapos Józsefet az izazaatói-székben
.aki már teljesen Frőbel hívének vallotta magát s a növendékek
kénzésénél is ennek elveit alkalmazta. Szabó Endre rövid idő
mulva elhagyta az intézetet, utóda Szerdahelyi Adolf, polgári
nagyváradi
néptanító
lett, aki
iskolákra kitűnően képesített,
szintén Frőbel hívének vallotta ugyan magát, denem volt oly
'Vak kővetője, mint előde.
..

42
változása sem tudja a tétlenAz egyesületet az iaazzatók
ségből kiemelni, egész tevékenysége
az intézet fenntartására
szorult, az óvodák 'terjesztését, anyagi eszközeinek hiányában,
nem igen tudta előmozdítani.
Az egyesület 1872. évben Szerdahelyiigazgatót
kiküldte
Gothába,
hogy ott a szaktekintély
Köhler gyermekkertésznő'
képezdéjét
és minta gyermekkert.jét
tanulmányozza
s vesetleg
honcsftsa meg. Szerdahelvi örömmel jelentette, hogya magyar
kisdedóvás 'az eddigi módszere mellett a külföldiekkel szemben
. nemcsakhogy hátrább nem áll, hanem bizonyos 'tekintetben fölötte áll. U gyancsak ekkor jelenti Szerdahelyi a közavűlésnek,
hogya németajkú Frőbel-féle avermekkertelchez
is az egyesület
képzőjéből vesznek alkalmas vezetőket s ezáltal a nemzetietlen
irány felé indult kisdedóvása
hazafias,
magyar irányba fog
visszatérni.
1867-ben 97 kisdedóvó-intézet
volt az országban 45 okleveles, 8 oklevéllel nem bíró és 44 szakszerűen nem képzett kisdedóvó vezetése alatt. 1872. év szeptemberében
az "Ala,pnevelők
Lapja" szerint 108 vidéki és 20 budapesti kisdedóvóintézet
volt.
Nem nagy eredmény a csaknem 40 éves egyesületi munkának.
Eddig a Terjesztő Egyesüle't képzője volt az egyedüli, minden vetélytársnélküli
intézet, melvben a kisdedóvók
szakszerű
kiképzést kaphattak.
de a hetvenes évek elején már keletkeztek
vetélytársak.
.
Ez időben már sok híve volt Frőbel eszméinek is. 1869-hen
Ronge János, nérriet hitszónok, megalapította
a németnyelvű
Nevelési Nőegyletet. Az új egyesület célja az volt, hogy Frőbelféle zvermekkerteket
ailapítson s hogy ezeket Frőbel elvei szerint képzett egyének vezethessék, 3-4 hónapig tartó "gyermekkertésznő't-képző
tanfolyamokat
rendezett. A tannyelv német
volt. A Terjesztő
Egyesület
1872-ki évkönyve
dicsekedve
mondja, hogy e tanfolyam nővendékei kőziil sok jön át a képzőbe. Ebből az egyesületből vált ki - a német nyelve miatt 1872-ben a már magyar rivelvű Budapesti Frőbel Nőeavlet,
A Ronge által alapított Nevelési Nőegyletet ugyanezen évben egy másik megrázkódás
is éri, mert amikor Váradyné
elnöknő nem tudja keresztülvinni,
hogy az egyesületnek hivatalos nyelve a magyar legyen a német helyett, a tagok jelentékeny része a Budapesti
Frőhel
Nőezvlethez
csatlakozott ..
Ennyi megrázkódás
után aligha maradhatott
volna meg a
Honge Nőegylete,
ezért az egyesületet
átszervezték
és a:
"Magyarországi Központi Frőbel Nőegvlet címét vette fel, hivatalos nyelve a magyar és nérriet lőn. Az átalakulás
jótékony
hatású volt, tagjai 204-ről 1873-ban 360-ra szaporodott, megnyi Iotta a harmadik . avermekkertjét
és a gyermekkertésznőkéuző tanfolyamát
egy évre emelte, elfogadván a magyar tanóvónőképző.
ami átalakult
n) elvet. (Ez volt a Frőbel-Iéle

tanitónőképzővé
s ma 'a Damjanich-uacai
állami
tanítónőképző.) Kolozsvárt is alakult egy Frőbel egylet, gyermekkertet
és nevelőnőképzőt
nyitott. Kassán és Sopronban is megnyílik
ilyen tanfolyam, s amint látni fogjuk később, 18?3-ban egy új
egyesület, a Kisdedvédő Egylet is alapít egy kisdedóvóképzőt,
úgyhogy, míg 18?0 előtt csak a Terjesztő Egyesület kisdedóvóképzője volt, 18?3-ban már hatra szaporodott a számuk. _Igaz,
hogy ezek rövid idő multán lefogvtak és csak a Terjesztő Egyeés Frőbel
gyermekkertésznőképző-intézete
sület óvóképzője
maradt meg.
A cO-es évben az egyesület képzőjében a nők már felülmúlják 'a férfiakat, mert a 29~övendék
közt már csak 9 a férfi;
18?2/73-ban 4 a férfi és az 18?3/?4. évben a 2? növendék kizáró- '
lag mind nő s Így minden zökkenés nélkül engedik át a férfiak
a nőknek a kisdednevelői
pályát, amely természetszerűleg
is
inkább nőnek való foglalkozás.
Nem tartozik ugyan 'a tárgvamhoz, de mivel az egyesület
elnökének, Urményi Józsefnek a személyévei kapcsolatos, ideikA Buda -vá r hegyi
a la gút. "Azon
tatom e rövid kis ujságcikket:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
legelső eszme, miszerint a Lánchídról egyenesen a Krisztina-városba lehessen jutni a Várhegyen keresztül, a hazára oly jótékony
emlékű gróf Széchenyi Istvánnál keletkezett, majd Széchenyi
letünvea
tettek mezejéről, Ü r ménui J ózsef úr fá r a dha ta tla n
buzga lmá na k s törekvéseinek sikerült a vállalatot életbeléptetni
s egy részvényes társulatot alakítani
az alagút létrehozására.
Az alagút Clark Ádám remek terve szerint történt s pár hét
mulva meg fog nyídni. Az alagút aránylagos kiterjedésére nézve
i-itkitani fO/2;.Ta
párját Európáhan."
(Vasárnapi Újság, 1854. május 14.)
AZ öREG

ANYAKöNYV.

A Kisdedóvó-intézeteket
Terjesztő
Egyesület
óvóképzőintézetének az eredeti anvakönvve meg van ma is teljes épségben a budapesti m. kir. állami óvónőképző-intézet
ir-attárában.
Egy nagy, az időtől már megfakult és megkopott, vastag, ke-ménykötésű kőnvv ez, amelynek a táblája
még teljesen jó,
csak a kőnvv sarka veszett el a 100 esztendő alatt. Az anvakőnvv kőtésén egy, az időtől már megsárgult,
téglány alakú
papir-lap van stel jesen mezfakult, de még elég olvasható írással ez a cím rajta:
"Kisdedóvó oktatókat képző intézet anyakönyve. Megnyilt ez intézet Tolnán 183? október ? Áthozafott
Pestre 1843. október 15-én." Az Írás bizonyára az első igazgatónak, Wargha Istvánnak a kezeírása.
Az anyakönyv belső lapjai, nagy, a mai Íveknél kétszer"
akkora, vízszintcsen vonalozott ívekből áll. Valószínűleg Fehérszínűek lehettek a lapok, de ma már a 100 esztendő sárga színét
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· viselik. Csodálatos ép a belseje, semmiféle elmosódás, vízleön'tés, sőt tintapecsét sem látható a lapokon,' így minden beírás
szépen olvasható. Gondosan vezettéle laz igazgatók és valószínűJeg pontosan beírtálc a tapasztalataikat.
Csak egyetlen igazgatóról olvastam az 1871/7'2. évi kőzgvűlési jelentésben
olyan
,,-áda:t, amely ennek ellenkezőjét állítja. Rapos Józsefről, akiről
már előzőlea rövidesen megírtam,
milven háborúban
volt az
egyesiiletével, azt Jelentették, hogy ".logosulatlan függetlensége
-érzetében korlátlanul terelte az intézet növendékeit laz egyesületünk cél iai és érdekeivel ellenkező irányba s tág tért nvitván
.az óvójelöltek értelmi képzése körül és azok magánéletében, a
Iéktelenségre
és visszaélésekre
alkalmat
szolaáltatott
és így
egyesületünk
jóhírnevét kockáztató
botrányokra
adott alkalmat. Egy a köz és magánerkolcsisézet
legérzékenyebbenqponmlkjihgfedcb
sér lő
bűniénu
á lta la elnézést, elpeléstolést
nyer e." Amint majd alább
látjuk, az anyakönyvnek
van' egy rovata, amelybe az erkölcsi
.defektusokat is be kellett írni. Rapos ezt valóban
elmulaszsem tőltotta, de meg kell állap itanom, hogy ő egy tanulőnál
tötte ki ezt a rovatot (1. 11. rovat), úgy látszik, ezt elveivel össze
nem egyeztethetőnek találta.
Az öreg anyakönyvet
az igazgató maga vonalozta s egyegy névnek négy-ot vizszintes sort hagyva, a kővetkező rovaiokra osztotta a lapot: 1. Folyószám. 2. A növendék neve és
vallása. 3. Születési helye és ideje. 4. Szüleinek polgári állása.
'5. Milyen iskolákat végzett, hol, mikor és milyen sikerrel? 6.
Mily nyelveket beszél? 7. Mikor jött az intézetbe? 8. Ki az aján. .lója ? 9. Ki keltségére tanul? 10. Mikor távozott az intézetből és
hová? 11. Személyes sajátságai, testi-szellemi és erkölcsi tekinretben? 12. Mellékjegyzetek.
'
Sem tantárgy ak, sem érdemjegyek
nincsenek feltüntetve .
.Nem tudjuk, hogy milven eredménnyel tett végvizsaálatot
caz
illető s hogy milyen bizonyítványt
kaphatott, mert csak legfeljebb ennyi van bejegyezve:
"végvizsgálatot
<tett." Az anyakönyvi lapok nincsenek évenként lezárva, sehol semmiféle aláíráshegyetlen igazgató aláírása sem látható az egész könyvben,
úgy ogy az anyakönyvből
egyáltalában
nem lehetne megállapítani, hogy kik voltak az igazgatók? A folyószám 1-nél kezdődik és megszakítás nélkül Iolytatódik.
Érdekes bejegyzések olvashatók a személyes sajátságokról
:szóló rovatban. Pl. "Igen csendes, szelíd ember, annyira, hogy
· e tekintetben példány volt, de félénk is, mert végvizsgálatot
.sem mert adni csupa félelemből." · Más: "Egyébiránt
makacs,
.liázsártos, önhitt, hiú ember volt." V agy: "Kissé 'tüzeskedő, pattogó természetű, egyébiránt szorgalnuas és jó erkölcsű. Tán kelleténél többet is képzel maga felől." De vannak sziaorúbb er.kölcsi megrovások is, súlyosabb erkölcsi rossz tulajdonságok
-miatt. Igy: "Utóbbi időben igen hanyagúl
és gorombán viselte

magát. Egyébiránt
az ivás és a tisztátalanság- rossz szokásáról
legszigorúbb fel1épéseim dacára sem mondott le. Nem e pályára
való." Vagy: "Nemcsak ügyetlen, de rosszlelkűnek
is tanasztaltarn. Vég-re eng-em is meg-lopott. (Ney igazgató bejezvzése.)
1863. évben Komjáthy György növendéknél ezt látjuk bejegyezve:cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.P e s ts lo zzin e k
B a r a b á s r e izo ü e
a r c ké p é t
háromszoros nagyított alakban híven másolta le az óvoda számára irónnal." A jelzettkép
meg is van az állami óvónőképző-intézet;
gyakorló óvodájában.
1863-tól a jellemzések megsziintek. (Rapos kora.)
- 1837. október 7-től 1874. évaugu sztus hó 1-ig 401 növendék
nyert oktatást az intézetben. Az anyakönyv
elég- rendszeresen
tünteti fel az intézetből távozókat és a távozottak alkalmaztatását is. Bár az alkalmaztetásra
vonatkozó bejegyzések V1alószínűleg nem tiintetik fel a teljes valóságot, mert Rapos József
hogy az
igazgató hírlapilag szólítja fel a volt növendékeket,
alkalmazcatásukat
jelentsék
írásban az intézetnek.
Az anyakönyvben látható bejezvzésekből
azt állapitottam mez, hogya
401 növendék közül kisdedóvó lett 160, elemi tanító' és házinevelő 68. 1874. évtől, amikor a Terjesztő Egyesület és képzőintézete összeolvad az Országos Kisdedvédő Egyesülettel s annak képzőjével
és mint Országos Kisdedóvó
Egyesület óvónőtovább,
az eltávozásole
és esetlegesképző-intézete működik
hejegyezve
alkalmaztatások
csak itt-ott szórványosan
vannak
az anvakőnyvbe-s
íg-y ezek semmiféle meghiaható
'statisztikai_
adatot nem képeznek.
Láttuk, hogy az 1840-es években a felvételt milven magasképzettséghez.
1865-től pedig- milyen csekély előtanulmányhoz.

kötötték.

Amint említettem, 1849-ben csak két növendék volt, mindkettő "elemi tánodákat"
végzett. Az egyiknek
g-r. Brunszvik
Teréz volt a nevelőanyja.
1850-tőlVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
il. legkülönbözőbb
előképzettségű
növendékek
vétettek fel, vannak magasabb
képzettségűek
is, de már sűrűn
találunk elemi tanodát, elemi iskolát végzetteket is. 1852-ben
volt egy 23 éves ifjú, aki "német-héber
elemi osztályokat"
végezte Pozsonyban,
de "igen gyönge magyar lévén, nem igen
haladhatott. " Volt olyan is, aki "a szüksézesebb tudományokat
magánszorgalom
útján hírja";
vagy "jeles miveltséggel
.díszeskedik."
1864-t61 már mindkevésbednek
a főiskolált, vag-y magasabbtanulmányokat
végzettek, nag-yobb részüknek elemi tanoda az
előképzettségük. de még akad itt-ott érettségit tett, vagy tanítóképzőt vég-zett növendék is.
1873. évig a tanulők előkészültség szerint:
Elemi nanodát vég-zett
89
Gimnázium és reáltanodából
jött
82
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Elemi képezdéből
;.. . 34
Bölcsészeti osztály és tanfolyamból
72
Jogi tanfolyamból
40
Hittani tanfolyamból
27
Sebészetí és baromorvosi tanulmányból
2
Orvosnövendék
volt
1
Katonai lakadémiából,................................
1
Hites ügyvéd és táblabíró volt
1
7
Kereskedelmi és műhelyi tanfolyam
"Kikről nem tudatik'
16
Érdekes, hogya
"hites ügyvéd és táblabíró" két ízben volt
az intézet növendéke: először 1844 február 22-fől augusztus hó
végéig, 6 hónapig, azután 1847. július 1-től 1847. október hó
31-ig, 4 hónapig, amikor is az intézetbő] eltávozott. Ez volt az,
akinek 130. anyakönyvi bejeavzése szerint a végvizsgálata nem
sikerült s "rendes bizonyítványra
nem érdemesült,
csak igazgatói magánbizonyítvány
adatik ki néki."
1875. évtől kezd érvényesülni
az a követelménv,
hogy.a
polgári, vagy kőzépiskola IV. osztályának elvégzése a felvétel
kelléke, aki csak elemi osztályokat végzett, vagy a polgári IV.
osztályáról nem tudott bizonyítványt
felmutatni,
annak
felvételi vizsgálatot kellett tennie. Ezt a kedvezményt megtartotta
ll. kisdedóvásról
szóló 1891. évi XV. törvény cikk is.
A vizsgálatokra
vonatkozóan
1845-ben találtam
az első
bejeavzést. A vizsgálatnak
- amint már többször említettem
- vég vizsgálat volt a neve s csak szorgalomból volt érdemjegy.
[848-tóI már elméletből és gyakodatból,
1852-től pedig elmélet,
gyakorlat
és szorgalomból osztályoztattak
a növendékek. Az
érdemjegyek kitiinő, dícséretes, jeles és :kielégitő voltak. De a
bizonyítványokban
lévő érdemjegyeken kívül jó erkölcsi maga'
viseletről, iigvszeretetről, jeles írásbeli dolgozatáról, élénkség éről, jó alkalmazkodásáról
etb. még "a.tánlatot" is kapott egyikmásik sikeres vizsgálatot tevő.
Vizs.gá~at a legelső esztendőkben nem volt s a növendékek
csak az intézetben töltött idő alatti szorgalmukról
és erkölcsi
alkalmazkodásukról
kaptak bizonyítványt.
1845-ltől már nyomtatott bizonyítványt
adtak ki egyesületi pecséttel és elnöki, Wkári s igazgatói aláírással, Sajnos, a forrásművekben
seholsem
láttam egy ilyen. bizonyítványt.
Az anyakönyvi
bejegyzések
alapján kovetkeztethetjiik,
hogy csak 1875-től adhattak olyan
bizonyítványokat,
amelyekben külön vannak feltünteve a tantárgyak és a megérdemelt érdemjegyek, a Terjesztő Egyesület
kisdedóvóképző-intézetének
anyakönyvében
tantárgyak
nincsenek említve.
Az első nyomtatott bizonyítványt
Haláisz Márton kapta s
csak az intézetben töltött idejének szorgalmáról szólt.
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IH.
A FELLENDüLÉS

KORA.

1873-1891.
Amint láttuk,
a Kisdedóvó-intézeteket
Magyarországban
Terjesztő Egyesület az utóbbi két évtizeden át a belső bajaival
küzdött és a, kisdedóvás ügyében a kieg-yezés után megindult
társadalmi
tevékenység-ben nem tudott vezető szerepre jutni.
A kisdedóvás terén az új mozaalmat bizonyos féltékenységgel
és nemzeti szempontból 'aggodalommal nézte, amire volt is oka,
mert a Budapesten alakult Frőbel egyesületek és g.yermekkertek
ném et nvelvűek voltak. Az új irányzatnak
a nyelven kívül
nagy hibá ja volt, hogy a Frőbel rendszert, a hazai viszonyokra
való tekintet nélkül, idegen formáival
és tartalmi
hibáival
együtt, minden kritika nélkül, egyszerűen átvette és g-épiesen
.alkalrrrasta, nag-y hátrányára
a nemzeti nevelésnek. A magyar
kisdedóvás, bár angol minták nyomán indu It meg, csakhamar
önálló lett és öntudatos
nemzeti irányban
fejlődott
és már
Frőbel fellépése előtt alkalmazta a szemléltető és kérdezgető,
társalgási módszert, csak hibája volt, hogy eddig nem volt eg-ységcsen elfog-adott és meg-állapított eljárási rendszere, amely
minden kisdedóvodában
szabályul szolgált volna. A tétovázás
helyett ajánlatosnak
látszott a már minden részleteiben kidolgozott Frőbel módszert átvenni, amelyannálinkább
tetszetősnek
látszott, mert a gyermek nevelését 'annak cselekvésvágvára, öntevékenység-ére alapította és a gyermek minden tehetséget osszhangzatosan igyekezett fejleszteni. A Frőbel nevelési rendszer a
városi tehetősebb, polgári elem életviszonyaira
gondolva, a kisdedek eg-ész napi meg-óvására nem fektetett
semmi súlyt és
délelőttVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú g y , mint délután,
csakis pár órai nevelésre szeritkezott. Nélleülözte a gyermek kedélyvilág-ának kellő fejlesztését, különösen pedig a vallás-erkölcsi gyermeknevelési. ami pedig a magyar kisdedóvásnak
eddig előnyös jellemvonása volt.
Méltán aggódtak tehát azok, akik látták, hogy a régi mag-yar
kisdedóvás ,ügye mennyire magára van hagyatva s az idegenből átplántált s az élénkebb természetű magyar gyermekeknél
nem teljes mértékben alkalmazható
nevelési irányzat
milyen
nohamosan terjed és kezdi háttérbe
szorítani a régi, nemzeti
irányú, magyar kisdedóvást. A magyar óvónőknek köszönhetjük, hogy ez a nemzeti aggodalom rövid idő alatt alaptalan lett,
mert - nagy dícséretükre mondva - csakhamar belátták, hogy
a Frőbel rendszer szolgai utánzata mennyire helytelen s átvették belőle ami helyes és jó, s azokat is átgyúrva a. magyar gyerek sajátságaihoz, visszavezették a magyar kisdedóvást a helyes
nemzeti vágányra.
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A Frőbel nevét viselő egyesíiletek csakis a fővárosra voltak
hatással s az ország területén új kisdedóvodákat
alig- tudtak
teremteni, már annálfogva sem, mert a nyelvük német volt s;.
a nemzet ellenszenvvel viselkedett velük szemben.

AJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
ORSZÁGOS KISDED VÉDő EGYESULET.

A kisded óvás terjesztése akkor lendült előre, mikor Péterfalvi Szathmárv
Károly vette kezébe a kezdeményezést.
P.
Szathmáry Károly országgyűlési képviselő, Író és költő (Petőfi-Társaság tagja) a kisdedóvásnak
leg-buzg-óbb híve, mondhatjuk
valóságos apostola volt.
Péterfalvi
Szathmáry
Károly
társelnöke
volta
Frőbel
Nőegyletnek, s többé-kevésbbé
sikerült is néki a mag-yar nyelvet bevezetni az eg-yesületbe. De tagja volt ő a régi Terjesz.tő
Eg-yesületnek is és íg'y ismerte azokat a kórtüneteket,
amelyek
az ország-os tevékenységre már képtelenné-tették
az eg-yesületet,
ezért jutott arra a gondolatra, hog)' egycbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
m o zg é ko n u s b b ,
a fő v á r o s és v i d é k t é r s e d o l m i
e r ő it m a 4 á b a n
f0 4 l a l ó , m e ü u e r
s ze lEszméjének
sike-le m ű
o r s zá g o s
e g ye s ü le te t
ke ll te r e m te n i.
rül,t meg-nyerni a Frőbel Nőegylet
tagjajt
és elnőktársát,
továbbá Váradi Gábort, Györg-y Aladárt, Molnár Aladárt, s az
eszméért buzgó töhb más hazafit, kikkel. megvitatta az alakVUTS
tandó eg-yesület szervezetét, alapszabályain s 1872. év vég-én tel-o
jesen kész volt az elképzelt nag-y egyesületének atervezete.
Célja volt, hog-y a Frőhel Nőégyletet teljes eg-észében beolvasztja
és az egyesületnek
megnyeri a
az új eavesii'lebbe, felkeresi
fővárosnak mindazon tényezőit, akik a kisdedóvás terjesztésére!'
alkalmasak és akik azt előmozdíthatják,
sőt már azon is gonEgyesiilettel,
amely történeti
dolkozott, hog-y a régi Terjesztő
nrulttal érs bizonyos vag-yonnal is rendelkezett,
mihamarábbegyesül jön. Tekintélyesebb
nőket és férfiakat, akár többszörösen is felkereste,
csakhog-y az üg-y forrtosságáról
meggyőzzeőket és buzg-ó fáradozásával
el is érte, hogya
főváros legmag-asabb nőköreiből épp úg-y, mint a polgári osztálybeliekből
éstagot gyü.rtött össze, akik már ,biz-o
oly nagyszámú pártfogót
egyesület életét és felvirágozásáL
tosították a megalakítandó
Az új egyesület címéből a Frőbel nevet, mint a magyar kisdedóvás céljának meg nem felelőt, kihagy ta s barátaival az "Orszá-gos Kisdedvédő Egyesület" címben egyezett meg.
1873. évi január hó 20-ra hívták össze az alakuló közgyű-lést Pest vármeg-ye közzvűlési nagydermébe. Az alakuló g-Yűlésen P. Szathmáry
Károly hatásos beszédben indokolta az ú j
egyesület alakításának
sziikséges voltát s a női szívekhez.
szólva kifejtette, hogy egy nagyobbára nőkből álló egyesületet
helyesebbnek és alkalmasabbnak
tart a kisdedóvás terjesztésére;
m ert a kisdedek megvédését első sorban női kérdésnek tart ja;
í-

Hivatkozott
még a kisdedóvodák
terjesztésének
szükségére a
kőzerkölcsiség és közegészségí viszonyok javítása és a nemzeti
nyelv terjesztése céljából.
, A köztetszéssel fogadott beszéd után Várady Gábor javaslatára a felolvasott alapszabályokat
elfogad va, ,meg'alakult az
Országos Kisdedvédő Egyeslilet. Tiszteletbeli elnököknek
özv.
gróf Batthyánv
Lajosnét és özvegy báró Eötvös józsefnét,
elnöknek báró Sennyey Pálnét, másodelnöknek Tisza Kálmánnét, alelnököknek
Kralovánszkv
Istvánnét, Gyomrőv Vilmosnét , a férfiak közül elnöknek Váradv Gábort, titkárnak
P.
Szathmárv Károlyt választották meg.
A Kisdedvédő Egyesület a legszerencsétlenebb
esztendőben
kezdette meg működését.
Az 1873. évben az országot három
nagy csapás érte: a pénzügyi összeomlás, a rossz termés és a
nagy kolerajárvány,
amely több mint 200.000 embert pusztított
el. A csapások dacára az ifjú egyesület nagy buzgalommal fogott a teendőihöz. A Király-utcai
óvódájában egy óvóképzőintézetet nyitott Komároruv Alajosné igazgatónő
vezetésével,
György Aladár, Komjáti
György,
dr. Schermann
Adolf és
Kohányi Sámuel tanárokkal.
A megnyitás évében már 16 növendéke volt az új képzőnek,' akik nagyobbára a fővárosi árvaházak ügyesebb tanoncaiból
kerültek ki. A kormány
segítése
folytán tanezerekkel is eléggé el volt látva 'az intézet.
De a nagy kozönséz
érdeklődését
és szeretetét
azzal
nyerte meg a Kisdedvédő
Egyesület, hogy akoleraáldozatok
gyámolat~anul maradt kisded-árváit
is felkarolta s Damjanics
Jánosné elnöklete alatt lévő Országos Magyar Gazdasszony
egylettel együttesen,
50--60 árva részére, a Királv-utca
77.
számú házában,
egy árvaházat
nyitott. A közönség koleraárvaháznak
nevez-te el ezt az óvodával egybekötött árvaházat,
mert az ország különböző vidékeiről a kolerában elhajt szülők
kis árvái lettek a növendékei. Ez az árvaház 'az elődje a mai
állami óvónőképző-intézet
árvaházának,
de ma már csak legfeljebb hét - fővárosi alapítványi helyen lévő árvája van.cbaZY
( A z árvaház
benépesítését lásd a táblázathan.]
,
Nagy fontosságú elhatározása
volt az egyesületnek,
hogy
óvóképző-intézetét
ké té ve s
t a n fo l y a m r a
e m e li
s bentlakásos
internátussal
kötiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ö s s z e , A fővárostói
egy alkalmas telket kértek, hogy egy oly megfelelő épületet emeljenek az intemátusos
képző-intézetnek,
amelyben
a most alapitott
árvaházat
is'
(amelynek támogatásáról
az Országos Magyar Gazdasszonyok
Egyesülete lemondott) elhelyezze.
A hetvennyolc 100-200 forintos alapító, 138 rendes és 27
nártoló
taggal megalakuht
Országos
Kisdedvédő
Egyesület
1873-ban Ú,T óvodákat is állított fel és pedig a budapesti Ú. n.
Százháznál egyet, a Központi Frőbel Nőegylettel a Bodzafautcai gyermekkertet;
vidéken pedig: Nazvvázsonyban,
Királyol
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helmeczen és Bélven s végül Szolnokon nyilottak ÚT óvodák a
tagok közreműködése és pártfogása alapján,
P. Szathmáry Károlynak ügyes gondolata volt az, hogya
női szív szeretetére hivatkozzék és 'arra alapítsa a kisdedek
védelmét, rnert a nők buzgólkodása
és tevékenysége által lett
az egyesiilet életrevaló.
A Kisdedvédő Egyestilet- a tanfelügyelők jelentése alapján
egy 'statisztikát készített az óvodákról, amely szerint 18?3-ban
az országban 143 óvoda volt. E számban van a Budapesten
fennállott 30 óvoda is, amelyből 10 magán, 1 zárdai, 1 zsidó
hitkőzségi és 18 egyle ti intézet volt.
Brunszvik Teréz igyekezetének, hogy keletkezzenek egyesületek, amelyek óvodákat állítsanak és tartsanak fenn, 1873-ban
íme az az eredménye, hogyafővárosban
az alábbi egyletek
alakultak s óvodákat alanítottak
és tartottak
fenn: Nevelési
egylet (Ronge alapítás), később magyarországi Kőzponti Frőbel
Nőegylet 4 gyermekkerttel;
Frőbel Nőegvlet 3 gyermekkerttel;
Terjesztő Egyesület 1 mintaóvodával ; Terézvárosi
egylet 1
gyermekkerttel
és 1 óvodával; Józsefvárosi egylet 1 óvodával;
Ferencvárosi egylet 1 óvodával; várbeli Nőegylei 1 óvodával;
Budai Nőegylet 1 gyermekkerttel ; Óbudai Nőegylet 1 gyermekkerttel; Mária-utcai
egylet j árvaház-óvodával:
Kisdedvédő
Egyesület 1 árvaház-óvodával,
és egy óvodával. Vidéki városokban is alakultak e céllal hasonló egylet ek.IHGFEDCBA

BJ

AZ ORSZÁGOS KISDEDóVó

EGYESüLET.

A Kisdedvédő Egyesület elnöksége 1874. év legelején megindította a tárgyalásokat, hogy az ugyanazon célt szolaáló egyesületeket egvesítse egy nagy egyesületté.
A budapesti Frőbel
Nőegylettel a fúzió könnyen ment, de a Központi Frőbel Nőegylet addigi szellemével nem 'akart szakítani s a felszólítást
visszautasította
s továbbra is mimt önálló egyesület működött.
De sokkal fontosabb volt a régi Terjesztő Egyesülettel
való
összeolvadás, amely annál is inkább lehetőnek látszott, ment a
Kisdedvédő Egyesület igen számos tagja, egyben a Terjesztő
Egyesületnek is tagja volt. A fúzió eszméjének megnyerték
Trefort Ágoston vall. és közokt. miniszitert
is, aki államilag
támogatta a három egyesületet. (A Terjesztő Egyesületet 4000,
Kisdedvédő Egyesületet 2000-2000
a Frőbel Nőezvletet ésa
forinttal.) A Terjesztő Egyesület vagyona, a Valero-utcai házon
kíviil 26.440 frt. volt, az Országos Kisdedvédő Egyesület pedig
8000 frt. alapítványi és 5742 frt. 60 kra jcárnyi készpénzen kívül
138 rendes és 27 pártfogó taggal rendelkezett, s így a két egyesület anvazi tekintetben majdnem egyenrangú volt, kivált ha
hozzászání í t ju k , hogyaKisdedvédő
Egyesület már megkapta

!J3udapest városától a Szegényház-téren
(mai Róz.sák tere) lévő
!három telket, amelyre a képzőjet és árvaházát felépíteni akarta.
A Kisdedóvó-intézeteket
Magyarországban
Terjesztő Egye.siilet és az Országos Kisdedvédő Eg-yesület egvbeolvasztása iránt
.megindított tárg-yalások csakhamar 'annyira előhaladtak. hogy
1874. évi június hó 21-én tartott közös közgvűlésiikön
kimondották az összeolvadást s az eggyé forrott két nagy egyesület
."Országos Kisdedóvó Egyesület" címét vette fel. Elnökké Tisza
Xálmánnét és Urményi Józsefet (a Terjesztő Egyesület elnökét),
alelnökké gr. Szapár-v Gyulánét és Várady Gábort választották
.rneg. A nevelési. osztály elnöke Kra]ováns~ky Istvánné lett, mígVUT
a titkári
széket Péierfalvi Szathmáry Károllyal töltötték be.
Hogy az ú j egyesület fokozottabb munkálkodást
fejthessen
ki, a sziikséges anyagi eszközök megszerzésére 'a gyü.itő osztály
gr. Andrássy Aladárné és gr. Festetics Pál elnökök vezetése
is
alatt mindent megtett. Az 1875. évi közgvűlés köszönetet
.szavazott Tisza Kálmánné, született gróf Dégenfeld Schomberg
Ilona elnöknek, gr.. Szanárv Gyuláné és gr. Andrássy Aladár.nénak a társadalmi gyü.ités körül kifejtett ritka buzgalmukért.
A kisdedóvás terjesztésénél nem elégedett meg csak buzdító felhívásokkal, hanem ahova kellett, oda elküldötte az egyesület
megbízottjait,
hogy 'Személyes
érintkezéssel
és tárgyalással
.mozd ítsák elő a _kisdedóvó-intézetek
felállírtását. A nagyon
mostoha viszonyok dacára is így szépen szaporodnak az óvodák
.S 1875. elején
198-ra rúgott a számuk, Az állam - bár a kis.dedóvást társadalmi jellegű intézménynek tekintette - szintén
segíti az ügyet. és 1874-hen 15.200 forintot fordított a kisded-óvási célokra.
oI

A .Budapesti Frőbel Nőegyleten kívül beolvadt a Ferencvárosi Kisdedóvó Egyesület is az új nagy egyesületbe.
Az Országos KÍrsdedóvó EgyesUlet egy pillanatra sem feledkezett meg a kitűzött
céljáról,
hogy egy új, célszerű, benn'lakással, árvaházzal és mintaóvodával
eavbekötőtt kisdedóvó'képző-intézetet
építsen a Valero-utcában
meglévő . képző-inté-cbaZY
z e t e részére. Anyagi erejének
gyengesége miatt aggódva fogott
a terv kiviteléhez, mert tudta, legkevesebb 30.000 frt. kölcsön
felvétele nélkül a terv kivihetetlen. Ürményi József elnök köz'benjárására
az Első Magyar Általános Biztosító T ársaság kedvező feltételek mellett adott 25.000 frt. kölcsönt. Tisza Kálmánné pedig Tréfort Ágost ku ltnszminiszter t nyerte meg, aki
nemcsak a kölcsön részletes törlesztését vállalta el, hanem még
'5.000 forint állam segélyt ajánlott fel az építkezésre s megígérte
.a képzőnek. illetőleg az egyesületnek évi 10.000 forinttal való
:segélyezését. Az építkezés lehetősége tehát így biztosítva volt.
Említettem már, hogy a székes főváros a pesti szegényház-;
.zal szemben, az 'akkor még homoktengerben három telket ado-:
nnánvozott a Kisdedvédő
Egyesületnek
azzal a t e l e k k ö n y v i
4*
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és e l l á t n i i s k o l a - (A tulajdonjogi
korlátozás ma is fennáll.)
kö te le s
ko r u lc ig .
Kralovánszky
Istvánné,
szakosztálvi
elnőknő megnyertePucher József építészt a terv elkészítésére és az épület felépí-tésére, aki az épületet nagyon jutányosan, 68.000 forint áron el
is vállalta s az 1875. évi kőzgyűlésen
örömmel jelentette
P_
Szathmáry Károly: "az új épület, a pesti szegények házával
szemben, nyílt és egészséges helyen, _már fedél 'alá került s az,
egyesület azon kellemes helyzetbe t u t , hogy iövő iskolai évét.,
g'yakorló intézettel és bentlakással
összekötött, célszerűen épí-(Egészséges.
tett és felszereli új épületében fogja megnyithatni."
helyen épült az intézet, mert a mai Rózsák tere homoksivatag
volt és a mai gyönyörű Erz.sébetvárosi plébánia templom he-lyén, még; 1893-94. években is satnva kis ákácos erdő volt.)
És valóban 1876-ik év augusztusában
20 bennlakó, 20 be-járó növendékkel
- kik közül 10, tizenöt frtnyi havi ösztöndíjat kapott - 38 koleraárva növendékű árvaházzal és minta=,
óvodaval az intézet meg; is nyílt. (Pucher építészt az egyesület.
elismeréseül árvaházi ágyalapitónak
tette mea.)
á r va

p ,ye r m e ke t

Az Országos

in g u e n e s e n .

kö te le s

g o n d o zn i

Kisdedóvó Egyesület, (mai államí óvónőképző-int.)
1876-ban épült kisdedóvóképző-intézete.
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Lépcsőház.

53zyxw
Alig volt az egyesületnek számottevő tagja, akinek az' épü'iet megteremtésében
valami része ne lett volna, de az érdem
<oroszlánrésze Tisza Kálmánné elnöknőt illeti. Sokat kőszőnhettek báró Podmaniczkv
Frigyes (bizonyára
vannak még, akik
-emlékeznek 'az örökké pepita ruhás, kockás báró ra) vagyonkezelő osztály elnökének
is. Trefort
Ágost közoktatásügyi
.miniszteren kívül nagy hálával adózott az egyesület a székesfővárosnak, mert a nagyszerű telekadományozáson
kívül, azon.nal megcsináltatta
a csatornázást,
bevezette a gázvilágítást
és
.az épülethez vezető utcát kiköveztette
s ajándékképen
adva a
járdaköveket
is, a homoktengerben
egy kis kultúr-oázist
terem950
tett. Az akkor .még újdonságszámba
menő s a körülhelüi
forint értékű aszfaltburkolatot
köröskörül
ingyen csinálta az
.Aszfahttársaság ; csinos és díszes gázcsillárral a Légszesz-társulat
-őrvendeztette meg az egyesületet
(ma is ott van az igazgatói
irodában,
átalakítva villanvvilágításra,
de úgy, hogy eredeti
-volta semmit sem vesztett), a lépcsőházhan
látható angyal bronz lámpaöntvénvt
a Schlick vasöntőde igazgatósága prezeniálta. A mesterembereket
is,' akik az intézet Ielszerélésében
.résztvettek, nem annyira
az üzleti szellem" mint inkább az
,<::,gyesületiránt érzett rokonszenv vezette.
Az 1876. évben az egyesület legtöbb gondját az újonnan
-énített képzőintézetnek,
árvaháznak
és óvodájának
felszerelésére és berendezésére fordította, úgy, hogy az év végéig minden
:sürgetőbh szükséglet
kielégülést nyert, az intézet ingósága s
.~yüiteménye
tekintélyesen
gYé!ra~odott. Az intézet udvarát
.kieg-yenlftették s kertszerű berendezésre előkészítették.
•
Kozma Dénes mintaóvónak
megenzedték,
hogy egyik
iag tetemes összegű segitségével - egy kis asztalos és eszter,gályos műhelyt rendezzen be, amelyben a növendékek taneszközök készítésében gyakorlati kiképzést kaphattak
s tariszere.ket, óvodai szeraléltető
,tárgyakat,
játékokat
és Frőbel-Iéle
-eszkőzöket állíthattak
elő.
A már elkésztilűés
felszerelt intézetet és árvaházat
a fel.szentelés előtt a vallás . , és közoktatásügyi
minisztérium
hivatalos kiildöttsége IS megvizsgálta ; de Tréfort Ágoston miniszter
k iilőn, maga is részletesen
megtekintette
és úgy az építkezés,
:mint a berendezés felett megelégedését és elismerését fejezte ki.
Az Országos
Kisdedóvó
Egyesület
1S74. évi alakulása
.alkahnából két főcélt tűzött ki programmul:
egy bennlakással,
mintaóvodával
és ,'árvaházzal
összekötött
óvónőképző-intézet
felállítását
és a kisdedóvodák
országos elterjesztését.. Az első
-célt a kormány és a főváros itámogatása mellett az egyesület.arnint láttuk - nagyon gyorsan elérte, és most már, a képző_Jének megfelelő színvonalon való tartása mellett, minden erejével a másik cél megvalósításán
dolgozhatott.
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E célt szolgálta az a lépés is, hogy 1876. évben az egyesületfelhívást intézett aszékesfőváros
hatóságához, hogy a fővárosi.
kisdedóvás és nevelés ügyét rendszeresítse kerületenként s gondoskodjék megfelelő kisdedóvó helyiségekről és hatósági ellenőrzésről. Ez az intézkedése nem zárná ki a fővárosi kisdedóvóegyesületek ez irányú további működését, de az óvás-nevelésügyének nagy lendületet adna. Másik javaslata az volt, hogy
a fővárosi hatóság az új képezde-épiílettel
határos telkein, a.
kisdednevelési
korba eső árvái részére, építtessen
egy árva-·
házait s ennek árváit, méltányos tartásdíjakért,
az egyesiilet
szívesen gondoztatja.
Az 1876. év nevezetes arról, hogy ekkor lép az állam a.
kisdedóvoda
fenntartóinak
sorába a lipótszentmiklósi
állami
óvoda felállításával.
A miniszteri jelentés szerint 1876. évben.
215 kisdedóvoda volt Nazy-Magyarországon
és pedig 77 társu-'
\a1ti, 46 magán, 32 róm. kath. jellegű alapítványi óvoda, kőzségi.
49, református 3, ágo ev. 1 és izraelita 5.
.
315 kisdedóvó műkődött,
okleveles 179 volt közöttük.
Az Országos Kisdedóvó Egyesületben megértő, békés szellem uralkodott, mert ha fordultak is elő kisebb-naavobb
nézeteltérések, Tisza Kálmánné erélye és tapintatessága
csakhamar'
el tudta oszlatni. Urményi József Zala megye főispán ja lett"
1875-ben az elnökeégről lemondott s azután Tisza Kálmánnévolt az egyedüli elnök egész haláláig.
Közgyűlést évenként egyszer tartott az egyesület, ha csak,
fontos körülmények
a rendkivüli
közgyűlés összehívását nem'
mint a havi válas zimányi ülések
követelték. Úgy a kőzgyűlés,
erősen látogatottak voltak. A gyüjtő-osztály fényes eredményeket ért el' különösen az első években addig, míg a főváros pol-·
gári köreihen el nem hanyatlott
az érdeklődés a kisdedóvás
ügye iránt. Különösen azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ú . n.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kö zva c s o r á k
eredményeztek úgy
szellemi, mint anyagi tekintetben fényes eredményeket. A 70-es:,
évek kőzepén ezeken a közvacsorákon résztvett 'a fővárosi társadalom csaknem minden kitűnősége
s együtt lehetett látni a:
legelső államférfiakat,
diplomaták at egyszerű polgárokkal. Igy
vonzotta a fehér asztal a kisdedóvásügv
körébe a különböző~
társadalmi osztályokat. A közvacsorák eszméjét P. Szathmáry
Károly vetette fel még 1873-ban. A cél az volt, hogy az egyesület semmit se kockáztasson, csak nyerhessen. A i egvesület a..
termet, világítást ingyen kapta s a bérlőnek a főváros legkitűnőbb hölgyei által árúsított ételeket és italokat feleáron kellett.
kiszolgáltatnia s az eredmény az lőn, hogya közvacsorák évenként két-háromezer
forint tiszta jövedelmet- hajtottak, A közvacsorák eszméje nemcsak taz ország vidéki városaiban hódítottak, hanem a külföldi vendégek Bécsben, Párisban, sőt Madridban is elterjesztették
a jótékonyság
eszközlésének ez egyszerű, de kellemes mődját.
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A gyüjtőosztály
a közvacsorákon
kíviil hangversenyeket,
rendezett, sőt egy nagy sorsjátékkal is szaporítorta a jövedelmet.
iS?? évi január 21-ke nevezetes nap .az intézet és az Országos Kisdedóvó Egyesület történetében. E napon szentelték fel
új
épületét
I.
fényes ünnepély
keretében
a képző-intézet
és Erzsébet királynő
Ferencz .T ózsef koronás apostoli királyunk
legmagasabb jelenlétében. A nagyszámú és díszes kőzönség az
ünnepély kezdete előtt összegyülve, várta nagy érdeklődéssei a
Felséges királyi párt. A kitűzőbt időre pontosan megjelentek a
Felségek. az egész kormány és az egyesület tisztikara fogadta
őket és kísérte felá díszterembe a részökre elkészített és feldíszített állványra.
Az egyesület megbízásából
P. Szathmáry
Károly által készített emlékirat ot diszpéldányban
nyujtották.
átVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ő Felségeik és a kormány
tagjainak. Az intézeti növendékek.
üdvözlő éneke és a kisgvermekek üdvözlése uitán, Ráth, Károly
főpolgármester
mondott lelkes beszédet, majd P. Szathmáry
" A t e l j e s ü l t á l o m " című legendáját
olKároly ez alkalomra írtcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vasta fel. Mivel talán századok óta nem esett meg, hogy a
magyar király és királyné előtt személyeikre vonatkozó m a g y a r
olvastak 'fel, a felolvasás már ezért is történeti esekö lte m é n yt
ménnyé lett. Ime az egész költemény:

mulatsáaokat

A te lje s ü lt

á lo m .

Legenda .
. Ida és az Országos Kisdedóvó Egyesület képző-intézetének é s á r V 8 házán~k ünnepélyes felszentelése alkalmával (18?? január 21-én) felolvasta:
P.IHGFEDCBA
Szafhmáry Károly.

Történt pedig, - beszél a szent legenda,
Hogy épp ezerben. a szentszék előtt
jelent meg egy kővetség ; kérve, várva
. Szylveszter
úr, hogy meghallgassa őt ;
Sad ion ura Boleszló fejedelemnek
Királyi jelvényt: s z e n t e l t k o r o n é t , S a pápa keggyel hallgatá szavát
.
Im sár-aranyból készen áll az ékszer
A jámbor agg térdeplő zsámolyán;
Hol megtekinti többször, mint elégszer,
Úgy tér pihenni munkás nap után;
S a boldogoknak álma jő reá
.
És írn' az égből angyal száll alá,
Könnyen lebeg, mint játszó nyári szél;
S az 'agg előtt megállva, így beszél:

.
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lsten híve, szolgák szolgája! Intlek,
E szent ereklyétcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l e n a u e i n e k ne add,
Más célra szánta azt Uram sUrad: Egy nép jelen meg reggel udvarodban,
Fénnyel borítva, színben gazdagon;
Fején a kócsag tolla ing; a vállon
A hím oroszlán s párdúc préme van,
Kemény, nyakas, de szépre, jóra hajló
S nemes, miként alatta a szila.j ló,
Im nézd . i ö v ő k i r é l u i d i e z - s o r é i :
I s t v á n t a szent, a bölcs honrendezőt;
L á s z l ó t , ki harcban mnilja felül őt:
Sírból kikel, hogy védje szép honát;
Fejjel magasb, mint harci nagy sereg.
K á l m á n korátIHGFEDCBA
[ejben. előzi meg;
,
B é l á . i a támaszt e e u k i ö l t h a z á t ;
L á s z l ó Rudolfnak
viv ki koronát.
' L e i c e , ki három tengerig hatol
S meging Olaszhon ádáz harcitól:
A k é b H u n y a d , e két erős paizs,
Kiktől remeg az ozmán holdia is
S akiknek ajkán bölcsek érve szól.
. J ó z s e f, ki lángeszével századok
Eszméit és korát előzi meg,
S iá F e r d i n á n d , kit áld a néptömeg.
S milv nép fölött uralg e hosszú sor! ....
Hitért, jogért, mily 'tenger vére foly!
Ez lesz a nép, mely ezreket tanút meg,
Istent, hazát, törvényeket szeretni,
Kihalt remény sírjára újra vetni; _
Korlá'ttalan szeszélv nem rontja meg,
Törvényt imád a nagy, hazát a néptömeg.
Huszá:r lesz a lovas, g;yalogia · büszke honvéd,
Mely békén és csatán törvényt, jogot híven véd,
S ha jő viszály keletről, északról egyaránt
Eléje áll vitézül s m e e b é n i e , a k i b á n t .
Jogot, hazát, szerencsét mindenkivel megoszt,
S mitől fosztani félne, attól meg ő se foszt.
Hált még a nők? ezekre száll először
Az é {l , i s z i k r « ; ők a magvetők:
Minden nemes virág az ő szívííkből
Fakadva hajt ki: a h i t i l i e t é r i « ,
Az érzelemnek m i n d e n d i s z o i r ágjs.
S . i ó t e t t fl , y ü m ö l c s e nálok tündököl.
Lesz egy királvné, a b a i o r G i z e l l a ,
Ki öltönyétől fosztja meg magát,

.,
J .

/
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Hogy Iölsegélje Isten hajlokát.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
egy másik királyleány,
Thüringia, kit szent gyanánt imád,
át
Koldúskenvérré
változtatja
Kincsét; s hogy érte férje meg- ne bántsa,
R á fo g i a , hogy c s u p á n r ó z s á t viszen
Es érte Írn csodát mível az Isten:
Kenyerét a férj; hogy mind rózsának látja.
f:s lesz magyar nő R ! }z g o n y i k hadából,
Ki gyönge kézzel, lelkesült kebellel
Egyszerre ment meg férjet, hont, királyt,
E g l f m á s előtt, ki véd egy szikla-várt,
Vezérek állnak földrehajtott Iejjel.
Majd e f! . y k i r á l y n é t elhagy minden ember
Csak a magyar nem: vonva száll a fegyver
S megvédi őt, mert tiszta, szent, igaz,
Ki más tiport jogát, - m e e é é t védi az.
E r zs é b e t

Lesznek l e é n u e i , kik csapás után
Midőn a férfi keble meztörött,
Érezni, tenni tudnak: e f! . y P e r é n u i n é
Temetni kél holt ezrek közőitt
S e2! egy temet, de hány támasztja föl
A félhalottat végveszélyihől ? .....
Midőn a férfi szíve, keble törve,
Meadermed a kar ésaz érzelem:
A bátorság a női szívbe tör be
S megfejti: m i t t u d a h o n e z e r e l e m .
A nő bekötni kél a nagy sebet
És könnyein, mcsolva melegén,
Beforr a seb; úrná lesz a szegény.IHGFEDCBA

Jő

n a g y c s a p á s : a föld megvonja mindazt,
Mi a szegény nép életére kell;
A sik kiégett; nincs egy szál haraszt:És Írn a nők nemes csoportja kel
Nyomukba élet, áldás és virág kel;
Kenyért, levest kap koldús és paraszt
S szeméből most őrőrnkontryűt
fakaszt
A hálaérzettőlemelt
kebel.
'

.J ő

r o m b o l ó v í z á r : egész vidék
Fedél, kenyér, ruhától fosztva áll;
És összehullnak éhező szülék
Kétségb' esett árvák csoportinál:
T ü n d é r ke ze k
tündéri gyorsasággal'
Toldoznak össze száz-ezer ruhát,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nyomort kőnyörrel, bánatot virággal
S könnvűt mosollyal így bűvölnek el.
Jön a halál és ezrivel arat,
ú t porában:
.
S százával hagy árvát azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Angya~kezek nyúlnak le, s nem marad
Egy árva sem az egész hazában!
Nem; mert a nő megindul; házat épít
S rnirrt a madár behordja kis cselédit:
Keres nekik százával ú j szülőket,
Cvógvítja altestökben szenvedőket:
:;?
S árváiból hű fiú s leányi válnak
Az önmagát el nem hagyott hazának! .....
S tovább .....
de hogy tudnám azt elsorolni,
Mit acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m e a u e « n ő képes tenni, szólni!
ki egy adott szavával
e {! , y k i r é l u ,
Rossz századok ködét oszlatja el;
S b e o é l i o e a z t ; virágzó életéért
Eseng honá:ban minden hű kebel;
L e s z e {! , l J l c i r é l u n é ,
messzi föld szűlötte,
Kinek ferére égi szikra száll;
Hogy tud beszélni kedvenc népe nyelvén,
S nemes szívén két nép ügyét viselvén, Kibékítőn,
mint éai angyal áll.
Mindkettejők szívét a hon szerelme
És gondja tölti; kunvhó, palota
Áldván mu'tatják lépteik nyomát,
Melv mindenűtt írt, nyugtot, üdvöt ád; Mert nincs a honban árva, melynek álminál
Gondos szülők virrasztnak: k i r é l u n é é s k i r é l u ,
Lesz

Add, add e nép ferének koronádat
Az úr parancsa az, - beszélt az angyal s eltünt.
Szvlveszter eszmél.
Kár, hogy álom! Mond és kinéz, felkelve ablakán: '
De Íme ott leng kócsag, kacaaánv,
Az ősz apostol A s z t r i k áll előtte;
Hű daliák csoportja körbe vette,
Szemökben tűz, kegyesség ül szívökben......
A nápa néz; szíve örömre döbben;
A kiscsoport már megtelen . . . . . . . eseng
S ajkán a szó oly lágyan zengve zeng
.
A pápa álmát teljesülve látja;
Szívét öröm S' kétség tusá.ia váltja;
Kezét kinyujtja:
á l d v a e d i « IHGFEDCBA
át

r'

,,,'.
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m e g e ze r d e li ko r o n e i!
Asztriknak
acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szemében a kegyesség könnye ült;
,
Nem bánta meg. . . . . .. I m á l m a t e l j e s ü l t .

AZlt írja Péterfalvi Szatmár-v Károly, hogy amikor a király
a személyére vonatkozó e szavakat
hallá: "beváltva
azt" ....
fejével helyeslőleg intett.
A vers, felolvasása és a befejező ének után a Felséges pár
Tisza Kálmánné vezetése mellett szemlét tartott, miközben a
tisztikarral
szemben magas elismerésüket
fejezték ki. Ezután
nagy érdeklődéssei
megtekintették
az egész intézetet, neveiket
bejegyezték az intézet emlékkönyvébe
s megelégedésőket fejezott látható,
ték ki a látottak Iölött. (Az intézet emlékkönyvében
'az első Iapon Ferencz József gyöngybetűs
aláírása, a második
lapon pedig Erzsébet királvnő nagyasszonyunk
kezeírása. Nagy
kár, hogy nincs meg az a lúdtoll, amivel a király beírtaVUTSRQPONML
.a nevét,
mert bizonyára lúdtoll volt, olyan fínom, vékony' vonalú az
írás.) Első eset - még egy esetet kivéve - utolsó is, hogy Magyarország koronás királya ilyen személyes érdeklődést mutatott a magyar kisdedóvás iránt.
A fényes felavatási iinnepélyen résztvettek közül egy pár
nevet írok ki a vendégkőnyvből:
Özv. Eötvös józsefné, Tisza
Kálmánné, Urrnényi József, gr. Degenfeld Lajosné, gr. Andrássy
Aladár, Ballagi Mór, J ó k ' a i M ó r , Korányi Frigyes és felesége,
Veres Pálné, P. Szathmáry Károly, Gerlóczy Károly stb.
A kisdedóvás terjesztése céljából 18??-ben az egyesület P ~
Szeithmárv Károly "Csak többen volnánk" című illusztrált rőpiratát 10.000 példányban
kinyomatta
és ter,jesz1téa megvei és
törvényhatósági
főispánok, országos képviselők s vidéki kisdedóvó egyesületek által. A fővárosi és vidéki hírlapok kedvezően ismertenték a röpirat
tartaimát
s a "Vasárnapi
Újság",
"Magyar Néplap", "Igazmondó" és "Nevelési szakközlönv" című,
lapok hosszabb-rövidebb
közleményekkel
segítették elő a kisdedóvás eszméjének terjesztését,
. A tapasztalat
azt mutatta, hogy vagy tavasszal, vagy nyárelején nyilottak meg az ú j kisdedóvó-intézetek
és sokszor kénytelen volt az intézet képesítetlen
növendékeket
is kibocsátani
állomásokra, azért az 18?? évtől a képességi vizsgálatokat
közvetlen az évi záróvizsaálatok
után tartották meg.
A párisi világkiállításon
az óvónőképző-növendékek
és a .
mintaóvoda kisdedei által készített Frőbel-Iéle nrunkanemekből
összeállított kollekciókan, mintákat
és díszmunkákat,
az ipar~
műhelvhől pedig szemléltetési és Frőbel-Féle eszközöket készí-tettek és állítottak ki.
Az 1878. évi Evkönyv megemlékezik a Vöröskereszt Egy.esiiletről is, melynek megalakitásában
az Országos KisdedóvőEgyesület
nagy tevékenységei
fejtett ki. Ugyanis a boszniai

()OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.háború sebesültjeinek,
az elesettek árvái- és özvegyeinek sorsa
.arr'a indította az egyesületet, hogy felhívást intézett az összes
,emberbaráti egyesülethez egy segélyző nőegvesíilet létrehozása
Segélvző Nőtárgyában.
1877. szeptember
21-én "Központi
egyesület"
címén meg is alakult ez az egyesület és rövid idő
alatt több ezer forint készpénzt, ruhát, ételneműt osztott ki a
sebesülteknek és szűkölködők között. A szegedi, illetőleg' alföldi
nagy árvíz alkalmából
pedig a közad akozások
zviijtésében
.serénykedett a Nőegylet.
Később "Országos Segélyző Nőegvesület" cím, alatt műkö«lött továbbVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ő Felsége
Erzsébet királynő
védőszárnyai
alatt.
"Vö r ö s:'
A z Országos Segélyző N őegyesiiletből alakult a mai:cbaZYXWVUTSRQ
ke r e s zt

E ~ ye s ü le t."

AZ ORSZÁGOS
INTÉZETÉNEK

KISDEDóVó
EGYESüLET
KÉPZőBELSő ÉLETE ÉS SZERVEZETE.

Az intézet szellemi életének vezére és íránvítója az igazgató
volt, az internátusi növendékek és árvaházi árváknak
gondofelelne meg - a felzója - aki ma a kozbar tás-vezetőnek
ügyelőnő volt. Az intézet ellenőrző felügyeletét
az e+vesiilet
pedagógiai osztályának elnöke (18?5-től Kralovánszkv Istvánné .
arcképe látható az intézet disztermében) végezte.
A képző-intézet
növendékei bennlakók és bejárók
voltak.
,A künnlakók egy része, - 10-15 frt. - havi ösztöndíjban részesültek. A régebben segélyképen kiosztott pénzösszegeket 18?5-től
osztőndíj cím alatt kapták
azok, akiket a tanárikar
3 havi
. próbaidő után, különösen a kisdednevelői
pályára
való hivatottsázuk miatt, jutalmazásra
érdemeseknek
találtak
és ajánl-

iak.

.

A mintaóvodá növendékei egyrészt az árvaházi. másrészt a
környékből bejáró kisdedekből állott.
A kisdedóvóképző-intézet
képzési ideje két év voM. A tan'terve - amely természetszerűlea
később változásokon ment át
- 1875-ben alábbi volts
1. osztály: neveléstan heti 2 órában; módszertan 2 óra; testés egészségtan 2 óra; magyar nyelvtan 2 óra; természetrajz
3;
földra IZ 1; magyar ok története heti 1; számtan 2; ének-hegedű
heti 3: rajz 2: itestavakorlat
1; női kézimunka 2 ésa gyakorlat
szemlélése hetenként 10 órán át. Összes óraszám: heti 33.
II. osztály: neveléstan 2 óra; módszertan 2; test- és egészségtan 2; magyarnyelvtan
2; természet- és konyhavegytan
heti
3 óra; egyetemes történet 2; ének-hegedű 3; rajz 2; eszközkészítés (később alaki, ma kisdedkézimunka)
1; testgyakorlat
1; nőikézimunka 2; gyakorlat az óvodában heti 20 órán áto Összes
óraszám. heti 42.
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Tensnuee:
Neveléstan, 1. osztály; A lélektan elemei. A kisdednevelés szabályai az óvoda korig. II. osztály. Értelmi és érzelmi erők ápolása az óvodában; babona, a gondolkodásra éb-resztés módja; öntevékenységre
szoktatás:
akarat képzése az:
óvodában: az óvodai Fegyelemtartás ; jutalmazás
és büntetés azóvodában.
A kisdedek felvétele; szektatás a és osztályozása;
óvodai könyvek vezetése és jelentések készítése.
Tankönyv nem volt, kéziratból tanítottak.
Módszertan. 1. osztály. Kisdedóvodai foglalkozások, foglalkozási eszközök és óvodai játékok megismerése. II. osztály. A
foglalkozások, szavalmányok
és itatok módszertana. Kisdedne-velési módszertan rövid története; foglalkozási tervek készitése,
Tankönyv ebből sem volt, eleinte kéziratból tanítottak, de ké-sőbb az egyesület pályadijat tűzött ki egy nevelés- és módszertan megírására
s Szerdahelyi
Adolf képző-intézeti
igazgatónyerte el a jutalmat s művét tankönyvül használták.
Gyakorlat.
I. osztály. Szemlélése a gyakorlatti Ioalalkozásoknak a mintaóvodában;
majd segédkezés a játszótéren és önálló kísérletek az 1. korosztál'lyal. II. osz tály; Hetenkint felváltva folytonos foglalkozása
mintaóvodában;
óraközi közös é'>'
önbírálat a miruiaóvó és az igazgató vezetése mellett; megfigyelése a mintafoglalkozásoknak
s azoknak előbbihez hasonló bírálata. Második félévben a hét végén mintafoglalkozás,
melyet \
előzőleg írásban kellett beadni.
Test- és egészségtan. I. osztály. A csontrendszer bonc- és
élettani
szempontból,
különös
tekintettel
a gyermekkorra;
mozgási szervezet és ennek rendellenességei a kisded- és gyermekkorban;
az iskolapad. A véredények, vérkeringés, a vérmennyiség rendellenességei;
vérzések körüli eljárás. A légzés,
a levegő alkatrészei és a tiszta levegő fontossága, azt befolyásoló tényezők
(fűtés, világítás,
szellőztetés
stb.). Az izomrendszer' bonc- . és élettana,
a níozgás, kisdedek
mózgása,.
tornászat, kézimunkák.
Az idegrendszer honc- és élettana, az:
fejlődése,
az agvműkődések
helyes
agy részei, idegrendszer
irányba való vezetése és Iejlesztése. Alvás és álom; az alvás:
egészségi szabályai; a gyermek hálószobája és fekhelye. A világosság fontossága. A gvermek' növése. A test melege. A Iertőtlenítés. II. osztály. Érzékszervek
bonc-és
élettana,
azoknak
ápolása és fejlesztése. Anvazcsere. Táplálkozás. Emésztő szervek bonc-, élettana. Tápszerek, azok hamisítása. A gyermek ter-,
mészetes és mestersézes táplálkozása. A gyermekszoba. Az étel
és konvha
edények
egészségi
szempontból.
Méraezések
és
mentő eljárások. Hideleni
és egyéb hálálnemek körüli mentőeljárás. A hangképzés szerve, annak ápolása, ragályos hetegségek, terjesztése az iskolák és óvodák által; óvószabálvok, Az:
iskolai büntetés. Az iskolaház egészségi szempontból.
Magyar nyelvtan. I. osztály. Értelmes olvasás, az olvasmány elemzése; a mondat alapján aszótan
és mondattan. Irás-

'beli gyakorlatok. II. osztály. ügyiratok és'műfogalmazások. Irovázlata egybekapcsolva jelesebb művek betanulásával és elszavalásával.
.
A természetrajz, fizika és vegy tan, földrajz, történet a polgári iskolák anyagának feleltek meg.
Ének és hegedű. 1. oszítály. Hang,jegyek és óvodai dalok
hangtanulása, hegedű gyakorlatok. II. osztály. gyermekdalok
jegyekből, kotta nélküli hegediílése és éneklése ezyidejüleg.
Rajz. 1. osztály. Hálóra.iz; szabályos alakok, árnyékolás.
II. osztály. Tömörtestek,
g-yümölcsök, virágok, állatok, tájKépek; színezés.
Nőikézimunka. 1. osztály. Szabási rajz. II. osztály. Ruha.szabás, varrás, gyermeköltönyök
készírtése.
1. osztály. Hendayakorlatok.
II. osztály.
Testgyakorlatok.
'Egyszerű szabad- és pálcagvakorlatok,
ugrókötél és falábak
.alkalmazása.
Az Országos
Kisdedóvó
Egyesület kisdedóvóképzőjének
-első tanárikara :
_
Szerdahelyi
Adolf igazgató, előadta a nevelés- és módszertant,
Dr: Schermann Adolf intézeti orvos, tanította a' test- és
egészségtant (később Budapest tisztifőorvosa lett, de az intézetnél mint orvos és tanár 1902-ig maradt);
György ALadár a földrajzot és !történelmet;
Komjáthy György
a magyar nyelvtant,
iermészetra,jzot,iermészet- és vegy tant, a számtant tanította;
Kozma Dénes vezette a gyakorlati Ioglalkozásokat ;
Kohányi Sámuel tanítouta az éneket és hegedűt;
Widder Herundn ,a; rajzet és a testg yakorlatot;
Caramelli Teréz pedig' a nőikézimunkát.

-dalomtőrténet

Az intézet szertára:
1. Dr. Book-féle bonoíani-minták
teljes gviijteménve.
2. Az elemi természet- és vegytanhoz szűksézes
eszközök.
3. Egy kis ásványgyüjtemény.
P. Szathmáry
Károly
.ajándéka.
_
4. Természetrajzi-,
természet- és bonctani ábrák.
5. öt darab kisebb állatcsontváz.
6. 7 drb Itérkép és 'egy nagyobb s 3 kisebb föld teke.
7. A vall. és közokt. minisztérium
adományozta
méter
.mérték gyü jteménv.
8. Ldarab hegedű,
9. A képző tanulóinak
kiadott kölcsön tankönyvek, 205
í

-darab.

.

10. A könyvtár 378 művel.
képes táblákat és
A zenetanításhoz
szükséges hegedűket,
földgolyókat
a kőzoktatási
kormány ajándékozta. Tankönyve-
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ket abejárók
és bennlakók ing-yen kapták az egyesiilettől s a
bentlakók ing-yen részesültek tel-j-es ellátásban.
Az órarendben,
illetőleg a tananyagban
is rövidesen sok
változás történt. 1876-ban a rajz, ének és nőikézimunkák
csak
.az első osztálynak lettek a tantárgyai,
a második osztályban
pedig a hegedűt heti 4 órára emelték. 1877-ben a tantárgyak
köre szabályoztatott,
1878-ban kiküszöbölték
a szemrontó Frőbel-féle foglalkozásokat.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A sziinidő két hónap volt: július és aug-usztus. A ta n é v elején felvételi vizsg-ákkal vették fel az intézet növendékeit. A felvétel kellékei: 'a betöhtőtt 16. év, a ieljesen eg-észség-es testalkat
(minden jelentkezőt az orvos külön-külön
meg-vizsg-ált) s leg.alább az elemi iskolai tananyag-ban való jártasság- és .ló zenei
hallás és énekhang.
.
Vizsg-álatot évenként kétszer tartobta]; s az évvég-i 10-12
napig tartott. A képességi vizsgálatokon, amit később képesítővizsg-álatnak neveztek, a kormánv képviselője (min, biztos) is
jelen volt.
Az 1875. évi szeptember 2-6. napjain tartott legelső képességi vizsgálatokon az írásbeli tétel volt: "Sándor a játéknál, Orzsi pedig a társalgásnál fegyelmetlenkedik.
Mely közönségesebb
fegvelmetlenséeek fordulhatnak
itt elő és miként
kell azok
ellenében nevelési szempontból eljárni?"
Vizsgálatra
jelentkevég-ezték a Itanzett 22 jelölt, mindannyian
az ővóképezdében
folyamot és valamennyien
sikerrel végeztek és képesíttettek
a
következő eredménnyel: kitiínő osztályzaittal 4; jelessel Tü; jóval 4 és kielégítővel 4-en.
Kozma Dénes kisdedóvó vezette, aki a képA mintaóvodát
zőben még- tanította a foglalkoztanó eszközök készítését is.
Minden egyes karácsony ünnepe előtt karácsonyi ünnepély
tartatott, amelyen az egyesület uagjai megjelentek és nemcsak
.az árvaházi növendékek kaptak a jándékokat,
hanem az intézet
. .alkalmazottai is. '

A kisded óvás terjesztésére
még eddig- nem volt egyöntetű
:szabályzat, ezért az egyesület 1878-ban megbízta titkárát, P.
Szathmáry Károlyt, hog-y dolgozzék ki egy részletes utasításta
kisdedóvó intézetek feláHítasára és szervezésére. Trefort miniszIter az uiasításta
ítanfelűgvelők út-j-án el is-j-uttatta a kőzségekhez. Az utasítás gvakorlati tanácsokat adott a vidéki kisdedóvó eg-yesületek alapszabályainak
szerkesztésére, a kisdedóvodák, a falusi állandó és nyári menhelvek felállítására
és berendezésére.
1879-ben az egyesület folyamodott la törvényhozáshoz a kis-dednevelést szabályozó törvény mielőbbi megalkotása
céljából.
A képviselőház magáévá tette a kérést és utasította a vallás- és
kis d e d ó vá s r ó l
s zó ló to r o é n u kozoktatásiigvi
minisztert, hogy acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
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j a v a s l a t o t IHGFEDCBA
még a z ü l é s s z a k

[ o lu e m é r i
t e r j e s e z e e l ő . Trefort Agost
miniszter azonban ekkor még nem látta elérkezettnek az időt,
hogya kisded óvás ügyét a társadalom kezéből kivegye, ezént a.
tőrvényjavaslat
benyújtása elmaradt, de a terjesztés elősegítése és a kisdedóvás ellenőrzése céljából P. Szathmáry Károlyt
1881. évi január havában
miniszteri biztossá nevezte ki azegész ország területére terjedő hatáskörrel.
1880-ban Szerdahelvi Adolf igazgató szembetegsége miatt
megváltaz igazgatói állásától s az igazgatói állásra DömötörG é z á t választotta
meg az egyesület, aki egyben 1880-tól la Kisdednevelés című lapnak a szerkesztője is volt.
:Az 1870-es évek elejének összehasonlítása az 1880;81. évvel
azt mutatja, hogy még 1872-ben az év végén, a célnak nem mindenben megfelelő épületben,
13 tanulója volt az intézetnek,
1881-'ben az új és célszerű épületben teljes ingyenes ellátást élvező 26 növendék és havi 15 forint segélyben részes ülő 10 növendék, ingyen oktatásban és tankönyvben 17 növendék részesült. A növendékek létszáma ekkor 53. A régi egyesület mintaóvodájába csak bejáró kisdedek voltak, még 1881-ben mindenne]
ellátott árván kívül 68 bejáró kisgyermek a létszám.
A régi
képzőben 10 évnek. előtte a tanári létszámot egy igazgató és egy
segítő mintaóvó
alkotta, 1881-ben az igazgatón kívül 7 tanártanított az intézetben. Az óvodák terjesztésében a 10 évi eredmény az volt; hogy az 1873-as statisztika szerinti 143 kisdedóvó intézet megszaporodott 300-ra.
A nyolcvanas évek egyik fontos eredménye volt a földmiveléssei foglalkozó népünk gyermekeinek megóvása, halálozásbeli eseteinek csökkentéseVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ' e mellett
ott, ahol szíikség volt rá;
a magyar nyelv elsajátítására
szánt nyári és állandó menedékházak felállf tás i1 .
Az egyesület a falusi menedékházak felállításának
lehető-sézét akként vélte keresznülvihetőnek a legkevesebb áldozattal;
ha a közsézek egyszerű, de értelmes írni-olvasni tudó nőket I I
legközelebbi városi óvodákba beküldenek, ahol azok az okleveles kisdednevelőtől legalább három havi gyakorlati oktatásban
részesülnek. E célra az egyesület a képző-intézet tanári karával
1882-ben iratott egy "Dajkakönyv"
című vezérfonalat s a köny-vet megküldte az ország minden kisdedóvóegyesületének.
A menedékház ak felállításának
szükséaességét
bizonyítá,
röpirat volt a P. Szathmáry Károly által írt "Piros könyv" is,
melyet a kormánv sok ezer példányban
kinvomatva, a tan-.feliigvelői á:Hal a közséaeloben szétosztatott.
A menedékházak
felállításának
eszméje úgy látszik tetszéssel találkozott az országban, mert az 1883. évi kőzgyűlési.
jelentés arról számol be, hogy országszerte, részint kisebb kőzsézekben, részint nagyobb városok szegényebb külvárosaiban,
30-40 menedékház áll fenn magánegyének, -egyesületek és az:

-
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á:ll~nisegélyezése .mellett. Az az aggodalom sem nyert igazolást".
hogy a menedékház
eszméje arra indíthatja
az óvoda fenntártókat, hogy kísdedóvodájukat
menedékházzá
fogják átalakítani, mert fordítva történt s több menház óvodává emelkedett.
'1882-ben a képző-intézetbe
való felvétel korát a 16. évről
18. életévre emelte fel az egyesület s hogy a növendékek közötti
a .hiúságra és egymással való vetélkedésre minél kevesebb lee g y e n l ő s z í n ű é s s z a b á s ú r u h a kételező horgyen az alkalom,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dását rendelte
el.
a
'1883-ban az a kitiintetés
érte a kisdedóvóképző-intézetet,
hogya vizsgákon megjelent Trefort Ágoston val1ás- és közoktatásiigvi miniszter
s megelégedését
fejezte ki az eléI'lt eredményen. ( A z 18'76. év téli képesttőjén
Gönczy Pál miniszteri
tanácsos, később államtitkár, volt a miniszteri biztos.)
A kisdedóvó-intézetek
utóbbi években oly mértékben
szaporodtak, hogy az egyesület képző-intézete csekély befogadó
képessége miatt nem tudta ellátni a keletkező
óvóintézeteket
ezért bővíteni kellett úgy
kellő számú képzett kisdednevelővel,
Ugyanis a Szegényház-téren
az intézetet, mint ez árvaházat.
épült óvónőképző-intézet
(nevezhetjük ezután már óvónőképzőnek, mert a' növendékek már kizárólag nők) intemátusa csak
26 képző-növendéket
és 30 árvát fogadhatott be. Ezért az egyesület t884-ben megindította
a tárgyalásokat
a fővárosi hatóságokka] a szomszédos telkek megszerzése tárgyában,
ami csakhamar eredményre
vezetett, mert szomszédos telket (Rózsák~ \ tere és Péterffy Sándor-utcára
néző telek) a főváros 6324. frt.
r- )iutányos vétéhil'ért átadta azzal a kötelezettséggel,hogy
azt" az
egyesület kőteles beépíteni, Az 1884. évi közgyűlésI felhatalmazta a választmánvt,
hogy az építkezési előkészületeket megindírtsa.'
Ez a kőzgyűlés fájdalommal
állapítja meg, hogy éppen a
tősgvőkeres magyar lakta vidékek azok, ahol a kisdedóvás és
menházak eszméje a legkisebb hódításokatt éri el, pedig Iőfeladatnak kellene tekinteni a magyar nép kis'dedeinek megóvását
a pusztulástól.
Az 1885-ik évben Budapesten tartott országos kiállításban
résztvettVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a z egyesület
óvónőképző-intézete
is. A három csoa kőzőnséz figyelportba osztott kiállftoít tárgyak felkeltették
mét és érdeklődését.,
Az I-ső .csoportba tartoztak a kisdedóvóképző
munkála,tai:
itt voltak fokozatos összeállításban
a Frőbel-féle foglalkoztató
eszközök, a szemrontó kitűzdelési és domborítási
munkálatok
kihagyásával
(ezeket már évekkel előbb elhagyták);
e csoportban láthatók voltak a vessző Ievarrás és leragasztás:
a unagmunkálatok
táblázatos mintáival.
A magrnunkálatokat
Dömötör Géza igazgató alkalmaztatta
először a mintaóvodában
s a
kisgyenmekek meglepő ügyességgel 'végezték e foglalkozásokat.
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Végül három kötet szabászati rajzminta
zárta 'le az első csoportot.
_'
A II. csoport a mintaóvoda foglalkozásait tüntette fel a fokozatos haladás szerint, A készítendő tárgyak a természeti tárgyak utánzatai voltak.
A Ill. csoport egy tel jes óvodai fels}erelést nuntatott be. Itt
voltak az öntevékenységre
nevelő Frőbel-féle eszközök; a szemléltetési tárgyaf;
a kisdedeket
környező
természeti testek; a
kőzonséaesebb
állaltok és növények
utánzatai,
a házi- és
és ,a különböző iparok eszközei,
korryhaeszkozök, a földművelő
végre a közéletben előforduló legközönségesebb
készítmények.
Az 1886-ik évben a kisded óvás-intézetei gyorsabb ütemben
szaporodtak, mert az év folyamán 61 kisdedóvoda
és 30 g'yermekmenedékház
keletkezett.
Az örvendetes
szaporodás
P.
Szathmárv
Károly vármegyei agitációs útjain kíviil la kormány
iámog-atásának
is köszönhető.
Az eayesiilet a közoktatásügyi
miniszteren kívül a belügyminiszterhez
is kérvénnyel
fordult,
óvóintézetek
hogy ösztönözze
a vármegyéket
és községeket
felállítására.
A vallás- és közoktatásügyi
és a belügyminiszter
is egy lelkesítő körrendeletet
intézett a hatóságokhoz, a törvényhatóságokhoz
és a főispánokhoz
az intézmény terjesztése
tárgvában.
A kisdednevelő-intézeteknek
ez a nagymérvű
szaporodása
nagyon indokolttá tette az egyesület abbeli elhatározását,
hogy
a képző-intézetét
- különösen .a bentlakó
növendékek
megkétszerezésére - a szomszédos telek felhasználásával
kibővítse,
hogy így .az újonnan keletkező óvodakat képesített óvónőkkel

clláthassa.

Az intézet kibővítési tervét és építését ismét Pueher József
építész, végezte s 1886-ban a célnak megfelelő s külsőleg még
ma is tetszetős épület fedél alatt állt. Az új réss-zel annyira
lakáson
bővült az intézet, hogy igazgatói lakáson és mintaóvó
kívül 60 bejáró és 60 bennlakó növendék és 30 árvabefogadására lőn alkalmas. Az épület tervezetér a közoktatási kormán y
is megvizsgáltatta
és jóváhagyta.
A megnövekedett
bennlakók
létszáma szükségessé
tette, hogy még egy igazgatónői
állást is
szervezzenek és ezt az állást 1887/88. évtől Troján Máriával töltötték be.
Az ·új épületet 1887. év őszén, a magyar kisdedóvás társadalmi felkarolásának
50 éves ünnepélyévei
egyetemben, szentelték fel. A kisdedóvás félszázados ünnepélyének
és a felszen-telésnek előkészítésére Berzeviczy Albert másodelnök vezetése
alatt egy bizottságot Iküldtek ki, amely elhatározta egy emlékiábla felállítását
s a kisdedóvás rövid történetének
kinyoma-tását. P. Szathmáry
Károly írta meg a kis munkát
és Falk
Zsigmond, a Pesti könyvnyomda
rt. igazgatója
ingyen kinyomatta. Az emléktábla az intézet falában ma is megvan.
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1887. november hó 20-án zajlont le a félszázados ünnepély
-és a kibővített intézet felszentelése. A díszes ünnepély fényét és
jelentő~ég~t,a legmagasabb színvo~alr~, emelte I. Ferenc J ó~sl~f
.apostoli királyunk,
valamint Klotild fo herceg asszony s Mária
Dorothea és Margit főhercegnők
személyes megielenése.' A
király kíséretét alkották és az ünnepély magas vendégei voltak:
'Tisza Kálmán m. kir. miniszterelnök, Trefort Ágost és Fabinyi
Theofil miniszterek, gróf Pejacsevich Miklós Iőhadparancsnok,
-Craef Ede honvédfőparancsnoksági
adjatus. gróf Paar főhadscgéd, Gábriányi
József tábornok, térparancsnolc, Ráth Károly
f6polgármesters
az egyes minisztériumok
több magas állású
tisztviselői. ON volt az egyesület választmányának
majdnem
'-valamennyi férfi és női tagja és szép számú előkelő közönség.
Az ünnepély a legszebb rendben azulábbi
programm szeTmt folyt le:J. Belovics Iinre karnagy által vezetett kar megnyitó éneke; 2. Berzeviczy Albert alelnök megnyitó beszéde; 3.
Komócsy József alkalmi
ódája, szavalta
Pulszkvné-Márkus
Emilia; 4. P. Szathmáry Károly rövid történeti előadása; 5'. Az
-énekkar záró éneke.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az intéÖ Felsége és a főhercegnők ezután megszemlélték
zet összes helvísézeit, meghallgatták
az óvónőkénző-növendé.kek karénekét, s neveiket a vendégkönyvbe
beírták. A diszkötésű "magyar kisdedóvás rövid tőrténetét"
Falk Zsigmond
-osztálvelnők
átnyujtotta
a legmagasabb
vendégeknek.
majd
ingyen szétosztatott a vendégek között egy-egy rendes példány.
Az ünnepély alkalmából
J ókai Mór, feleségének, Labortett. J ókainé
falvi Rózának emlékére, 100 foriritos alapítványt
1886. évben h ú n y t ' el, akiben a kisdednevelés egy melegkeblű
harátot, laz Orsz. Egyesület pedig egy buzgó pártfogót vesztett,
Budapest székesfőváros az újabban beépített
telkek árát,
ú j a b b IHGFEDCBA
két fŐDárosi árva e l t e r t é s i fölté.a 6324 forintot elengedtecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t e l e m e l l e t t . Az előbbi 5-el így összesen 7 árvát kellett az egye.siiletnek eltartani, mint fővárosi alapítványon,lévőket.
'
Ez év eseményei között olvashatjuk, hogy Tisza Kálmánné
május 25-én díszes színi előadást rendezett
az operaházban,
.mely 1100 frt. tiszta jövedelmet hozott s amelyen a király Ö
Felsége is megjelent és 250 forintot adományozott az egyesület
javára.
Zsilinszky Mihály, la jeles tudós, később kultusz államtitkár
-ez évben foglalta el a pedagógiai osztály elnőkségét.
az egyesület
- Az új építkezés egy kissé megrendítette
vagyoni viszonyait, mert az alapítványi összegek nagy részét el
kellett zálogosítani,
hogy az építkezés költségeit fedezhesséle.
De itt is bebizonvult, hogy ahol legnagyobba
veszély, ott van
legközelebb a segély. Az 1888-ik év helyrebillenti a megzavart
pénzügyi helyzetet. Az ú j kdzoktatásiigvi miniszter, gróf Csáky
.Albin, felemeli az államsegélyt 400Ó forinttal, Tisza Kálmánné.
I
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pedig kieszközli, ho~y acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J ó s zív
egyesület a képző-intézet és;
árvaház alapjaut 50,000 forint seg-élyadománnyal
gazdagítja;
A kőzművelődési
egyesiileteknél
akkoriban ezt a páratlanul
álló adományt az .egyesii.let úgy hálálja meg, hogy a képző=
intézetben is, az árvaházban is 5-5 ágvalapitvánvt
a .T ószívről nevez el, s az alapítvánv
többi részének karnaitait
vidéki
óvodák seg-élyezésére fordítja.
A kőzgyűlés
Tisza Kálmánnét,
örökös elnökéül választotta meg- s elhatározta,
hog-ya nagyobbalapítóknak
a nevét az intézet helyiségeiben eg-y-eg-ymárványtáblával örökíti mea. (Tudomásom szerint ezrt a határozatot
nem ha jtották végre.)
Fájdalmas veszteség- érte az egyesíiletet Trefort Ág-os'ton.
vallás- és kozoktatásiigyi
miniszter, tiszteletbeli
tagjánakVUTSRQPON
ésmelegkeblű pártfogójának.
valamint g-róf Batthyánvi
Lajosné •.
tisziteletbeli elnökének és alapítójának
haláláv,al. Szerencsére
kor-o
g-róf Csáky Albinban olyan férfiú került a közoktatásí
mánv élére, aki ra kisdedóvás üg-ye iránt érdeklődött s aki utasitotta P. Szathrnárv Károlyt, mint a kisdedóvás minisziteri biztosát és felűgyelőjét, hog-y a nyilvános kisdedóvás
országos
terjesztésére és szabályozására
egy törvényjavaslat
Itervezetet
nyujtson be. P. Szathmár-y jKárolv
1888-han be is nyujtotta a...
ja vasla tá t.
.
Mivel már a képző-intézdben
60 benelakót tudott elhelyezni az egyesület s azok közül 40 teljesen ingyenes volt,
1889-től besziintette az Ú . n. havi 15 forintos ösztöndijak kiosztását, mert a nag-yobb számú inzvenes bennlakás kedvezményével úgy anyagi, mint erkölcsi tekintetben határozottan nagyobbjótéteményt
gyakorolt, mint az ösztöndíjak
nyujtásával.
Az:
ingyenes bentlakók
nagyobbrészt
vidéki illetőségű tanulók.
voltak, de a távolabb lakó fővárosiak néhánya ezután is tésze-·
sült a téli hónapok alatt az ingyenes ebédkedvezményben.
Az 1889-ik évvel az Ország-os Kisdedóvó Egyesület betöltötte a 15 esztendős fennállását s büszkén tekinthetett
vissza ..
eredmény dús működésére.
Megteremtette
la kisdedóvóképzőintéz eté t, amely a m e e « n e m é b e n E u r o p e l e g n e g u o b b i n i e z e üg-yének terjesztése és kisdedóvodák, ..
t é v é l e t t . A kisdedóvás
menedékházak
felállítása ügyében meg-tett mindent ' és az ügy
előmozdítására
Felhasznált minden eszközt. Röpiratok s köny-o
vek kiadásán és terjesztésén
kívül megbízottakat
küldött az.
Ielkesítettek,
'tanácsokat
ország-ban szerte, akik buzdítottak;
adtak a kivitelre vonatkozólag.
Az egyesület 10.000 példányban nvomatta ki a "Piros köny-vet", 3000 példányban az óvodák felállftására
iszolgáló "Utasításokat"; 200 példányhan
jelentette meg- az óvódák részére a
meg-íratta a "nevelés és módszeruan"
"Játék- és daloskőnvvet",
tankönvvét,
kiadta "A mag-yar kisdedóvás
rtörténetéf'
és a.
Kisdednevelés cÍmű lapot évi 150 forinttal segélyezte. Ez volt
kisdednevelés irodalmának gyarapítása
15 év alatt.
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Az óvodák terjesztésére és segélyezésére 1875 óta évenként
'2-3000 forintot Iordított, ami 15 év alatt körülbelül a 40.000
forintot kőzelűtette meg. Az 1889. év végén Magyarországon 725
-óvodát és menedékházat tartottak számon, amelyből 247 köz-.
ségi, 68 ál1ami, 84 magánóvoda. a többi egyesületi s alapítványi
'kisdedóvó-intézet
volt. ,
.
Az eredményre annyival is inkább hüszkék lehettek az
-óvodai egyesületek és a magyar társadalom, mert a szomszédos
Ausztriában ekkor mégcsak háromszáz s egynéhány
Frőbel:gyermekkert volt. Az osztrákoknál még luxus volt a kisdedóvás,
::mert a Frőbel-kertek
csaikis nagyobb városokban
voltak a
'vagyonosabb polgárok gyermekei számára.
Büszke volt az országos egyesület arra is, hogy a képző'intézet kőltségein és a vidéki intézeteknek nyujtott segélyeken
Kívül tulajdonképen
alig volt valami más loiadása; egyetlen
.fizetett hivatalnoka, egy nagyon szerényen fizetett irnok volt
és a titkári iroda kerüht havonta körülbelül 15 forintba. Az
-elnokők, titkárok, pénztáros, jogtanácsos stb. csupán iigyszeretetből szolgálta az egyesületet. Büszkék voltak még arra is,
'hogv bár háromszor volt épület felszentelés, két Ízben jubileumi
ünnepség, ez alkalmak sohasem szolgáltak ürügyül, vagy okul
.Iakomák tartására.
Az intézeti épület újabban emelt részének építési és a rézí
-épületrészen sziikségessé vált javítási és átalaikítási kölltség~
1890-ben számoltattak el véglegesen. a munkálatok
összesen
130.899 forint 68 krajcárba kerültek, amiből eddig 39.278 forint
-69 krajcár le volt törleseíve s a kilencvenes évekre 40.620 frt.
'"99 krajcár maradt törlesztési há traléknak. Az egyesület ekkor
vagyonilaz nagyon erős volt, mert a 288.966 forint 71 krajcár
'vagyont csak ez a 40.620 frt. 99 krajcár adósság terhelte, Így a
,tiszta vagyon 243.345 forint és 72 krajcárként szerenélt az 1890.
évi december 31-én lezárt vagyon mérlegben. (A tiszta vagyon
'valósággal nagyobb lehetett. mert a képző-intézet és az ingatlan csak 130.000 forinttal szerepel.)
Caramelle Teréz képző-intézeti Itanár .meghalt 1890. évbenVUTSR
Drescher Irma okleveles ianíiónőt válasz:.8 helyébe laz egyesület
totta meg a hegedű és ruhaszabászat tanítására egyelőre segéd-,
Ney Ferenc volt
s a rajz és torna tanítására önálló tanítónőűl.
igazgató 1889-ben költözött el az élők sorából, utolsó pillanatig
érdeklődve a kisdedóvás, az intézet és az egyesület ügyei
.iránt,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P é te r ie lo i

S za th m á r y

K á r o ly,

1830-1891.
Nagy csapás érte az egyesületet, de még inkáhb a lD!a~a~
.kisdedóvás ügyét Péterfalvy
Szathmáry
Károlynak 1891. evi
január hó 15-én bekövetkezett
halála által. A kisdednevelés
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valóságos apostola dőlt ki véle la sorból. mert sem előnte, sem.
utána nem volt senki olyan lelkes híve és olyan fáradhatatlan,
terjesztője az ügynek, mint ő. Még az utolsó évben, 1890-ben,_
beteges állapotban, ősszetörve is megtetteVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la
terjesztesi
kőrútját és Szilág-y, Ung, Szabolcs, Szatmár és Bereg megvék hal~
lották utoljára a kisdedóvásűgv leghivatottabb
és legbuzgóbbapostolának buzdífó és lelkesítő szavajt.
P. Sza:thmáry Károly érdemeinek elismeréséül és kegyeletejeléűl laz egyesület a képző-in tézetben és az árvaházhan
a
nevére egy-egy alapítványt létesített s 1891. évben emlékének.
ezentelt egy ünnepi ~yűlést, arnelven az egyesület másodelnöke,.
Berzeviczv Alhert kubtuszminiszteri
állambitkár örökítette meg:

P . S za th m á r y

K á r o ly.

emlékét egy hozzá méltó emlékbeszéddel. Az emlékbeszédet
kinyomatták s egy-egy példányt nemcsak az egyesületi tagoknak, hanem a tőrvényhatóságoknak,
kir. tanfelügyeI6ségek~<
nek s maidnem minden óvodának megküldoüték. Megfestették.
az arcképét, mely ott látható az állami óvónőképző-intézet dísz~-

termében.

P. Szathmárv

Károly - ki mint maga megjegyezte, a P;
hajlamból tette neve elé, hanem hogy
magárt a hasonló nevűektől megkülönböztesse - 1830. augusztus,
26.,.án sziiletett Szilágysomlyón. A szűlővárosa,
még a trianoni
szétdarabolásunk
előtt, egy márvány mellszobrát rendelte meg;
hogya város egyik pontián felállítsa, de mire a szebor elkészült;
bekövetkezett
a trianoni katasztrófa
saszobor
itt .maradt a
Műcsarnokban. Egy pár évig ott hányódottés
csakak~dály:

betűt nem arisztokratikus
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volt a raktárban,
amikor a Műcsarnok felkérte a kultuszminisztériusnot, hogy a szebrot helyezze el valahol addig, míg
azt a megrendelő város elszálljttatja. A közoktatásíigvi minisztérium ekkor megkérdezett. hogy a szebrot megfelelő helven
és módon el tudnám-e helyezni az óvónőkéoző-intézetben. Egy
költsézvetési javaslatot adtam be erre, melv szerint 'a szebrot
megfelelő építészeti környezetben,
az udvaron javasoltam elhelyezni. E közben a székesfővárossal is érintkezésbe léptek a
m e n t egy ízben Liher Endre alpolgárszobor elhelyezése miatt,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P. Szathmáry

Károly

szobra.

mester vezetése mellett megjelent egy nagy számú bizottság az
intézetben, s helyszíni szemlét tartott la szobor elhelyezése tárgyában.
.
Sem a javaslatom
nem valósult
meg, sem a kiküldött
bizottság nem találhatta megfelelőnek az intézet udvarát, mert
az I. kerületi Mikó-utca és Logodi-utca keresztezésénél, a Várba
felvezető lépcső lábánál, annak a háznak közelsésrében, ahol
Brunszvik Teréz 1828-ban az első angyalker-tjét megnyitotta,
áll Hotta fel aszékesfőváros
P. Szathmárv Károly mellszobrát.
A leleplezési ünnepély,
szűletésének
101. évfordulóján,
1931. évi november hó 8-án volt, szép számú közönség jelenlétében. Az ünnepélyt Pekár Gyula volt miniszter, a · Petőfi Társaság elnöke, a Társaság tagjaitól kőrülvéve nyitotta meg maga ..
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san szárnyaló költői beszéddel s a Petőfi és Kisfaludv Társaság
koszorúját tette le az ötvenes és hatvanas évek kedvelt reaénvírójának és :költőjének s a két társaság volt tagjának a szobrára. Az emlékbeszédet csekélységem tartotta s tette le a Kisdednevelők Országos Egyesületének
szép, nagy koszorúját
a
szobor talapzatára. A Budapesti Óvókör nevében Brettschneider
Matild köri elnök koszorúzta meg a szebrot semlékbeszéddel
és koszorú val hódoltak tanáruk emlékének ,a nagyenyedi kollégium öreg diákjai is. A kiváló férfiú szelíd és jóságos lelkét
szépen tükröző szobrot Némethy Károly székesfővárosi tanácsnok vette át a főváros nevében.
A magyar kisdedóvás
büszke rá, hogy történetében olyan
melegszivű,
jóságos, ember- és gyermekszerető
férfiú neve
ragyog, mint aminő P. Szathmárv Károly volt.
Örízzük is szeretettel az emlékét!VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P. Szathmáry

Károly sírja a Kerepesi-uti temetőben.

A KISDED óVÁS TORVÉNYES RENDEZÉSE.

Amint a 40-es évek történetében mondottam, a Kisdedóvóintézeteket Magyarországban
Terjesztő Egyesület már 1843.
évben a Pest megvei karokat és rendeket fölkér te, p'ogy az
országgyűlés elé terjesszen javaslatot a kisdedóváscbaZYXWVUTSRQPO
" tö r vé n ye k
v é d e l m e a l á v é t e l é r e " . A karokat és rendeket' akkor más ügyek
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izgatták, s úgy látszik, hogy a kérelmet nem is tárgyalták, erre
.semmi ilyenféle adatot nem találtam.
Báró- Eötvös .T ózsef -'- aki a Terjesztő Egyesületnek tagja
IS ugyancsak
emlékezetében tarvolt - jól emlékezhetett erreVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-toHa az 1848. évi egyetemes tanító-gyűlés határozatát is, mely
a kísded óvás országos rendezését kívánta. Előrelátó bölcsesége
fontos hivatását
és
rögtön felismerte a > kisdedóvó-intézetek
tudta, hogy a / közművelődésnek
hatalmas eszköze Iehetne a
hsdedóvás'
általános
végrehajtása,
ezért' a képviselőháznak
1868. évben benvujtott
aépoktatási
,törvény.javaslatában
(a
:25-34. §-okban) a kisdedóvás törvényes rendezéséről is gon.doskodni akant.
A javaslat az óvodákat oa; népoktatási intézetek közé sorolta s felállfthattak
volna községek, egyházak,társulatok
és
-egyesek, valamint az álham, A felveendő gyermekek korát 2-6
évben állapította meg a javaslat, akiket saját vallásuk szerint
imádkozásra, korukhoz mért vtestgvakorhatokra, énekre s a 4.cbaZYX
-é le té o é t
s zé m o e té s r e

b e tö ltö tte ke t

o lva s á s r a ,

vo n a lr a jzr a

s

ném i

fe j b é l i

Az óvodát 24. életévet beis .vezethette volna, ha az óvodában

ke lle tt, vo ln a ' ta n íta n i.

töltött férfi vagy nőtanító
fél évig működött.
A tdrvénvjavasletotegv
25 tagú bizottság, Itárgyalta előbb
s bár a törvényhozók elismerték a kisdedóvodák üdvös és sziikséges voHát s óhnjtandónak vélték az elterjedését, de nem tartották ,a javaslat keretébe valónak s ezért 'a kisdedóvásra vonatkozó részt törölték
Emlékezzünk meg kegyelettel e tőrvényjavaslatró],
mert ez
volt la leaelső, melv a kisdedóvás ügyével foglalkozott.
Debr.
Eötvös józsef
nem ejtette el a kisdedóvás ren-dezésének eszméjét s ezért 1870-ben, a kőzéptanodai
és főianodai tőrvényjavaslatokkal
együtt, újból benyujtotta a háznak a kisded6vodákról szóló külön torvényjavaslatát.
E javasIatában is az óvodakat az elemi áskolák előkészítő intézeteinek
jelentette ki s .ugyanazon elvek szerint készítette, mint az 1868.
évi javaslatát, de új volt benne, hogy meaengedte azoknak a
kőzsézeknek, amelyek kisdedóvodát fenntartani nem képesek,
hogv szervezhetnek megfelelő erkölcsű és értelmileg alkalmas
.nevelők, vagy ápolonők vezetése alatt olyan intézeteket, lameÍvekben a gyermekeke,t 'testi gondozásuk mellett, rendre és
'tisztaságra is szoktassák. L A későbbi menedékházak.)
A javaslat önálló "óvodai képezdék" állítását is .tervezte
férfi- és nőtanulók részére.
'
,
Sürgősebb ügyek foglalkoztatták a képviselőházat. tárgyalásra nem került a javaslat 'S. báró Eötvös Józsefnek 1871. év
február 2-án bekövetkezett elhalálozása ismét elodázta .a kisaedóvási tőrvénv megalkotását.
P. Szathrnáry
Károly országgyűlési képviselő
korában,
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1875. évben, a házban, benyujtoH egy _törvény javaslatot a kisdedóvasról.
.
E javaslatban már helyes elvek nyilatkoztak meg. A kisdedóvást teljesen füg-g-etleníltette az űskolától és a népiskolai -tanítástól s az óvodai fog-lalkoztatásokat is helyesen állapította:
meg,
A közbejött politikai
események
megakadályozták,
hogy
a ház tárgyalhassa
a javaslatot s igy törvény ebből sem lett;
de ez az év legalább a kisdedóvók sorsát biztosította, amenynyiben az 1875. évi XXXII. t.-cikk az országos tanítói nyugdíjintézet kételékébe a kisdedóvókat és kisdedóvónőket is felvette
s nyugdíjazás
tekintetében
ugyanolyan
kedvezményekben
részesítette, mint a népiskolai tanítókat.
Süket fülekre talált Tréfort Ág'ostonnál 1880-han az Országos Kisdedóvó Eg-yesület kérvénye, arnelv a kisdedóvási törvény meg-alkotását kénte. A törvény meg-alkotására akkor nyilt
remény, mikor gróf Csáky Albin vallás, és kőzoktatásiizvt
miniszter érdeklődéssel fordult a kisdedóvás felé s az 1889. évi
állami költségvetési beszédépen utalt arra, hogya törvényhozás
eddig nagyon kevesetfoglalkozott
a kisdedóvó ügyével, pedig
ez nevelési és kezegészségi
szempontokból is nemzeti' fontosság-ú ügy.
A képviselőház osztatlan helyesléssei fog-adta a miniszter
szavait, amire g-r. Csáky AlblÍn felszólította P. Szathmárv Károlyt, az óvodák míniszteri biztosát, eg-y 'tervezet készítésére.
készítése céljéből kiA miniszter a tervezetet törvényjavaslat
adta a minisztérium
egyik <tag-jának s a kész javaslatot 'egy
bizottság- elé terjesztette, hogy véleménvtíketrneghallja.
A bizottság tagjai között voht dr. Berzeviczv Albert államtitkár, Zsilinszky Mihály, Hag-ara Viktor, akkor képviselő, kél i Kisdednevelők
Országos Eg-yesületénekeln6ke,
P.SzathsőbbVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
máry Károly (aki nem érte meg a törvény létrejöttét), Verédy
Károly, Tóth József kir. tanfeliígvelők, Györg-y Aladár, Szuppán Vilmos tanítóképezdei igazgatók, Péterfy Sándor, Dömotor
Géza
óvónőképző-intézeti
tig1azg-a'tók, dr.' Schermann
Adolf
óvónőképző-intézeti
tanár és orvos stb. A bizottság a miniszter
elnöklése mellett 1890. évi február 10-17. napjain tárg;y.alta a
javaslatot S i a bizottság- által javasolt módosításokkal megszővegezett tőrvényjavaslaitot a miniszter 1890. évi április hó 28-án.
henyujtotta ,a képviselőháznak.
'
.
Az indokolás la történeti előzmények rövid ismertetése után
azt mondja, hog-y a kisded óvás fejlesztése és előmozdítása már
meghaladja a teljesen társadalmi
úton való működést s eg-y
kötelező törvény rendelkezéseit 'teszi sziikségessé. A kisdedóvást
Magyarország előtt csak Franciaország
rendezte általános törvénnvel, de ott az elemi tanítást js bevitték a kisdedóvodákba,
még- nálunk ezt ,lcizárták. A ténylegeskeretekelt
kibővítze, az

akkori helyzetet rögzHeite meg a javaslat, mely nyolc fejezetben és 46. §-ban foglalja össze a kisdednevelés egész ügyét.
A képviselőház kőzoktatásügvi bizottságaa
j-avaslatot úgy
áltaiáhan, mint részleteiben elfogadta s 1890. évi november 5-én
kelt jelentésében a képviselőháznak elfogadásra ajánlotta.
és
. 1891. évi január hó 19-én . vette kezdetét a tárgyalás
kevés olyan javaslat került még a ház elé, amely ilyen általánoskedvező fogadnatásra
talált, mint ez. Mindenki lelkesen üdvözőlte és az ellenzéki pártok is mind mellette nyilatkoztak.
A képviselőház tárgvalása bizonyítja a legékesebben, hogy
a tőrvényhozók milyen szemmel nézték a magyar kisdedóvás
ügyét.
.'
.. Gróf Csáky Albin beszédében összefoglalna azokat az elveket,
érvénvesíteut
s megemlítette, hogya:
amelyeket a javaslatban
nemzetiség-i g-yermekeket már az óvodában kell bevezetni a magyar nyelv ismeretébe, nem azért, hogy csorbítsák a nem
magvarajkúak
jogát, hanem azért, hogy ők is elsajátítsák
a.
magyar nyelvet, minek később feltétlenül hasznát is fOKják
venni. Nem kényszer, hanem inkább jótéteménv 'a sziilőkre az
az intézkedés, melv a gyermekek óvodába járatásáról szól, mert
csak azokra kötelező, akik szegénysorsuk miatt kellőleg- nem
tudják gondozni és nevelni gyermekeiket. Az óvóállomásokra
első sorban mindíg nők alkalmazandók,
mert leginkább a nők
értenek a kisdedek gondozásához és ápolásához, ők pótolhatják
legjobban az anyai szeretetet, másrészt ezzel elt5.3egítik, hogyVUTSRQ
ui
nők hivatásukhoz
és természetükhöz legközelebb eső munkakőrhen nyerhetnek állást s ezzel önfenntartásukat
biztosithassák. Végül kifejtette, hogy jól tudja, ha e j-avaslat törvényerőre'
is lép, ezzel a haza nenn lesz egyszerre ellátva kisdedóvódákkal,
de ha elenakott alapon tovább építenek, úgy akkor reméli ez.
időnek is a bekövetkezését.
A javaslat ellen csak öten szóltak: Zay, Salmen, Schuster;
Filtsch és Mocsáry (nevükből látni, hogy Mocsárvt kivéve, nem
magvárok
voltak); szerintíik az óvodák lU . ragályozás által csak.
a gyermekhalandóságot
fokozzák, terhes lesz e törvény a községeknek és nem helyeslik az erőszakos magvarosítást.
Nagvszerűen és tJalálóan feleltek nékik a felszólalók
és
különös en Berzeviczy Albert államtitkár
cáfolta a javaslat
elleni kifogásokat lendületes
beszédében és a magvarositás-:
miatt emelt vádakna azzal felelt, .hog-y nagyoncbaZYXWVUTSRQPONML
s ziike é g e s . o o ln e ;
hogy, l e h e t ő l e g r ö v i d i d ő m u l o e n e l e g y e n e ~ y , m a g y a r á l l a m p o l g á r s e , a k i m a g y a r u l n e m t u d . (Vajjon, ha ez bekövetkezik,.
eljött volna-e TrianOn?)
.T anuár 29-:én tartott ülésen válaszolt gr. Csáky Alhin az:
elhangzott beszédekre, mire a képviselőház általánosságban elIogadtaa
törvény javaslatot s :rögtön megkezdte a részletes tár-gvalást, Kisebb-nagvobb viták után január hó 27-én részleteiben is elfogadta a képviselőház a törvény javaslatot, mire az,
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.átkertiltn főrendiházba, ahol 1891. évi március hó 9-én kezdték
tárgyalni. Érdekes, hogy Schlauch Lőrinc' nagyváradi rk. püspök elfogadásra
ajánlotta a javaslatot,
míg Teutsch Gy. D .
. erdélyrészi ev. püspök, a görög' katolikus és gör. keleti püspökök kijelentették. hogy a törvényjavaslatot
nem Fogadhatják
-el. Nagy többség azonban a javaslat mellett volt, úgy, hogya
vita nem is húzódott soká s a miniszter záró beszéde után örömmel szavazfák meg azt.
Az íg'y elfogadott törvény 1891. évi április hó 28-án nyert
királyi szentesítést, május hó 5-én megjelent az Országos Tör-vénytárhan és mint 1891. évi XV. 'törvénycikk a kisdedóvásról,
1891. évi május hó 20-án életbe lépett és mai nap is életben
van bizonyos módosításokkal.
'
A tőrvény ismertetése nem célom,' <le azért rámutatok egy
s más intézkedésére. A kisdedóvodákban
csakis hazaicbaZYXWVUTSRQ
kis d e d .óvónőképző-ill'tézei:ben képesített, okleveles kisdedóvónők. (kisdedóvók) alkalmazhatók. Kivételt képeztek azok a nem okleveles, de legalább három éve alkalmazásban állók, kik a kir. vanfelüavelők előttLebizonvitották
a magyarnyelv
tudásukat. Az
ilyenek állomásaikon meghagyattak.
Ha pedig alkalmazásban
lévő okleveles óvónő nem volt elég' jártas .a magyar nyelvben,
úgy három év alatt ha jól el nem sajátította,
állomásáról el-

mozdittatott.

Az intézetek elhelyezésénél a törvény főleg a gyermekek
-eaészséaének megóvására van tekintettel.
Kimondja, hogy a
'kisdedóvó intézetben iskolai .taní'tásnak helye nincs.
Az - illetmények
szempontjából
minimum 300 forint, a
10,000-nél nagyobb lakossal bíró városokban pedig évi 400 fo.rintnál kisebb nem lehetett. Akkor ez megegyezett a tanítói fi:zetéssel, ez is bizonyítja, hogy Csáky a kisdedóvónő munkáját
mennyire értékelte. Az állandó menedékház-vezetőjének
évi 120
forintnál, a nyári menház-vezetőnek
pedig havi 10 forintnál
'kevesebb nem lehetett a díjazása.
A törvény végrehajtására
1892. évi október hó 2-án gróf
Csáky Albin miniszter 44.000 szarnni rendeletével
kiadta az
."Utasításokart". A kisdedóvóképző-intézetekre
vonatkozó ren-delkezések a törvény VI. fejezetében, a 31-43. §§-ban foglali,atnak. A felvételre megengedi .a női és férfi tanulők felvételét,
. -de a férfi és nőnövendékek elkülönítve tanítandók. A kiképzés
-egyöntetűsége miatt a tantervet
a vallás- és közoktatásügyi
'rnirriszter állapította meg. Felvétel kellékei: egészséges, ép test,
valamint jó zenei hallás, nőknél betöltött 14, fiúknál betöltött
16. életév és a közép vagy polgári iskola negyedik osztályának,
'vagy a felsőnépiskola második osztályának
sikeres elvégzése.
Aki ezt az előképzettséget bizonyítvánnyal
igazolni nem dudta,
.a megfelelő tantárgyakból
sikeres felvételi vizsgálata alapján
.azért felvehető volt.
A két éves tanfolvam
1874. óta elegendőnek bizonyult,
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azért a törvény is két évben állapította meg az óvónőképzés
idejét. Kőtelező tantárgyak.
hit- és erkölcstan heti 1-1 órában,
magyar nyelv- és irodalom 3-3 órában, neveléstan, 8S módszertan, különös tekintettel
a kisdedóvodák
szervezetére, 1.
osat. heti 1 órában, II. oszt. heti 5 órában, egészséguanz órában,
különös tekintettel a kisdedóvodára, hazai történelem és alkot. márrytan 1. oszt. heti 2 órában, hazai főldrajzB óra, természettudományok 1. OSZIt.heti 4IHGFEDCBA
ÓW, mértan 1 órában, rajzolás 2-2:
órában, ének és hegedíilés heti 4-4 órában, nőknek nőikézimunka 2 órában és némi háziipar, fiúnövendékeknek
háziipar".
alaki munka heti 3 órában, a kisdedekkel való bánásmód állandó gYlakorlása, 1. oszt. heti 6, II. oszt. heti 8 órában, test-o
gyakorlás heti 4 órában, esetleg valamely más hazai nyelv heti
2 órában. A kisdedóvás célját szolgáló Iter.jedelembeu tanított
tantárgyakból
az első és második év végén osztálvvizsgálatot,
majd képesitő vizsgálatot kellett tenniök a tanulóknak,
hogy
18. élet évük betöltése után megkaphassák az óvónői oklevelet.
Okleveles tanítónők vagy kiknek a miniszter kivételesen enge-o
dél.yt adott, a tanfolyam végzése nélkül is képesítő-vizsgálatra.
bocsáttattak. ha félévi óvodai gyakorlatot mutatt ak be.
Az óvónőképző-inézet
rendszeresífett
tanári
személyzeteegy igazgatótanárból,
egy rendes :tanárból, egy rendes tanárnőből és mintaóvónőből
(óvóből)
állott. Tanárokul
legalábbpolgári iskolai tanári oklevéJlel bíró egyének voltak kinevezhetők, kik valamely kisdedővónőképző-intézetnél
e célra létesített tanfolyamon leg-alább egy évet töltöttek s a kisdedóvónőképzés terén is szeréztek előzőleg bizonyos jártasságot, Az irodalom vagy a gyakorlati
műkődés terén kiváló egyéneket a
rniniszter az emlitett képesítés alól felmenthetett.
Természetes, hogy minden képző-intézet mellett egy mintaszerűen felszerelt óvodát is kellett szervezni, ahol a gyakorlati
oktatás történt. A tanterv megállapítása után tankönyvekről
is.
kellett gondoskodni s erre a vkm. pályázatot hirdetett. Az eredmény alapján a miniszter Láng Mihálvt a magyar olvasókönyv,
Peres Sándort a magyar nyelvtan és irodalom, Seemann Gábort·
pedig a természettudományi
tankönyv megfrásával bízta meg.
1892. évi augusztus hó 26-án jelent meg az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti szabályzata' 29.973. sz. rendelettel.
Eszerint az állami képzők internátussal kapcsolatosak scbaZYXWVUTS
ta n u ló k u l c s a k n ő k v e h e t ő k fe l . A tanítás díjtalan.
Nemcsak az első osztályba, hanem a másodikba is felvehető
volt sikeres kűlönbözeti vizsgálat alapján a felsőbb leányiskola
. VI. osztályát, vagy a tanítónőképző-intézet 1. osztályát végzett
növendék. Rendkívüli tanuló az óvónőképzőben nem volt, de
a magánúton való készülés meg volt engedve. A teljesen ingyenes és félingyenes internátusi növendék köteles volt képesítésétől számított ö;t éven át a kisdedóvás terén alkalmazást vállalni. A szabályzat e pontja érthető volt 1892-ben, mert a tör-o
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vénv végrehajtása
után úgy látszott, hogy a rohamosan szaporodó kisdedóvodák
vezetésére
nem lesz elegendő okleveles
<óvónő, de az elkövetkezett
jövő csakhamar
feleslegessé tette,
mivel a 12 óvónőképző-intézet
már 1895-ben annyi okleveles
óvónőt bocsátott ki az életbe, hogv csakhamar túltermelés volt
tapasztalható.
_
A gyakorlati
kiiképzésnél a szabályzat
előírta, hogy a
mintaővónő kőteles az óvoda vezetése mellett az 1. osztalvbanVUTSRQP
'8
szavalás (előadás), mesék, társasjátékok
és munkagyakorlatok
betanítás ára manórákat tartani s a növendékek óvodai gyakorlatait a nevelés és módszertan tanárával együtt vezetni. A II.
osztálvos növendékek próbafoglalkozásain
és azok megbeszélésein valamennvi
rendes ttanámak és tanítónőnek
jelen kellett
pedi$ kötelessége volt a' II.cbaZYXWVUTSRQ
'o s ztá lylenni. A kisdedóvónőnek
beli növendékeknek
mentől több alkalmat adni, hogy felü gyeIete alatt magukat az óvodában mentől többet gyakorolják.
Később ez a rendelkezés
a Terjesztő
Egyesület
képzőjének
:gyakorla'tá. kiképzéséhez hasonult, mert a II. osztályos próbafoglalkozások lassan-lassan
eltnaradoztak,
a mintaóvónő pedig
azt a rendelkezést, hogy minél több alka1mat adjon a növendéKeknek az óvodai gyakorlatra,
úgy értelmezte, hogy év elején
az egész osztály előtt tartott egy-két mintaleckéí, s azután egész
éven át csak a II-od évesek foglalkoztak a gyermekekkel,
az
.óvónő pedig csak felügyelt és irányított.
Az I. osztálybeli tanulók, mint naposak segédkeztek a gyakorlóóvodában
s a minta<óvónő pedig csak felügyelt és irányított. Az I. osztályb eli tanuIók, mint naposak seaédkeztek a gyakorlóóvodában
s a mintaóvónő az osztályban lülönórákat
tartott a mesék, játékok stb.
.gyiíjtésére és betanítására.
Az 1891. évi XV. t.-C. életbeléptetésével
a vallás- és köz<oktatásügyi miniszter tanfolyamot
rendezett,
hogy a képző:intézetben alkalmazandó -tanárok az óvónőképzés terén is megfelelő ismereteket szerezhessenek.
A Magyarországi
Kezponti
Frőbel Nőegvlet készségesen engedte át intézetét e célra s a
tanfolyam
1892. évben Péterfy Sándor igazgató vezetése 'alatt
meg is tartatott. A tanfolvamon 6 tanár és 3 tanítónő vett 'részt
-és szerzett ismereteket a nevelés-módszertanból,
test- és egész.ségtanból, hegedűés zeneoktatás
módszeréhől ; eljárnak az
-egyesület gvenmekkertjeibe
s a főváros hasonló intézeteibe.
A tanfolyam
végén a kőzoktatási
miniszter
által kinevezett
bizottság előtt sikeres vizsgálatot tettek. Úgy tudom, e tanfolyamot végezte Peres Sándor és Drescher Irma is, későbbi óvónőképző-intézeti
igazglatók. Több ilyen tanfolyaan nem tartatott.
Az óvónőképző-intézet
két évfolyamát és képesítő-vizsgálatát - amint már röviden jeleztem, - magánúton is elleheteit
végezni ugyanazon előfeltételek rnellett, mint amiket a rendes
-tanulóktól követelrtek. Magántanuló
képesítővizsgálatra
csak
.akkor volf bocsátható, ha egy nyilvános
óvodában,
okleveles
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ovono mellett legkevesebb hat hónapig gyakürlatilag működőtt
s ezt hivatalos bizonyítvánnyal
igazolta,
A kisdedóvási törvény életbe lépése után ta leánytanulók
nagy számmal .tódulnak az ővónőképző-intézetekbe,
1894/95.
s 410-en
tanévben például 633 növendéke
volt a képzöknek
nyertek óvónői-oklevelet, akik közül 110-en magánúton szerézték meg képesítésüket.
, A törvény megalkotása idején, 1891-ben 5'75 kisdedóvoda
volt 5'70 okleveles, 321 nem okleveles óvóval, 1895-ben, 983 kisakik kőzűl okleveles 9'76,
dedóvóban 10'71 kiisdedóvó műkődött,
nem okleveles 95 volt. A férfi óvók száma 189:5-ben már lefogyott 21-re, akik 1050 óvónő társukkal
óvták és nev~lték 'azt
a 99.'781 (4'7.201 fiú, 52.580 leány) kisdedet, akik a kisdedóvodák
növendékei voltak. A nyilvántartás
szerint 18'76. év óta a kisdedóvó-intézetekhe
járó gyermekek között mindíz több volt a
leány, mint a fiú.
.
1895. évben 144 állandó menedékház
volt 150 vezetőnővel
és 838 nyári menedékház 840 vezetővel.
AZ ORSZÁGOS

KISDEDoVó'
ÉLETE.

EGYESűLET
"

HANYATLóVUTSRQPO

-'

Amióta az 1891. évi XV. törvénycikk
a kisdedóvás
ügyét,
felállí.tását
és fenntartását
községi és
il'letőlez a kísdedóvodák
állami feladatnak
minősitette, az ig'en sok oldalról igénybevett
társadalom felhagy a vezérszerep ével, s évről-évre mind kevesebb és kevesebb lesz az egyesületi és magánóvodák száma. De
az egyesületek is lassan-lassan hervadásnak
indulnak és végül
már csak egy-egy intézettik fenntartásáJban
merül ki minden
működésük.
Az Országos Kisdedóvó Egyesületet is ez a sors
éri; 1891. óta mind kevesebb és kevesebb lesz a bevétele s lassanként csak a tőke és kanuatai adják a kiadások
fedezését:
elmaradnak
az a jándékozások,
elmaradnak
a különböző sorsiátékokból kapott részesedések. sanelvek pedig azelőtt több ezer
forint bevételt jelentettek. Elmaradt a nagyon szépen jövedelmező közvacsora is. A legutolsó közvacsorát
1883 február hó
42-én tartották meg, 1.95'7 forint és 91 'krajcár tiszta jövedelemmel. FelülfizeHek, illetőleg a jegviiket megváltották:cbaZYXWVUTSRQP
Ő F e ls é g e
I I k i r á l IHGFEDCBA
lj é s k i r á l y n é
200 forinttal, R u d o l f trónörökös és J ó z s e f
(a ma élő József főherceg édesatyja) 50-50 forinttal
fő h e r c e g
.stb. Rudolf trónörökös 188'7. évben is ajándékozott
az egyesületnek 50 forintot.
Évről-évre csappant a bevétel, mind kevesebbet fordíthattak kisdedóvodák
támogatására,
végül már csak az óvónőképző-intézet
fenntartása
lett az egyesület egyedüli célja és
munkája.
Az 1891. évi XV. törvénycikk
az egyesiilet
óvónőképző-
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intézetében nem hozott semmi különösebb változást, mert abban az időben a törvényeket
úgy alkották, hogy azok márkialakult és sokszor évtizedeken átjónak
tapasztalt
állapotokat és helyzeteket rög'zíieHek meg. Igy volt ez a kisded óvás.
törvényével is, és mivel az óvónőképző-intézetben
a törvény
előtti időkben is legnagyobbrészt olyan munka folyt, amilyet.
az új törvény követelt, a képző minden zavar és zökkenés nélkül folytatta műkődését la szervezeti szabályzat és tanrend némi
módosításával.
1891. évben ünnepelte Magyarország "a legnagyobh magyar", g-róf Széchenyi István születésének 100-ik évfordulóját,
. Az Országos Egyesület is keg-yelettel ünnepelte meg a na21-M, melv alkalommal Troján Mária igazpot, szeptemberIHGFEDCBA
gatónő tartott a nagy hazafiról emlékbeszédet.
1891. év eseményei közé tartozik még az is,'hogy P. Szathmáry Károly halála után a titkári tisztet Nagy Gábor földmiveléstigvi miniszteri osztály tanácsos, később miniszteri tanácsos vette át s azt meg is tariottaaz
egyesület mezszüntéig .•,
1917. évig. Nagy Gá:bor mellé az egyesület dr. Hegediís István
eg-yetemi tanárt is megválasztotta titkárnak.
1892. év június hó 8-án nagy nemzeti ünnep keretében
ünnepelte a nemzet az uralkodópár megkoronázásának
25 éves
évfordulóját,
kivette az iinnepélyből részét az óvónőképzőHagara Viktor mondott
intézet is, amelynek külön ünnepélvén
a lkalmi beszédet.
Ugvanezen
év szeptember havában
Budapest
területén
járványszerűen
fellépett az ázsiai kolera és az első esetek a.
VII.kerüldnek
éppen azon a részén fordultak
elő, ahol az:
intézet vol.t s ahol a bejáró növendékek legnagyobb része lakott, -Szerenosére sem a képezdei növendékek, sem az óvoda és
árvaház kisdedei közö.tt kolera eset nem fordult elő. A főváros
összes iskoláival együtt :a képző és mintaóvodája is hat héten
wt zárva volt.
.
1893. év' április havában
Dömötör Géza igazgató súlyos
betegsége miatt állásáról lemondott, s tekintettel arra, hogy 1'>
évig szolgálta az egyesületet s alap hiányában nyugdíjban sem'
volt részesíthető, a választmányjavaslatára
az egyesület két
évi fizetésének megfelelő összeget, 2400 forintot utalt ki részére,
Az igazgatói tisztet most 1893. június
végéig Troján Mária
igazgatónő látta el egyedül, mikor is férjhez ment Nagy Gáborután 'ő is,
hoz, az egyesület titkárához. s hat évi működése
lemondott igazgatói állásáról. Az egyesület 1893. év szeptemherétől Drescher Irmát, a három év óta működő tanítónőt
választotta meg igazgatónőnek.
Ugyancsak az 1893/94, iskolai.
évben választották meg Ferenczy Izabellát tanítónőnek, aki egyben az internátusban
a felügyelői tisztet is betöltötte. ezért az,
intézetben lakást és teljes ellátási élvezett.
Dömötör
igazgató
tárgyainak
(nevelés- és módszertan)

VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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-tanítására
óraadói minőségben Schneider János 'tanár kéretett fel.
.. 1893-han bővült az internátus is. Ugyanis a választmány
úg;y határozott,
hogy Dömötör lemondása folvitán megürült
át, hogy így
ig,azg,aiÓlilakást is internátusi szobákká alakíttatja
több alkalmat adjon a vidéken lakó szülőknek, hogy leányaikat'
, - kik mint bejárók, a városban saját költség-ükön voltak
kénytelenek elhelyezkedni - havi mérsékelt 20 forintnyi ellátási díjért internátusi ,bennlakóknak helvezhessék el. Az igaz,..
g,ató lakása akkor az épület Péterfv Sándor utcára néző frontján, az emeleten volt s állt két kétablakos nagy és egyegy .•
ablakos kis utcai szobából, az udvarra néző előszoba, konyha,
cselédszeba és mellékhelviségekből.
(Ma, egy keveset kisebbítve, vitéz Rozsnoky Antal lcőztartásvezető tanár lakása.) Az
internátusi helyek így még 10 fizető bentlakóval szaporíttattak.
Az ú j izazaadónő lakásául · a főépület emeletének az udvarra néző négy kis szobából álló része jelöltetett ki, a mai IV.
osztály tanterme és mellette lévő nevelőnőszoba.
"
A Kisdednevelők Országos Egyesülete 1893. évi pünkösdi
közgyűlését az intézet disztermében tartotta 's a pünkösd másodnapját, az intézet egyik tanárának,
Kohányi Sámuelnek, a
kisdednevelői ' és óvóképzői pályán eltöltött 50 évi műkődésének
megünneplésére fordította. Az ünnepély en nemcsak a képzőintézet tanárai és növendékei,' hanem az Országos Kisdedóvó
Egyesület is résztvett s az ünnepeltet Hegedüs István, egyesületi
titkár, egyetemi rendes tanár üdvözölte.
Az 1891. évi XV. t.vc, az óvónőképző-intézetek rendes tárgyai közé sorolta a hit- és erkölcstant is. Az egyesület a törvény kívánalmairuak megfelelőleg már 1893. év óta részesítette
a növendékeket, hitfelekezeteiknek
megfelelőleg, hit és erkölcstan oktatásban. Az első hitoktatók voltak: Novák István, a VII.
ker. plébánia első káplánja, majd később plébánosa, a róm.
kath., Dúzs Sándor a ref, és Pau1ik János az ágo ev. hittanra.
Ugyancsak a tőrvénv trendelkezéseinek tett eleget az egyesület, mikor az 1893. évbenpályázatot
hirdetett
egy rendes
tanári állásra 1400 Irt. fizetés és 500 forint lakáspénz illetménynyel s egy rendes tanárnői állásra 800 frt. fizetés és bennlakással
összekötött
ellátás élvezménvével, A rendes tanári
állásra
Péterfv
Sándor.t, a Frőbel óvónőképző-intézet
nyugalmazott
igazgatóját, a rendes tanárnői állásra pedig Ferenczy Izabellát,
eddigi tanítónőt választották meg. (Péterfv Sándor egy évig,
1894-ben, mint őraadó 'tanár .tani'totta a nevelés és módszertant.)
1894. év január hó 6-án országos nagy ünnepély keretében ünnepélték a nemzet koszorús költő jének és legnagyobb
írójának, Jókai Mórnak írói műkodése 50 éves évfordulóját.
Az ünnepelt kőltő és nemesszívű emberbarát, amint már említettem, az Országos Egyesület egyik alapító tagja is volt, így
természetes, hogy az egyesület is résztvett a leírhatatlan lelkesedéssel megtartott ünnepélven s hogy tiszteletét és háláját még
("
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külön is kinyilvánítsa
a koszorús költő iránt, az árvaházban
egv 1000 forintos, az óvónőképző-intézetben
egv 2000 forintos
.egyesiileti Jókai alapítványt"
létesített oly módon, hogv e
helyek betöltési jogát az ünnepeltnek felajánlotta.
Erről, egy
díszesen kiállított s Hege(}üs István által szővegezett alapító
oklevéllel, melv egyben üdvözlő irat is volt, értesítették Jókai
Mórt. Az alapító oklevelet, Tisza Kálmánné elnök vezetése mellett, az országos. ünnepélyen egy népes küldöttség adta át az
.iinnepeltnek. .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.r ókai Mór sohasem élt az alapítvánvi helyek
betőltési jozával.
Nagy gyász éri a nemzetet, de közelebbről az egyesületet
is, nemzeti ideálunk. Kossuth Lajosnak, 1894. év március hó
20-án, Turinban,
bekövetkezett
halálával. Április hó L-én temette el a nemzet itthon, hazánk Fő- és székvárosában olyan
:i~azibensőséges kegyelettel és szívből átérzett avásszal,
hogy
azt elképzelni nem lehet, azt látni kellett s én boldog vagyok,
-hogv ez őszinte nemzeti gyászt átérzők
egyike lehettem s
Kossuth Latos temetésén résztveliettem.
Ez az év szólította el az élők sorából özvegy Kralovánszky
Istvánnét,
az egyesület egyik legrégibb tagját,
legbuzgóbb
osztálvelnokét.
Érdemei elismerésetil a nevére a képző-intézetllen egy 2000 forintos, az árvaházban
egy 1000 forintos egyesiiletialapítvárrvt
létesített az egyesület s emlékére egy emlékünnepet tartott, amelyen Hegedüs István méltatta az elhúnyt
érdemeit. Örök emlékezetül az arcképét is megfestették,amelv
szép Faragott farámában ma is látható az intézet dísztermének
falán.
-Az ál,tala végzett teendők közül az intézet háztartási
és
Istvánnét, a taníígyi
gazdászati ügyeinek vezetésére -Apáthy
osztálv elnökségére pedig Nagy Gábornét választotta
meg a
közg:yű!és.
Az óvónőképző-intézet
tanári testiíletét sem kímélte a halál
s elvitte Kozma Dénes mintaóvót, aki özvegyet és hét kiskorú
gyermeket hagyott hátra minden nvuadíj, minden támasz nélkül. Az eg;yesület évi 400 forint k-egydíjat [oivósított az özvegynek, méltányolva
férjének
17 évi fáradhatatlan,
odaadó és
buzgó munkálkodását.
Kozma Dénes helyére pályázat
útján 1895. évtől'
Cegus Ida okleveles óvónőt választották
meg mintaóvónőnek
évi 700 forint fizetés és az intézetben való [akás és teljes ellátás
élvezetévei.
Kohánvi Sámuel óraadó tanár is megvált az intézettől
részint idős kora miatt, részint beteges volta miatt s helyette,
ugyancsak
óraadói
mdnőségben,
Késmárkv
Árpád
székesfővárosi polgári iskolai tanár bízatott meg az ének és zene
tanításával.
Késmárkv Árpád 1920. évben bekövetkezett haláláig taníto Ha az éneket és zenét,' s mivel maga is kitünő hegedűs
TOlt, a növendékekből évről-évre olvanjó
zénekart alakított,
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Jhogy a ciganyos modorban játszott magyar nótákat bárki is
.szívesen és élvezettel hallgatta.
Az 1895. év nagy részét a millenniumra, Magyarország ezre,edik évfordulóiának megünneplésére va~ó előkészület kötőtte le.
_Azezredéves kiállításban az egyesület nemcsak kiállítási tár-:'J?:yakkalakart szerepelni, hanem számított az ország minden
részéből, sőt kü'lföldről is ide özönlő érdéklődők látogatására
s a képző-intézetét is úgy óhajtotta bemutatni, mintahogv azt
az egyesület tekintélye megkívánta, s mintahogv a -legréaibb és
-legelsőrendű ilynemű intézetéhez iUik. Ezért a választmány egy
bizoHságot küldött ki, hogy az. egyesület anyagi erejéhez mért
javaslatot tegyen egvrészt a kiállításon bemutatandó tárgyak- .ról, másrészt az intézet helyiségeinek, külső ésbelső bererideA javaslat
-zésének és felszerelésének megfelelő kieaészítésére.
szerint a választmány 3100 forintot kért a kőzgvűléstől 'e célra.
'És az 1896. évi ezredéves kiállításon az egyesület tényleg' részt
is vett s "acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kis d e d ó vá s
m e g h o n o s ité s é é r t"
kiállítási nagyérem. mel tűntettetett ki.
_
"
, 1895. évben különben a tanári karVUTSRQPONML
i l kővetkezőkből
állott:
"Drescher Irma igazga'tónő, Péterfv Sándor és Ferenczy Izabella
rendes tanárok, Gegus Ida mintaóvónő, Eberling József és Kés'márky
Árpád óraadóvtanárok és dr. Schermánn Adolf egész.ségtan tanár és intézeti orvos. A tanári testület összetétele nem
is változatt 1902. évig, amikor is Péterfv Sándor Ieköszönt állá-sáról s Győrbe ment el lakni, helyébe az egyesület csekély.ségemet választotta meg rendes tanárnak;
ScherlllJaIÍn- Adolf
-székesf'ővárosi tiszti főorvos pedig vejének, dr. Keményfi
'Gyulának adta M a helyét.
1896. évben nyert rendezést az egyesület tan&rainak nyug-díj ügye is. A vallás- és közolctatásiigvi miniszter 1896. évi
:.26.918. sz. rendeletével az egyesületet és tanárait felveHe az
1894. évi XXVII. t.-cikkel alapított "nem állami tanárok orszá.gos nyugdíj alap'I-jának a kételékébe. Igy az' igazgató s a rendes tanárok e nvuadíjalapnak, a mirrtaóvónő pedig az 1875. évi
'XXXII. törvénnyel alkotott Országos tanítói nyugdíjalapnak
lei'tek a tagjai.
Az 1890-es évek közepe tá ján kt művelt nemzetek társadalmi .kőreiben mind erősebb lett laz a vágy, hogya gyermek'védelem ügyét, az országok határai által nem korlátozva, általánossá, nemzetközivé tegyék. E közös törekvés hozia létre 1896.
.évben, Firenzében az első nemzetközi
gyermekvédő
kon-gresszust.
A tárgyalások alatt elhatározták, hogya
gyermekvédele:gl
-további fejlesztése céljából 1899. évben még egy nemzetközi
konzresszust tartanak Budapest városában.
Ez az elhatározás értékes bizonyítéka annak, hogv a m ű Y'elt világ jó véleménnyel viseltetett akkor hazánk gyermek"védelméről s 'a magyar kormánv, a székesfőváros, a társadalmi
6*
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körök és egyesületek nagyon is méltányolták
e ióvéleménvt g;;
mindent meatettek. hog-y a konzresszus sikerét biztosítsák.
Az Országos Kisdedóvó Eg'yesület is tevékeny részt vett · lL
kongresszus előmunkálataiban
s indítványt tett aszékesfőváros.
tanácsánál, hogyemléktáblával
örökítse meg a Krisztinaváros;
Attila-utca 41. számú házat,mely
annak
idején Brunszvik,
Teréz grófnő családi háza volt s ahol a halhatatlan
érdemeket
szerzett grófnő 1828. év június hó I-én meg-nyitotta azcbaZYXWVUTS
e ls ő a n g ya lke r ie i
s ezzel meg-alapította a mag-yar kisdedóvás ügyét.
A tanács elfog-adta a tavaslatot s az emléktábla
elkészítéséreutasí tást adott.
1899. év szeptember hó 13-17.
napjain
csakugyan le iszajlott a második nemzetközi g-yermekvédő kongresszus székes-·
fővárosunkban,
A kongresszus prog-rammjának
eg-yik legszebb része volt
a z a keg-yeletes
ünnepély,
melyet szeptember
hó 17-én gróf
Brunszvik Teréz emlékének szenteltek s amrikor leleplezték az:
áldott emlékű grófnő első anzvalkertje
házának
falába illesztett, székes főváros által készített
emléktáblát.
Az
ünnepélyt
az óvónőképző-intézet
növendékeinek
karéneke nyitotta meg,
azután Szabó Károly fővárosi tanácsnok, Verédy Károly Buda-pest- kir. tanfeliigyelője,
s utána Péterfy
Sándor óvónőképzőintézeti tanár mondotnak keg-yeletes emlékbeszédeket s vég-ül a
Frőbel óvónőképző-intézet
növendékeinek karéneke zárta be az
ünnepélyt ..
Mikor ,e sorokat írom, a régi. házat lebontják, de az emléktáblát az ú i, modern, nagv ház falába is beillesztik, hogy ha már a ház nincs is meg- - legalább a hely hirdesse a legelsőkisdedóvoda helyét. Tudomásom
szerint a régi házról képünk
története
még képben sem
sincs és így a jövő kisdednevelés
tudja majd bemutatni az új generációnak a nevezetes kis föld-o
szintes házat. .
,
,
ünnepélven
kívül külön
Az Attila-utcai
háznál 'tartott
Brunszvik ünnepélyt is tartott az óvónőképző-intézet
a szék-o
házában, amikor is a lépcsőházban elhelyezett, Aradi Zsig-mond
ezobrászművész
által készített
Brunszvik
Teréz
márványszobrát megkoszorúztak.
.
A kongresszuson Európa majdnem minden államából jelentek meg férfiak és nők s a kongresszus ideje alatt számos tekintélyestag
látog-atta meg az egyesület óvónőképző-intézetét
s
kifejezést adott a látottak feletti megelégedésének.
.
A közbeeső 1898. év mezrenditő katasztrófális
eseményével
mélv gyászba borította a magyar nemzetet. Ez év szeptember
hó 1O-én, Genfben, abban a percben, mikor éppen egy kiránduló hajóra
akart' lépni, oltotta ki drága
életét imádott
királynő-asszonyunknak,
Erzsébetnek,
egy elvetemült
anar-chista. Erthetetlen és annál megdőbbeutőbb
volt ez az emberi
g-onosztett, mert a legkisebb oka sem lehetett a gonosztévőnek,
mást nem ,tudott felróni;
a bosszúái lásra, hiszen Erzsébetnek

:minthogy koronás királynő volt. Országokat -és milliókat foszioH· meg áldott királynéjától
és jótevő anayalától az a gonosz
:kéz,től vezetett tőr, mely a Felséges Asszonyunk sokat szenve-dett szívét szúrta át.
. Jól mondja ifj. Ábrányi Kornél: "Erzsébet királvné szívét
ia z
orgyilkos tőrének
eltalálni.
Hisz Erzsébet
.könnyű voltVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"királynénak' egész lénye csupa szív volt!"
A merénvlet óriási megdöbbenést és bánatot okozott világa
-szerte, de minden fáidalom
és szomorúság elhomályosult
.magyar nemzet nagy gyásza mellett, mert mi az idvezűltben
Magvarorszáa . nagy királvnőjét,
hazánk
igazi védasszonyát
-vesztettük el. A gyászeset
á ulatából eszméletre tért nemzet
csakhamar elhatározta, hogy' felséges királvnőnk emlékére egy,....-jótékonycélú
nagy alapot teremt és egy mo1iÜmentális szobrot
emel. A szobor - amelvet bizony nem mondluatjuk, hogy Erzsébet királvné emlékének mindenben megfelelne ,- elkészült és
-ott áll, jobban mondva ott ül, az ivókútra emlékeztető burká'ban, az Eskű-téren.
.
Az Országos Kisdedóvó Egyesület és óvónőképző-intézetének életében az 1900. évben nem történt semmi különösebh
-es em ény, legfeljebb. azt. a szomorú tényt említhet em meg, hogy
.az aQományok és más jövedelmi források bedugulás a miatt, az
-:eg-..Yesületa kiadások fedezetére kénytelen volt az értékpapírjaira már 29.000 forint Lombard kölcsönt felvenni.
'
1902. év március hó 23-án elhalálozott Tisza Kálmán, korának ezvik leakimaaaslóbb
államférfia és 15 éven át Magyar-ország volt miniszterelnöke. A nagy gyászból, amely Tisza Kálmánné elnöknőt érte, kivette a részét az egyesület is, mert
benne ióakaróját
és nagy pártfogóját
vesztette el. Tisza Kál.mán 'történeti alakia iránti hódolatát és hálás kegyeletétaz
-egyesiilet jegvzőkőnvvi megörökítésben fejezte ki.
Az intézet belső életében annyi változás történt, hogy
Péterfy Sándor rendes tanár, megrendült
egészségi állapota
.miett, rendes tanári állásáról lemondott s helyette Végh József
képesített taní-tóképző-intézeti tanár, a kolozsvári állami tanítóképző-intézet tanára választatott
meg rendes tanárnak.
Dr.
Schermann Adolf is 1902. év szeritember elején adta át orvosi
-és egészségtan tanári állását dr. Keményfi Gyula orvosnak.
A király 1903. év november hó 3-án Berzeviczy Albertet
+vallás- és közoktatásügyi miniszterré nevezte ki. Igaz ugyan,
hogy az egyesület ezáltal elvesztette Berzeviczyben a másodelnökét, de kapott helyette egy olyan minisztert, aki mindenkor
leakészségesebb jóakarója volt 'az Országos Kisdedóvó Egye.sűletnek. Mindjárt ki is mutatta
jóakaratát,
mert az eddigi
10.000 forint, illetőleg most már 20.000 korona államsegély mellett még 10.000 korona rendkívüli államsegélyt is engedélyezett.
De az egyesület rá iscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v o l t szorulva az államsegélvre, mert
.az értékpapírok szelvénvein és kamatokon kívül már más be'-vét,ele nem volt 80 gondolkozni kellett a bevételek növeléséről és
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a kiadások lehető csökkentéséről. Ezért az internátusi bentlakóhelyeket redukálta 75-ről 60-ra s az így felszabadult
külön
bejáratú
helyiségeket, a régi (Dömötör-féle) igazgatói lakást;
egy nyugalmazott rendőrkapitány
osaládnak .évi 1100 koronáért
lakásul bérbeadta.
A bejáró nővendékektől
egy tanévre 4(}'''
korona tandíjat szedett. (Eddig teljesen ingyenes volt a taní-·
tás.) Az ingyenes ellátásban részesülő növendékek számát 45-ről
30-ra szállította le; 15 félfizetéses (havi 20 korona) s 15 egészfizetéses (havi 40 korona) inteenátusi helyet létesített.
Tisza Kálmánné örökös elnök, férje halála óta személyesennem jelent meg, az egyesületben, sem az intézetben, de halála.
órájáig érdeklődött s kőzvetve résztvett az egyesület életének
irányításában.
Az intézeti felvételeket, különösen az interná-·
tusba felvettek névsorát évről-évre be kellett néki mutatni saZ
ingyenes ellátás csak az ő jóváhagyása' után vált érvénvessé; a.
Jószív alapítvánv 5 ingyenes helyét mindíg személvesen, maga
ítélte oda az arra érdemes növendékeknek.
1904. évben is az ő·
közbejárásának
köszőnhette
az egyesület,
hogy a belügy-·
mirriszter 5000 korona segélyben részesítette, Nagy GáboT min.
tanácsos, egyesületi titkár irányította
most már az egyesületet.
s ő volt a hű referálója Tisza Kálmánnénak.
.
1904-ben halt meg Pucher .T ózsef egyesületi tag, aki épí-·
tette az intézetet s dr. Schermann Adolf fővárosi tiszti Iőorvos..
ki 28 évig volt az intézet orvosa.
A folyton romló anyagi helyzet miatt ismét csökkenteni:
kellett az internátusi ingyenes helyeket s 1907. óta a' 30 ingye-nes helyből 25 lett; a teljes fizetők havi 40 korona ellétási díját.
.havi 50 koronára, a Félfizetőle 20 koronáját pedig havi 25 koronára emelték. A bejárók ezután egy évre 60 korona tandíjatfizettek. Az á'rva!házi létszám is lecsökkent 1S-ra.
Már nagyon lehetett érezni az el nem helvezkedett okleve-·
les óvónők nagy számát, olyan nagy ostromnak van kitéve:a
minisztériurn, hogy gróf Apponyi Albert vkm, elrendeli, hogy'
az óvónőképző-intézetek
évenként 30 rendes tanulót
vegye-nek fel.
.
A rendeletnek megfelelően az Országos kisdedóvónőképzőis 1908.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é v Ma 30-32
új növendéket
vesz fel rendes tanulónak.
1908. év nyarán a vallás- és közoktatástigví miniszter sziinidei tanfolyamot rendeztetett
az óvónőképző-intézetben,
ame-'
lyen 43. ~yakorlatilag már műkődő óvónő veti: részt. Egy évnek
előtte, ugyanilyen
továbbképző-tanfolyam
volt a hódmezővásárhelyi
állami óvónőképzőben.
Ugyancsak ez évben rendeli el a vallás- és közoktatástígyi
míniszter, hogya
mazántanulók
egy évben csak egyszer, és
pedig a tanév végén bocsáthatók vizsgálat ra s osztálvmagénvizsgálatok csak egy évi időközben tehetök, Képesítő-vizsgálatra bocsátott magántanulóknak
pedig nyilvános
óvodában'
végzett gyakorlatot kell igazolniok, ú. n. hospitálás 'igazolása. .
.nem elegendő.
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A tiszti Iőorvosi hivatal kővetelte, hogv az internátusnak
legyen eg:y külön bejáratú, teljesen elkülöníthető,
úgynevezett
fertőző-beteget
megfigyelő szebája is. 1909, év nyarán végzett
renoválási és átalakí tási munkálatok alatt készült el aza mai
napig is meglévő, külön bejáratú, ú. n. fertőző betegszoba' a kis
előszebával és fürdőszebával. Másik nagy hibája volt .az intézet
be1'endezésénekhogy
a tornaterem a pincében volt, s hogy ez
teljesen használhatatlan
helyiség volt, bizonyította
az, hogy
télen nem is lehetett tornaórát tartani. A királyi tanfelügyelő
kővetelte, hogy a 'tornaterem
az alagsorból
más, megfelelő
helyre tétessék át. Igy lett a földszinti tantermek egyike tornateremmé s az ma is kisebb-naavobb
áotalakitás után.
A nyári munkálatok
15.586 korona 29 fillérbe kerültek s
hogy' részben ez is, részben más kiadások is fedezetet nyerjenek, 4VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% -os magyar Földhitelintézeti
kötvényekből 35.000 kor.
névértékű mennviséget elad-tak.
A 30-as létszámú felvételek
óta az internátusi
helyek is
csökkentek, így az 1911. évben 37 bentlakó volt, de dícséretére
legyen mondva az egyesületnek,
ebből 22 növendék
t elje sen
ingyenes ellátásban részesűlt, heten havi 25 kor., nyolcan pedig havi 50 'koronát fizettek.
Az egyesület kérelmére 1. Ferencz József koronás kirá-'
lvunk elrendelte, hogy a XXIX. jótékonycélú állami sorsjáték
jövedelméből az Országos Kisdedóvó Egyesület is részesüljön.
E legmagasabb rendelkezésre
1912. évben 36.750 korona adománnyal gyarapodott az eg-yesület bevétele. De szűkséae is volt
erre az egyesületnek, meet az 1912. évi kiadások összege 55.1,89
kor. 36 fillér volt (ebből internátus s házi kiadások 40.000 kor.).
A kiadásokat már csak az értékpapírokra
felvett Lombard kölcsönőkből, vagyeladásokból
tudták teljesen fedezni.
Az 1913. év két csapást mért az eayesületre. Ekkor húnvta
be örökre szemét Falk Zsigmond, m. kir. udvari tanácsos, a
igazgatója és az egyesület
Pesti könvvnvomda részvénytársaság
meaalakulá a óta buzgó tagja, Nagy anyagi csapás volt a
halála, mert eddig, évtizedeken keresztül ő nvomatta ki teljesen
ingyen az egyesület összes, mindennemű kiadványait.
TISZA KÁLMÁNNÉ.
1839-1913.
Katasztrófális
csapás, szinte pótolhatatlan
veszteséggel sU.Í.totta az egyesületet és intézetet a másik halálozás.
1913. év
V 2 1.2 órakor sziint meg dobogni a legjanuár hó 29--én, éjjelcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nemesebb szívek egyike, az egyesület feledhetetlen és hervadhatatlan érdemeket szerzett örökös elnökének, ö z v . T i s z a K á . l m á .n n é , g r ó f D e g e n ie ld - S c h o m b e r g
I l o n a palotahölgynek
szíve,
Nyírbaletán (Szabolcs vm.}, hová pár napi pihenőre tért az
orvosai tanácsára.
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Hogy rnennvire szívéhez nőtt az egyesület, bizonyitja
az
utolsó levele, amelyet Nagv Gábor miniszteri tanácsoshoz, titlkar!1tr0Q:
-Iintézett: ,,_jötttem ide 8-10 napra, addig tehát legyen
.szíves 'tudósításait ide küldeni."
Nagy betegségében, az utolsó pillanataiban is egvesiiletére,VUTS
; M ; intézetére
gondolt. És csodálatos, hogy életének utolsó nap:ijain azt a helyet kereste fel; ahol azelőtt, éppen 53 évvel, életének leg-szebb reményekkel
g-azdag- és legboldog-abb napjait
töltötte, mert ott lett hitvese 1860. év július hó 21-én annak a
férfiúnak, aki nemcsak g-yengéden szerető Iérj és apa lőn, hanem egész hazánknak, nemzetünknek
kerszakot
alkotó nagy
államférfia volt.
39 és 112 évi erélyes vezetése alatt élte úgy az egyesület, mint
a hazai kisdedóvás az igazi virágzás korát. Elnöksége alatt
töibb mint 100.000 koronát fordítottak új óvodák létesítésére és
a fennállók segélyezésére, az árvaházban
több mint 500 kis
árva nyert gondozást és óvodai nevelést, több mirrt 2000 óvónő
szerezte meg az. olelevelét az általa istápolt intézetben.
.
Tisza Kálmánnét
Magyarország- nag'yasszonyai
közé kell
sorolni a történelemnek, mert nem nagyasszonv-e az, kinek ne. vét örök időkre megőrzik és hirdetik a "Jószív" egyesület, az
"Ország-os Kisdedóvó Egyesület", a "Protestáns országos árva
eg-ylet", a "Budapesti országos első gvermekmenedékhely",
"A
:mag-yar gazda,asszonyok országos eg-yesülete", a "Klotild szere.tetház", a "Budapes-ti székes fővárosi József
fiúárvaház",
a
.,Budapesti
székesfővárosi
Erzsébet leányárvaház",a
"Pesti
izraelita siketnémák ország-os intézete" s több más humánus
eg-y,esület, Icöztük a magyar szent korona ország-ai Vöröskereszt
egyletének is annales ei. \
18?3. évi január hó 26-án rendkívül megragadták érző szívét P. Szathmáry Karoly szavai, mikor elmondotta, hogy 1862
nyarán, rnikor egy alföldi faluban időzött, ott tűz ütött kí; mely
pár óra alat-t az egész falut elhamvasztotta. Mikor a falun vég-ig
haladt, egy helyre ért, ahol azoknak a kisdedeknek
feketére
ézett hulláit hordták össze, akike-t szülőik magukra
hagytak,
vag-y otthon elesuktak. Azoknak a kisdedeknek meg-égett kezei
mintegy vádl ólag- meredtek az ézreés mióta - úgymond Szathmáry - "ama megégett kisdedkezeket láttam, nem tudok többé
nyugtot találni. És ha volt alkalom, megragadtam. hogy a kísdedek üg-yét csekély tehetségemmel védeni törekedjem."
Tisza Kálmánné
átérzé és megérté azonnal e lélekből
-fakadó szavakat,társául
szegődik P. Szathmárvnak
és meg-alap ítják az Országos. Magyar Kisdedvédő egyesületet. Az
-kőzreműkődésének
koszőnhette
P. Szathmáry
Károly, hogy
18?4-bensikerült
összeolvasztani az új és a régi Terjesztő Egyesületetaz Országos Kisdedóvó Egyesületté. Az ő hathatós pártfogása és támogatása teremtette meg 18?3-bari a kelerajárvány
által szüleiktől megfosztott árváknak az árvaházat.
ő

'
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A meg-hatódottságnak
az örömkönnyeivel osztotta szét minc:len esztendőnek karácsonyi ünnepén, a karácsonyfa
alatt álló
játékokat
és édességeket
a kicsi árváknak.
Igazi, puritán
'keresztvén lelkére vall az a szigorú elvi álláspontj-a is, hogy
em e karácsonyi
ünnepeken, sem más hasonló ünnepélyeken
nem engedte meg az óvónőképző-intézet
növendékei, énekkarának a Miatyánkot énekelni, mert véleménye szenint, ez profanizálása a magasztos imánknak.
Az ő nagysúlyú személyének köszönheti az intézet, hogy
1. Ferencz Józsefet kétszer is, és ErzséFelséges királyunkat,
bet Felséges királynő
nag yasszonyunkat
üdvözölhette a falai,
.közőtt. Klotild főherceg asszony és leányai, Mária Dorottya és
.Margit Iőhercegnők, továbbá a m. kir. kormánv
valamennyi
tagja és a magya'!' haza más, Iegnaayobb
kiválóságai
vajjon
.meg-tisztelték
volna-e az óvónőképző-intézetet,
ha nem Tisza
Kálmánné fogadja és üdvözli őket? Az ő fáradozása
teremté
meg az intézet épületét. Büszke és holdog lehet az állami óvónőképző-intézet,
mert két nagy szív tette le alapkövét és záró. .kövét: a régi egyesület képzőjének alapkövét
Mária Dorothea
főheroegasszony, az új épületnek, az édes testvérnek zárókövét
Tisza Kálmánné, gróf Dezenfeld-Schomberg
Ilona palotahölgy.
annyit tett az intézetért. hogy megérdemli
Tisza Kálmánné
.3 száz éves történetben
ezt a visszaemlékezést,
de megérdemli
azt is, hogy két év mulva, 1939. év január 8-án, születésének
100 éves évfordulójára,
az állami óvónőképző-intézet
egy már-ványtáblán örökítse meg nevét.
Tisza Kálmánné feletti emlékbeszédet úgy az egyesületben,
rniut a Kisdednev. Országos Egyesületének
dob sinai közgyűlésén én tartottam meg'.
'
Az Országos Kisdedóvó Egyesület
még életében megfesiette az arcképét, de ugyanakkor
- a nobilis gondolkozását
bizonyítja
ez megfestették
az első férfi elnöktársának,
'Urménvi .T ózsefnek is arcképét. A két, életnagyságú
olajfestmény az államri óvónőképző-intézet
falait díszíti ma is.

Visszatérve az intézet további történetére,
belejutunk
azVUT
914. évbe, amely a nemzet történetében biz-uivára
egyik legnevezetesebb esztendő lesz. A lángra lobbant világháború még
nehezebbé teszi, hogy az egyesület az intézetét az eddigi színvonalon tudja fenntartani.
A nehezebb és nehezebb gazdasági
-viszonyok arra indították
az Országos Kisdedóvó Egyesületét,
hogy vagyonát és az intézetét tekintve közhasznú működését - felajánlja
az államkincstárnak.
Az átadásra iránvuló
kérés jóakaratú fO/2;adtatásra talált, de a kitört világháború a
kérés 'teljesítését megakadályozta.
Hogy az intézet folytathassa
működését, azt csak a további Lombard kölcsönök és értékpapírok értékesítése tette lehetövé.
j
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A háboru kitörésekor az intézetiink
volt a bevonulásra
kötelezettek jelentkezési és felülvizsg;álási helye. A hadüzenet
megtörténtének első napján, reg-g-el5 óra fele, az intézet kapuja
é{!;y
előtt meg-jelent egy nag-yobb számú katonai kiilrlőttség
ezredes vezetése alatt. Kérték a bebocsátásukat.
Nyári sziinet
lévén, az intézetben csak a g-ondnoknő tartózkodott, aki a katonai hatóságtól nem kapott előzőleg értesítést, hogy az intézetet
katonai célokra lefoglalják, az egyesület részéről sem kapott
semmi ilyen utasítást, ezért a ibehocsMást megtagadta. ~ ezredes parancsára ekkor eg-y létrá!t kerítettek, a tornaterem eg-yik
ablakát betörték, az-on át behatolva. a kaput erőszakkal kinyitották s az épületet karhatalommal
elfoglalták,
Szerencséje volt az intézetnek, hog-y ez az 1914. év nyara;
száraz, melez nyár volt, mer-t íg-y a sorozás egész idő alatt az.
udvaron történt, így a belső berendezésű
termek megmenekültek a rombolástól. Aj· elentkezés első napjaiban a Szegény\ ház-tér és a Péterfv Sándor-utcai rész olyan volt, mint <aháború
alatt eg-y nag-y szabad ég- alatti táborozás. Tíz-tizenotezer ember'
szoronzott és várta az intézet Péterfv Sándorr-utcai kiskapujánvaló. bejuthatását
és kereste a helyet, ah-ol leülhessen. Az épület
földszinti ablakainak párkányain
úg-y ültek az emberek, mint
a távíródróton
az indulásra készülő vándor madarak. A Szeg-ényház-'iér minden pontián izzadó és fáradt öreg' népfelkelők
és fiatalabb évjára'tú, kiszolzált katonák ültek és feküdtek' és
türelmesen vártak éjjel és nappal egvaránt, míz rájuk kerül a
sor. Pest kőrnvéke is ugyanitt jelentkezett s a tapasztaltabhak
asszonvostól
és 'két-három napi elemózsiával megrakottan érkeztek meg. A táborozásnak
az jett az eredménye, hogya tér,
de laz intézet udvarának
is minden bokra, sHányra' taposva,
rövideserr tönkrement; az intézet udvari és kerti padjaiból csak
az öntött
vaslábak
maradtak
meg, la farészele pozdorjává.
zúzódtak. Pedig semmiféle garázdálkodás nem volt, én ma sem
értem, ,hogy rnibő] lett e nag-y pusztulás. Épek csak azok ~Z
asztalok és székek maradtak meg, amelyeken a katonai orvosi
bizottság dolgozott. Az anyagi
kárt be lehetettielenteni
a
katonai kincstárnak, be is jelen tettük , de még csak választ sem
kaptunk.
Persze a humor sem hiányzott e napokon, akik asszonyostóI jelentek meg- a szintéren, sok csipkelődést és gúnyt rakhattak zsebre. A sorozó bizottság előtt megjelent egy kiszolgálr
őrmester, karján ült a három éves Iiacskája. "Én bevonulok, deo
magammal viszem a fiamat is a háborúba,
mert nincs kíre. hagynom" jelentkezett.
Lett a bizottságban
nag-y súgásbúg-ás. a kérdés végre úgy oldódott mea, hogy az egyesület a
g-yereket bevette az árvaházba, az apa pedig bevonult. Szerencséje is volt ,a hadfi kis árvájának, mert egyik tanárnő társunk
örökbe fogadta, felnevelte és kitaníttatta.
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Október közepéig tartott ez a katonai
megszállás, akkor'
felszaba:dulváaz
intézet, meakezdhettiilc a {Ianítást és nevelést.
A tanítás a háború ideje alatt zavartalanul
folyt. A tanári
testület férfi-tagjai közül Éber József és Késmárkv Árpád óraadók túl voltak a katonai kotelezettségen,
Keménvffi
Gyula
teljesített katonai orvosi szolgálatot, én
orvos, itt, a fővároshan
pedig rögtön megkaptam a Ielmentésemet, így mindenkí végezhétte rmmkáját.
A tanítás
mellett a tanári kar egyetlen
alkalmat sem
mulasztott el, hogy a növendékek lelkében a hazaszeretetet, azáldozatkészséget
és a ham védelmében szenvedő hősök iránti
részvét érzéseit ápolja és nevelje. A kézimunka órák alatt és'
szabadidejiíkben
téli holmikat kötottek a növendékek, feldolgozták a Hadsegélyző hivataiból küldött namutot s eliuttatták
a megjelölt
helyre. Karácsonykor,
önkéntes
adományaikból
összegyüjtött
pénzből, a frontori küzdő katonáknak
szeretet-adomány csomagokat küldtek; 104 drb. olvasni való könyvet
és 1264 fiizetet juttattak
a frontra. Otthon agitáltak a hadikölcsön ügyében s egyik húsvéti szünet után, a hejelentésiik;
szerint, ez irányú enűködésiik 27.700 korona jeavzést eredmé-nyezett. A Kárpáti ünnepély en is nagyobb "összeget juttattak
jótékony célm,adakoztak
a magyar óvónők által Uzsokon felépítendő óvodára ésjuttattak
a Hadisír Gondozó Alapnak.
Szívük legszebb megnyilatkozása
volt, mikor a vak ka· to-nák javára rendeztek egy, zártkörű
hangversenyt
ez intézet
disztermőben
és buzgóságuknak
585 korona volt a tisztajöve-delme, amelyet az Est" útján juttattak el a vak katonáknak.
, Közben gróf Tele y Sándorné (Szikra) azt az eszmét vetettefel, hogy nem lehetne-e a növendékek által készített alaki munkákat a sebesült katonák karácsonyfájának
díszítésére, a kórházban felhasználni?
Az igazgatónő és a mintaóvónő
e célra alkalmas munkák-ból egy kis gyüjteményt mutattak be s késznek nyilatkoztak;
hogy a növendékekkel az arra vállalkozó sebesülteket .megtanítják e munkák
elkészítésére.
Örömmel fogadták
a sebesült.
vitézek az eszmét s boldogan készítgették a háncsból és papír-ból készülő apró-cseprő dolg-okat. Sokan egész kis gytijteményt:
küldtek haza' a karácsonyfára
ezzel a megjegyzéssel:
"hadd~
lássák otthon, mit tanultam a háborúban!':
A növendékek más eHoglaHságuk miatt csak korlátolt időben és kis számú kórházba tudtak eljutni és sok kórház meg-hívását vissza kellett utasítani. A kérdést általános rnegelége-désre úgy oldottuk meg, hogy az arra vállalkozó önkéntes éshivatásos ápolónőknek
az esti órákban egy tanfolyamot
rendeztünk, akik a megtanult
munkákkal
kórházaikban
foglal~oztatták a betegeiket.

IV.
AZ ÁLLAMOSITÁS.
1918-193.7.
Közb~n rohamosan fogyott az egyesület vagyon a és mind
.sürgetőbb lett az óvónőképző-intézet
jövendőjének
megoldása.
.Sok, kiilönféle vélemény hanazott . el: voltak, akik a székesfővárosnakakarták
felajánlani,
hallatszott hang a felekezetek
-valamelyikének átadása mellett, egyesek véleménye az volt, hogy
oszlassák fel az egyesületet s a megmaradt
vagyon töredékéi
az épülettel együtt adják át valamelyik
jótékony
egyesület.mek. Magam azt az elvet hirdettem,
hogy egy ilyen' történeti
multú intézet jővendője csak az állam által bietositható.
és ha
-eddiz is állami Feladatot végzett, a jövőben is ezt kell néki
,végeznie, annál is' inkább, mert az államnak csak egy. a hódmezővásárhelyi
óvónőképző-intézete
van s így sziiksége is van
rá. Örömmel fogja átvenni az államkincstár
ezt a nagy értéket
'képviselő telket és épületet. Az egyesületi tagok nagy többségének is így alakult ki a véleménye.
1914. év óta Jankovics Béla, majd gróf -Apponyi Albert valvás- és közoktatásiizvi
minisztertől évről-évre kérte az egyesület az államosítást,
de az - bár gróf Tisza István is ajánlotta a
kérés. teljesítését
a háboru miatt húzódott.
Az egyesület
'1917. évi januári
közzvűlése
felhatalmazta
Nagy Gábor ny.
miniszteri tanácsos, egyesületi titkárt, hogy folytassa a tárgyalásokat és azoknak eredménye eseténaz
átadással. illetőleg a
tulajdonjognak
átruházás ával kapcsolatos
'teendőket
végezze
ei. Az egyesület titkára folvtatja is ez irány ú tárgyalásait
és
.az államnak ismételten felajánlja teljesen ingyencsen az egye.sület ingatlanát összes berendezéseivel
együtt, azzal a feltétel<lel,hogy az államkincstár az intézet tanári karát és alkalmazotés szolgálatuknak
és fizetétait is vegye át állami tanárokul
:süknek megfelelően rangsorolja őket.
Előzőleg az egyesület kérésemre már 1914, évben úgy ren-dezte a fizetéseinket. mint amilyen a hódmezővásárhelyi
óvó.nőképző-intézet
tanárikaráé
volt. E szerint az igazgatónak
és
a rendes tanárnak a VII. fizetési osztály, a rendes tanárnőnek
a VIlI. fizetési osztály, a mintaóvónőnek
a X. fizetési osztály:nak megfelelő fizetést adott.
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.Az átadást erősen szorgalmazni
kellett, mert az eddigi
Lombard' kölcsönnel és hadikölcsönnel is meg;>terhelt értékpapírokra a pénzintézetek nem voltak hajlandók további kölcsönö-·
ket adni, úgyhogy
1917. év utolsó hónapjában
a 202.121'.
korona 50 fillér kölcsönnel megterhelt 248.000 korona névértékű
értékpapírokat
el kellett adni. Sikerü1t is tőzsdei árfoiyamon.
220.311 korona 05 fillérért a papírokat
értékesíteni
s így az:
adósság törlesztése után maradt még 18.209 korona 55 fillér az
intézeti kiadások fedezésére. Tóth János államtitkár
megértő
, lelke látta, hogy elérkezett az utolsó huszonnégy .órája az álla-'
mosításnak s Nagy Gábor titkár az 1917. évi november hó 5-én
tartott válaeztmánvi ülésen már bemutathatta
Apponvi Alberr
vallás- és kőzoktatásiizvi
miniszter 1917. évi október 1c-én kelt
130.113. VI. b. sz. rendeletét, mely tudatja, hogy az állam hajés felszerelését
a tulajdonába
landó az egyesület ingatlanát
átvenni. Ugvanebben a rendeletben kőzli, hogy az intézeti tanerőket egyelőre csak mint megbízottakat
veheti át, mert kőbtoaz állásaik nincsenek mezszervezve,
de később,'
séavetésilea
eddigi szolgálati idejüknek beszámításával,
fizetésüknek megfelelő fizetési osztályba. való sorolással, állami tanárokká 'való'
kinevezésük be fog következni .
.A székes főváros a telekadományozáskor
a tulajdonjogi
korlátozásában
kikötötte azt: ha az Országos Kisdedóvó Egyesület az ingatlant bármi okból valamelv más hasonlócélú jóté-.
kony egyletre átruházná, ehhez "Budapest főváros tanácsának
előleaes beleegyezése kikérendő."
A főváros előleges beleegyezését az egyesület már előzőleg kérte és megszerezte, mert a
tanács 1917. évi szeptember hó 4. nanján tartott ülésében meghozta a 79.027/1917. VII. sz. határozatát, amely szerint az ingatlanokra
vonatkozólag
a telekkönyvben
feljegyzett
tulajdoni
korlátozással biztosított jogánál fogva, "aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
tu la jd o n jo g i
ko r lá t o z é s ' v á l t o z a t l a n ' fe n n t a r t á s a
m e l l e t i hozzá járul ahhoz, hogy az
Országos Kisdedóvó Egyesület az ezen ingatlanokra vonatkozótulajdonjogát
a magyar államkincstárra
átruházhassa
oly feltétel alatt, hogy az e z e n i n g e t l e n o k o n . l é t e z ő k i s d e d ó v ó n ő k é p ző t, ó vo d á t é s á r va h á za t
a m . kir . va llá s - é s kö zo kta tá s ü g yf
valamint,
hogy az á r v a h á z ko r m á n y
to vá b b r a
i s fenntartja,
b a n ta r to zik
to vá b b r a
is h é t b u d a p e s ti
i l l e t ő s é g ű , egyébkéIÍt a
főváros terhére eső á r v á t , e s e t l e g l e l e n c e t , a s z é k e s fő v á r o s
te r u ic s á n a k k i}e lö lé s e
a l'a p já n , 3 -tó I?
é ve s ko r u kig ,
A határozatról
a tanács
e l l á t n i , é s fe l n e v e l n i . "

s a .iá t kö lts é g é n

a vallás- és közoktatásügyi minisztert is értesíté, mire a közoktatási kormány
a 161.009-1917. VI/bo számú leíratáhan
értesíti a székesfőváros.
tanácsát, miszerint a tanácsi határozat azon kikötését. hogy az
ingatlanra
vonatkozó
tulajdonjogi
korlátozás
változatlanul
fennmarad, - "akként értelmezi, hogy a kincstár' a szóban lévő
i n ~ a t l a 1 t t k i z e r o u u ; i s k o l a i c é l o k r a h a s z n á l j , a . " A székes főváros.
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ülésből
ranácsa 1917. évi november hó 27. napjan tartott
118.003/1917. VII.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z . átiratában
értesíti a kultusz kormányt:
."az értelmezéshez sajnálatára nem járulhat hozzá és k é n y t e l e n
r a g a s zko d n i
az e m l í t e t t
h a tá r o za tá b a n
m e g á lla p íto tt
( 7 9 .0 2 7 /
1917. VII.) fe l t é t e l e k
s zá s ze r in ti
s zö ve g e zé s é h e z,
nevezetesen,
.hozv az ingatlanok on lévő kisdedóvónőképzőt,
óvodát és árva.házat a m.kir: vallás- és közoktatásüg'yi kormány -továbbra is
fenntartja
sth." E korlátozáson kívül megmaradt a fővárosnak
még az atelekkönyvileg
jegyzett tulajdonjogi
korlátozása
is,
.hogvha az' ing,atlan m i n d e n k o r i
tu la jd o n o s a
e t e l k e t s az ezen
m á s , m in t
á r va m e n h á zza l
ö s s ze kö tö tt
kis d e d lévő é p ü l e t e k e t
-á o o d « ké p e zd e i
c é lr a
nem
h a s zn á ln á ,
vagy m á s c é l r a h a s z n á l akkor a t e l e k r e n é z v e B u d a p e s t
fő v á r o s
ko r lé tle r i
tu la jta tn á ,
.. d o n i jo g a vis s za s zá ll
és a tu la jd o n o s
kö te le s
a z t , az é p ü l e t e k k e l
e g yü tt,
m in d e n
m e g té r íté s i
ig é tiu
n é lkü l,
Buda pest
főváros
kizá r ó la g o s ,

kerlátlan

tu la jd o n á b a

vis s za b o c s á jta n i!

.

Minden előfeltétel így megvolt, tehá-t létrejőhetett az ajándékozási szerződés, Az ajándékozási szerződést a m, kir. vallás-és közoktatástigyi rminiszter 1917. évi 178.412. számú
rendelete
alapján egyfelől' a m. kir. kincstár képviseletében
a rn. kir .
.kincstári jogügyi igazgatóság, másfelől az Országos Kisdedóvó
Egyesület képviseletében
Nagy Gábor ny. miniszteri tanácsos,
.egvesiileti titkár 1917. évi december hó 12-én megkötötték. A i
ajándékozási
szerződésben az egyesület kikötötte az alkalma.zottaknak megfelelő átvételét sirattárának
az állami óvónőképző-intézetben
való megőrzését.
Az ajándékozási
szerződést a vallásés közoktatásiigyi
zniniszter 1918. évi január hó 11-én 203.757/VI. b. szám alatti
rendeletével
jóváhaavta
s úgy rendelkezett, hogy. a megajándékozott m. kir. kincstár 1918. évi január hó elsejévei lép az
.adományozctt ingó és ingatlan vaavon birtokába; e naptól rilletik összes hasznai. de egyben viseli is e naptól kezdve annak
.ősszes terheit.
A budapesti kőzponti járásbíróság, mint telekkönyvi ható.ság, 2098/1918. tk. számú végzésében elrendelte, hogy a telek.könvvi iroda a vallás- és közoktatásűgyi
miniszter által jóvá.hagvott ajándékozási
szerződés, az Országos Kisdedóvó Egyesület 1917. november 5-én tartott ülésének jegyzőkönyve
és a
.székesfőváros 79.027/1917. VII. számú
határozata
alapján, az
'Országos Kisdedóyó Egyesület nevén álló ingatlanokra a tulaj-donjogot, ajándékozás jogcímén, a m. kir. államkincstár javára
kebelezze be.
.
Igy jutottaz
&l1amkincstár 1918. január í-ével egy teljesen.
tehermentes, az időben 1500.000 korona Iorgalnmi értékű ing atlanhoz s egy habár hiányosan,
de berendezett
óvónőképző-intézethez.
Az ingatlan és ingóságok átvételével a kulrendeletével Rosner Lipót minisz-tuszminiszter 203.707 számú
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bízta meg s az egyesület részéről Nagy
teri számvizsgálót
Gábor titkár' és Végh József helyettes
igazgató szerepelt.
Ugyanis, mikor az államosítás már befejezett ,ténnyé vált, 1917.WVUT
októberében
Drescher Irma igazgatónő betegszabadságot
év
kért s az igazgató helyettesítésevel az egyesület engem bízott
meg'. Az épület, a képző-intézet, ,a gyakorló óvoda és árvaház
ingósáaai és az internátus bútorai, a háztartási cikkek és felszerelések átadattak az állami megbízottnak, aki viszont nekem,
.az igazgatónak adta át megőrzés céljából. Az átadás 19'18. évi
február hó 5., 6. és 8. napjain történt. Miután az állami számvizsgáló az okmányolt
számadásokat
átvizsgálta,
s azokat
rendben lévőnek találta, a kapott segélyeket elszámoltaknak
jelentette ki, az Országos Kisdedóvó Egyesület betöltvén hivatását, 44 évi működés után 1918. évi február hó 8-án megszünt.

Az

é lln m i

ó vó n ő ké p ző -in ié ze i.

Az 1918. január I-én, az államcsftás első rap,ján az óvónőképző-intézet tanári testülete a következőkbő
állott:
Drescher Irma igazgatónő betegszabadságon.
Végh József h. igazgató, rendes tanár, 'tanította a lélektant, módszertant, magyart, és vezette a gyakorlati tanításokat.
Ferénczy Izabella r. 'tanár, tanította a történelmet, földrajz o t , természetrahot
ésa szahadkézirajzot.
Gegus Ida rnintaóvónő, tanította az alaki munkát és ellátta
a gyakorlati órákat, vezette agyakorló
óvodát.
,
Késmárky Árpád óraadó a hegedűt és éneket;
Éber (Eberling) József a fizikát és mértant tanította.
Liszkay Erzsébet gondnoknő,
okI. óvónő és a Nemzeti
Tornaegylet pár hetes tornatanítói
tanfolyamát
végzett 'tornatanítónő a tornát ,tanította s mikor Drescher Irma szabadságra
ment, átvette a nőikézimunka tanítását is,
Kovács Irén nevelő volt.
,
Az altiszti teendőket, a hadbavonult
Janovics György helyett, a felesége végezte.
191R évi január hó l8-án 203.757/VI. b. számú rendelettel
"Tóth János államtitkár Drescher Irmát, Végh Józsefet, Feren-cz y Izabellát és Gegus Idát a köHségvetési előirányozásig,
egyelőre ideiglenes minőségben átvette az intézet tanáraiként.
de Liszkay Erzsébetet csak 1918. július hó végéig alkalmazta
gazdasszonyi minőségben. Miután hiába bizonygatta
Liszkay.
nogy eddig az egyesületnél azt a munkakőrt végezte, amit az
állami képzőkben a kőztartásvezető
végez, gróf Zichy János
ruiniszter nem változtatta meg az előbbi rendelkezést, ezért ő
nem fogadta el a gazdasszonyi minősítését s 1918. augusztus
J-én elhagyta az intézetet.
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,
A fenti tanárokon kíviil átvette még az állam Kovács Iréntnevelőnek s a háborúban bevonult J anovics Györgyöt altisztnek. Éber József óraadói minőségo is megszíint 1918. év jújius1-vel, Késmárlev Árpád azonban, mint óraadó tanár, haláláig,
1920. októberig; tanította ,a hegedűt és énekei.
Drescher Irma betegszabadsága
idejére 1918. évi február
én bízattam meg.'
hó 26-án 28.557. sz. rendelettel folytatólagosan
az igazgatói helyettesítéssel,
majd Drescher
Irmának
1918.
november 28-án történt nvugdíjazásával
211.914/VI. b. sz. ren-'
delettel megbízott igazgató lettem.
Amint még: sokan einIékezünk rá, 1918. év október végén
kitőrt a forradalom, majd jött a kommunizmus. Országgyűlés.
nem volt, kdltségvetés nem volt és mi, bár a kinevezési okmányaink teljesen készek voltak és csak aláírásra várlak, mint
ideiglenesek lóg-tunk a bizonytalanságban
s mikor ,a miniszszoraalmaztaon a kinevezéseinket,
térium illetékes osztálván
mindnyájan
ideiglenesek
azt a választ
kaptam:
"hiszen
vagyunk már!"
1919. évi április hó 11-én kerültek a már régen készen álló
kinevezési
okmányaink
Szabados kozoktatásiigvi
népbiztos
rendeletével
1918. évi
kezébe, aki 31.438/1919. VI. b. számú
december hó 1-én kezdődő hatállyal engem kinevezett rendesigazgatónak,
Ferenczy Izabellát rendes tanárnak,
Gegus Idát
mintaóvónőnek.
Kinevezéseinket
Huszár
Károly
vallásés
.közoktatásügyi
miniszter okmányaink
alapján
felülvizsgálta
s az 1919. évi szeptember hó 17-én hozott minisztertanácsi határozat értelmében 192.393/1919. B. XIII. számú rendelettel érvényesitette s az eredeti kinevezési okmányainkat
érvényesítési· .
záradékkal ellátta.
ÁTSZERVEZÉS.
Az internátusi
növendékeknek
eddig nem volt nappali
szobájuk, nappali
szobáknak
az osztály termeket használtálc.
Az államosítás után első teendőm volt, hogy egy külön nappali
szobát rendeztern he az egyik nagy hálóteremből.
De hogya
és székei legyenek,
az
nappali szobának legalább 'asztalai
osztályokba padokat kellett beszerezni, hogy az így felszabadult asztalok és székek a nappali szeba hútorzatai lehessenek.
Az 1. és II. osztályba ma is használt
Pizinger-Iéle
padokat
szereztem be.
Tornaterem bár volt, de nem felszerelve, fel kellett tehát
szerelni a legszükségesebb tornaszerekkel.
Akiképzésben
elsősorban a gyakorlati kiképzést kellett teljesen újjászervezni, mert a többi tárgy - ha nem is mind szaktanárok által - lehetőleg a tanterv követelményei
szerint tanittattak.
A gyakorlati kiképzés azelőtt a régi képzés szerint;

97zyxwv

történt, t. i. a mintaóvónő egy-két bemutató foglalkozás után
a második osztályosokkal végeztette a foglalkozásokat
s
csak
utasításokat
adott. Az első osztályos növendékek hospitáltak
és segédkeztek.
.
Az államosítástól a mintaóvónőnek
kellett állandóan foglalkoznia növendékek előtt, hogy azok rmnden foglalkozásnemből lássanak mintafoalalkozást.
A következőkben
ál1apítottuk meg a gyakorlati
kiképzés
irányelveit:
1. Képesíteni a tanulót, hogya
gyermekek
megóvásának nemzeti és emberi szempontokból
való fontosságát
megértseés
átérezze. 2. A vallás-erkölcsi
és nemzeti nevelés
eszközeit és azok alkalmazását
magáévá tegye, hogy majdan a
gondjaira bízott ·gyeI'imekekben a jellernfejlődés
csiráit rakja
le. 3. A testnevelő, kézíigyeaitő és ízlésfejlesztő foglalkozások
által a kisdedekben a munkára
való készséget tudatosan fokozva, munkaszeretetre
neveljen. 4. Mindenben a gyermek iránt
érzett szeretet, gyöngédség és nevelői tapintat vezesse.
Az 1. osztályos növendékek, a gyakorlatot vezető tanár előre
megállapított
terve szerint, látogatásokat
tettek a gyakorló
óvodában, hogy az anvazgviijtést,
az óvodai élet megfigyelését, az egyes foglalkozások médszeres eljárásait elsajátítsák,
A mintaóvónő különböző tárgyú foglalkozásait szemlélték,
egyes fogásokat leírtak a füzetükbe és a foglalkozások vázlatát
Iejegyezték. Ezen kívül egyenként mindennap egész napot töltöttek az óvodában, hogy az óvodai életet a nap minden szakában átéljék. Gyermekmegfigyeléseket
végeztek a pedagógiai
tanár utasításai talapján, a megfigyeléseket
egy közös füzetbe
jegyezték s a tanár vezetésével megbeszélték hetenként egyszer.
Segédkeztek az ·egyes foglalkozásokban.
Ezek voltak a naposok
dolgai.
A tanteremben
tartott gyakorlati
órákon egész éven át
gyü.ttöHék az anvagot, verseket, meséket olvastak és mondottak, játékokat játszottak. Megtanulták az óvodába való versek
és mesék kiválasztását,
azoknak
esetleges
á:tformálását
és
maguk is próbálkeztak
új meséket írni. Ezeken az órákon
beszélték meg" a mintafoglelkozások
módszeres tanulságait is.
A II. osztályos növendékek folytaUák az anvaggvtijtést,
a
szakirodalmat
megismerték,
de főként az óvodai foglalkozások módszeres
el iárásait
gy,akorolták.
Hetenként 2 órán át
voltak a próbafoglalkozásokt
egy-egy órán két-két növendék
foglalkozott
az óvodában az egész osztály és a. tanári kar
előtt. A próbafoglalkozások
anvagát a mintaóvónő, a pedagógia
és esetleg a gy.akorlatot vezető tanár közösen állapították meg.
Az első félévben a kijelölt anyaara az egész osztály készült, a
második félévben névre szólt a tétel.
Apróbafoglalkozásokat
megelőzte az előkészítés. A kijelölt
tételre előre készültek a növendékek,
megmondták,
hogyanWVUT
ő
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gondolják az eljárást, hozzászólt a mintaóvónő,
a gyakorlatot
vezető és a módszertantanára
és a jelenlévő tanárok bármelyike,
s a végleges megállapítást
a .módszertan
tanára
szegezte le.
E megbeszélés alapján a növendékek
írásban
kidolgozták a
tételt, átnéz-ték a mintaóvónő, a gyakorlat és módszertan tanára
s esetleg a szak tanár .
A próbafoglalkozás
az egész osztály és a bizottság
előtt
történt s ugyanazon napon követte a bírálati
órán a bírálat.
'Először bírálta önmagát a foglalkozó, azután a kijelölt főbíráló,
majd a társai, végül a bizottság tag.fai. Az eredményt összegezte, s módszeres tanulságokat
levonta a módszertan
tanára.
A próbafoglalkozásokról
a növendékek
naplót
vezettek,
ige
megjegyzéseket és
írták a részletes tervet, vázlatot,
bírálati
külön jegyezték a levont tanulságokat
és módszeres megállapodásokat. Az előkészítésre,
foglalkozásokra
és bírálatokra
heti
2-2 óra állott rendelkezésre.
A még rendelkezésre
maradt heti 3 órát anyaggviijtésre,
szakirodalom
megismerésére,
tanmenetek
készítésére,
óvodai
ügykezelés (napló, anyakönyv
stb.) megismerésére fordították.
Lehetőleg más óvodákat is látogattak, hogy látókörük
szélesedjék. A második évben a ayermektanulménvt
már részletesebben és mélvebben végezték.
Cvakorló óvodánkban meghonosítottuk
az akkor helyesnek
elfogadott svéd tornát is. Az óvodában
eddig a testgyakorlás
állt, amelyek
nem voltak célo
bizonyos utánzó mozaásokból
tudatosak, nem fejlesztették
a ·test minden részét, nem segítették elő .a test élettanát. .T átékos formában, egy-egy mese kere.tében, könnvű gyakorlatok
felhasználásával
úgy folyt le egyegy testgyakorlati
foglalkozás,
hogy az egy teljes óratervet
ölelt fel.
Az ővónőképző-intézetnek
' nincs tantervi utasitása, hozzá'fogtunk tehát azoknak készítéséhez. A magánúton való készülés meg volt engedve, de az óvodai g'yakorlatok
anyaga nem
volt megállaprtva.
Megcsináltuk tehát a -magántanulók
részére
az óvodai gyakorlatok részletes tananyagát.
Az óvónőképzök
tantárgyainak
külön-külön
kidolgoztuk
a célját s a részletes
az óvodában
tanmenetét és módszeres eljárásait. Megállapítottuk
dal tanításának
a pedagógiai
követelményeknek
megfelelő
.módszeres .eljárását, továbbá az éneknek és hezedűlésnek taní-

a

.tását.

,

Már régen hanaoztattuk,
megfelelő helyen memorandurnban' többször kifejtettiik, hogy az óvónőképzésre
elégtelen a
két esztendő s hogy ne érjen készületlenül az elkövetkezendő
óvónőképzés
reformja, sok konferencián
foglalkoztunk
azzal.
Kidolgoztuk a reform szem pontjait, indokolását, a képzés idejét, a felvétel módozatait,
az óvónőképzés tárgyait és tantervének részletezését,
a tárgyak osztályonként
való elhelyezését
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-és Úi óratervét. Megállap itottuk a vizsgálatok .szervezetét. Mikor
:::mindezzel készen voltunk, az óvónőképzés reformját
kitűzet-tük a Tanítóképző-intézetek
Országos Egyesület.ének közgvűlési
tárgyául s mint az egyesület javaslatát
juttattuk
el a vallás-és közoktatásügyi
miniszter úr elé. Csak úgy tudtuk elérni,
"hog y rá egy pár esztendővel csakugyan elkövetkezett az óvónőképzés reformja.
Mindezeket az 1918-1921. évek alatt végeztük. Ez idő alatt
kiegésztilt a tanári testület. Míg 1918-ban egy izazzató-tanár,
-ezv rendes tanárnő
és egy mintaóvónőből
állott a testület,
együtt, 'a tanári létszám már
1921. júniusában, ,a hitoktatókkal
17 volt. Ugyanis a vallás- és közoktatásügyi minisztér, a. kolozsvári állaJmritanítónőkepző-intézet
menekiilt tanárát. dr. Geren;csér Istvánnét, 1918. december 29-én szolgálattételre az óvónőképző-intézethez
osztotta be, aki mint rendes tanár, 1925. évi
július 1-ig végzett szolgálatot, amikor is saját kérelmére végkielégftéssel elbocsáttatott. Az 1919. esztendőben került az inté.zethez Kondorossy Izabella, az eperjesi állami tanítónőképző
menekült tanára, ki azonban csak 1919. év szeptember elejéig
műkodött az ővónőképzőben,
mert a Hanolder rk.· tanítónő.képző-intézethez
nyert beosztást. Korai if.júságában, 1925-ben
-elraaadta a halál.
1919. évi április 26-án foglalta el rendes tanári székét- dr.
Kenyeres Elemér, aki nemcsak az óvónőképző-intézetnek
volt
.kimagasló 'tanára, hanem a magyar
pedagógiában
is, mint
'gyermekpszicholó,gus a legelsők közé kiizdötte magát. Úttörő
'munkása volt az "Ú.r nevelés" ügyének s tudományos munkásA budapesti
sáaa csakhamar ismertté tette nevét a külföldön.
tudománvesvetem
is honorálta értékes tudományos munkásságát azzal, hogy 1930. évben a gyermektanulmányok
magánI
tanárává avatta.
Mint tanár, arra törekedett, hogy növendékeiben az egyéniséget fejlessze s igyekezett
tanulóinak
szellemi képességeit
'kiismerni, hogy azt a legmagasabb fokra fokozza. A tudás fejlesztésével párhuzamosan
az erkölcsi jellern kialakítása volt a
főcélja. Mindenben a lényegre fektette a fősúlyt, üldöz'Íe a
frázisokat s ezektől. igyekezett távol. tartani a növendékeket.
'lanulói
az együttérző,
melegszívű, megértő,
de mindenkor
szigorú és igazságos tanárukat rajongva szerették.
előtt rövid ideig a vallás- és közoktatásTanári működése
'ügyi minisztériumban
dolgozott, ahováWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 V 2 évi
háborús szolgálata után került. Tanári műkődése mellett 10 éven át volt a
Kisdednevelők
Országos Egyesületének
titkára és a Kisdednevelés szaklap szerkesztője, Szerkesztésében a Kisdednevelés a
'magyar pedagógiai világ legmagasabb köreinek szemében is
igen komoly és számottevő szaklap lett. A Kisdednevelés e 10
. - é v alatt a magyar
neveléstudománynak
sok hiányát
pótolta.
9*
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Neki kőszönhetjiik
Herbarr első magyar Iord.ítását, 'Comeniu,Anyaiskoláját,
Pestalozzi leveleit a kisdednevelésről, A Kisded-nevelésben közölte Frőbel néhány munkáját, Montessori Mttriac
módszérét
és Devéy amerikai pedagógus neveléstanát. Ezekw.
csak nagyobb és hézagpótló munkái voltak.
És ennek a nagyértékű,
munkás embernek. férfikorának.
legszebb idejében, 42 éves korában, a halál kiütötte a tollat a
kezéből. A siófoki pályaudvaron,
1953. évi augusztus hó 25-én,.
egy p'illanat alatt bekövetkezett
tragikus halála nagy gyászba:
borította az óvónőképző-intézet tanári karát, a magyar kisdednevelőket és az, egész magyar pedagógiai világot.
~ Amennyire ,tiszteHük és becsültük benne a tudóst, az úttörő pedagógust, annyira szerettiik őt, mint embert. Kenyeresa maga egyenes lelkével u.tálta a naavképűséget,
értékelt min-o
dent, amiben valami érték volt. Fővonása volt a megbizhatóság;
amit magára vállalt, azt híven, becsületesen és jól .elvégezte.
.Az egyenes nviltság, őszinteség sugárzott a szeméből, kétszínű->
ség, vagy hátsó gondolat sohasem vezette cselekedeteiben: Bátor
igazmondásával
az, igazságot érdek nélkül hirdette.
Aki őt -ismerte, az csak szeretette] gondol reá.
1919. év szeptemberében
került az intézethez vitéz Rozsnokv : Antal rendes tanár, ki' 1937. januárjáig
működött
az'
teljesit szelgálatot.
intézetnél s azóta a belügvminisztériumban
Vele egyidőben osztatott he ideiglenes szclgálattételre
Orbán.
András, az oláh megszállás tuiatt menekült nyíregyházai tanítóképző-intézeti tanár, de 1920. év május lO-én, a megszállás után",
Nyíregyházán
újból elfoglalta régi helyét.
'
, Doby Ida is ez időben lett az intézet rendes tanára, 11 éVI
műkődése
utána
Damjanich-utcai
tanítőnőképző-intézethez.
helyeztetett' át.
'
Az 1919. év október havában
hárommal
szaporodott
az,
óvónőképző-intézet
tantestiilete.
Teszár Irén, a kolozsvári álL
tanítónőképző ~eneküI.t rendes tanára a rajz, kézimunka
és
alakimunka 'tantárgvainak
lett tanára 1923. november hó 24-én
bekövetkezett
korai haláláig. Tóth Gizella Fülekről
menekűlt
óvónő és Takács Irén Erdélyből menekült óvónő, agyakorló'
óvodákhoz nyertek beosztást. Tóth Gizella 1920 május havában
férjhez nnent s áthelyeztette
magát a rákoskeresz-túri
államí
óvodához, Takács Irén pedig egyszerűen eltünt. Ugyanis 1920.év februárjában
minden 'értesítés nélkül elitávozott az intézetnőI s többé nem jelen'tkezett, sem magáról semmi hírt, vagy'
férjhez
életjelt nem adott. Állítólag Bécsben egy katonatiszthez
ment.
,
.
. Az ,1920. évben 'jött dr, Bató László zenetanár az intézethez
s műkődik meg máig is minden megszakítás nélkül. .
Gegus Ida mintaóvónőta
vallás- és közoktatásűgvi
minisz-·
ter 1920. év november I-től a budanesti kir. tanfeltigvelőséghezr
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-osztotta be szolgálattételre,
a budapesti községi óvodák felügyeletére. Itt töltütte be 40 évi szolgálatát s 1931. július í-vel
.nvugalomba vonult. Távoztával a gvakorló óvoda nem maradt
-vezető nélkül, mer.t 1920 november
I-én lépett szolaálatba
aki 1936 jújius
.Legánvi Ilona, nnenekiilt eperjesi mintaóvónő,
.1-én történt nvuaalomba
vonulásáig volt a képzőnek ' minta-óvónője. Még mai nap is szolgálatot teljesítő mintaóvónő
.társa
'Gyöngyössy Erzsébet, ki Zilahról menekülve, 19.20-ban került
.a budapesti gvakorló óvodához. .
Ezekkel a kedves munkatársaimmal
végeztük az átszerve.zés első munkáit, a legnehezebb és legnyomorúságosabb
időben,
egy elveszett világháború, két forradalom
és az ország meg·csonkítása után.
A kommunizmust
eléi szerencsésen éltük át, Kommunista
·sem a testületben, sem az alkalmazottak
között nem volt. Az
volt, aki azonban egyintézet feje egy betűszedő-nyomdász
-általában nem alkalmatlankedott
az egész vörös Uralom alatt.
-Csak egyetlen egyszer láttuk, amikor az intézet leltárait átvette, kijelentette,
hogy e pillanattól az óvónőképző-intézei
a
ianácsköztársaság
tulajdona. Ugyanekkor bizonvíto'tta a peda..;gógiához való hozzáértését is, mert a leányokhoz intézett zűr.zavaros· beszéde között többször emlegette Pestalozzit, természetesen magyarosan
"Pesta-Iózi"-nak
ejtve ki a jeles pedagógus
/ nevét. Ennek a főnökömnek a 'nevét bizony én nem tudom,az
-:igazat megvallva, nem tudtam akkor sem, arra sem emlékezem,
hogy mi is volt a vörös uralom által ráruházott
hivatali címe
és állása s mivel akkor a hivatalos eliárások óvatosan. minden
~írás nélkül történtek, nehogy kiderüljön, hogy a főnökök esetcleg írni-olvasni Sem tudnak, írásbeli adataim
sincsenek, így
Pedig én
csak az emlékezetből
szedegetern az .emlékképeket.
'erre a szelíd és csendes bolsevikire nem rossz szívvel emlé'kezem, hiszen 'tulajdonképen
neki köszőnhetjiik,
hogy az inté-zetben, sem az internátusi életben, sem a tanulmányi
rendben
· nagy változások nem voltak. Az egész proletárdiktatúra
alatt
'lanítoHunk
úgy, ahogy azelőtt, a tananyagot
feldolzoztuk, a
növendékeket
osztályoztuk, ahittan
tanítását is csak május hó
végén szíintettük' meg. az évvégi vizsgálatok és képeaítő anyaga
'Ielölelte az egész békebeli anyaget.
Mikor a kommunizmus
'bukása
után az intézetek
munkásságát
megvizsgáltatta
a _
unűködése
és
Jllinisztérium,' nálunk nemcsak a tanszemélyzet
viselkedése szempontjából
nem volt semmi kifogásolni
való,
.hanem az elvégzett tananyagot, illetőleg a vizsgálatoka-t is jóvá.hagvták és a növendékeknek
újból nem kellett vizsgálatot ten.niök, csak a hittan érvényesítő képesítőjére
rendeltük
vissza
.őket, Csak a hittan érvényesítő
képesítő
után kapták
meg
-oklevelüket, amikben azok a jegyek .szerepeltek, amelyeket az
:1919. júniusi vizsgálaton kaptak.
.
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A tanári és intézeti személvzetben
sem volt változás a,
proletár diktatúra
alatt egész 1919. júliusig, amikor Cegus Idát
teljes illetménnyel
szolgálaton
kívüli viszonyba
helyezték so
helyére egy Barnáné nevű székesfővárosi
óvónőt tettek. Nevezettnek az alatt a 2-3 hét alatt nem volt ideje semmiféle felfordulást okozni, mert augusztusban
már megbukott a vonösuralom. Az ellene [efolvtatott székesfővárosi
fegvelmi vizsgálat
alatt hallottam, hogy Barnánénak
nagy ·tervei .voltak az intézet
átalakítására,
amelyeket
a szeptember
hóban átveendő igaz":·
gatói székéből akart megvalósitani.
Az átvétel ide __
jén az intézetnek csak gázvilágítása
volt, ll.
magyar szénből fejlesztett aáznak pedig az egészségre is káros,
hatású, szörnyű szaga volt. Legelső teendőm tehát az volt, hogy'
a gázvilágítás helyeti az elektromos világítás bevezetését kérelmezzem a minisztériumtól.
Az engedély unegszerzése után megtörtént
a villamos világítás
bevezetése,
természetesen
hadianyagból készült külső vezetékekkel. A papíranvaggal
szigetelt
'huzalok miatt 'sok rövidzárlatot
és kalamitást éltünk át hosszú
éveken keresztül addig, mía annyit tUdtam megtaloaritani, hogy
falba tétettem a rézhuzalokból
álló villannos vezetékeket.
A tetőzet is nagyon rossz állapotban volt, beázások napi-o
renden fordultak elő, egy éjjel nagy esőzés alatt arra ébredtek
a növendékek, hogy térdig érő víz borítja a padlót. Hiába bizo-·
nvítgattam,
hogy az"" egész tetőzetet útjaI kellene kicserélni,.
kérésem fedezet hiánya miatt meghallga'ttatásra
nein talált és
így csak a hibák javítgatás ával, tódozás-fódozásgatással
tudtuk
az épületet jókarban
tartani. Ugyanígy
voltunk a vízvezeték
öreg csőveivel is, a tetőbeázások
mellett küzdenünk
kellett a.
gyakori csőrepedésekkel,
de az átoxidálódott
csövek kicserélésére sem' volt fedezet Amiként a belső berendezés, akként' az.
egész épület sem felelt meg a kor igényeinek. Egy-két emelet.
ráépítése nnellett, a kor igénveinek
megfelelő átalakításokkal
és új belső berendezéssel
szerettem volna az intézetet
olyan
nívóra emelni, amely a m. kir. államhoz is méltó lett volna s
amilyent a nagy közönség is elvárt az ország szfvében lévő elsőóvónőképző-intézettől.
Ebbeli törekvésem is meddő maradt, az.
ország pénzügyi viszonyai nem engedték meg a nagyobb befektetést, íg;y kisebb-nagvobb
megtakarításokból
igyekeetem javítgatni a hiányokat
úgy, ahogy lehetett.
Utódaina közül valaki
bizonyára lesz olyan' szerencsés, hógy ezek, az én álommá vált
valősázaá
válnak Saz ország első és jelenleg'
tervezzetéseim,
\lgyetlen állami óvónőképző- intézete olyan lesz, mint amilyet
100 éves multja és munkássága
megérdemel.
. A régi épület folyosói szűkek és sötétek, de az épület belső- ,
helyiségei,
különösen . a Rózsák-terére
nézők, szép tágasak, ..
naposak, világosak, jól szellőztethetők,
Az épületben van el--
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helyezve az intézet, a vele kapcsolatos internátus és árvaház és
a gyakorló óvoda. Sem az intézet, sem az internátus berendezése; illetőleg felszerelése nem mondható mintaszerűnek,
csak a
legszükségesebb öreg, kopott butorokból és eszközökből áll.
Szertára az intézetnek
csak egy szoba, amely 'természetszerűleg tömve. Állattani, ásványtani, fizikai szerek és szemléltető eszközök az osztály termekben, egy-egy nagy - a feloszlott
Tanszermúzeumból
kapott üvegszekrényben
vannak
elhelyezve.
Kőnvvtárhelviséz
sincs, a tanári kőnvvtár ésaz
ifTúsági
könyvtár részben a tanári szobában, részben a Iolvósókon lévő
szekrényekben
van összezsúfolva.
A kőnvvtárak
is hiányosak,
measziintetní
de évtizedes hiányokat
nagyon
nehéz hirtelen
kellő fedezet nélkül s így a könytárakat
is, a szertárakat is
évenként csak a megtakarításokból
tudtam lassan-lassan pótolgatni. Könnyű most bárkinek
megállapítani,
hogy az intézet
épülete, felszerelése nem felel meg a kővetelménveknek,
és a
százéves multnak, de az vagy nem tu dia, vagy nem akarja
tudni, hogy egy teljesen elszegényedett
egyesülettől vettem át
az intézet vezetését. nagyon Ieromlott állapotban s vettemát
a
teljesen lerongyolódott
gazdasági viszonyok kőzőtt, amikor :a
.
hiányok pótlására nem volt semmi fedezet.
Kertje az intézetnek nincs, udvara szép, tágas, fáktói ár. nyékolt, akisgyermekeknek
és a növendékeknek
kellemes
játszótere és tartózkodási helye. Az udvar hepe-hupás felületű,
szénsalakkal
feltöltögetett, esők után pocsolyás, száraz időben
piszkos, fekete poros volt, úgy hogy egy-egy tomaőra után a
növendékek
fehér tornablúza
olyan volt, mintha kéményből
bújták volna elő. Ezt az egészségtelen állapotot is sikerült meg. szűntetnem,
mikor a keltségvetési
megtakarításból
az egész
udvart vízszintesen feltöltettem és kétszer rostált, aranysárga
mészkőmurvával
beterittettem.
_
Az internátus legnagyobb befogadó képessége legfeljebb 55
volt, ezért 45-50 között mozgott a bentlakók száma. A növendékek, mint nagy családban, egymással barátságban,
szerétetben éltek, klikkek alakítása
szigorúan tilos volt. A nevelők
igazi anyai szeretettel, gondoskodással,
figyelemmel,
de megfelelő szigorral nevelték őket. Az internátusi bentlakóknak
csak
oda volt szabad kimenniök,ahová
a szülők, év elején, írásban,
megengedték
és bejelentették
s úgy a kivitelnél, mint a hazajövetelnél megfelelő kísérőt kőveteltiink. A növendéknek egyedül kimenni nem volt szabad. Fiatal emberek, sem unokafivér.
sem semmiféle más CÍm alatt az internátusba
be nem léphettek
és kísérők nem lehettek.
Az internátusi
élet rend.jéta
vallás- és közoktatásügyi
miniszter által jóváhaavott
szabályzat állapította meg: reggel 6
órakor felkelés, 6-tóI háromnegyed hétig mosakodás stb. %7-től
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%8-ig 'tanulás, azután reggelizés. 8-2-ig előadás, 2 órakor ebéd.
Ebéd után 4 óráig' szabadfoglalkozás.
séta, játszás az udvaron
stb. 4-6-ig' tanulás, 6-?-ig
hegediilés (a gyakorlásra minden
osztálynak külön-külön
terem áll ott rendelkezésre). ? órakor
vacsora, félnyolctól
8-ig szabadfoglalkozás,
8-9-ig
· tanulás,
fésülködés,
mosakodás
stb.
9-től 1/210-ig ruha-, cipőtisz'títás,
Féltíz órakor lefekvés.
A köztartás asztalánál étkeztek a bentlakó növendékek, az
árvák, a kőztartásvezető.,
és nevelőtanárok
és körülbelül
9
főnyi személyzet. Hús, péntek kivételével, minden nap jutott a
kőztartás
asztalára, hetenként négyszer a vacsorai főzelékhez
is, más alkalmakkor tojás pótolta a húst. Tízóraira 2 dl. pasztőrizált teje,tés egy dh. péksii'teményt kaptak.
Az ételek elkészítésénél nagy gond fordíttatott
az ízletes elkészítésre,
a
tápláló értékre és változatesságra.
Minden hónapban súlvraéréseket végeztek, amelynek görbéje januárig emelkedő tendenciát
mutatott, januártól
március ig kissé ingadozott, s márciustól
esett. Az évvége felé való tanulás, különös en a képesítőre való
készülés nagyon éreztette a súlyveszteséget. A koztartást vitéz
Rozsnoky Antal tanár vezette nagy szerétettel és hozzáértéssel.
Leközlöm itt az 1932/33. év súlygorbéjét,
arnelv csekély
külÜnbsegekkel évenként ugyanilyen
képet mutatott,
1932/33. tanévi

súlygörbe.

,'6
Apr:

%

~
c-<
M~j.

Az intézetnek alapítvánvai nem voltak, így a növendékeket kifogástalan magaviseletiik, vagy az önképzőkörben kifej-WVUTS
csak abból a kis összegből jutalmazhattuk,
t e t t buzgalmukért
amit a minisztérium
a költségvetésben
e célra engedélyezett.
Az Ifjúsági Segítő Egyesület a befizetett tagdíjakból a rászorultakat .segélyezte. Ez a segély rendszerint ruha, cipő stb. beszerzésére szolgált s a, segélyezettnek be is kellett mutatnia és igazolnia annak a beszerzését, amire a segélyt kapta.
Az "emeletrevezető
lépcső lesüllyedt, ezért még 1918-ban
meg kellett erősíttetni, nehogy valami nagyobb katasztróf'ális
baleset történjék.
.
Az 1918j19. évben volt a nagy spanyol járvány, a fiatalok
között pusztí-tva leginkább. Budapest összes iskolái zárva voltak október 2-től november
I-ig. November 30-ig tanítottunk,
.
de ekkor az Ú. n. járványbizottság
rendeletére újból bezácattak
í
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-az összes iskolák 1919. január 6-ig. A járvány megszünte után
.sem tudtunk akadálytalanul
tanítani, mert a szénhiánv miatt
február 20~i,gkellett szüneteltetni az előadásokat. Február 20-tóI
indult meg a tanítás s folyt zavartalanul
június végéig. 1919.
<évi március 15-én, a multakhoz
hasonlóan, nemzeti ünnepet
műsorral, s vártuk, hogy lesz-e valami
tartottunk
hazafias
következménye?
Nem volt.
Az 1919/20. iskolai évet Veni Sancte-vel szeptember 2-án
.nyitottuk meg. A felszabadult lelkek mélv áhítatával
kértük
Isten segítségét a munkánkhoz.
A ,tanítási idő ez évben is
-csonka vojt, A nagy szénhiánv miatt a vallás- és közoktatásügyi
.miniszter 196.325/1919. sz. rendeletére, november 21-től hetenként csak egy-egy napon rtartottunk előadást, s február 3-tóI
március I-ig a spanyolnátha
járvány
miatt általános szűnet
volt, így csak március I-én kezdődtek meg a zavartalan 'tanítási
-napok.
1920. év szeptember 19-én szomorú szívvel kísértük
el
elhalálozott Késmárkv Árpád zenetanár társun-utolsó útjára
kat, aki 25 éven á:t volt óraadó tanára az intézetnek. A zene és
.énekórák ellátásával a vallás- és közoktatásügvi
miniszter dr.
Bató László zenetanárt bízta meg.
,
Sok akadályt kellett még mindíg legyőznünk az internátusi
-élelmezésnél a hiányok miatt. Tejet például egyáltalában nem
lehetett beszerezni, még orvosi bizonyítvánvra
sem tudtunk
Kapni, s hiányát az árváknál és a növendékeknél kondenzált.
iejből készült kakaóval és tejberizszsel pótoltuk.
amely
1920. év október ő-án alakult meg az önképzőkőr,
'később gr. Brunszvik Terézia onképzőkor cím alatt folytatta s
ma is folytatja működését.
Hét hosszú esztendő után az 1921/22. iskolai évben jutottunk el végre odáig, hogy az évet nem csonkította meg sem a
már szinte megszokottá vált szénsziinet, sem a járvány vakáció,
:sem semmiféle - a háborús időkkel járó, előre nem látható -zavaró kőrülménv.
Az 1921. szeptember hó I-én istentisztelettel
-és ünnepélyesen megnyitott évet 1922. június hó 26-án azzal a
jól eső érzéssel zárhattuk be, hogy az elméleti tanulmányokat
.átadó tanítói murikánkat, hazafias és vallásos érzelmeket, az
-eavmás és a kisgyermekek iránt érzett szeretetet ápoló és fejlesztő nevelői munkánkat
becsületes teljesítménnvel
végeztük.
Ebben az évben alakult meg az .ifjúsági
vöröskereszt egye-siilet is, amelynek egyik nyilvános ünnepélvén üdvözölhettük a
1!'y~rmekbarát amerikai Pedlov kapitányt.
Az 1921. év utolsó hóriapja nagy csapást mért az egész
taní'tóképzésre
és intézetiinkre Farkas Sándor kiváló főigazgatónk halálával. Farkas Sándort sokféle tudása, könnyed Iilozofiája, nagyszerű életkedve és kiváló humora tették népszerűvé.
kőzőtt.
Az okosság volt
kedveHté és megbecsültté kartársai
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pályafutásári
a vezérlő 'csillaga, egyetemes tudása, irányító és
seg-ítő jó szíve olyan emléket hagyott mag-a után, amelyet megérdemelt méltánvlás sal és elismeréssel fogunk életünk
vég-éigemlegetni. Temetésén az egész tantestület és az ifjúság minden
tagja részt vett.
Meagyászoltuk
utolsó koronás királyunknak
is. ez évben
történt tragikus elhúnytát.
1923. évi május utolsó napján Keresz'tessy Sámuel, refor-·
mátus hitoktató, zuglói református lelkész tiszteletére egy csalá-o
dias ünnepet ültünk abból az alkalomból, hogy az intézetben
való műkődése a negyedszázadot meghaladta,
Ez évben tiintette ki a kormányzó úr őfőméltósága
Demjanovich Emil intézeti orvos és egészségian tanárát az eg-észségügyi főtanácsosi címmel, Kemény Lajos ágostai hitv. evangélikus hitoktatót pedig a budapesti fasori ágo ev. egyházközségválasztotta meg rendes lelkipásztorának
1923. december,WVUTSRQPO
2 1 -é n .
Csapás is sújtotta ez iskolai évben az intézetet. Novemher
24-én a fiatal és életvider Teszár Irén, a rajz és .kézimunka
tanára, kőzépfűltő gennyesedése miatti operációt nem bírta ki
s váratlanul
meghalt. Ugyancsak
ilyen .váratlan
halála volt
Bognár Gyula rk. hitoktatónak
is, aki a .karácsonyi
sziinet
alka1mából még egészség-esen búcsúzott el s január ő-án már
elkísérttik utolsó földi útjára, Kemény Lajos utóda Lamnek
Vilmos, Bognár Gyuláé pedig Ferenczy Géza, jelenleg Ferenc':'
,városi plébános lett, Teszár Irén tanszékére a vallás-iés közoktatásügyi
miniszter
vitéz
Komárnoky
Gyula
rajztanárt
nevezte ki.
1924. évi május 5-én az intézetet meglátogatta
Petr y Pá]
és Schwöder Ervin államtitkár
és Dulovits Árpád min. tanácsos. Petry Pál államtitkár nejével eg-yüH résztvett egy intézeti
előadáson is, kíséretében volt Miss Katt, az amerikai
vöröskereszt mag-yarország-i megbízottja.
Egy műsoros farsangi est 'tiszta jövedelméből csináltattuk a
díszterem máig is használt
színpadszerű
mag-as dobogóját és,
vettük a színpadi függönyt. Március 26-án, Pósa Lajosról, halálának 10 éves évforduló.iaalkalmából
úgy a képzőben. mint a
gyakorló óvodában megemlékeztünk
s Mühlbeck Károly festőművésszel mezrajzoltattuk
Pósa Lajos arcképét. Az ünnepen
ott volt Pósa Lajos özvegye is.
Az év utolsó havában, december hóbanavaHa
fel a Pázmánv Péter tudományegyetem
Kenyeres Elemér rendes tanárt
filozófiai doktornak
s a Magyar Pedagógiai Társaság megválasztotta rendes tagjának a pedag-ógiai irodalom terén kifejtett munkásságáért. Az iskolai év folyamán látogatta meg az
intézetet Mister Waddington, az Ifjúsági
Vöröskereszt Eg-ylet
nemzetközi elnöke, vitéz Simon Elemér főispán, a magyar If'j •.
Vöröskereszt Egylet elnöke.
1

1 •
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1925. évi július hó 1-én Ferenczy
Izabella' ,tanárnőt a
miniszter nyugdíjaz'ta,
ugyancsak akkor vált meg az intéz ettől
saját kérelmére, végkielégítéssei
dr. Gerencsér Istvánné,
akit
azonban a miniszter
tekintettel
férjének,
dr. GerencsérIstván, tanítóképző-intézeti
igazgatónak
tragikus hirtelenséggel
bekövetkezett halálára 1926 Januártól
1932 szeptemberig
helyettes tanári minőséaben ismét alkalmazott.
1926. évi június 20-án ava'tta vitézzé a Kormányzó úr vitéz.
Komár.!loky Gyula festőművész, rajztanár .
-A vallás- és közoktatésiigvi
miniszter megengedte, hogya
Vöröskereszt Egylet két hetes játékdélutáni
tanfolvamo't rendezhetett intézetünkben
azoknak az úrinőknek, akik vállalkoztak a fővárosi játszótereken
játszó gyermekek felügyeletére
és.
irányítására.
Az úrhölgyeknek
ez az önkéntes vállakozás a volt
a megindítója annak az akciónak, amelyet aszékesfőváros
népművelése később kifejlesztett
annyira, hogy ma már a főváros
tereinek legnagyobb részén ilyen játékokat rendező és irányító
nőket láthatunk.
Az 19261.27. évben egy négy hetes játéktanfolyam megtartására
kapott engedélyt. a Magyar
Vöröskereszt
Egylet.
Erre az iskolai évre nyerte meg a Konmánvzó Úr öfőméltóságától dr. Kenyeres Elemér tanár a genfi tanulmányi
ösztöndíját, amely lehetővé 'tette, hogy az egész évet Genfben tölt_o
hétte tanulmányai
kiegészítése céljából.
1927. évi június hó 4-tőljúnius
19-ig Budapesten rendezett
tankönyvés tanügvikiállításon
az intézet gazdag anyaggal'
szerepelt, ra.iz,· kisdedkézimunka,
nőikézimunka
sorozattal,
grafikonokkal, rajz- és kézimunka füzetekkel, elméleti tárgyak
dolgozataivalés
szakkönyvekkel.
A kiállítás
anyagát
vitéz.
Komárnoky Gyula 'tanár rendezte ízlésesen és oly tanulságosan;
hogy abból it szeralélők megismerhették
az intézet munkásságát.
A régi rajztanítást
szemléltető
minta-rajzavüjteménvben.
látható vol't, mint történelmi
emlék,' a ponthálózatos
és geometrikus szerkezetű rajztanítás.
Az újabb irányú rajztanítás.
osztályonként való tanmenetét és anyaaát a növendékek rajzai
mutatták. Itt voltak szemlélhetők az óvónőképző-intézet
rajztanításának külön, egyéni jellemző rajzai is. A gyakorlóóvoda:
gyermekeinek rajzai egészítették ki e csoportot.
A kisdedl<ézimunka(alaki) munkanemek
módszeres
feldolgozású
csoportjában
is a növendékek eredeti munkái képezlék a kiállítás anyagát. Tanmenet szerinti feldolgozása volt az.
óvodai paniros-anyagnak,
a .papírvágás
és ragasztás,
papír-o
fűzés, szépségfigurák,
karácsonyfadiszek
és papírhajtogatások.
Ezek az óvodában gyakorolható
munkanemek,
mert a gyerme- kek kőnnven meg tudták csinálni. .
"
A harmadik csoport karton munkái inkább szemléltetőeszkőzőknek
használható
készítményeket
tartalmazta.
Egyes:
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.bútordarabok,
egész szebaberendezések.
kaleidoszkónok.
periszkópok, színkorongok és színskálák,
Moutessori-félefe,jlesztő
-eszkőzok stb.
,
A raffia munkák bemutattálc
az alapfonási módokat, háziiparszerű kisebb tárg'yakat,játékokat
stb.
,
Táblákon. fel voltak tüntetve a cirok óvodai anyagának
.Ieldolgozása és cirokból készí'tett jelenetek.
'
Famunkákból
mozaatható alakok, gvermekjátékok,
majd
'ronz ybó] és más textilanyagokból
készített bábuk. kitömött
.állatok, magyar népviseletet
ábrázoló babák és bábszinházi
.alakok sorakoztak fel tarka-színes csoportokban.
,
Fokozatos Fejlődés szerint voltak osszeállftva a tanmenet.szerű agyagmunkák.
~
A nőikézimunka
kiállítás
tárgyai voltak a növendékek
-által 'készített masryarr-uhák, díszítésül használható kézimunkák
.és női Iehémeműek.
A sikeres kiállítás ért az intézet dicsérő és elismerő okleve-let kapott az Országos Pedagógiai és Tankönyvkiállítás
Ren-dező Bizottságától.
A

NÉGYÉVES

ó V ó N ő K É P Z É S . zyxwvutsrqponmlkjihgfe

Amint már említettem, régen éreztük és hirdettük, hogy az
nem elegendő a két év. A növendékek 1.4 éves
:korukban vétettek fel és 1.6 éves kerban már be is végezték
'tanulmányaikat.
Kétségtelen, hogya 14-16 éves kor nem alkalmas még' arra, hogy mélvrehatóbh
szellemi munkát fejtsen ki
:5 hogy benne a nevelői tudatosság
kifejlődhessék. Egy 16 éves
leány önálló kisdednevelő
feladatok végzésére nem alkalmas,
.minthozv nincs is olyan más pálya, ahol 1.6éves korhan valaki
.őnállóan vezetne egy ügyet. Az óvónőnek a kisdedóvás mun-káján kívül társadalmi munkát is kell végeznie, részt kell venni
-a kőzséz' szellemi és erkölcsi életének gondozásában, különös en
.az eaészséaiiav és zvermekvédelemből
kell kivennie a részét.
Mindezekre egy 1.6 éves leány képtelen. Ezeket az indokokat
<többször hanaoztattuk
és javasoltuk a négy évig 'tartó képzést.
Javaslatainkat
a Kisdednevelők
Országos Egyesülete
is, a
'Tanítóképző
Tanárok Egyesülete is magáévá tette s reform-tervezetünket még 1.923-ban a vallás- és közoktatásiigyi minisz'ier elé juttatta.
Dr. gróf Klebelsberz
Kunó közoktatásiigvi
miniszter is
tarthatat"azonnal látta, hogy az óvónőképzés régi Formájában
'lan s kiadta a 78.066/1926. számú rendeletét, mellyel az óvónő'képzést két évről nézvre emelte.
,
,
Akorszakot
alkotó rendelet átmenetileg úgy intézkedett,
~wgy az 1925/26. évben, felvett növendékek,
akik az 1.926/27.
-óvónőképzésre
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iskolai évben megjelent rendelet idejében második osztályosok:
voltak, az iskolai év végén képesítővizsgálatot
tehettek az elméleti tárzvakból, de kőtelesek voltak még egy évig - mint rendes
tanulők -. tanulmányaikat
folytatni .s gyakorlati
kiképzésük
mélyítése és szélesebb alapokra való fektetése céljából, 8 hónapon át külső, fővárosi óvodákban .gyakorlati
foglalkozásokat
végezni és két hónapon át, a miniszter által kijelölt egészségügyi intézményekben
elmélyít eni azokat a tudásukat. amely-lyel a közegészségiigvet
és a csecsemőápolás
ügyét hivatva.
lesznek előmozdítani.
A harmadik év befejeztével a gyakorlatból kellett képesítő-:
vizsgálatot tenniök s csak, ennek sikere esetéri kapták kézhez
kisdedóvónői oklevelüket.
Az 1926/27. évre felvett első osztályos növendékek azonban:
- bár ezek is a két éves óvónőképző-intézetbe
vétettek fel négy éves képzésre köteleztettek.
Az 1. osztályban
1927. évi
februárjáben
lépett életbe a négy éves képzés' új tanterve, míg
a II. osztály a régi tanterv szerint végezte az 'elméleti tanulmányait s a képesftő vizsgála'tát.
A vallás- és kőzoktatásüzvi
miniszter 1924. évi február hó23-án kelt 155520/1923. számú rendeletével a magánvizsgálatokat úgy az' óvónőképző.
mint a' tanítónőképző-intézetben
időrendeletével
pedig
legesen beszűrrtette, a 67,356/1926. számú
végleg megsztintette, de akik erre előbb bármi címen jogot
szereztek, magánvizsgálatuk
meaengedtetett.
Az ilyen magántanulők harmadik, illetőlea negyedik évére a rendelet átmenetileg akként intézkedett,
hogyha az illető növendékek
nem az:
óvónőképzők székhelyén laktak, a vallás- és közoktatásiigyi
miniszter engedélye alapján sajátlakóhelyükön
működő állami;
vagy közsézi óvodákban végezhettéka
8 hónapi óvodai gvakorlatukat, de a két havi egészségügyi gyakorlatot
minden körül-·
ménvek között
az' óvónőképző-intézet
székhelvén. a rendestanulókkal együN voltak kötelesek végezni.
'
1927. évi október 8~án búcsúz tunk Keresztessv
Sámuel
zuglói reform. lelkésztől, irrtézetiitiknek 31 teljes es~tendőn áto
volf református hitoktatójátől.
Nagyon megbecsülendő már az:
is, hogy ha valaki 31 évet t8ltött egy pályán, de Budapesten.
minden megszakítás nélkül, 31 éven át tanítani a hittant egy~
intézetnél. azt hiszem, hogy ez ritka eset, amelyre büszke lehet
az intézet, de büszke lehet a 'tanári testület is.
A református hitélet nevelését és tanítását Takáts Károly..
ref. vallastan szakfelügyelő vette át, aki 19.35.július í-ig műkö-dött az intézetben.
1927. évi szeptemberében
73.867/1927. sz. rendeletével he-'
Iyezte az intézethez .a miniszter Nagy Samunét,az
ének észene tanítására. Igy két zenetanár mellett (dr. Bató László és
N agyné) könnyen meg lehetett valósítani az ének és zene cso-
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portos tanítását. Nagy Samuné nemcsak pontos, szorgalmas és
eredményes munkásságával,
hanem kedves, szeretetrernéltó mo-dorával csakhamar
megszerezte a tanártársai
és növendékei
.szeretetét és becsülését és zavartalanul
élvezi azt a mai nap is.
1927. novemberében tartotta székfoglalóját a Magyar Pedagógiai Társaságban dr. Kenyeres Elemér "Az új iskola és peda.gógiája" című előadásával.
Ez iskolai évben szerezték be a tanulóink a 7lámpásos rádió-,
juloat e,gy műsoros farsangi nyilvános előadásuk tiszta jövedelméből, amikor is elő adták Kosáryné Réz Lola írónőnek erre
.az alkalomra írt három felvonásos fínom és szellemes színművét A másik nyilvános fellépésük
1928. április 14-én volt a
Tanítóképző-intézeti
Tanárok Országos Egyesületének hangver.senvén a budai Vigadóban. Két számban szerepeltek.
Az 1928. évjúnius
havában
volt 100 éves évfordulója
'Brunszvik Teréz által alapított
magyar
kisdedóvásnak
és az
angyalkertje
megnyitásának.
A 'centenárium
alkalmából
ren-dezett ünnepségek
előkésziileteiből a tanári kar is kivette 'a
maga részét. A Kisdednevelők
Országos Egvestiletével együtt
ünnepelte az intézet a' százéves évfordulót. Július 1-én, a Pestvármegyeháza
kőzgyűlési
termében
megtartott
ünnepi kőzgyűlésről több százan jöttek át az intézet falai közé, hogy
az itt rendezett Brunszvik
hódolatban
és a 100 éves magyar
kisded óvás kiállításában
zvonvorköd jenek. Az ünnepélven
a
minisztert gróf Kun István miniszteri
vallás- és közoktatásügyi
-osztálv tanácsos képviselte.
Mezkoszot-úztuk
Brunszvik
Teréz
.szobrát, Gedeon J erne kisdedóvónő elmondta ez ,alkalomra írott
-ódáját, majd a kis óvodások hódolata következett a márvány
.szobor előtt. Végh József, mint a Kisdednevelők Országos Egyesületének iigvv. alelnöke megnyitotta az intézet termeiben ren-dezett kisdedóvási kiállítást. A kiállítás szervezői és rendezői
-őzv, Székely Gáborné
nvug. szegedi óvónő és Gyöngyössy
Erzsébet mintaóvónő voltak. A kiállításon
látható táblázatoknak, rajzoknak
stb, vitéz Komárnokv Gyula rajztanár
volt a
.szerzője s ugyancsak ő díszítette a növendékek
segítségével a
'termeket,
amelyekben látható volt a kisdedóvás és az óvónőképzés mult ja és jelene.
•
A Kisdednevelők Országos Egyesülete a kiállítás sal a magyar kisdedóvás 100 éves fejlődését
igyekezett
bemutatni. A
kiállítás négy termet tőltdtt meg. A nagy, díszteremben
állt
szemben a mult a jelenne]," Az első' kisdedóvodák az iskola előkészítői voltak, sok esetben tanító volt a kisdedóvó, nem csoda,
hogy az óvodákban tanítottak.
Ami felszerelést össze lehetett
szedni a régmultból, az mind e teremben volt látható. Itt volt
.a Bezerédy Amália Flori könyve, Lukács P. és Gáspár J. versei,
a Calve-Féle angol szemleltető képek az ipar és kereskedelem
köréből.
Láttuk a későbbi óvodai kis munkaasztalokat
láda-
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zerű kis székekkel. A ummkáranevelést
már a legrégibb kerban
kezdték. A leányok kötöttek, varrtak. fontak; a fiúk csonthéjú
magvakat Ivukasztottak,
sárból építettek
stb. Akiállításban
szemlélhettük
a cseh és ném et szemléltetőképeket,
amelyek
lassan-lassan
kiszorították
az anaol képeket. Teljes volt a
Frőbel-féle rendszer eszközei, majd következett az 1891. év óta
fejlődő mai kisdedóvás.
tanA második teremben
a magyar kisdedóvó-képzés
.anyaga volt kiállítva írásban és képben. Az egy éves képzéstől
.a négy évesig való nagy haladás itt szembetünő volt még a
'teljesen laikus előtt is. A rajzok, alakirmmkák, a növendékek
.által készített játéktáravak
stb. versenyezhettek volna bármely
iparművészeti iskola kiállított tárgyaival.
A harmadik -teremben volt négy óvodaépület. Egy bányaegy társulati
"vidéki tornácos óvoda, egy iskola- és óvodaépűlet,
.óvoda tágas, árnyékos
játszótérrel
és egy fővárosi
óvoda
.mintaszerű felszereléssel.
A 'negyedik szobában a Montessori-féle óvoda volt látható.
'Szép berendezése, felszerelése, módszeres eljárásai
kővetésre
méHóak volnának, de nagyon-nagyon sok idő mulva honosed'hatik meg ez az eljárás hazánkban, természetesen a magyar
.gyermekhez alakítva.
A kiállttás hű tükre volt a 100 éves fejlődésnek s aki
figyelemmel v-égig tanulmányozta
e fejlődést írásban, képben,
rajzban, foglalkozási eszközökben és gyermekmunkákban,
az
okulhatott belőle.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A n é tiu é o e s
ó vó n ő ké p zé s
az 1928/29. évben {eU s egészében
életbe lépett. Az új képzés két részre osztható. az első három év
alatt a növendékek rendszeres tanulmányaik
alapján bevészik
az elméleti kiképeztetésiiket, a neavédik év pedig gyakorlatuk
-elmélyítésére és kiegészítésére s egészségügyi ismeretek elsajátítására van hivatva.
Az új képzés új tanterv-et kívánt, amelynek készítéséből
kivette a részét a tanári testület. A Közoktatási Tanács ülésein
a szaktárgyak
tárgyalásain
résztvettek a tesbiilet tagjai is.
Ugyancsak a Közoloíatási
Tanács megbízásából a pedagógiai
tárgyakra dr.Kenyeres Elemér, ,a magyar nyelv és irodalomra
Végh .T ózsef és dr. Kisparty János, a rajzra és ,a kisdedkézimunkára vitéz Kornárnoky Gyula készítették a. <tantervi j-avaslatot.dcbaZ
a tárgyai:
.
A négyéves képzés tantervének
Hit- és erkölcstan, a kisdednevelés főrténete és szervezete,
az óvodai foglalkozások módszere, lélektan, neveléstan, óvodai
gyakorlat, egészségtan, magyar nyelv és irodalom, világtörténelem és magyar történet, Magyarország és a földrészek földrajza, ásvány tan és kémia, növény- és állattan, az ember szer-vezete és életműködése, fizika, számtan, mértan, háztartástan,
ének, hegedű, rajz, kisdedkézimunka
(alaki muuka) nőikézi-
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A felsorolt tárgyakat az I - I I - I I L
osztályokban heti 32-32 órában tanítjéle.
'
A tantárgyak
rmrtatják, hogy az ú i képzés az általános.
műveltséget is szélesebb és mélyebb mederben nyujtja, mint a.
régi képzés tehette. A IV. osztályban a gyakorlatok ésazokkal
szoros kapcsolatban álló ének, hegedű és rajz szolaálja a kiképzést. Nem hanyagolja el azonban ez az év sem a vallásos
nevelést, mert a vallásoktatás heti 1 órában fejleszti és mélvíta
a v,allásQs erkölcsi életet.
.
Az ezves osztályok elvégzése után a növendékek osztályvizsgálatot . tesznek. E vizsgálatok kiterjednek la fentebb felsorolt tantárgvak
míndenikére
sakként
tartandók,
hogy
mindenik növendék több ,tárgvból feleljen. Azokból a tantárgy.akból, melyek a képesitő vizsgálatnak nem tárgyai, tehát a
természettudományokból
évfolyamonként,
a lélektanból
é",
háztartástanból
a I I . ,a -mennyiségtanból és testnevelesből pedig:
a Ill. évfolyam végén miriden tanuló tartozik vizsgálatot tenni.
Az évközben készített írásbeli dolgozatok, rajzok, kézimunkák,
a vizszálatokon bemutatandók,
, A képesítő: vizsgálat részé: a)WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e l s ő k é p e s í fő - v i z s g á l a t
a IlL
osztály végén; b) m á s o d i k
k é p e s í fő - v i z s g á l a t
a IV. osztály beIejeztévei.
Első képesítő vizsgálatra azoka növendékek bocsáthatók,
akik a Ill. osztályt, muint rendes tanulok sikeresen elvégezték,
Az első képesítő vizsgálat írásbeli és -szóbeli részből áll. Az'
írásbelin egy dolgozat készítendü a nevelés- és módszertan
köréből, arnelv magyar nyelvi' és tárgyi szempontból bírálandóel. Aza jelölt, aki akár magyar nyelvi, ,akár neveléstani szempontból elégtelen érdemjegyet kapott, szóbeli képesítő-vizsgálatra nem bocsátható és 'csak egy év mulva ismételheti meg:
képesítő vizsgálatát.
,
A szóbeli képesítő-vizszálae
tárgyai: a) hit- és erkölcstan,
b) neveléstan, e) óvodai foglalkozások módszertana,
dJ kisdednevelés története és szervezete, e) magyar nv elv ré s irodalom, ff
Magyarország történelme,' 4) Magyarország földrajza. h) egészségtan.
"
A szóheli képesítő-vizsgálatok
a miniszter
által kikiildőtt
miniszteri biztos elnöklete alatt folynak s ő adja a kérdéseket,
melveket a szaktanár fejteget. Egy-egy jelölt megvizsgálására
átlag 40 percnyi idő fordítandó, de ebbe az időbe a hittanvizsgálatok ideje nem számítható be, mivel .azok albizottsá~ok előtt
is iörténhetnek.
Az eredmény jelölésére a régi öt osztálvzan.
helyeN 1924. év óta négy osztályzat van; .jeles, jó, elégséges,
.
elégtelen. (38.766/1924. rendelet.)
Az a jelölt, aki a szóbeli vizsgálaton egy vagy'kéttárgyból;
elégtelen osztályzatot kapott, szeptember havában javító-képesí+ő-vizsgálatot 'tehet. Ha ez alkalommal a javító-vizsgálat akárr
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egy, akármÍndkét
tárgyból nem sikerül, a javítást decemberben még egyszer megkísérelheti, s ha elégtelen osztályzatát
akkor sem sikerül kijavítania, az iskolai év végén az egész
képesítő vizsgálatot megismételheti.
(Irásbellt és szóbelit.) . A
• három vagy több tárgyból nyert elégttelen eredménnyel csak
Teljes
egy év mulva tehető teljes ismétlő képesítő-vizsaálat.
ismétlő képesitő-vizsaálatot
tartozik
tenni az a jelolt is, aki
javító képesítő-vizsaálatát
3 éven belül le nem teszi. Az ismétlő
képesítő-vizsgálaton
nyert 1-2 elég1telent is lehet kétszer javítani, de ha .ez a javítás nem sikerül, avagy az ismétlő 3-nál
több elégtelerit kapott, képesítő-vizsgálatra
rtöbbé nem bocsáthato.
..'
A IV. osztályba csak az iratkozhatik be, aki az első képesítő-vizsgálatot sikerrel letette.
Második (befejező) képesítő-vizsgálatra
az bocsátható, aki
a IV. osztályt szabályszerűen elvégezte,
A befejező képesítő előtt lássuk, hogy az 'állami
óvónőképző-intézetben
hogyan történt
a pedagógiai
és gyakorlati
kiképzés, amely gerince az egész óvónőképzésnek.
.
AzWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e ls ő o s zté lu o s
növendékek a kisdednevelés történetével
foglalkoznak
heti .két órában. A nevelés történetének vázlatos
ismertetésével kapcsoléthanfanárnkkal
együtt, vagy önállóan
elolvassák az egyes korok legjelentékenyebb
nevelési elmélkedőínek a kisdednevelést érintő fő művét, vagy ennek legfontovabb, · legtanulságosabb
és legjellemzőbb
részleteit. (Ezek a
.művek a- kővetkezők: -Szt. Ágoston vallomásai, Comenius Anyaiskolája, Locke: Gondolatok a, nevelésről, Rousseau Emil.te 1. és
II. könyv, Pestalozzi levelei a kisdednevelésről, Frőbel Emberc.
nevelése és kisebb dolgozatai, Montessori "Kézikönyvem"
rnűve, Brunszvik Teréz emlékiratai.) Végül megismerik általáKét gyakorlati
órán
ban a kisdedóvás történetét napjainkig.
arryagot (játékokat, versikéket, meséket stb.) gyü.T:tenek későbbi
foglalkozásaikhoz
és látogatásokat
tesznek a gvakorló
óvodában, ahol egyenkint mint "naposok" részt vesznek az egész. napi
munkában és igy megismerkednek az óvodai élettel. A második
félévtől kezdve minden "napos" egy folytatólagos an. vezetett
füzetbe, a "megfigyelési naplóba"
írja az egyes gyermekek
viselkedésére vonatkozó olyan észrevételeit, melyek különösen
megkapták. A meg-figyeléseket a gyakorló óvoda vezetői és a
szaktanár
átnézik, az utóbbi az osztállval időnként meg is
beszéli.
A m á s o d ik
é v fo l 1 j a m ' p e d a {! , ó {! , i a i
t " a r {! , 1 j a i : a kisdedóvodai
1 óra), általános és gyermeklélekfoglalkozások módszere (hetidcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
tan (heti 3 óra), mintafoglalkozások
szemlélése és próbafoglalkozások végzése. Ezenkívül heti 2 órában a módszertannal kap.csolatban kiilőnhőző gyakorlati műveket ismernek meg (verses-,
dalos-, meséskőnyveket, játékgyüjtemérryeket
stb. és folytatják
8
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az anvaggyüjtést
a tanult kiválasztó szempontok érvényesítésével. A másodévesek közül is vap egy-egy "napos" agyakorló
óvodában. Feladata a szemlélésen és segítésen kíviil az, hogy
gyermekmegfigyeléseket
tegyen, miket osztálya megfigyelési
naplójába vezet be. Alaposabb ~:yermekiSlmeretszerzés végett a •
másodéves növendékek egy' kis csoportbeli (3-4 éves) és egy
(4 lj2 -5
éves) gyermeket
(egy fiút és egy
nagy csoportbeliWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
leányt) kapnak a gy,akorló óvodai kicsinyei közül behatöbb
meg-figyelésre, akiknek meg kell ismerniök családi körülménveit, otthoni életét, multját, testi fejlődését stb., azután vizsgálniok kell őket mindazon szempontokból, mikkel a lélektani
és módszertani órákon megismerkednek.
Megfigyelésekről az
első és ,a második f.élév végén írásbeli dolaozatban számolnak
gyakran önbe. Alélektannal
és módszertannal. kapcsolatban
megfigyeléseket is tesznek és összeszedik kisgyermekkori emlékeiket.
egész évben foglalkoznak az óvodában, é"
A her m edéoesek
heti két órában neveléstant tanulnak, fölhasználva agyakorló
óvodában szerzett tapasetalataikat. Nem két gyermeket figyel~
nek meg sok szempontból, anint a másodévesek, hanem egy-egy
szempontból nézik a különböző korú óvodás gyermekeket. Év
ele ién egész évre, vagv félévre szóló témát kapnak,
melvnek
kidolgozásában,
a naplókban
és megfigyelési dolgozatokban
található, témájukkal összefüggő adatokra. főképen pedig saját
megfigyelésükre .támaszkodnak.
A növendékek nróbafozlalkozésaira
évfolyamonként
több
és több időt és energiát fordítanak. Az óvónőképzés új tantervének egvikelvitathanatlan
érdeme épen az, hogy a próbafoglalkozásoknak kellő, időt és teret biztosít. Már a II. osztályban
megkezdik a növendékek foglalkozása_ika!t heti 3 órában s folyiaUák heti 6 órában a Ill. osztályban, a nezvedikben
pedig
'Csaknem teljesen e gyakorlati munkában töltik el tanulmányi
ide iűket. A próbafoglalkozások
vezetésében, 'irányításában
az a
legfőbb elv, hogy a növendékeket
a kisdednevelés
odaadó,
hivatásukat
és akisgyermekeket
lelkiismeretes
munkásaivá,
szerető nevelőkké formálják. Az értékes nevelői munka mindíg
közvetlen. a lélek mélvéből fakad. biztos és határozott, de mégis
±,ürelmes fellépést és magatartást kővete], Az így végzett munka
nlapos 'előkészület nélkül el sem .képzelhető. Ez a munka minden részletében alapos tudatosságot, folytonos önhírálatot, 'önnevelést követel.
'
.
'
A II. osztály heti három óráját vis úgy osztják be, hogy'
.ezek a tulajdonságok,
készségek
feilődIiessenek ki a lehető
legteljesebb
mértékben
a növendékekben,
u. i. egy órát a
próbafoglalkozások
előkészítésére,
egyet azok bemutatására,
egyet pedig a bemutatott foglalkozások bírálatára, megbeszélé-
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-sére fordítanak. Egy-egy foglalkozási-nem gyakorlásához azonban csak akkor fognak a növendékek, ha előzőleg annak módszer,~t a módszertani órákon a módszertan
tanára elméletileg
.megísmertette s ezenkívül még ha az intézet mintaóvónői meg-'
felelő számú mintafoglalkozást
is bemutattak
abból a foglal-:
.kozási nemből. A minta foglalkozásokat
megbeszélés követi,
hogyamegszemlélt
foglafkozások minden részletét
tudato:san .értelmezni és megokolni tudják a növendékek.
Ezt követi az előkészítési óra. Minden órán félórás foglal.kozást készítenek elő. A feldolgozandó tételek kijelölését és
sorrendjét a tanári testület hagyja jóvá, s legalább 6 hétre
-előre a növendékeknek is tudomásukra hozzák. Két-két tételből minden előkészítési órára önerejükből is előre készülnek a
növendékek selők,észületükről
rövid vázlatot készítenek. Eb-'
'ből a közösen összehordott és megrostált anyagból alakul ki'
.a, próbafoglalkozás végleges vázlata. Az előkészítés az anyagszerűségre, a szemléltetésre, s a módszertani felépítésre is kiterjed. Ezután a pedagógia tanára kijelöli aztdcbaZYXWVUTSRQPON
ft .két növendé-ket, akik apróbafoglalkozást
'írásban
is kidolgozzák
és át-vizsgálás céljából a pedagógia tanárának es 'a mintaóvónőnek
bemutatják.
E két növendék közül az egyik foglalkozik, a
másik pedig a főbírálói tisztet tölti be, esetleg betegség ese-,
tén társa helyett foglalkozik. Minden foglalkozásra tíz nap}lal előbb készítik elő a növendékeket, hogy elegendő idő legyen a tétel kidolgozására, átvizsgálására, megtanulására, gyakorlására s a szemléltető eszközök biztosítására.
törtéA próbafoglalkozás
bemutatása
a gyakorlóóvőban
nik az osztály, a mintaóvónő
s a pedagógiai tanára jelenlétében. :Az észrevételeiket a növendékek gondosan feljegyzik s a
foglalkozást követő órán a foglalkozás hibáit és értékeit megbeszélik. A megbeszélés rendjén első a foglalkozó önbírálata,
majd a többi növendékeké,
a hivatalos bírálóé; követi a fogs végül a pelalkozó ellenészrevétele,
majd a mintaóvónő
-dagógia tanára mondja el véleményét a foglalkozásról.
Ugyanígy történik a UI. o. próbafoglalkozása is; de hetenként kétszer.
'
A IV. osztály' gyakorlati
foglalkozásainak
célja, hogya.
növendékek a kijelölt, kőzségi ovodák és egészségügyi-, gyermekvédelmi intézmények munkáját megfigyelve, abban gy akorlataik során résztvéve, minél több oldalú betekintést, tapasztalatot
és készséget nyerjenek az óvónői munka terén, vaIamint a gyermek egészségügyi gondozásában és védelmében.
Az óvodai gyakorlatokra
a székesfőváros
tanácsa több
óvodát és gyermekotthont engedélyez.
,
A hivatásuk magaslatán álló s a gyakorlati kiképzésben
való részvételt lelkes önzetlenséggel vállaló óvónők minta8*
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szerű foglalkozásaikkal,
kiváló szaktudásukkal,
szerétetteljess
jóindulattal irányítják a növendékek óvodai munkáját.
. Az óvodákban szeptember, október, november, december
március és április hónapokban
foglalkoznak
a növendékek:
átlag két hónapot töltenek egy-egy óvodában, ezenfelül valamennyiük egy hónapig foglalkozik a gyermekotthonban
is.
Mindegyik óvodában a rendelltezésre álló idő felét a na-gyobb, másik felét'a kisebb gyermekek
csoportjával
foglal-kozva töltik a növendékek. A kezdet és felváltás, illetve csoportváltozás alkalmával .néhány napig az óvónő munkáját figyelik megWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s így
legalább két-két foglalkozást látnak valamennyi foglalkozásnemből. F'oglalkozásaikat tárgyi, módszeres.
és pedagógiai magyarázatokkal
világítják meg az ővónők. _A
jeldltek munkájának beosztásában az a törekvés az irányadó,.
hogy valamennyi növendék lehetőleg minden foglalkozásnemből bemutassa készségét. A növendékek foglalkozása három fo-o.
kozat szerint .tőrténik:
1. A növendékek minden tekintetben az illető óvoda meO"felelő gyermekcsoportját
vezető óvónő utasításai
szerint dol-goznak, meghatározott foglalkozási nem, tárgy, cél, szemlélet.,
kapcsolat alapján.
2.. A vezető-óvónő csak a foglalkozás nemét, tárgyát hatá-·
rozza meg: a cél, a szemléltetés, a kapcsolat a növendékek önálló munkája ..
3. A növendék az óvoda· tanmenetéhez
alkalmazkodva
maga választja meg a foglalkozás nemét és anyagát is.
Valamennyi fogla1kozást közösen megállapított terv szerint írásban dolgozzák ki a növendékek.· tA vezető-óvónők· a.
legkülönbözőbb szempontok szerint bírálják
meg a kidolgo-.
zást, majd a foglalkozást is, módszeres és pedagógiai tanulságokat vonva le belőle.
A foglalkozásokat
a gyakorlatokat
vezető tanár és az.
igazgató is ellenőrzi, akik megjeg yzéseiket minden héten egy
órán a közös megbeszélési órán teszik meg. Az önálló foglalkozásokon kívül a gyülekezés ideje alatt, az ozsonna utáni
időben végzett megfigyelések, játékrendezések.
a kisdedkézimunka anyagának előkészítése, valamint az alkalmi jelenetek;
táblai rajza, Mikulás, karácsony
és húsvét idején az óvodai
ünnepekre készülődésben való részvétel mind fokozzák a nö-vendékek gyakorlati készségét,. űgyességét, Az 'óvoda adruinisztrációjában,
a szülőkkel való érintkei~.sbeI.l is gyakorolják.
magukat, résztvesznek az óvodai élet minden ténykedéséhen •.
így. segédkeznek az orvosi látogatásoknál is..
'.
,
A gyermekmegfigyeléseket
az első három évben tanult ak
alapján végzik tovább.
A gyermekotthonban
a gyermekek gondozása mellett megtanulják, hogyan kell az otthonokat megszervezni, berendezni,.
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'hogyan kell az étkeztetés céljából rendelkezésre
álló össze;;get beosztani, milyen ételeket és hogyan kell ízletes en elkészíteni, adagolni, segédkeznek a ruhavarrásnál, javításnál, résztvesznek környezettamilmányokban,
ami szociális érzékük fejlesztését szolgálja.
, A gyakorlatra
kijelölt óvodák kőzőtt van napközi otthon.nal is kapcsolatos; így cezekben az óvodákban is szerezhetnek
~tájékozódást
a gyermekek
étkeztetéséről, a szabad idő felhasználásáról,
a kisdedek egészségének védelméről.
Két naplót vezetnek az óvodai gyakorlatokróL
Az egyik
naplóba az óvodákra vonatkozó megfigyeléseket,
a' hallgatottWVUTS
az általuk végzett foglalkozásokat,
az ezekre vonatkozó
A~ S
-észrevételeiket és a levont pedagógiai tanulságokat vezetik ber
a másik napló az előző három éven át vezetett gyüjteménytár bővítésére. szolgáL
,
Május és íúnius hónapokban
az intézet óvodájában gya:korolják magukat a növendékek és ekkor ismerik meg Mon.tessori módszerének
gyakorlati
alkalmazását
is.
2 . E g é s zs é g ü g yi
g ya ko r la to k.
A január és február hóna'pokra
kitűzött
egészségügyi
gyakorlatok
helye a 43.3721927. sz. min. rendelettel kijelolt intézmények
és pedig: az
<Országos Stefánia Szövetség intézményei,
a Központi Tüdő'beteggondozó Intézet, a Budapesti Székesfővárosi Élelmiszer-vizsgáló Kőzpont és a Népegészségügyi Múzeum voltak 1937.
•évig.
lAz egészségügyi gyakorlatok
Főként az anya-, csecsemő-és kisded védelemben
való jártasság
megszerzését
célozták.
A növendékek
gyakorlati
munkája a Stefánia Szövetség:ben csoportonként
felváltva
egyszerre
több helyen folytak,
.megismerték a Stefánia Szevetség belső munkját, a csecsemők
'vizsgálatát, egészségügyi gondozásának
és nevelésének irányí· tását, valamint a kőrnyezettanulmányokat.
Az Országos, Stefánia
Szövetség intézményeiben
végzett
~gyakorlatok folyamán szakítottak
időt egészségügyi intézmények megtekintésére
is.
.
.
Budapest Székesfőváros Elelmiszervizsgáló
Központjában,
.annak különböző osztályain igen tanulságos bemutatóielőadá'sokat hallgattak
a növendékek s tapasztalták,
hogya
székesfőváros míly sokoldalú kémiai vizsgálattal biztosítja a lakosság
-egészségének védelmét az élelmezés terén.
'
A Központi Tüdőbeteggondozó
Intézetben
a .tuberkulózis
-ellen folytatott harcot, a bajt megelőző, elhárító, gyógyító mun.kásságát ismerték meg.
,
A Népegészségügyi Múzeumban
tájékoztatást
nyertek az
.intézet feladatáról, szervezetéről; majd tanulságos magyaráza· tok kíséretében megismerték
az intézet múzeális anyagáf. , a

balesetelhárítás,
iparegészségügy,
műszaki
és egészségügyi
munkásvédelem, népegészségügy érdekében, kifejtett munkás.ságot,
Ily módon történt a IV. osztály növendékeinek gyakorlati
és egészségügyi kiképzése 1936/37, illetőleg 1937/38. iskolai évig;
amikor a IV. osztálynak úgy az óvodai gyakorlati, mint az
~gészségügyi kiképzésében nagy változások történtek.
'
Akik a IV. évet minden tekintetben a szabályoknak megfelelően befejezték, második képesítő-vizsgálatra
bocsáthatók ..
A második képesítő-vizsgálat
tárgyai: ének, zene és óvodai.
gyakorlat. Ez is a miniszteri biztos elnökletc alatt zajlik le.
Az énekből -és a hegedűből a jelöltek azt bizonyítják be, hogy'
megszerezték az óvodai dalok tanításához
szükséges készségeket s van kellő gyakorlatuk a .gyermekdaloknak
hegedűvel
való kíséretéhez. lAz óvodai gyakorlaton a jelöltek bemutatják, hogy miként tudják a' gyermekeket foglalkoztatni, miként
tudnak velük; társalogni, elbeszéléseket, meséket, elmondani;
játékot rendezni. Az óvodai gyakorlatra való előkészületre a.
j,elöltnek legkevesebb egy fél nap áll rendelkezésére s mielőtt
megkezdi a foglalkozását, a tervezetét előbb benyujtja.
Sikeres második képesítő után a jelölt megkapja a kisded:óvónői oklevelét. Ha most összevetjük az újabb óvónőképzést
nemcsak a régebbi, de a közeli multtal is, láthatjuk, hogya
négy évre emelt képzés tökéletesítette a kiképzést. A növendékek az első perctől kezdve ott vannak a gyakorló óvodában:.
és négyesztendő
után több tudással, általános műveltséggel,
magasabb
szakképzettséggel,
szélesebb világnézettel,
külön-félébb .óvodák ismeretével lépnek ki az életbe.
A négy évre emelt képzésben is folytattuk
a multakhoz::
hasonló vallás-erkölcsös nevelést; a hazafias érzelmeket nemcsak a hazafias ünnepélyeken ápoltuk, neveltük és mélyítettük,.
hanem megragadtunk minden kínálkozó alkalmat, hogy az...ifjú·
lelkekben a hazaszeretet
olyan állandósult .érzelem legyen,.
amely majdan tettekben nyilvánuljon meg. Általános műveltségük, esztétikai érzésük és ízlésük nevelését célozták a klasszikus szindarabok, a kiállítások és irodalmi előadások látogatása.
Az emberbaráti és más érzelmek és értelmi nevelés mellett nem
feledkeztünk meg soha a testi nevelésről sem.
Az 1928/29. iskolai évben tűntette ki ,látogatásával az intézetet Kornis Gyula államtitkár Greszler Jenő miniszteri tanácsos kiséretében. A látogatás oly célból történt, hogy okvetlen
szűkséges-e -a:z intézetnek éyítkezéssel való. ki~őv~tése! .. , ,
.
1929. szeptember
í-ve kezdte meg intézeti műkődését
Gyurjács András rendes tanár. A vallás- ésközoktatásügyi
miniszter ez évben helyezte át Doby Idát a Damjanich utcai'
tanítónőképző intézetbe s helyébe Patyi Istvánné rendes tanárt
. osztotta be intézetünkhöz. Patyiné 1935. július 1-ig, szolgálatá-
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töltött gör. kat. hitoktatói székét dr. Sztankay
Andor s. lelkésznek adta át.
Az 1932. évtől a IV. osztályban is tantárggyá lett ahittan
heti' egy órában. (39.724/1932. sz. rendelet.)
Már megemlékeztem
a csapásról. amely 1933. augusztus
25-énérte
az intézetet dr. Kenyeres Elemér tanár halálával.
A megüresedett pedagógiai széket a vallás- és közoktatásügyi
miniszter
dr. Tóth Antal nyiregyházai
tanítóképző-intézeti
rendes tanárral töltötte be, aki három éven át működött az intézetnél s ~1936. iskolai év végén helyeztetett
vissza saját kérelmére Nyiregyházára,
de egy pár heti ottani működése után
a kőszegi állami tanítóképző-intézet
megbízott igazgatója lett.
Dr. Demjanovich Emil egészségügyi főtanácsosnak.
intézeti
orvosnak 1934. évben volt félszázados évfordulója orvosi, társadalmi- és kőzjótékonysági
működésének. Ez alkalomból a Kormányzó úrdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ö Főméltósága
megengedte, hogy legfelsőbb elismerése tudtul adassék neki. A Pázmány Péter tudományeg-yetem pedig aranydiplomával
tűntette ki 50 éves orvosi működése alkalmából.
Az aranydiplomát
a Budapesti
Orvos Szödr. Demjanovich
vetség díszközgyűlésén
adták át a jubilált
Emilnek.
.
Az intézet internátusának
eddig nem volt megfelelő mosdóhelyisége s a mosakodás a folyosón történt, de ez évben sikerült
egy hideg-melegvizes,
30 mosdós és három, zárt, ülőfürdős
(hide) mosdóhelyiséggel bővíteni az intézetet. A minden igényt
kielégítő, modern mosdóhelyiség lehetővé tette, hogy a folyosókról eltünjenek a különböző lavórállványok
és mosdótálak,
amelyek csak eléktelenítették
a folyosókat. Egypen megszünt
a rosszul fűthető folyosók miatti gyakori hurutos meghülés.
1935. évi július hó I-vel betelvén a szolgálati éveim teljes
száma; az intézet falai között 33 éven át végzett munkásságom
után nyugalomba vonultam .. A Kormányzó Úr Ö Főméltósága
tanügy terén végzett működésemért
a tanügyi főtanácsosi
O-én, kedves háziünnep keretében
címmel tűntetett ki. Május
búcsúzott el a tanári kar és növendékek serege a volt igazgatójuktól.
..... Az intézet vezetésével a vallás- és közoktatásiigyi miniszter Molnár Oszkár c. kir. főigazgatót bízta meg,
akit azonban
már szeptember
elején a budapesti
VII. ker.
helyezett át
Damjanich-utcai
állami tanítónőképző-intézethez
IS utódjául
Fekete József kiskunfélegyházai
tanítóképző-intézeti igazgatót nevezte ki, aki 1935. szeptember 19.-ke óta vezeti az intézetet.
.
A Kormányzó Úr öfőméltós~ga
vitéz Komárnoky Gyulának az átlagon felüli háborús teljesítménye
elismeréseképen
századosi rendfokozatot
adományozott, a vallás- és közoktatásigazügyi miniszter pedig tanári eredményes munkásságáért
gatói címmel tűntette ki 1935. évben.
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Az 1935/36~ik iskolai évben a gyakorlati életre való nevelés
érdekében rendszeresitették
a háztartási gyakorlatokat.
A háztartási gyakorlatok keretében a növendékek a hét egyik napján főznek a konyhában, segítenek a napimunkában,
hetenként
piacra mennek, egyszer-egyszer elmennek egy nagyobb hentes-es mészárosüzletbe a húsfajták megismerése végett. Részt vesznek a háziteendők mindenikében.
A vallás- és közoktatásügyi
miniszter megengedte, hogy az
iskolai év végén a Kisdednevelők Országos Egyesülete az intézetben továbbképzőtanfolyamot
rendezhessen
a kisdedóvónők részére. A cél az volt, hogy a működő óvónők ismereteiket
felfrissítsék, az újabb irányzatokat
megismerjék és újabb óvo-dai foglalkozási anyagot kapjanak
s egészségvédelmi ismereteik szaporodjanak.
A tanfolyamon résztvettek közül 33-an az
intézetben napi 2 pengőért kaptak teljes ellátást. Előadásokat
.az óvónőképző-intézet
tanári testülete, egy-két kiváló székesEgészségügyi
vonatkozású
előadást
fővárosi óvónő tartott.
tartott dr. Johan Béla belügyminiszteri
államtitkár
s egy pár
kiváló orvos. Ugyanilyen tanfolyamot tartott az egyesület 1937.
június 21-től június 30-ig másodízben is.
1936. július elsejével vált meg az intézettől dr.' Demjano'vich Emil egészségügyi főtanácsos, kormányzói signum laudis'szal kitiíntetett aranydiplomás
intézeti orvos, egészségtan és
testtan tanára, 18 évi megszakítás nélküli lelkiismeretes műkö-dés után. 19..18.augusztusában
foglalta el az orvosi állását, mi.kor elődjét, dr. Keményfi Gyulát, a hadvezetőség
a bródi-i
hadikórházba
vezényelte orvosi szolgálatra.
Az 1936. év történetéhez tartozik még a Kormárryzó úr által vitéz Rozsnoky Antalnak századosi rendfokozattal
való kiiüntetése, a vitézi rendbe való felvétele és felavatása és dr.
J3ató Lászlónak igazgatói címmel való kitüntetése.

V.
A KISDEDOVÁS LEGúJABB
FELüGYELETE
ÉS IGAZGATÁSA.
Új fordulatot jelent a magyar kisdedóvás történetében az
'1936. évi XXII. törvénycikk,
mely szerint a kisdedóvás felügyeleti joga és igazgatása a vallás- és közoktatásügyi
miniszter hatásköréből
áttétetett a m. kir. belügyminiszter
hatáskörébe. Az új törvény értelmében a kisdedóvodák
felügyeletéi
-és igazgatását a belügyminiszter
gyakorolja, de a kisdedóvási
'intézményekben'
folyó nevelési tevékenység
felügyelete
továbbra is a vallás- és közoktatásügyi
miniszter hatáskörében
rrnaradt.
.
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A törvény indokolásáhan a vallás- és közoktatásügyi
miniszter rámutatott, hogy az 1891: XV. t.-c. szerint is a kisdedóvás első feladata az egészségvédelem és csak másodsorban
szolgálja a kultúrális célokat. Ezért a kisdedóvás a jórészt népegészségvédelmi célkitűzéseit csak úgy tudja megvalősítani,
ha kiegészítő részévé lesz a nép- és gyermekvédelem országos:
szervezetének
és így azon intézmények
kezott. van a helye, amelyek a népvédelemmel és a közegészségüggyel foglalkoznak. A kisdedóvás jövő szervezetében egyenrangú szerepe
lesz a ,gyermekek szociális gondozásának, az egészségvédelemnek és a nevelésnek.
A kisdedóvás feletti rendelkezési jog, az új törvény szerint,
úgy a személyi, mint anyagi tekintetben
a belügyminiszter
hatáskörébe került.
.'WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1936. évi XXIII. törvénycikk
végrehaiJásárakiadott
'Az
1.030/1936. L ,B. M. számú rendelet szerint a kir. tanfelügyelő
helyett a m. kir. tisztifőorvos jár el az alábbi ügyekben:
aj a kisdedóvodák fejlesztésére javaslatok készítése;
b J az állami kisdedóvodák
(menedékházak)
felállítására
vonatkozó tárgyalások
lefolytatása;
.
.
ej a kisdedóvodák ellenőrzése, az óvónők nyilvántartása
és
a kir. tanfelügyelővel egyetértve, a minősítése;
dJ az állami óvónő alkalmazására, kinevezésére, áthelyezésére, nyugdíjazására
való előterjesztéstétel;
.
e] a nem állami óvónőmegválasztásának
jóváhagyása;
f)
az újonnan kinevezett, vagy' áthelyezett óvónő illetményeinek kiutalás a iránti javaslattétel;
,dcbaZYXWVUTSRQPONM
g ) az állami, a községi és izraelita hitközségi óvodák óvónői részére nyolc napnál hosszabb, de három hónapot meg nem
haladó betegszabadság engedélyzése,
a fenti ügyekben a tisztifőorBudapest székesfővárosban
vos jár el, d e a nyilvántartást
és minősítést a polgármester
végzi.
Az óvónő a hivatali esküt a felügyelő bizottság, Budapesten.
a közs. óvónő, a polgármester előtt teszi le .
. Bár a kisdedóvásügy a belügyminiszter hatásköre alá került, az óvónőképzés megmaradt
a vallás-és
közoktatásügyi
miniszter hatáskörében. Természetszerűleg a kisdedóvás ügyének az újjászervezése az óvónőképző-intézetek
munkakörének
módosítását
is maga után vonja. A jövő óvónőképzés több
szociális tartalommal és szélesebb alapokra fektetett egészségvédelemmel bővüL
Az első lépése téren, hogy az állami óvónőképző-intézetben a -vallás-i és közoktatásügyi
miniszter az 1936/37. évre dr.
Pamlényi Istvánné, szüL dr Schmidt Annát, volt gyermekklinikai tanársegédet és egészségtan tanárt teljes tanári óralétszámmal megbízta az egészségtan tanításával
és a növendékek .egészségügyi kiképzésével.

Eddig az egészségügyi gyakorlatok január és február hónapokban a Stefánia Szevetség intézményeiben, a Központi
Tüdőbeteggondozó Intézetben folytak. Főleg a Stefánia Szővetségben végeztek a növendékek nag-yobb gyakorlati munkát,
megismerve annak belső munkáját, a csecsemővizsgálatot, az
egészségügyi gondozás irányítását, a környezettanulmányt stb.
(Lásd előbb.)
A vkm, 246/1937. eln. sz. rendelete az egészségügyi kiképzés régi rendjét felfüggesztettedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IS az 1936/37. tanévben az egészségügyi kiképzést módosította. A 20.358/1937. vkm. rendelet e
kérdésben akként intézkedett, hogy az egészségügyi gyakorlatok ezután az óvónőképző-intézet gyakorló óvodájának, illetőleg napközi otthonának gyermekanyagánti;>rténjenek. Ezért az
1936/37. tanévben, a IV. osztály növendékei a január-februárhónapokon már nem látogatták a multban kijelölt egészségügyi intézményeket, hanem a rendelet kivánalmai szerint az
intézetben történt az egészségügyi kiképzéstik. Hetenként mindenap volt egy-egy gyakorlati órájuk, amelyeknek anyagát egyegy elméleti óránát előre megismerték a tanulők. A gyakorlati
órákon naponként 5-5 növendék vett részt s végezték az óvo-dás' gyermekeken az Ú . n. gyermekvizsgálatot. Segédkeztek az.
óvodás gyermekek orvosi átvizsgálásában, mikor a gyermeket,
mint "egészet" észleltéles szemlélték az esetleges elváltozásokat.
Hetenként egy-egy tanulmányi kirándulást tettek egészségügyi és gyógypedagógiai intézmények megismerése céljából.
A tapasztalatokat egy-egy óra keretében beszélték meg s két
írásbeli dolgozatot késaitettek róla.
Az intézet konyháján - szintén csoportokra osztva -,---egyár fontos diétás étel készítését tanulták meg. Résztvettek az:
f Fjúsági Vöröskereszt által rendezett elsősegélynyujtási tanfo-lyamon.
1937. év szeptember havától
a 20.358/1937. vkm. rendelet
teljes egészében megvalósul s a IV. éves növendékek egészség-ügyi kiképzése a következő módon történi~:
A gyakorlati oktatás célja, hogy az előző években szerzett
ismereteit a növendék gyakorlatilag tudja alkalmazni a kisdedek nevelésénél és óvásánál.
Az egészségügyi gyakorlatok nemei:
AWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r u t i n v i z s g á l a t . Minden növendék kap egy-egy óvodásgyermeket, akit megfigyel, illetőleg megvizsgál az alábbi szempontok szerint:
a) tisztaság-ápoltság (haj, fül, nyak, ruházat stb.);
b) súlymérés;
e ) hosszúság
(fej, mell, kőrfogat) ;
d) tónus, a fejlettség megállapítása;
e ) hőmérsék, (pulzus, légzés);
f) hajvizsgálat (élősdi, gombás, fertőzés); g) szem-, látásvizsgálat;
,
h) fül (hallás, folyás, tisztaság stb.);
.
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i) bőr (tisztaság, fertőző v. más bőrbetegségek);dcbaZYXWVUT
torok (mandulák, lepedék, fogak);
k) 'csontrendszer (tartás, angolkór, lúdtalp stb.) szempontjából.
,
,
Figyelik és vizsgálják a gyermekeket a beszédhibák szempontjából.
Segédkeznek az óvodás gyermekek orvosi átvizsgálásánál.
Előkészítik ezeket a vizsgálatokat, kitöltik a törzslapokat
diktálás után írják a kísérőlevelet,
Jelen lesznek az orvos által
-végzett szűlői kikérdezéseknél és orvosi tanácsadásoknál.
A gyakorlatok részint az orvosi rendelőben, részint a tanteremben történnek. Szükség lesz tehát egy orvosi rendelő helyiségre, amely olyan felszerelésű és berendezésű legyen', hogy
a fenti gyakorlatokat ott elvégezhessék.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
az orvosnő vezetése mellett az inA d ié tá s é te le k ké s zíté s é t
tézet konyháján tanulják a növendékek.
A z e ls ő s e g é lyn yu jtá s t
(élesztési kisérletek, kötések, vérzé.sek csillapítása stb.) egymáson gyakorolják.
Megismerik a betegápolási eszközöket és gyakorolják a
b e te g á p o lá s t.
Természetes nagyságú, celluloid babán a c s e c s e , m ő á p o l á s t gyakorolják,
míg az intézettel kapcsolatos napközi
otthonban, ,az arra rászoruló gyermekeket fürösztik, hajukat,
körmüket stb. ápolják és így sajátítják el a k i s g y e r m e k e k
ápoj)

,lá s á t:

'

Az óvodai gyermekek vizsgálatáról g r a fi k o n o k a t
készítenek a tanulpk s vezetik az orvosi rendelőnek a m u n k a n a p l ó j á t ,
amelybe a gyermekekre vonatkozó minden adatot bejegyezik.
Az egészségügyi kiképzést szolgálják a minden héten .egyszer történő
ta n u lm á n yi
kir á n d u lá s o k,
amelyek egészségvé-delmi és gyógypedagógiai
intézmények és aktuális kiállítások
tanulmányozásából
fognak állani. A kirándulásokon nyert tapasztalatokat
havonkint
e g y-e g y
h á zid o lg o za tb a n
foglalják
.őssze a növendékek.
"
A gyakorlatokra a tanulókat egy-egy elméleti órán készíti
-elő az egészségtan tanára.
,
Hogy azonban mindezek megtörténhessenek, szükséges az
intézettel kapcsolatos napközi orthonnak is a felállítása.
Fontos elvi rendelkezés, hogy az óvónőképző-intézetekben
.az egészségügyi kiképzés tantárgyai (test- és élettan, egészségtan, egészségügyi gyakorlatok) a neveléstudományi
tárgyakkal együtt az óvónői szakképzés tárgyaiul tekintendő. A test-és élett ant az eddigi heti 1 óra helyett, heti 2 órában, az egész-ségtant az eddigi 3 óra helyett heti 4 órában kell tanítani.
Tanulmányi változás az is, hogy a IV. osztályban már az
1936/37. iskolai év végén osztályvizsgálatot tettek a tanulók a
'hittanból, az eg-észségüg-yigyakorlatokból. a hegedű és énekből
:s a rajzból. Eddig a IV. osztályban nem volt osztályvizsgálat.

A tanári testület javaslatára
a vallás- és közoktatásügyi
miniszter rendszeresitette a mintaóvónői vizsgálatot, hogy gyakorlóóvodai óvónő csak kiváló és minden tekintetben alkalmas
óvónő lehessen.
Még az első száz év történetéhez tartozik a vallás- és kőzoktatásügyi miniszternek
a gyermekmenedékházakat
vezetődajkák képzésének, illetőleg képesítésének megszüntetése is, s
így 1937. évi június hónapban voltak az utolsó menedékházvezetőnői képesítések.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ezekkel az újításokkal kezdi meg az intézet a második
száz évét, kísérje további munkáját is Isten áldása, legyen az
és az önzetlen, csendes.
intézet tovább is. a szerétethajléka
munka otthona.
c

ADALÉKO K.

EGYESüLETI

ALAPfTV ÁNYOK

Fejedelmi alapítványok:
V. Ferdináud
apostoli
király
1836-ban
10'5 fr~
Az özvegy császárné
és királyué
1847-ben
105 "
1. Ferencz
József apostoli király
1865-ben
500 ,.
Erzsébet
koronás
királ'ynő
1867-ben
1200 ,.
Összesen - a fejedelmi ajándékokon
kívül -- 389 alapitvány volt nyilvántartva
100-200-500
frt. összegekkel. .
Báró Vesselényi
Miklós először
105, másodszor
1575 pengőforinttaf
szerepel mint alapító,
özv. gróf Batthyányi.
Lajosné szintén 105, másodszor 400 frttal:
Csengery
Antal 100 frt., Deák Ferencz
105 frt., özv. br.
Leó (alapító elnök a régi egyeEötvös J ózsefné 100 frt., Gróf Festetics
sületben)
4000 frt. majd 1878-ban 200 Irt., Kossuth
Lajos 105 frt., Madarász József 100 frt., Podmaniczky
Frigyes 105 Irt., Pulszky
Ferenc 10~
frt., Tisza Kálmán
200 frt., Türr István tábornok
100 frt., Veress Pálné
100 Irt., Ibl Miklós 105 frt., Haynald
hiboros érsek 100 frt., Gróf Csáky
Albinné 100 Irt. stb. alapitványi
összeget
fizetett
be. Rendes
tagok voltak: Prielle Kornélia,
Gromon Dezső, gr. Szapáry
Gyula, Ráth Károly,
Berzeviczy
Albert,
Hagara
Viktor,
Zsilinszky
Mihály,
Hegedüs
István,
Verédy Károly
és a társadalomnak
sok kiváló
tagja.

Az Országos Kisdedóvó Egyesület néhány ágyalapítványa:
Néhai Bujanovich
Jánosné,
szül. Koppi Mária hagyománya
Ghyczy
Kálmán
1875-ben
..•
Gróf Karácsonyi
Guidó 1878-ban
. ..
Lázár István
1883-ban
. ..
Pueher József 1870-ben 1000 Irt, 1890-ben 1000 frt,
Báró Sina Simon örökösei
1878-ban
Gróf Zichy Géza 1882-ben
. ..
Tisza Kálmánné
..
A Szabadságelvű
párt Tisza Kálmán
miniszterelnökségének
éves jubileuma
alkalmából
1886-ban
Herceg Eszterházy
Miklós 1888-ban
jószív
Egyesület
adománya
1888-ban
Gróf Pálffy
János 1888-ban
Báró Wodiáner
Albert 1888-ban
Gróf Zichy Ferenc
1888-ban
Özv. Bezerédy Istvánné
1889-ben
Br. Rotschild
Albert 1889-en

12.000 frt;
1.200 "
1.000 ,.
1.000 ,.
.2.000
,.
·1.000 "
1.000 ,..
. 1.000 ,.
tíz
1.000
1.000
50.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000

,.
"
••
"
.•
"
,,.
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Statisztikai

adatok 183,-193,.

Az intézet

évekre.

ígazgatőh

1.
2.
3.
4.
5.

Wargha István 1837-től 1844-ig.
Ferenc 1844-től 18ó1-ig.
[eydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Raoos József 1861-től 1870-ig.
Szabo Endre 1870-től 1871-ig.
Szerdahelyi Adolf 1871-től 1874-ig a Terjesztő Egyesület képzőjében,
1874-től 1880-ig az Orsz. Kesdedóvó Egyesület képzőjében.
6. Dömötör Géza 1880-tól 1893-ig.·
7. Troján Mária 1888-tól 1894-ig. 1893-ig Dömötör Géza igazgató társa,
1893-ban egyedül.
8. Drescher Irma 1894-től 1918-ig.
9. Végh József 1918-tól 1935-ig.
10. Molnár Oszkár 1935. július 1-től szeptemberig.
11. Fekete József 1935-től.
Intézeti tanártestület

tagjai:

' Magyarországban Terjesztő Egyesület óvó'A Kísdedóvó-intézeteket
képző-intézetében az elméleti tárgyakat és a gyakorlatot is egyedül az
igazgató végezte. A hegedű tanításánál
volt csak segítsége, de ez nem
volt rendszeres állás s rendes en egy jól hegedülő tanuló segédkezett ebben, 1842. évtől hegedű mester cím alatt évi 24 forint, díjazással. Tanári
testtiletról csak az Országos Kisdedóvó Egyesület képzőjétől lehet szó.
1. György Aladár 1874-től 1875-ig. földrajz és történelem tanára.
2. Komjáthy György 1874-iől 1878-ig a magyar nyelvtant, természetrajzot,
természet- és vegy tant és számtant tanította.
3. Kohányi Sámuel 1874-től 1894-ig. Tanította az éneket és hegedűt."
4. Widder Hermin 1874-től 1876-ig. Tanította a rajzotés
testgyakorlaWVUTSRQ
to t.
5. Caramelli Teréz 1874-től 1889-ig. Tanította a nőikézimunkát.
6. Kozma Dénes 1874-től 1895-ig. A gyakorló óvoda óvója és vezette a
gyakorlati foglalkozásokat.
.
7. Berényi Salamon 1875-től 1878-ig. Tanította a földrajzot és történetet.
8. Warga Adél 1876-tól 1879-ig. Tanította a rajz és testgyakorla t o t .
9. Éber (Eberling] József 1878-től 1918-ig. Tanította a magyar nyelvet,
később a számtant-mért ant, természet- és vegy tant.
10. Ribár István 1878-tól 1880~ig. Tanította a természetrajzot.
11. Ecker Auguszta 1878-tól 1882-ig. Tanította a földrajzot és történelmet.
12. Golsicher Ilona 1879-től 1885-ig. Tanította a rajzot és testgyakorlatot.
13. Schneider János 1882-től 1887-ig. Tanította a földrajzot és történelmet.
14. Komáry Erzsébet 1885-től 1890-ig. Tanítottta a rajzot és testgyakorlatot.
15. Troján Mária 1887-től 1894-ig. Tanította a földrajzot, történelmet és
1889-től ,a nőikézimunkát. (Igazgató társa Dömötör Gézának, internátus vezető.)
16. Drescher Irma 1890-től 1918-ig. Tanította a földrajzot, rajzot, testgyakorlatot,
(1894-től igazgató korában, a testgyak. és nőikézimunkát.)

•

17. Ferenczy Izabella, 1893-tól 1925-ig. Tanította a történelmet, Földrajzot, rajzot, később a természetrajzot.
18. Péterfy Sándor 1894-től 1902-ig. Tanította a pedagógiai tárgyakat.
19. Késmárky Árpád 1894-től 1920-ig. Tanította az éneket, hegedűt.
20. Geguss Ida 1895-től 1931-ig. Mintaóvónő,
Tanította a gyakorlatot és
. alaki munkákat.
21. Végh József 1902-től 1935-ig. Tanította: a pedagógiát és magyar.
nyelvtant. (Igazgató korában a történelmet.)
9
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22. Dr. Gerencsér
Istvánné
1918-tól 1925-ig. Tanított:
természetrajzot,
mértant,
közgazdaságtant
és gyakorlatokat.
23. Orbán András
1919. szeptől. mint Nyiregyházáról
menekült
beosztva,
1920. május 10-től ismét Nyiregyházán
működött.
24. Dr. Kenyeres
Elemér
1919-től 1933-ig. Tanította
a pedagógiai
tárgya.
kat s a gyakorlati
kiképzést.
25. Vitéz Rozsnoky
(Rojkó) Antal 1919-től 1937-ig. Tanította:
fizikát,
természetrajzot,
számtant,
mértant,
gyakorlati
foglalkozást.
1937-től beosztva a belügyminisztériumba.
26: Kondorossy
Izabella
1919. évben.
A következő
évben aRanolder
rk.
'ta-nítóképző-intézetbe
osztatott
be. (Eperjesről menekült.)
27. Doby Ida 1919-től 1930-ig. Tanította
a testgyakorlatot
és kézimunkát.
Q8. Teszár Irén 1919-től 1923-ig.
Tanította:
a rajzot, kézimunkát
és alakimunkát.
menekült óvónő, beosztva
a gyakorló
óvo29. Tóth Gizella
1919-1920.
dába.
30. Takács
Irén
1919-1920-ban
menekült
óvónő,
beosztva
agyakorló
óvodába.
31. Dr. Bató László 1920-tól mai napig. Tanította
az éneket és hegedűt.
32. Legányi
Ilona 1920-tól 1936-ig. Mintaóvónő.
Előbb Eperjesen
szolgált.
33. Gyöngyössy
Erzsébet
1920-tól mai napig. Mintaóvónő.
34. vitéz Komárnoky
(Klaúdy)
Gyula
1923-tól mai napig.
Tanította
a
rajzot, . alaki-munkát.
35. Nagy Samuné 1927-től mai napig. Tanította
az éneket és hegedűt.
36. Gyurjács
András
1929-től mai nap is. Tanította
a magyart,
történetet és földrajzot.
. .
,
37. Patyiné
Láng Mária
1929-tőr 1935-ig. Tanította
a testgyakorlatot
és
nőikézimunkát.
Ilona 1930-tól mai napig.
Tanított
magyart,
földrajzot,
test38.pataky
gyakorlatot.
39. Adamovitsné
Gludovácz
Emma 1932-1937-ig.
Tanított
magyart,
gyakorlatot,
háztartást,
nőikézimunkát
és alaki-munkát.
40. Özv. Inczéné Méray Irén
1932-től 1936-ig. Ellenőrízte
a külső óvodai
gyakorlatot.
41. Katona Margit 1932-től 1937. júliusig.
Tanított
mennyiségtant,
gyakorlatot.
'
~ ~-,
42. Dr. Tóth Antal 1933-tól 1936-ig. Tanította
a pedagógiai /tárg yakat.
43~ Mácsay Károly
1936-tóJ mai napig. Tanítja
a neveléstudományi
tárgyakat.
44. Bernátsky
Róza a gyakorló
óvodába beosztott
áil. óvónő 1936. szept.től.
45. Dr. Pamlényi
Istvánné
1936. szeptembertöl ft testtan, egészségtan
és az
egészségügyi
kiképzés
tanára.
46. Ambrózy
Margit
1937.' március
hótól.
47. Dr. Dr. Daday Lászlóné
1937. februártól.
48. Szemkő
Julia '1937. évi márciustól.
'Az

intézet

orvosai:

}
Schlesinger
Ignácz
1847ctől 1852-ig.
Heinrich
Ferenc
1852-1857-ig.
Dr, Verebélyi
József 1857-1874-ig.
Egyben
egészségtan
tanárok.
Dr. Schennann
Adolf 1874től 1902-ig.
Dr. Keményffi
Gyula
1902-től 1918-ig.
Dr. Demjanovich
Emil 1918-tól 1936-ig.
Dr. Verebélyné
Mendelényi
Margit 1936-tól a képző-intézet
és ínternátusának orvosa.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
,

,

131
Az intézet hitoktatói:
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R ó m a i ke to liku s :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Novák István
1893-tól 1904-ig.
Valnicsek Béla 1904-től 1912-ig.
Marcinka
Imre 1912-től 1918-ig.
Bognár Gyula 1918-tól 1924-ig.
Ferenczy ,Géza 1924-től 1932-ig.
Simonesies Lajos átmenetileg.
dr. Wargha István 1932. és 1933-ban.
Bánfi Dezső 1 9 3 3 / 3 4 . iskolai évben.
Karl Lajos 1934/35. évtől.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dúzs Sándor 1893:tól 1894-ig"
Mokos Gyula
1894-től 1896-ig.
Keresztessy
Sámuel 1896-tól' 1927-ig.
Takáts Károly 1927-től 1935-ig.
Kórády Julia 1935-tő] 1936-ig.
Magi Erzsébet
1936/37. évben.

1.
~.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Paulik János 1893-tól 1899-ig.
Menyhárd Frigyes 1899-ben ..
Algöver Andor 1900-tól 1907-ig.
Wolf József 1907-től 1909-ig.
Kemény Lajos 1909-től 1924-ig.
Lamnek Vilmos 1924-től 1930-jg.
Peér Péter 1930-1932-ig.
Lamnek Vilmos ismét 1932-től 1936-ig.'
Morócz Sándor 1936-tól.dcbaZYXWVUTSRQPONM

Il.

Ill.

IV.

R e fo r m á t u s :

Á g o s ta i

G örög

1. dr. Krajnyák
2. Dr. Sztankay

V.

e va n g é liku s :

.

ke to liku s :

Gábor
Andor

1916-tól 1932-ig.
1932-től máig.

Izr a e lita :

1. Dr. Schwarcz
Benjamin
1914-től
(1920-1930.
években nem volt
tanulták
volna a hittant.)
2. Sós Simon 1930-tól mai napig.
VI.

,-

G ö r ö g ke le ti

Bogoevins 'Ghenadie

1920-ig.
izraelita

tanuló,

akik

az intézetben

román:

1927-1930.

Nevelők:
Kovács Irén 1914-től máig.
Czirjék Ida 1925-től 1930-ig. (Beosztott állami óvonő
Riesz Istvánné,
Kováts .Adél 1926-tól {932-ig nevelős
dás.

volt.)
1937-től mint iro-
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Száz év alatt
tehát 9344
növendéke volt
az intézetnek

I

A Kisdedóvó-intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesület 1837.től 1874. aug. 1-ig kisdedóvóvá képesített 154 tanulót.
Egyesület 1874. aug. 1-től 1918. évig kiadott
Az Országos Kisdedóvó
2896 oklevelet.
Az állami óvónőképző-intézet 1918-tól 1937. július 1-ig kiadott 1021
-oklevelet.
Az intézet tehát 1837. október 7-től 1937. év július 1-ig, száz év alatt,
ősszesen 4.071 kisdedóvó, illetőleg kisdedóvónői oklevelet adott ki.
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Oldal

ezetó
egyesületek keletkezése
f Brunszvik Teréz
isdedóvó-intézeteket Magyarországban Terj. Egyesület 1848-ig
állami óvónőképző 'őse
sti kisdedóvóképző
.ntézet belső szerkezetének terve
isdedóvóképző új tervezete
.anyatlás kora. 1848-1873 ..
szabályzat
öreg anyakönyv
'ellendülés kora. 1873-1891.
A) Országos Kisdedvédő Egyesület
B) Az Országos Kisdedóvó Egyesület
Az Országos Kisdedóvó Egyesület képző-intézetének belső élete
és szervezete
. . . . . .
P. Szathmáry Károly
.
.Jsdedövés törvényes rendezése
. . . . . . . . .
Országos Kisdedóvó Egyesület hanyatló élete. 1891-1917.
Tisza Kálmánné
Államosítás. 1918-1937.
Az állami óvónőképző-intézet
Átszervezés
. . . . . .
A négyéves óvónőképzés
kűsdedóvás
legújabb igazgatása
Statisztikai adatok. 1837-1937.
Az intézet igazgatói
Intézeti tanártestület
tagjai
Az intézet orvosai
Az intézet hitoktatói
Intézeti nevelők
Az intézet benépesítésének táblázata
Az árvaházba felvett árvák száma 1873-1936.
Forrásmunkák.
Képek jegyzéke
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8
12
21
25
28
33
36
43
47
48
50
60
69
72
79
87
92
95
96
108
121
128
129
129
130
131
131
132
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FORRÁSMUNKÁK:
Eredeti okiratok.
Eredeti jegyzőkönyvek.
Eredeti anyakönyvek.
A Kisdedóvó-Intézeteket
Magyarországban Terjesztő Egyesület
évkönyvei.
Az Országos Kisdedóvó Egyesíilet évkönyvei.
A? állami óvónőképző-intézet értesítői.
Wargha István: Terv a Kisded6vó intézetek terjesztése iránt a
két magyar hazában.
Ney Ferenc: Kisdedóvási Nefelejts.
Kacskovics Lajos: Emlékbeszéd gr. Brunszvik Terézről.
Rapos József: Gr. Brunszvik Teréz élete és műve.
Rapos József: Igazgatói jelentés ürményi Józsefnek.
Dr. Morlin Emil: A magyar kisdedóvás 'multja és jelene.
P. Szathmáry Károly: Emlékirat a magyarországi kisdedneve.
lés nevezetesebb mozzanatairól.
P. Szathmáry Károly: A magyar kisdedóvás és nevelés rövid
története.
.

A KÉPEK
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A tolnai kisdedóvóképző épülete
A tolnai kisdedóvóképző alaprajza
A pesti Valero utcai kisdedóvóképző .
Gróf Brunszvik Teréz mell szobra
Gróf Brunszvik Teréz arcképe
Az Országos Kisdedóvó Egyesület kísdedóvóképző-intézete
Lépcsőház
Állam óvónőképző új épületszárnya
., .
P. Szathmáry Károly
.....
P. Szathmáry Károly szobra
P. Szathmáry Károly sírja
.
Állami óvónőképző-intézet főbejárata
Nappali. dolgozó-terem
Tornaterem
6voda-munkaterem
Osztályterem
Internátusi tanulás
Hálóterem
Igazgatói iroda
, Díszterem
Betegszoba.
Hideg-melegvizes mosdó
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