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meghiuó
o fanitóképző-Intézetí Tanárok Országos Egyesületének
1922. é ui á p r il is h ó 19·én (szerödn) ö. l!'. 9 óra k o r
Buöopestcn, a magy. full. Akac1émia üléstermeben tartandó

XV. rendes közqyűléeére.

Tárgysorozat ;'

1. Elnöki megnyitó.
2. Főtitkári jelentés.
3. Emlékbeszéd néhai Farkas Sándor kir. főigazgató, egye-

sületi elnökről. Mondja:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM észá r o s J enő .

4. Az óvónőképzés reformja. Előadó: Kenye r e s 'E lemér .

5. JelentészyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil pénztár állapotáról es az egyesületi alapokról.
A számvizsgáló-bizottság jelentése. A költségvetés előterjesztése.

6. A közgyülés előtt az elnökséghez irásban benyujtott indit-
ványok tárgyalása, (L. Alapszab. 21. §. e) pont.) _

7. Tisztujitás, (A szavazás titkos és csak a jelenlevő tagok,
szavazhatnak. Alapszab. 22. §.)

A közgyülést megelőző napon, április hó IS-án (kedden) d. u. 3 órakor
az egyesület .testületileg kivonul a Ker ep es i-u ti teme tő b e , F a r ka s Sá ndo r s ír já -

h o z, ahol' U r hegyi Ala jo s rnond beszédet. Gyülekezés 1/93 órakor a VIlI. ker.
áll. tanítónöképzöben (Szentkiralyi-utca 7.).

Ugyanezen a napon d. u. 5 órakor közgyülési elő értekezlet a VIlI.
ker, áll. tanitónőképzőben (Szentkirályí-utca- 7.),

:je

Vidéki kartársaink elszállásolásáról lehetőleg gondoskodunk a főtitkár-
nál való előzetes jelentkezés esetén. Külön meghivót nem bocsáthatunk ki.

"

Az elnökség.

1



2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\

Hiszek egy Istenben,

Hiszek egyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a zá b a n ,

Hiszek egy Isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

Amen.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fa r k a s 5 á n o o r em lé k e z e te .

1.

Értékekben súlyos, .nemes harmöniáju élet. beteljesülése e sötét ravatal,
mélyen t. gyászoló közönség, és fölötte nemcsak' a, gyásszal: sujtott család, a
hitves, gyerl11ek és rokon könye hull, dc fájdalmas veszteséget siralja ben-
neu annyi [óbarát, 'hüségles~anitv:ány és a' munkatársak' vezér nélkül
maradt serege, A kérlelhetellen tényeket értelmünk' rideg mérlegclése fe~-
fog'ja; dc oly nehéz 3' szivekbe l,kif:atni:,üo,gy, akit szeretünk, akihez-éle-
tünk annyi !ki>i5s emléke kapcsol, :ak,il egy 'országos státust a vnemcs
munka egységébe foglalt, nincs többé közöttünk, Hogy elveszitettük a-
k~r!iélcl derekán, elveszitettük ép öt, aki, ~' magyar tanitóképzés+ujjá-
épitésében luljdz:őn!k vala és hozzáértéshen, lelkes szivósságban, fárad-

hatatlan szeretetben első míndnyájunl« között. Es a megfölchbezheretlen
isteni Gondviselés rendelésekép ,it,t áll unk' most Farkas, Sándor, elköltözött
jőbarátunk, hüséges !~ársunk és VC.;>jéCLLUk' koporsód mcllctt, itt állunk
mind, akik (ennek 'a megnyomorírott országnak tanitóképzésén mun-
kálódnak, a magyar tanitóképzöi tanárság egyeteme, amelynek nevében
ós ajkával az iglaz hecsülés é, szcretef bucsuját intézern hozzád'. Minden

szavunk a szivünkhől ver koporsórí fö delére , hogy bucsunkban is mi
értéket jelentettél, bcnsőnkbe vedeödjék; Hogy mielött ez a kifosztott ma-
(sar iöld örökre cllcdjen, megállilsuuk' néhány percre, mi, hűséges munka-
társaid,' hogy miközbcn lelkünk bucsubari ölelkezik, értékeidet magunkba
ve,gyüki örökségkép a mi további munkánkhoz.,

Van-c egy ís közöttünk, {l. tanítóképzés rnunkásai közül, ki né is-

merle volna őt, tiszta típusát alföldi, 'l{emé'llylil szivós kun Iajának. 1'110-
solygó, okos szeme mcleg sugárral ölelte lit 'embiectttrsait s oldta fel biz,a~
lomban a vele érintkezöket. E szempár a tiszta, viIá,gosanlátó értelern
hordozója 'volt. Azé az értelemé, mncly.:a rónák' és enyhe halmok' ragyogD
sug'ar;aibaJl lélesült lajoi t,ulaj'd'onS;á,gi);:á századokon át, ~é az értelemé, amelyet
csakis 13 tisztavérű kerek, magyal" koponyák hordoznak.

. E~'ős !boncoló Mpességlgcl szedte szét az élettől utjáha jelölt problé-
mákat. Mindennél az alapokokat keresle', éles logíkávaí részletezeít, hogy

minden részletet megismerjen s igy teremtsen eréndet. Elméje Iilozófikus
j{'llegLi vol, ezért mindcn irodalmi rnunkáján, vagy ri pedagógiai szor-
vezés területén elért eredményeiben magasabb eszmelség nyilvánult, Nyu-,

.godt magyar temperamentumát a sienvedélY"nem tudta íelviharzaní. Erős.

..



Farkas Sándor emlékezete. 3

-éríelme, kemény akarata ai le;,gregyelmc:rettoobzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí szellemi életet töltötte ki,
'~melyeJ] l1i~dit:sá~a !bizonyos; foku óVEli;osságl jellegér mutattai Az ily tor-
.mészet bölcs m~ny'ugvással fogadja az élet rninden küzdelmét, a sors-
csapásokat, a szenvedést s az ily természet a lelki vivódásokat a val-
l-ásos hit mély hizoclahn,áb:a, olvasztja áL Amikor a közelrnult borzalmas

.csernényeiben minden eszményünket megsernmisülni láttuk, amikor fajil
-erkölcsünkben, magyar létünkben voltunk' az enyészetnek kitéve, óh, én

-rudom, gyászos gyülekezet, mily keményveretű mély hittel hitt a magyar
.sorsban, a megtisztulásban, a Ielíámadásbam.

Es lép rneld, akineki érzelmi vilá;gJa' tökéletes magyar volt, akit ezer
-esztendö minden 'VéreihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s boldogsága, ~yásza, fu nagysága ehhez a földhöz
..kötött, aki a legteljesebb' magyar volt, mert nem is lehetett más, épp' neki,
kellett megérni, 'hogy a tisztulásker 3, felszínre vetett szürke parányok EI

hitványság csaholásával '~ámacI:já:k'. EZ: fájt nekir; ez mélyen égetett lel-
'1;tébe; az ö derült, aranykedélyű lelkébe, amelyen a, pihenés óráin,

baráti körben ragyogö humor ömlött el. A [őindulatu, a becsületes, a tiszta
.lclkek [ókedélye volt alJ övé, amely vonzot; és i!gaz jóbarátokat kapcsolt
magához. Ezért Ieu háza, a tanitóképzöi tanárság valóságos otthona, Csa-

ládja körében 'ug'Y éreztük' magunkat, mínt a mieink rnellett, és most

ezért lábad !könybe annyi szem, száll annyi sóhaj, mert a nUlgty érték;
J11eHeH igU7. [óembert is vesztettünk! benne .

. Ily értelmi rés lelki erők, f01mált1ákl azt Ja. munkásságot, amelyre .a
magyar tanítóképzés mindenkor büszke és hálás leszen és amely munkás-
-ság derék részével a magyar tanitóképzés ujabb' korszakát jelenti.

A taniröképzö; nevelés kiépítése, la, taIlJterv,~,lanitóképzöi; tanársági

lanulmányi képzése II legszorosabban összefügg szakadatlan alkoto tevé-
kenységével, Es most is, hogy at u] víszonyolcegyesületünk' élére álli-

tottálr, ő törődött eglés:~ségg:e} emberíeletts munkát végzett mínt a! monár·
cgyesi.ilet elnöke az uj. k~p'Ző tető abá hozásával.

Ez értékek rnost niár a mi kincseinkké váltak. M i benne halandó
volt, utjára bocsájt juk, visszaadjuk; I3Z anyaföldnekí De ősmagyar értékei:
.a világos értelem, erős akarat, fegyeJmeziett ész, nemes kedély és 'becsü-
letes, jó magyar lelke itt maradi kölZiöHünkl, bennünk, hogy segítsen, ve-
zessen, növeljen lés erősitsen rémIékéveL - .J

Tanügyi alkotásai pedig a nemzeti fejlődés folyamába igtatódtalo es
,őrökl tisztessége marad' a, magyar íanárságnak' EZ: a tanárság; drága halot-

'tunk, .általad ~azidaga:b~ lett lés- most, hú@' elválsz tőle, mégis, szegéd,y,
.árva és elhagyott. AkH{! itt vagyunk, s mind, akik a mlllglyar falvak is-
koláinak' tanítókat 'nevelnek, fájó szivvel bbtul;nak koporsöd' fölé é s

imádságos ajkkal fohászkodnak az örökkévalóság rurához, hogy lelked

nyugatma hóldbg lés zavartalan legyen,

G er en csé r Is tvá n .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . i .1

Mélyen tisztelt giy&5zoIó közönség I

A tanító- és tanitónöképzölc fői,ga'zg'atóság';:! nevében' lépek! c s ir elé,
110gy elbucsuzzarn őszintén becsülj és szeretelt tiszttársunktól, Farkas
Sándortól.

1*



4 Scheret Sándor,

M0/tilletődött lélekkel, ibiánatos indulatoktó] zaklatott szivvcl teszek, -
eleget e szomoru kötelességnek, mertzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAugy érzem, tudom, hogy c koporsó--
ball a magyar nemzeti népnevelésnek kíváló harcosát, al tanítóképzésnek
erőteljes, még' sok nemes alkotásrachívatott tényezöjét temetjük' épen.
akkor, amikor honíibutól és kcs~rüség'fől visszhangzó i1azáilk.nak rnindcn

igaz- polgárra, lkipróbiáIt és cselekv-őképes férfira oly nagy szüksége lenne,
Boldogulf Farkas Sándor kora: iíjuságában lépett a, tanári pályám,

melyen az önmüvelödés serkentő érzelmeitől áthatva', lankadatlan buz-
g;,lolllmal tökéletesitette és métyitettc ismereteit a nemzeti. tudományokban
épen 'u.gy, 'mint a filozóEáb!a)i- és ped:agóg1i:áb1an. Kiterjedt tudása mel-
Jett bölcsen mérlegelö, log~k'us gondolkodésa. éles elemzöképessége, gyors
és 'határozott itélete, elméjének világosságától áthatőtt-beszédje csakhamar a
tanítók, mesterévé, tanitóképzövé avatták; rendületlen hüségét a nép-
nevelés magasztos szerit ügye iránt pedigi :a kultuszkorrnány azzal [utal-
mazta, 'hagy la 1e g II C m z et in: b isJ(olák;, a tanitúképzö-intézctck írányi-:
tásával bízta meg.

Majdnem három évtizedes didaktikai: és termékeny irodalmi, munkás-
sáigla:mellett tili éven át szolgáita la' göndjailll bizott intézetek' .iljuságát.

Jó nevelő- volt, kinek tanácsait tanárok! és tanulők eglyaránt ha1sZOHr
nal- i@lvezt:ék;jó szónok, kinek ajakát honliui szíve dobbanása tette beszé-

dessé ; mint tisztviselőt példás, lelkiismeretes kötelességérzés és munka-
bírás jellemezte; riemes iemberr érzüleííe pedig általában cgyszerüségben;
őszinteségben és szivjósággal párosült igazságszeretetben mutatkozottihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s .

a legeszményibb hónszeretefben lángolt.
Mint az őszinte szónakí küzd'ő bajnoka, hivatása: iránti rendületlen

hűségben és az ország valamennyi t,anitó~iépzőitől tisztelt és hecsült
k'ulturféríiu iélt és munkálkodotf erkölcsi és- szellemi munkaközösségünk-
ben; mintfigyelmcs, példás szorgalmu és áldozatkész; férji 65 jóságos. aFa
találta boldogságát családjában, mikor a' közelmultban azon jól rneg-
érdemelt kítüntetéshen részesűlt, hogjy a Tanitóképzö-Intézeti Tanárok 'Or-
szágos Egyesülete elnökévé választotta. E felett való örömében mindert
tisztelője osztozott és a magyar tanítóképzést fejlesztő, .lendületes és si-
keres buzgólkodásában az egész taru'irsá;gi híven. követte.

Ekkor érték! élete derűs napjurnak utolsó aranysugarai;
A sulyosan ls "hosszasan szenvedö tudós magyar tanitónevclő nap-

jának'. lángoló korongja a szeretö- hitves 65 két derék jó fiu, bánatfelhői
mögött, őröl, idökre lenyugodott. ,

Ezért flájdalom~óI lSlajgi6szivvel állunk' sírod' körül' jóságos, hü, ne-
messzivü oktatórnester, hitves, apa és kartárs, Csupán e.g[y vigaszunk,'
marad: áldás volt léted és áldás f.akiad! törekvésedl.nyomán míndaddlg, mig,
a Te szellemed él oa magjyar tanitóság:balD.(1'~a nemzetnevelés fényétő(meg-
világitott emelkedő luton haladunk': ' .

Köszönet nemes férfiu míndenért, amí Jót cselekedtél tanítványaidnek •.
tanítóknak, tanároknsk!

Ave pia aníma!

Isten veled- magyar tanítöképzö, Farkas Sándor.

Sch e r e t Sá ndo r ;
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farkas 5ánoor élete és mükööése.

A tanitöképeés ujjászervezésének' és 3' tanárság sorsának: válságos

'idejében veszitettük el :gUwu.glelk'ü, nemes és erős vezérünket, Farkas
Sándort. A veszteségnek. lesujtó tudatával kísértük el koraí sirjához ...

- Nem célom a .!koporsója, felett elhangzott beszédek. parafrázisát adni,
sem pedig a íközgyülésen elmondandó emlékbeszédnek elébe vágni, csak
éle lén d{i és anüködésének'XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő b } ) ; adatait fogI.alom össze vázlatos keretbe,
egy-egy rövid reflexióval. •

Farkas Sándor a máramarosvármegyei Técsön született 1869. már-
cius 12-kn. (Edesatyja Farkas LukácszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,körjeglyZ:éi a, NaigykunságlJó~ szár-
mázott el oda.) •

A técsöi elemr mé'pis!kol,á:b'ól a reíormátusokí máramarosszigetír ösü
Lyceumáha került, onnan pediJgj;a márarnarosszigetí, áll. tamitóképző-inté-

zetbe, amelyben 1888-ban el. népískí tanítói, oklevelet szerzett, Egy-egy évig
tenítöskodott 3, mezönrn reL' lés a, dunaszentgyörgyí reformárus el. népe
iskoléban s 1890-ben rnint 3, Pedagógiuru nyelv- és történettudományí'
szakcsoportjának rendes h3l)gjatója, folytatta -tanartmányaít, 1893-b'an a
nyelv- és történettudományi tárglYalö'a' pol~Mi' iskolai tanítói] és tanító-
képző-intézeti tornatanári oklevelet kapott. Mint a Pedagógium egyik leg-
képzettebb lés íle'he ts ég!b en , feltünö -végzettjét, vísszahí vták a, tanítóképző
tanári taníolyarnra, melynelc ~ibével 1894~blen ai nyelv- és történet-
tudományt 1,árglYak tanítására tanitóképzö-iptézetí, tanári' képesítést nyert.

Tanári rnüködését 3' .zníóváraljaí áll. tanitóképzö-intézeíben kezdte
1894. október hó I-én, rnínt segédtanár; Ebben 'a rnímöségében egy év-

"el klé.sőbb a "\I'a11.- és közokt. míníszter áthelyezte a, budapesti, I, ker .
áll. tanitóképzö-intézethez, ahol 1895. okt, havában foglaltai e~ állását
s 1\l9O. áprilisban rendes tanárrá lett. 190&. február havában -- tanári
munkásságának 14-ik évében - 3, budapestil VI. ket. (a jelenlegi VIlI.
ker.) áll. ta ni tónöképzö-íntéze t é lé re került, mínt igia,zgató, az elhalálozott

Peres Sándor helyére. Sebestyén Gyula halála után pedig 1911. szeprember-
hon a va11.- és közokt. rniníszter őt bizta mégi II 'tanf n_ és tanítönö-

képző-intézetek szakfelügyeletével s egy év mulva, 1912. szeptember 15-én
a király kinevezte 3- VI. TIz. osztályba kir, sza.kíelügyelönek s rövid i'dö
mulva II kir. ltanácsosi címrnek tüntette ld, 1920. február havában mínt
tanító- lés tanitónöképzö-íntézetí, kir, fő~gja'zgató (1919. január l-től szá-

mitoll iérviénnyel) az V. -fiz. osztályba neveztetett ki.
A kornmün alatt a tanítöképzö tanáxságl kérelmére és szerencséjérc

önteláldozó Ib'A.torságlgial négy hónJap~ a, tanítóképzö-íntézetí; ügyosztály

'élén állt, A lbeaV',at,ottakl mindíg! tudtáld s ma már csenki sem kételkedil-é
benne, 'h o g y a veszedelmekí forga,t3~lm emberül megállotta helyét li

védőpajzsot emelt ~öIéb!ünk és intézményünk! fölé. Fényes pályatutásás

ez el nem homályositotta sőt lesz [dlő, amikor áldozatos vállalkozását a'
tanítóképzés majdani kröníkása egjyi,k legnagyobb' érdemének fogjal el-
ismemi.

Farkas Sándor rnint t:a,nár alapos és lelkes, lebílincselöeru kedves és
ötletes volt. Tanítványaira felejthetetlenüh mély és ösztönzö hatást gya-
korolt. Mint ága z g a, t ó adta első tanu jeleit vezető képességének' és
kiváló admínisztrativ tehetségének, A tanáru testület munkáját öSSZ~



6 Keszler Károly.

han.gb:a-foglalni, a rnunkakedvet, jó hangulatot, kartársi bizalmat és egyet-
értést ápolni és fokozni: kevés igazgató tudta, ugy, rnint ő. Az intézet
példás rendje, felszerelése. különösen a Ié1<ekta·nilaboratörium szervezése
rnutatták céltudatos és fáradhatatlan szerétettel és kedvvel végzett szervezö,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IIIunkásságát. •

Vezető müvészete sz a kt e l ü g ye lö iihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s föiga,zgatói mükö-

désében érte el tetőpontjár. Minderr" iskÍ()I~llátoglatása,egy-egy ünnepe volt
a meglátogatott intézetnek, Szeretetreméltó modora· ' és bölcs megértésa
megnyugtatla, lelkes ügyszeretete magával ragadta, imponáló tudása, és
tapasztalata felvilágosítottat emelkedett ,góndrol!kodása fellemelte és nregtermé-
kenyííette, mély Ine,g1győződése edzette, jó szíve, humora és szellemessége
földeritette a lelkeket, 'Senkit ef nem keserített, -mindenkit felvillanye-
zott, Q,cdvre ,harwJolt és a, tanári, a t a n írt ö kré p z ö tanári nemes ön-

tudat és becsvágy szárnyait bontogatta. Mindannyíszor sokáig álltaki láto-
• gatásának valóságos igéze~e alatt al tanári testületek: és a növendékek

egyaránt.
Mint főt~szlviselö rendes hivatali, teendöin, a, folyó ügyek' elintézésén ..

feltil továbbképző Itamolyamokat szervezett rés vezetett rés a t II nit ó -
lk é P z é s mega l lapo z,ás,á n ak' !]{:érdés ei h en jelentékeny alapvető:
munkálatokat végzett. E kodifikáló munkálatok - a köveíkezők': a) az 1914.
évi 31.152. számu rendelettel kiadott tanító- és tanitónöképzö-intézetíl
Rendtartási Szabályzat; b) az uglyancsa!kl 1914. évi 31.152. számu ren-
delettel ki:adúU tanító-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s tanitónöképeö-íntézetí' Képesitö-vizsgáíati! Sza-
bályzat, el a,z 1'916. éví 34.180. számu rendelettel kiadott tanító- és tanítönö-
képző-intézeti íanszerheli és könyvtári, felszerelésre vonatkozó Utasítás,
d) Farkas Sándor V'égleit:e az 1916. évi 61.800. számu rendelettel' kiadott
tanító- és Ianítónöképzö-intézetí, Tanmenet és a glyakorlóiskola~ Tanmenet
olökészítö rnunkálatait ; e) ö kezdte meg a' polgári iskolai, tanítóképző,
Vi~g1<Ílatl Szabélyzatának rés Hendlartásánaki s nemcsak: megkezdte, de
be is fejezte az Apponyi K'ÜllégliumHendtartásánalc és Képesitö-vizsgálatü
Szabályzatának kodifikálását; f) V'égILil ö fejezte be a női kézimunka-
képesitésrc vonatkozó Szabályzatot, melynek' rnunkálatai 9 évig hnzöd-
tak'. (A minísztéríum számára készített egjyébl javaslatatra és emlékirataira
il~ csak utalok.)

Ezekben a testes füzetekre, s ő t hatalmas kötetek re terjedő I11Llll-

kálatokban benne van az: Ő' ad111iniszt[alti,V' koncepciója, körültekintése {;s.
az intézkedések v~ehajt;ásána:kl pontos V'égimond'ol.ása. Iskólakormány-
zati é s pedsgógíai értékelésüle a magyan- tanítóképzés fejlődéséről meg:
irandó monograíiának lesi a feladata.

Az Orsz. Közokt. Tanácsban, a, Népísk; Könyvtárakat Intéző Orsz,
Bizottságban rés a Testnevelési Tanácsbim Farkas Sándor közrcmüködése
megbecsült sulyt és értéket képviselt.

Legközvetlencbbül éreztük: szervezö ~I~,ét a: Tanitóképzö-Intézeti
Tanárok Orsz, Egyesületéhen, melynekí elnöki székébe ernelte az 1920~
évi november 7-iki kö2Jglyü1és.A tanítóképzö tanárságnak óriási, többség-

gel titkros szavazáshan megnyiívánult eme' fényes bizalma, közvetlenüi fl

kommün 'után, vk.gitolenül jól esett lelkének; .

Amil -töle kaptunk a;i eg(yes'iileti' élet tervszerüsitésében, mintaszerü
vezetéséhen és (gyönyörii fellenditésében: az a, Farkas Sándor hálájá-
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nak, irántunk és az ügly iránt való felülmulhatallam szaretetének ragyogó
lés pazar ajándéka volt, amilyent csaki nemesszivü, nagy ember adhat,

AlJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ elnökségének' rdejéreesik' a narosztalyu íanitóképzö-intézet
Tantervének megalkotása, melynek' hónapokra terjedő, íárasztó munkála-
tait gyengc szervezetével dacoló bámulatos energiával vezette és tető alá

vitte. Az egyesület megírandó története is hlvatva lesz ügy fényes lapot
nyitni Farkas Sándor nevének' és munkásságának.

Hosszu pályája alatt sokat tanult. Látókörét al történelemmel lés
a Iilozóííaval 'való állandó és kornoly fQg~a.~koz.ása és több' hazai és kül-

Iöldi tanulmányutja szélesbitette. Bcjár~a. hazánk minden részét, továbbá
Ausztriát, Németországot, Olaszor zágot, Svájcot, Belgíumot, Franciaorszá-
got és Angliát.

Irodalmííeg is :nagy tev'él{tmység1e~ fejtett ki. Evekig Ielelös szerkesz-
tője volt a Magyar Tanitóképzöuekt A Néptanítök' Lapjában - Benedek
Elek' szerkesztésének 'idejében - vezetje a Tudományos Ismeretek cimü
rovatot; Tudományos értekezései: A r c 11a iihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs s a, 11 c c ésa· z II ik.o r

esz m é i. A z irá s m ü vc k P's Yc luo 1Ó 61i a i, a 1a pi o n vel t k, a t e-
g ö r í á í. Irt számos pedagógiai. irányu ci!kqü~~ és hivatalos bírálatot,
Tankönyvet : Három kötet tanító- és tanitónöképzö-intézetí Földrajz, há-
rom kötet íanitó- és tanitónöképzö-iritézeti Történelem, két kötet elem ii

népisk. Történelem, eg!y kötet el. népisk', Alkotmány tan; Kun Alajossal
két kötet el. népisk. Földrajz; Ur]10g!yi Alajossal n6gy kötet el.

népisk. Magij"a·r Nyelvtan sug};ancsakl Ur'hegyi Ala!jossal átdol-
gbzla Géspár el. népisk. Olvnsókönyveinek' négy kötetét. lit egy köíet
vezérkönyvet a földrajz tanításához.

" Irásaiban nincs meg! 'ni a körmyedség; amely nem míndennapi szó-
noki elokvenciáját [ellemezíe.; ve értekezéselnek mélységét, .cikkeinek és
birálaíainak' kornolyságát s tanitöképzö-íntézcü tankönyveinek uttörö ér-
derrrét inem lehet ~,étséglb'eV'onlli. '

Minden me;gJjelent irásánál az!on!bla-n Iontosabb egy hátrahagyott kéz-
irata" melynck címe: Tud'ományokirés t á r gly kö r ö k. Eli egy mélycn
szántó, rendkívü! [érdekes és eredeti, terjedelmesebb filozófiai. munka,

. amelyen néhány évig '11lag)' szerétettel dolgozott s melyet egészen közel
vitt a befejezéshez. A mü megjelent tése iránt megtörténtek a szükséges
lépések.

Ideálisan szép lés ,b'oldvg! családi kQ~b:ő1; ragadta ki a1 halál' Farkas
Sándort Finornlelkü s hozzá méltó ;élelp'árja, jóban-rosszhan hűséges osz-
tályosa és kél serdülő derék, fia gyászolja. kik közül a nagyobbik a: gím-

náz':i:;Pl VIlI., a (kjsebbik' a· VI. osz;tályá~ Viég!zi. Jó férj, jó apa <}s
nagyon-nagyon jó íharát volt Farkas Sándo]", akit testvérként sirattunk
sokan. Gyülöletet valójában senki iránt, mégi a legrosszabb índulatu em-
ber iránt sem érző, üaragl:f1,rtiisl nem ismerő, engesztelékeny ernber
volt. Mindenkinek az ü\g[y'~~ felkarolta. aki hozzá fordult. Ha olyan ernber
mutatott közeledést feléje,aki azelőtt megbántotta, akkor már azon
törte a' fejét, hogy mit tehetne érte? Mínt optímísta nem is volt tökéle-
tes emberismerö , pedig! egyébkén~ bámultuki mindnyájan, 'akik ismertük,
analitikus, éles eszét. Erős meggyőződése sem ázt jelentett-e, hogy vé-
Ieményét .mindenben vakon- és makacsul megkövesítette volna; hajlott a:

revizióra., és a kompromtsszumra, e szavaik' ethjJ{'aii: értelm é,hen ,

7
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A tanítóképzés fontosságának' tudata annyira; áthatotta, a közoktatás-

nak ezt a,z ághzafJát annyira: szerette, hogy erről go-ndoJlmzott és erről
beszélgetett is legszívesebben. Ez volt min:tJeg'y a centrális eszmekörc,
amely e g J é s z közéleli munkásságát ga'zcfaságosan összpontosította. A7J em-
bet és hivatása benne teljesen. e;gJybeolvadt. Ebben nagyés büvös har-
mónia volt ...

Aki érezte ezt a rnelódikus. összecsendülést, azt is érezte, hogy 'ki-
vételes emberrel áll szemben, amilyen nem 50,1,' van, amilyen nek li nk' is
csak'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő' volt!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k ö z g a z d a s á g ta n és tdranöo lomtnn turritdan
a képzőben.

r.

A feladat tiszlázásához 'előbb' egly visszapillantást kel] vetnünk: a kér-
dés fejlődésére. A szociális oktatás szükségét először a, 1\1a,21y. Tan í t 6-
1,ep z ő I9D? évfolyamában vciettcmföl; ez mégí kiáltó szó volt a,
pusztában. 1909-bcn itlJra fölvetettem ; Apponyi miniszter tanfolyamot is
tartatott a képzői tanársá§ számára; az akkori UJ' tantervbe vettek Ts
ld némi szociális ismeretet és .vonatkozást. De míndez csak töredékes
voll; a ~árgb' fontossága a .köztudatba még nem ment át. Ahhoz ni két
íorradalom 'kelleti. A kommün 5> 'a'Lanitós.ág!nakl azízal szembern tanusitott
csekély ellentálló ereje aztán me:g!győlZ~eaz, i[~e;lékesköl'öket annak szük-
s<égléről.. A ma is érvényben levő 200.884}919: st. rend. a,); idevágó is-
mcreteknek tanfolyamszcrüleg való tanítását nemcsaki kötelezöleg elren-
delte, de megtoldotta azzal, hogy a t á rsa d ail o 111 t a 11 a k' é po z Ő II ek a
pa ed a,g ó g iG' m IC II IC t t ,k ö z i pon ti tá r' gyal egy en. Ez már nagy
lépés> volt. I ;

Azonban' maga 'a t a II a: n Y a 'ft lllegál~ap[t@-sa mégi nélkülözte a rend-
szert; számolni íkellett t. i. a megJfeleW kézikönyv hiányával. A ren-
<delet ezért a tanárt a Müveltslég: K ö n yv tá r á n.a k Társa.dallom
c. dcötetére utalta: arínak' beosztása szerínt VIOlt összeválogatva az eklek-
tikus tananyag is, amely :néll<Ílny Iontos társa daim i, kérdést ölelt Iel;
A tanterv l,ffiZ'iWje: néhai K'Ü V ács Gábor, az 1\ c hel i 8-féle igen ügye-
sen megirt kis S 'o zi i 'o 1'0 go i,c t vette alapul; ele mivel abból. magyar ki-
adás nem volt, kénytelen voll uo fenti mü beosztásához alkalmazkodni.
Innen a szígoru Iogíkaí rendszer hiánya, a tananyagban. Növelte a

. nehézséget az, hogy la két csoportba osztott anyag' néhol két külöru tanár
kezébe került, természetesen, a belső ~ység ','0 vás ára. A Kovács Gábor-
tól a Né.pt an í t ö ío Lapja )919. éVI folyamában közölt cikksorozat
jgyeketetl: ugyan az anyaget a' tanár számára részlétezni s annak: miní-
e,gy vezérfonalat nyujllani, dc la rendszeresség' hiúnyám az sem segíthetett.
A nemzeti élet p'edlil~- .tantervekkel nem törődve - fejlődött tovább,
ujabbnál-ujabb problémákat és k'uHurs:z!ül(,ég/leleket vetve föl:, amelyek
az iskolától sürgetve követelték 3'_ megoldást, A közgazdasági és társa-
dalmi ~{~tdlések!ben való 'teljes tájékőzatlanságl keservesen megboszulte
magáf. A !keresil~ny iklul'z'uS 'bia.Ifagásai. .sikertelenségei többnyire abból
eredtek'; a 1<oihorrtlakozJást és :a. gazdasági konszolidációt alz nehezíti, Még
[kö:Z:é1etünk, elfajulása: la pártoskodás is. az ellentétes .g'!lZcla1sági érdekek'
és társadalmi tény'C2iőlk (kis,gJazdaés, tisztviselő, ag~ári;U5 és merkamtilista,
stbl.} meg inem értéséből ered; _ e -

Ez tette ídöszerüvé ac a,üdés' iujib'ó~ valő' fölvetését, méglpedig ll. le,g-
illetékesebb Iórurn, II Ma!g!yar Paed'agó,gti:ai, Társaság előtt, amely nevelés-
üg"ayel foglalkoző összes tén'yezőj,nkl képviselőit egyesíti. Az ott kifejlő-

--------------------------------------------~-----------------------.,



A közgazdaságtan és társadalomtan tanítása a képzőben.

dött magas szinvonlu vita=) folyamán, melyben tudományos és közéletünki
legkiválóbb közgazdaság; és szociálpolitikai - szaktekintélyei. vetlek részt,
-tisz-tázódoH a kérdés, s fö,bb vonalaiban kialakult a közvélernény ami t
kérdésre nézve, m€g~edig nemcsak ~a, képzökre.. hanem a közép- és Iő-
iskolákraihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*ve is, méJgJ pedig' a- nemzetnevelés szempontjából. Ezzel pár- -'
huzamosan táI'g'ya1ta a választmány által. kiküldött bizottság, majd maga
a választmány az uj tantervnek idevonatkozó részét, ahol az, illetékes
szakvélemények alapján szürődött le a lana,n~agi'a vonatkozó simmár
a közgyülés állal is elfogadott vélemény, illetöleg javaslat. Igy ért meg
c kérdés.' De kézikönyv mégi míndíg inem' volt Pecli,g arra- szükség van, hogy
.a szocio16g~a óriási területéről együtt legyen az, amire a nép leendő
nevelőjének, illetve ezctöjének' szüksége van s ami képző! feldolgo-
zásra alkalmas, "Ez indibott most .me:gjjel-ent köriyvcm megírására. Evek
,iz:.'1,gálódfisá.nak leszürt eredménye TIZ; de, természetesen ügyelembe vet-
tem ugya' pedagógiai társasági vita, mint al szakbizottsági tár(g:yalás
során Iölmerült éltékes véleményeket is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz előzmények' után magától, ér-
tetődik, hogy nem ragaszkodhattam a mal még érvényben levő ideiglenes
taníervhez, Iranem a' J,özg!a-clas,ágt.a:n és társadalomtan rendszeres áttekín-"
tését adtam; mindössze annyi cltolódással, h.0'g:y technikai szempontból
.a szociálpolitikát _'nem önállóan tál1g1yaltam, hanem al gazdasági élettel!
ezerves kapcsolatban, rnivel ugiy tapasztaltam, h02Y a növendékeken ezzel
könnyitek. A rgJaz!dasági és társadalmi élet Iejlödésének' történeti át-
tekintése -- (Sajnálatomra - e ld a d á sbó l kimaradt (t. i, ma a' két iv
p-lus a könyvet i,glen megdrágította volna); dc az uj kiadásbari (ennek'
címe: Szociológia ethikfai alapon) .benne Van a1z i).- _

Hátra van még azonhan a mík'é n tJcérdése Er~e kell iH al vá-
laszt keresnünk; mert a, sikert csaki'). a helyes mödszer biztosítja. Több'
évi tapasztalatom alapján leglyen szabadll'e kérdéshez hozzászólnom. Talán
könnyítek ezzel kartársaírnon; s ami éIméI is fontosabb': hozzájárulok
i17. anyagi könnyebb rnegértetéséhcz, tehát a tárgy megszerettetéséhez s
annak révén I3Z Qglészségesebb életfelfogás kialakitásához a leendő tanit6k-
ban, akik hivatva Lesznek' hazánk népét, Csonka-Magyarországból Nagy-
Magyal'OrSz~igba visszavezetni. Mert - s itt szabadjori könyvem jeligéjére
utalnom C«A területi Integritás feltétele az! erkölcsi íntegritáa») - az er-
~,ö1csi integritést ök való ithatják meg. Ebben benne van a21 ujjáalakitandó
magyar ga2Jdaság'i és társadalmi éle~ programmja; de a szaktanár ré-
szére is ez adja' me~ 3' vezérmotlvumot. A g'azd'as-ági é s t á r s a-
dal m i é! etc thi k á i átkell elsősorban az egész vonalon kidornbori-
taní. E i fogja, t,ál'ltranko-t iQ}azán azzá tenni, aminel« szánva van: a nem-
zet nevelés fontos és hathatós tényezőjévé.

Másik szempont a ki özv e t l c II S z o ro s ka D' es o lat a v al ó

'é let tel (erre mát: Kovács Gábor is rámuta tolt), anií meg fogja, el eve-
niteni a taniíást, de ki, f.oglja' fejleszteni. a tisztánlátást és a lelki éber-
séget, amire ;u, 111a i; a holnap népnevelöjének' annyira szüksége van s
aminek hiánya okozta azt, hogty a gy,ep!.ő, ~ tanit6 kezéből a szociál-
demokrata és komnrunista ilJg!alóéba ment át. -

Ennek! !azlonlb!an; természetesen elöfeltétele, hogy maga a tamár i,
rajta tartsa kezét ag'a'z-diasági éS~I'Sadalmi élet /üktetö -érverésén s
éberen szemmel tartsa, a 1111al,1minden szociális jelenségét - a napilapok-

. han, Iolyóiratokban s a közvetlen, személyes' tapasztalat révén magában
'11 mindennapi életben; dc. persze kritikával, pusztán a t ény ek: rn e g-

á l l a pit á s á r a szoritkozva s óvakodva a'z elhamarkodott általánosítás-
161;- s szem előtt tartvaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 Z audiatur altera pars elvét, vagyis a szigoru

,tárg'yilagl)~s0\Q'ot s kerülve rninden egyoldalu eltogultságot. Ily módon gyüjt-
he[ magának' könnvüszcrrel tapasztalati nycrsanyagot, amit tu ni tásában
telhasználhat s amivel azt meg2IeveJlilheti. Az ily anyaggyüjtésre nö-

*) Ennek összefoglalását lásd a Mag y ar. Pa e ct a g o g i a mult évi májusi számában.
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-'

vendékelt is rászoktathatja s 3 közösen gyüjtött anyag' alapja lehűt az
intézet t á rsa cta lom tan igy:[j j te m é on y éne k. .

Itt megint CoOY fontos szempont. megértetése a k öle S Ö m h,'lo tás,
II a ka gazdasági R.S társadalmi élet tényezői közt s ezzel u t á r S a-
d alm i Ö s s z lua,II g!r a való törekvés, Tehát sohase érje he elszigetelt
tények adásával; mindigXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e kell azokat kapcselul aiz egész társadalmi
szervezet életébe; vizsgálni az OK' és okozat, az egyén s a környezet kö-
zötíi összefüggést. Tehát minden tényező tárg[yilagkls, helyes értékelése.
EA egyszersmind' 'társa da,lmi I e l e lö s ség é r z e tr e nevelés, 1110ft
Látják', hogy a társadalom életében semmisem enyészik' el hatás nélkül' ..-
leglkevés'bbé a kötelessép elmulasztása" Dc megértik' azt is, hogy az el-
szigetelődés lehetetlenség: az önző individualizmus a, társadalmi környc-
zetben a legerősebb reakciot váltja ld, Ezt kell is hangsulyozni a scr-
dülő fiatalsággal szemben, amely önmagár keresvén, .körmyen, hajlik a
f é k tele n in d j v i d u ali zimus ra, (nyilvánuljon az akár önző tör-
tetésben, akár szcrtelenkedésben, v.agy üdeg elzárkozásban). Ezt le kel]
törni !

A való éle{ s a tények megfigyelése és a, kölcsönhatás felismertetése
révén érhető ICI nemcsak 'a, s z o c i ft 1i s 1 á tás r a, nevelés, hanem ezzeh
kapcsolatban a s z oc i á Li s é r zé k fejlesztése is, VagLyis megértetése a,
társadalmi folyamatok' Iejlödésének', a visszaesésckriek, kinövéseknek s
kutatása az azokat orvosolo el'[árásoknak, wl,g/yis asz o' c i á 1 P ,C) 1 i-
t i k' a i intézményeknek ; és - a' comprendre cest pardonner elve sze-
lint - II megértés segitségével igy lehet kifejleszteni, a meghocsátó, jó
(dc nem elnéző) indulatot s , az egJyüttérzést és ami ebből fakad: a;
segítésre való ft,észséget, A 'ba jok; kinövésck vizsgálata közben lehet --
a mulaszíások hatásának megállapításakor - ébresztgeíni a társ a-
ctalm ile 1ild i s ITI ere tet. Erre ma naglyohb szükség van, mint bár-
míkor, Mert soha oly könnyen nem törtek pálcát - a. másik társadalmi.
réteghez tartozók föl-ött, (kísgazda a városi, városi intelectucl a Ialusi stb,
fölött) mint ma; holott 3, mea, culpát mindenki magára olvashatná,

VógJül, ami itt a· végcél: aa egész vonalon vég'esvégi~ uíalás ai nép-
nevelő s zo c i á l i s feladatára, Dc itt nem elég! a ködös ábrán-
dozás, som <l tüzes lelkesedés, hanem i. o zu' l1' 1110 gj f ü 110 t o 1 á s keJl:,a
konkrét viszonyok vizsgálata a, reális szükségletek mcgállapitása.; s na-
glyon kéizelFoghatólag'os rámutatás a tanító szeropére al nép jól éti a 1-
Ic o t ó mu n kába n, mbj pedig küilöin Lal u rn (s a, tanyán), külön v á-

ros o ll, 3 tényleges s nagyon is cltérö víszonyoknalo megfclelöen,
Tehát sehol semmi Jxnnbaszt, sehol semmi üres, kongö frázis, senuni

ködös elmélet, 'hanem 3' való élet k'ö z'v e t l e n, e g y s z e r ü 'el'ij-
a d á s a ; s a való élet apró realitásarban meglláLtatása az azokban ki-
fejezésre juíó rlag'Y társadalmi igazságo~mak', problémáknak vagy tör-
vényeknek. Ennek azonban föltétele, hogya' tanár maga is 11. y i l t :; z c m-
meZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , elfogulatlanul' lásson s hogy benne is meg:l~gy.en a. szociális érzék;

......Mert itt - a z áldott emlékű, bölcs Péterffy szavával élve - egy 1M
pél ct a többet ér, mint f ! .g y mázsa elm éle t.

Kielglészitl a~a,nár munkáját a's z em 1élt et é s: a gyüjteményck;
kiaJólátása; a muzeumokl (Néprajzt Mezőgazdaságí, Iparművészeti, Tár-
sadalmi), szociálpolitikai. intézményelo (Népház, fogllafl{lüzlatQ, napközi ott-
hon, íbölcs,őde, Hangyaközponr, Ieányotthcn, Wekcrtetelep, stb.), mühelyek ,
gyára:!\' megtekintése. tehát a, jól 'előli:é,sz:i:tett-s alaposan; Jeldolgozott ta:"
n u l m á n y i íkjrá11:d:Ulásol,', A t.ár€Y' szempontjáhól föl lehet és kel~
használni a más :tárg".yíkcre~éJben lctt kirándulások' tapasztalatti anyagát
is; a Ikartársak itt eglymást hathatósan támogathatják ; elösegitl- ezt a
kölcsönös ho s p i t á l á s is, EZ! adalkalrnaj a s z o c l á Li s v o na t k o z á-

s o lk kidomboriíására a, képzö többi tá.rglyának keretében is, - A szem-
Iéleti oktatást kiegészíti a, sza k' kö n y v t á r, amelynek szervczéséhez
mielöbb hozzá :kell fo~ni. A gyűjtést mielőbb mÜ§ kell' kezdeni. A szün-
időre széfrebbenő. növendékseregí a maga' falujából, miíiöjéböl sok: érde-
kes anyaget gyüjthct össze, Gyüjtetni lehet és kell a lapokbók a lénye-
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i\et és statisztikai adatokat is. Akö.ro,s munka eredménye jobban fogja.
érdekélni őket.

S leg'v~Q'Ül: a szociálís szempontot ;30 g!y a 1<:o r j. a ti Id- kép z é s b e·
is he kell k~p:cs'olni, még! pedig nem csupár» egly-<>-g'yszociális vagy köz-
glazdas.ági tárgyu :cllvasmány tárgyalásával. vagy a szociálisihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s gazdasági.
szempont !lüdombioIit~sávala, próbatanításokon (pl. mikor a, kőszénröl,
huzáról, szölöröl, az e#Szsé~ óvásáról, 3, honpolgárt kötelességekröl; sth.
tanitnak), hanem osztályról-osztályra meg kell. kezdeni hos p ít á lás
k ö z b e n a bevezetést a, gyal{'orlati s z o c í á.I i s m u nká b a : az
1. évfolyamban oa gyakorló .ískolaí g'yermekek rendhez szoktafását, fe-
gyelmezését, testi gondozását; a II.-b~H1 a· gyermeki, lélek s azon ke-
resztül a néplélek s a' tömegpsztehe megfti~:eles~; a, 111.-b'an a környezet-
tanulmányt-5 'a .giyel'mckekl erkölcsi életének l11eg[jgiye~ését.; a, IV.-ben alj

ismétlőiskolai ~crmekek', !a· li V-VI.-oblan az ifjuságiJ egyletbelt ifjak s
leányok megfigyelését, a reájuk vonatkozó környezettanulmányozással
együtt. Dc fői lehet tapasztalatgyüjtésre használni m a:g;á tak é P z lj

i s k o l a i é s í nt e r n-á tu s i életét it> S 3, mindennapi éjet esemé-,
nyeit ; azokból is le lehef és Je is ken szürni a megfelelő szociális,
üra.ziS:ágoikat. .
v Attérve a m ó dls zie r r e, az 3> k'özglaz'dia·ságta111han -- mint

.reáliáhan - csak .i II d' u krt i v lehet, EgbreS! fejezetek igy is vannak ki-
dolgozva. Pl. az emberi s állati~ársadaLom párhuzama; az alapiogal-
mak ; a, g<azdálli'Üdás; 3 vállalat; a Jiogtyaszt.ás: De itt-ott már itt is cél-
szerübb a ~ e ne t i k u so t alkalmazni ; pl. a· ring, ka rtell, tröszt tárg-ja-
lásánál ; továbbá a ~jok, visszaélésele s az azok' ,gtyógyil,ását, illetőleg
megl'&:cz!ését célzó szociálpolitikai intézmények' tárgyalásáná] azokat ke-
letkezésükben könnyebb megértetni, - A t á r s a d al m i életjelenségek
tárgyalásánál age n et i k us módszer vezet célra .itt-ott kiegészítve az
Ö s II Z e 111as 10 nl it ,á s S 3, 1.

G eécze Sa r o lta .

A' beszéörnüuéezet tanit6sa.

A beszédmüvészet tanításának: kérdését a. glyaklorlali szükség vetette
Iel : annak 'a felismerése, ho.gy a négyosztátyos taniló1.!~~p.zői tanterv nem
nyujtott lehetőséget ahhoz, hogya, jelölteket m í n ct e II old alu rag e~ő
lehessen késtiteni Iegfontosabb Ieladatukhoz, a tanításhoz. Ez al tanterv
valamennyire gIonctosk'o&k' ugyars a tanttás elméleti és gyakorlatír meg-
alapozásáról, de 3' tanító mindennapi eszközénelc, al b' esz é d 11ek, tuda-
tos Iejlesztéséről nem. MegjV'an IUgy~\'Ilbenne az utalás az «értelmes és
szép olvasásra», dc annak feltételeit, -az értelmes és szép beszédet, iHeW-
leg- az erre való nevelés eszközeit nem jelölj meg.

A hat'Üsz:tályu tanitóképzöi tantervjavaslat már tovább' megy, ameny-
nyiben a «beszédművészet» 5z6v1a,1 rámutat arra al gtyakol'lati irányu la-
nulmányra. mely hivatva lenne ali iél:énlken érzett hiány pótlására. Mi·~t-
hDgy azonban résztetes tartalmat még nem aid, médszeres útmutatást nem
nyujt, azért e tanulmánynak' célja: vizs§álat tárgyává tenni a: beszéd-
müvészet tanításának: 1. célját ; 2. tartalrnát ; 3. megállapitami teried!e~
mét ; 4. /hely.ét; 5. anylljg/át; 6. médszerét és végűl 7. levonni a, köveí-
keztetéseket.

1.

A Ji esz é d' m li v ész e t tan it á s á II 3>Jil C é 1~ia'. A tanitóképzői
tanterv sokoldalu anyagának' sa1,áts~os~m egymásban rejlő célt kell egy-
időben megvalösítania.: a íejlődő ifjut kell a Iejlödö gyermektömeg ve-
zetésére alkalmassá tennie attól; az iJdötől kezdve, amikor az ifju a saját
«hivatalos> fejlödését lJ'efejelibe. Más szóval : az if}unakl abÜJan 31 korban;
mikor a saját fejlödését befejezte, amikor [őmaga már kikerül al vezetés
alól, 'UJg}'an;attói fogva neki kell vezetnie másokat. A társadalmi. léínek

II
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e t II folytonos biztositása egJ~zen természetes és egészséges tolyamat, -
11 a az okleveles ifju akkor veszi át a vezetést, amikor erre szellemi-
lt'g é.'i erkölcsileg érett" mert különben sz!el.l>emil:egés erkölcsileg korcs nem-
zedéket teremt, Az (uj tantervjavaslat a 'hat ~wi tanulmányidővel ezt a
célt szolgálja> 'l11enn yi s -égi 1eg, csak' természetes, hogy ami, II é} s é-
ge t is megíelelöen emelnie kell a 0011 é.rdiekében,

Ezen sajátságos 001 tekintetében egyetlen nevelő iskolafaj scm hason-
lilható össze a tanítóképzéssel, métgl a k6,zé.pfoklu katonaiskolák sem,
mcrt am.ig ezek a, nevelés. be~ejeztfV1el szintén azonnali tömegvezetésrc,
még pe'ilig /felnőtt embertömegekneki leginkább csak brachiális vezelésére
képesitenek, de ez a vezetés is a· legjszigorubb' Iegyelrní, alapon szorosan
lés szakadatlanul .heleilleszkedik' a fokozatosan. kiépített magasabb veze-
tésbe és ennélfogva a kikerülö ifju tiszt felelőssége' is a legkorlátol-
ta bh, !add'ig II !kikerülö ifju tanítónak' ö.illn?~án;ak, teljes' felelősséggel ~el1
megteremtenie a fegyelmet, megalapoznia az erkölcsöt s meginditaula a
szellemi fejlődést 'ugyanazoniÍd'Ő alatt a lffiJ,;iilönbözőbb habitusu gyermek-
eg'ye~ikből álló tömegben,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z ö V'ezet.ésébS'!llesetlegl hiányzó szellemi
erőt nem pótolja :a feglyclem megszorüása, tevékenységének egyellen moz-
zanata sem indokolható lelkiismeretében azzal, hogy «ez a parancs»,
,<igy lk c II csinálni», minderu tette, mímdem szava saját elhatározásának
íolyománya, s aeért munkájának ercdményéérf erkölcsi tél elí5ssé,Q~cl!
tartozik'

Ennek az erkölcsi fclelös§l~nekl egyedüli bÍ,zlOS alapja a jelölt sze 1-
l c m í erejének l e h e t ö-re g te l je s ki I e j le s at é s e, amit a tan-
terv az egyes studiumokban rejlő szellemi értékekkel nemcsak mint is-
mereti anyaggal, hanem egyúttal mint al SZellemi folyamatot rneginditö
hatóokokkal vél elérni. A szellemi folyamatok, a golld'oLatok azonban
önmagukban véve, az egyén elzárt szubjcktivitásában csak lllint egyoldalu.
ernbrionálls élmények szerepelnek mindaddigí míg a, beszéd alnkjában
napvilágra nem (kerülnek s éppen a· beszéd' által vagy életképesekké lesz-
nek' ugy, hogy más ' egyének: is felveszí ki azokat szellemü kbe, vagy mint
u, Il. «érthetetlenek» elsorvadnakt Amiből viszont következik, hogy uo
giolliC];olal. életképességének egyenlő n:l1ng'u tényezője <l,. szó, a beszéd: haj-
léil(ünys,ágn, s hOlgy egym.ás nélkül éLet'klép~e~e1]ek s azért az: c:g y,i 1<1
c s a a;- is 3· m Ki s il k' á 1 tal fejleszthetö, ,

Ekként tehát a ibesZiéd tanítása a tanterv általános célj.ában bent-
to~lalLan mint a jelölt szellemi' erej/élnékl ki.fej~esztése, müvészí felépítés
nélkül, csupán csak' mínt a gondo'-'a·~k'ifcjezés fontos ténye-
z öle jelentkezik. ,-

A tanítóképzés célja. ennél többet követel : azt, hogy il gondo-lat-
kifejezés a tanító rnunkájában rninden nehézség nélkül, rní nden teltétel-
hez alkalmazható esz k ö z JCfJyen a g'yermekohad szellemi és erkölcsi
fejlődésének vezetésében; abban <l,. rnunkában, rnelyet a tanító napon-
kint óráról-órára V'égez az iskolában s esetleg este folytat a felnöttek ok-
tatasában. Ez a rnunka ped'iJgJ.nem ·l'(1yszerü. «hirdetés » , hanem al lelkele
felemelése, eszméltetése, erkölcsi b~tá.sr~ teretése. Ehhez pedig; a szönak
rnüvészi alkalmazása kell. .

A 131111ó:besZiédéberr oldódikl fel minden értékes lelki tartalma, az
ö .;b:es,zjédje 'utján szívárog át ez a tartalom megértéssel alkalmazott ada-
glolás'ban3' gyermeki lélekbe: teháf meg! is ken tanulnia a jelöltnek azt,
h~ míként oldja fel lelk'e tartaknát a beszéd utján -- müvészi mó-
don -- tanítás 3~ak]áoban .

. A ibeszéd az ~yeLlen kifejező. eszköz, melynek' müvészíes voHa·a
legegyszerübb, a legközvetlenebb s 3,. gyermekekkel szemben a. leghat-
ha1ósabb' s ezért la legalkalmasabb, de l:eg'Szükség.'eoehb is! Ni ricsen II
tanitásnalc egyetlen rnozzanata sem, még al szemléitetés, sőt cselekedtetés
sem, amely 3,· ,b'es'uéd hézagpótló szerepére ne szorut n a ; nem is szólva
at erkölcsi é s érzelmi rnozzanatok' felmagasztosult perceiröl, amikor is
II beszéd-müvészet nélkül - nemcsak; h.Qg!y nem emeli" de határozottan Ic-
ronthatja II tartalmi 'hetást! ' ,..
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Míndezért 3 beszéd tanításánaki 3 müvészi emelkedettségíg kelt ha-
ladnia mindazon követelményekkcl, melyeket a j6 tanító eredményes. mun-
kája magában foglal: 3 be s z é d m ü v é s z e t ét kell tehát ugy t3:r-
tal m il 'a g', min t ~ 1aki 13 g tal n it a n ~ 1. azzal a legközelebbi .gya-
kerlati céllal, hogya jelölt gyalwrlflti tanításai alkalmával feladatai meg-
oldásábanXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , ö n nye d e SihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,t köz z e l rendel kezzék. 2. azzal' az általános
képzésre irányu céllal, hogy a je~öH gOl).dlolattal;talllllánaik t is z-
lu 1 á s á t. eredményezze.

Amikor ezzel a célkitűzéssel a, beszédtanítés tökéletesítése felé halad
a tanitóképzés, szígorüan meg kell állapitani ennek' m i n ö ség ~ mi voltát,
v;1.gyis azt. hogy a tanító ezentul jobban és szebbeubcszéljen, dc ne
többet, mint e'Jdi.g tette, sőt a mennyíség rovására, javítsa meg a mínösé-
2ét és osztályában juttassa szóhoz a tanulókat is, áki,k' 3Z iskolában las-
sankint ellelejtik azt a könnyed' .beszédmodort, melyet iskolán kivül a
l:1rsal.gásb<:ll clsajátitottak.

Y-égeredményben tehát a beszédművészet tanítása a kíbövitett 'uj tan-
terv anyagának minöségi feldolgo tását van hivatva! táuiogatni.

Novy F e r en c .

KISEBB KÖZLEMÉNYEIi:.

A rcm itó képz ée reforrn]c -
a' magyal' Pceoogogiai Tdr-eo sö qbc n.

:\ jYlagyar PacdaglogÍ3i T'á r s a's é.g a mult év október-
december hónapjaiban hlég1y ülésben foglalkozott a tanitóképzés megujitásá-
nak kérdésével. Alkalmat rá a közokt, rniniszter azon Jeirata adott, mely-
ben a Társaság véleményét kérte arra a tamtervjavaslatra, melyet lénye-
~~Dn . Egyesületünk készítelt és amelyet módositásokkal a közokt. ker-
mány kiadott. Téves tehát Nem ény i! Imre nywJ. állarntitkár egyi1<.\
estilapba irt cikkének' az a kitétele, hJOg[y' a közokt. miniszter ~ Magyal'
Pacdagogíai Társasággal akarja. a hatévfolyamu tánitóképzö tantervét el-

készittelni. Nem tantervkészitésröl :vian szö, hanem csupán egy tanterv-
javaslat véleményezéséröl,

A Társaség 'dr. W e sz; el y Odön egyet. ~a,n,árt kérte fel' a ta terv-
[avaslatra tvonatkozö véleményes jelentés' megtételére, W esz e 1y Odön

. /

a megbizatásnak megfelelt s az; első ülésen felolvastal a javaslatról, írt bí-
rálatát. Elismerő szavak' mellett rámutatott a tantervjavaslat hibáira s fo-
gyatk~iásaira is. Igy lényeges. hjhfuwki tartja; hogy e tanterv a többi:
iskolafajokra való tekintet nélkül készült. Nimes tekintettel a polg, iskolai
tantervére, mert mindazt ujra kezdí, amit ez az iskola! már elvégzett.
Mi. 3 tanítóképzöhe l:ép, mondja erős túlzással a birá ló, arrmaki csak

irni rés olvasni kell tUJdni" CigJyebett míndent megtanul ott. Ebből' vég-
néJ·k!üli ismétlés származik, . amí; :biz1i.os me~!öje mínden érdeklődés-
neki. Másik 'hibája, hogy általában t,öbb anyago; ölel fel, rnint arnennyire
a tanítónak sZiük<sé;",.&e-van, ami ismét csalk' a tulterhelés felé vezet. Baj

az is, hogy :a,z egyes tárgya,kI nincsenéld kellö kapcsolajba hozva egymás-
sal s igy félő, hogy II tanuló lelkében nem fog egységes világnézet ki-

- alakulni. VégiÍI hibáztatta 3 pednJgógi:ai: tárgyaki elrendezését, 'melyeknek
felépítésénél 3 készítőknek a' tudományos feldolgozás rendjét kellett volna
szem előtt tartanrok.

13
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,Wesz e 1y ibü;álatánakl egNes részeire ~ik'-másik1 felszólalő telt
-észrevételeket, A további iülése.'lreI1l is "akadt mégi egy-két felszólaló, akt,
hellyel-közzel' a tantervjavaslatot is érintette, die 31 vita csakhamar más
Iránvt vett. A tanterv harmadrendü kérdésse vált, mert a vita hamaro-
san' azon lk:érdes !kör;ü~ lkezdet~ folyni: szükséges-e egyáltalán a tanítókép-
zés ídejét Ikét évvel meghosszabbitaní? Es ha, igen, a hatévíolyarnu ta-
riítöképzö eg[y- vagy lk'é~lagozatu intézmény legyen-c?

A vitában a felszólalás l'endj,éib'e:n a kővet;kező,kJ vettek részt: IZ (l-

vá c s János, U'r h.e g y í Alajos, Fj n á c z y Ernő, Quint József, Mol-
-n á r Oszkár, Ko v á c s János (isrnétcltcn), Kemény Ferenc, Hidasi
Sándor, Tanfi Iván, Ge,öcie Sarolta, Szuppán Vilmos, Bozóky
Endre, Franl{, Antal, Se1tere,r Sándor és Kovács János (ismétel-
len). Irásban küldött be véleményt Köv c s ki ti ti Jenő. A Ielszúlalásokat
egyenkint ismertetnünk' nem szükséges. A Mag y a, í' PTI 'e d'a g cig i a lejg-
közele'bhi száma hozni fogja, azokat el,ég bő kivonatbam. Feladatunk csu-
pán a vita jellemzése s néhány mozzanatának és tanulságénak meg-
rögzitése, ,

Lg')' míndenekelött le kell szögeznünk, hogy az ország ]t>..gkiv:il:óbli
elméletiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s gJyakorlati 'nevelöit magában foglaló Ma:g y a r Pa e d ag o-
g iaiT á r s 3 S :1gb:a n a tanítóképzés idejének () évre való felemelése
JX'll1 részesült barátságos fol9adtatásb'an. A .tanítóképzés munkásainak' ki-
vételével a Ielszólalók' valamennyien, kezdve a Társa13á~ mpsztris el-
nökén; a képzés jelenlegli J,'ereteirJiCk ~tása, ellen nyilatkoztak. Ellensé-
glesen lépett fel az egyetem, a, polgt isk'. tanárképző főiskola és a külön-
höző középfoku iskolák felszólalóí. Két dolog mindazonáltal vigasztalá-
.sunkra szo!g!á]. Egyik, hogy. 3' Társaság vitaülései a rendes tagok igen
csekély érdeklődése rnellett folytak s hogy a íelszólalók távolró] sem
voltak' az illető iskola faj összes rnunkásai véleményének reprezentánsai.
Másik, hogy ez ellenségek véleményüket nem a tapasztalás adtlll tények
mérlegelése, a tanítói hivatás természetének vizsgálata és a; tanitókép-
zés európai állásának' áttekintése alap'j!F1:11alkották meg; Ellenszenvöle
-szuhjektiv forrásokhól tiápJáIWo.zik. Bizonyitja ezt ~;kllCjtés:ü~,1kapkodó és
erőtlen volta. ~Voll felszólaló, Id valós:lwt a hajánál fogva vonszolta
elő érveit s lkinos Iátvány volt 113Ig(yo'nis átlátszó tendenciáju eről-
ködése. Legtúlzóbb' formájábars et az ellenséges h3011g1 Szu po po á n Vilmos
felsz'ólalásából csendült ki. A jeles ~g!a,zga'~ó'llgjyanis 30 maí t3nitóképzést
is soknak", tartja s vissza kivánna térní aJz elmult század kilencvenes
éveinek nívójára V3J~y talán még előbbre!

. De Inem kivárrunk személyeskední, azért lássuk személyektöl mentesen
azon főbb' okokat, amelyeket a felszólalók al képzés kiterjesztése el-
len telsorakoztattak. Azt rnondták, jJg'en okosan, hogy a \ reform pénzbe
ik'erüI. Ámde Csonkamagyarorszég jelenleg több milliárdos deficittel' küzd
snem (költhet ujabb mílliókat a, tanítóképzés fejlesztésére. Es ha még
csupán erről lenne szó l A () évíolyamu képzöhöl kikérült tanitók több

fizetést f.ognal.;: kivánni s ez is mérhetlenül fogja, növeini 3'Z állam ter-
heit. Mindezek tetejébe pedig: a képzölj tanároki főiskolai' tanároknak fog-
já~ magukat képzelni s magasabb raJl:tgo~.kérní t De eltekintve ezektől a
financiális nehézségektől, a tanítöképzés reformja nem időszerü kérdés,

mert a mai rdöpont nem aJoka:lmas, reformokra; ~ég1 mindig vulkanikus
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talajon állulJJd De különben ís 3' tanítóképzésnek G évfolyam ra: valö
emelése 3~a,nit6kéJYiéS' csődjét Jelentené, mert elnéptelenednének' az in-
tézetek. Azután a felekezeteknek autonómiájuk van; ők' nem kötelesek'

·6 évfolyanira fejleszteni intézeteiket; rni lesz, ha, megJhagyják hégyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév-
íolyamuaknak? Hat évig! azért ?;em tarthat a tauitóképzés - mondja
bölcsen az egyik Ielszólaló, - mert ez beleütközik' TI'Z 1868. évi XXXVIII.

t-c. rendelkezéseibe. A6 évtolyarm; képző szertelenséget mutat a peda-
l5"Ógial tárgJl3[(:b:an.A íantervjavaslat szerint pl. az órák; 170/o-ka a peda-
gógiai táqh~aikta esik' (1) A () éves képzö minderr növendékböl szaktudóst
akar nevelni. tV többi tá~gyaJ(b6L is sok' . ismerettel tömné mega liatal
tanítók fejét, saz ilyen emberele ':11em fogiooki megelégedni: az egyszerű
falusi. környezetteí. Pedíg" iigénytelen, ma§uka,t a népP'~I~ azonositó taní-
tókra 'Van stük$>ég!!- hialtgz:ik1a bölcs tamács. A felszólalók majdnem ki-

véteb oélkül hanglozi:atták', hogy G' () éves I<ép'z,ö,nem illeszkedik bele köz-
nevelesünk szervezetébe. ÁI~áspont]a a, p:01Jg!.isk Lanárk'épző Iöiskolával

.szemhen tisztázatlan. Általános volt a nézet,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlw g ~ az a'z egy esztendő,

.arnit la, (j évfolyamot v~1i.ett tanító a főiSIkoMn töltene, a: polg. isk.
tanári pályára v{Íló előkészítés céljára nem elegendő.

Ha ez, érveken v,égilgtckint ü nk', találunk 'közlDk olyanokat, melyek-
nek' tarthatatlanságát kimutatrn aligha S'iliksé.g!es. Ilyenek mindjárt a re-
101m pénzügyi részére vona tkozók' A reform költségeit nem a

P il C d a g o g iaiT á rsa súg tagjainak kell elötcremtcniök. A Tár-
saság!'a. csak az ugy kulturális és pedagógiai l'é"ze~artozikl, a pénzt
majd előteremti a Iináncmmlsstor; Attó} s~ főjjön -:a Ielszólalók 'feje,hogy
a hat évfolyamot végzett tanítók' több fizetést fognaki kivánni.

• A tanítók míndenképpem töu) fizetésért fog/nak harcolni, egyszerüen
azért, rncrt a Iizélésísk' nem volt s ma, éppcniSógfg'el nincs arányhan 111U[1-

l\iÍj'Uk' értékével és természetével. Hog!y peclfug II k6pző,i tanárok nem fog-
júk magukat főiskolai tanároknak képzelni, hi,zonyitja! az, hogy a képzöi

~ tanárság megsemmísitö sia'v:aziattöbíl),séglgel elvetette a «pedagógiai akadé-
miá--k «lanitóképzöi akadérniá--k tervét és az egJyszerü tanítóképző-
tntézetek mellett fog!!al t állást. Pedig" 3' ped\:lg~ógíai. akadérniák' tervezött
scm a hiuság' vezette, 3, tanító társadalmi pozicióját akarták ők' ezzel
emelni, a müveltség terjesztőjének' akartak patimát adni.

Egyénj felfogás df'olJga f!oV'ácb!b'á, hogy egy reform idöszerü-e va,gy
nem. A reformot az; a,kit:uáli:s- állapottal való eJ.é!g1üJ'etlenség szülí. A ta-
nitóképzöi tanárok a tanítóképzés jelenével a legnagyobb' mértékben elé-

g'edetlenel" hőn óhajtják tehát 3, reformot. Könnyü annak, aki al tanító-

képzésén kivül van, azt mondani : a reform nem idöszerü. De jaj az

üg'yllek és jaj nekünk, kiknek lehetetlen keretek' közt, eltégtelen idő vel
-és eszközökkel kell a célt- elérnünk. - Hamisan' ií:él~ az is, aki al 1i
évlolyamtól laz intézetek elnéptel enedését félti. Aki h:gtyel'emmel' 'kiséri'
.a képzök 'llépes:séglbt, az világosan Lí.\}a, ho,g!y a növendékek számai év-

tizedele óta, lassan -bár, de folytonosan csökken. Az il Ietékesek nek mi 11-

{lig lázas tevékenységet kellett kif~j!beni,ök, hogy az intézetben (értendő
ezen főleg féTf:tk:épző) l·egjyen eleg!e:ndő számu nö ven dékí kháboru lezaj-
lása óta a benépesítés fo1<!ozJouap nehezebb' .leÜ, amövendékek' létszá-
mában zuhanásszerü hanyatlás állott he.: Ámde ugyanekkor következett he
.a taniíóképzés 6 évfolyamuvá tétele, Sokan: már' most, 'a' felületesen ité-
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IŐ:k', a két jelenséget kauzális viszonyban látják. A tanítöképzökbe ezen-

-tul l1wg liévésebb növendékzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf~ menní, rnerf roppantul mt\.aváItowtt:a- "
társadalmi osztályok gazdsságí helyzete és sokat hanyatlott 'a tanítói ál-
lás értéke. Értékessé és kivánatossá vkell tenni 3, tanítói pályát és nyü-
zsögní fognak az intézetek' tantermei a növendékektöl tekintet nélkü 1
arra hogy 4 vagy 6 tévig1tan: a képzés ideje. '

A felszolalök érvei közt van eg(y, meiykomolyságánáf és reális tartal-

mánál fogva részletesebb megvizsgálást kiván. Az nevezetesen, hogy II ()

évfolyarnu tatritóképeö nem illeszkedilo bele közoktatásunk egészébe.

'\Veszely kimutatta, hogya, tanulmányi anya~ szempontjábel sincs bele-
illeszkedés, A képzö 'Ugiya.nis nem folytatja. ott, ahio 1 az előző iskolák vé-
g'ez:ték, hanem mindent előlről kezd. Ez természetesen nem szervezetí ba],
ezen tantervrevízióval lehet seg!iteni. Ez a revízió majd kíderiti, azt is,

[ogosult-e s ha igen, rnily fokíg jogosulf e birálat? Mert meg k'ellt
jegyeznÜJ1'k, hogy 'mást jelent valamit csak! tudni és mást ugy tudni,
hogy tanítani is tudjuk.

Ennél nagyobb baj, hogya, 6 évlolyamra tervezett tanítóképző nem

illeszkedik bele népoktatási intézményeink szervesen krepitett láncola--
tába, Eddig' a képzöt végzett ifju és hajadon a Pacdagógtumban, illetőleg
a21. Erzsébet-Nőiskolán folytatta 3 évig tanulniányaít, honnan 2 évreihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; 3Z

Apponyi-kollégium vette áto Ázujabb terv szerínt c Iöiskolák telvehet-
nek' érettségizett ifjiuságof és 6 .éves tanítóképzöt végzett okl, tanító-
kat. Ez utóbbiak azonban. a főiskolán csak c@y 6vig tanulnának. A fel-
szólalók TI 'bekapcsolód!ás,ookl ezt a módját helytelenitették. A három . és
at egy évig tanuló 'haUg13.t,6I;1meghontanákl aJ polg; isk; tanár képzés (1gy-
ségét, leszállítanák .nívóját és az 'utolsó évtizedben szép fejlődésrnek in-

dult főiskolát kibontakozáséban ~Iátolnák. A tárgyilagos szemlélönek el

kell ismemie, hogy ily körülrnényelc közt c főiskolák barátai s altalá-
han a polg, isk. tanárság nem szívesen látja a, tamitöképzés reformját.

Valóban .kár . lenne meghontani azt fl. tervszerű, harmonikus munkát, az
ifju lelkeknek azt a szép érlelését" mely e főiskolákon tolyik.

Mi sem /áll távolabb: a t,anitóiképZiŐi tanárságfó], mint az, hogy za-o
várni és megbontani akarja e főis:Y,(Jlákl fejlödését, A kérdés kö nuycn
megoldható és a () évlolyamra emelt tanitóképzö szerveseri" elhelyez-
hető oktatásügyünk mcstaní szervezetében. A beillesztés 'egyik médjára a
társaság érdemes elnöke, Fináczy Ernő mutatott rá. Javaslatai sze-
rint, melyet 'a Társaság magáévá tett, II tanitóképzöt kéttagozatu intéz-o
ménnyé !kell alakitaní. Az: a [5Ó 1;aglozat adja meg az általános müveltsé-.

get, a tárgyi tudást és tartson 4 é"ig!. Erre épüljön a 2 éves felső'
tagozat, mely a ped, elméleti és gyakorlatí képzést nyujtsat

Habár ily módon a,zi általános és aszaikképzés elválasztatnék egy-

mástól, mf,giis lennének' olyan tárgyaikI (zene, énekl, kézimunka; rajz, test-
gyakorlás), melyek a felső tagozatban folytatödnának; viszont a ped. tár-
gJyakl ~hánJ1a helyet kapna a'ZI aiJsót.ag<>za.toIli, ig(y a· testtan, lélektan és
logika. A 'felső tagozatra maradna: az oktatástan, módszertan, szervezet-
tan, Th filozófia fu ped3.#>&.~, története éSI alz: ethijkia. Az igy kítervezett

Mpzü alsó tagozatF, vizsgálattal fejező~ he, melynck' tárgyai lel1iIlé-·
nek' II maroraiJ: nyelv lés, irodalom, a történelem, terrnészettara és meny-
nyiségtan. Aki e vi~lat:Ot sikerrel végzi., az vagy folytatjá tanulmá-
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nYl!..it a tanitóképző felsö tagozatán ,~ hei.ratk'ozi,k' a Paedagógíumba,
ahol annak rendjeihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s módja szerinf készülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31 polgl. isk, t,alnári pályára.

A megoldásnak e módja, a tanitókiépzonek: kéttagozetuvá tétele, nem
'uj dolog. Hogy a tanítónevelést meg1 lehet O~dla,niiigy is, arra példákat

ad a·lJ iskolaügy terén leghaladottabb' állam, Németország. A németek két
tipus szerint szervezték' tanitóképzésüket, eglyi,k 3' szász, másik a p-orosz

tipus. Szászországban, Badenben, Württembergbcl1', Bajorországban a· sze-
mináriurnok egységes, zárt intézetek; Poroszországban azonban a tanító-
képzö preparandiára (3 év) és szemináriurnra (3 évf.) tagolódik; E tisztal
tipusok mellett vannalovkülönbözö ám)'i3Jtatok aszerint, am1;ut tudomá-
nyos és szakképzés mereverr-clválasztatnak' eg(ym~ból, avagy több-kéve-
seblJ átszövődést mutatnak, Kétségtelen, hogy míndkét megoldásnak: van-
nak! előnyös és hátrányes oldalai, Ervek!e~ lehet felsorolni pro és contra.

Az: ighzság'nak tartozunk! annak' ai kijelentésével, hogy a kéttago-
zatu tanítóképzö kérdését eglyesülelünkl nem vette tüzetesb vizsgálat alá.
Oka ennek ÍI]é<;zhen az idő rövidség)e volt, mely '3' reform tárgyalására
rendelkezésre állott. ne a kéttagozatu képző hivei is okolhatok (egye-'
sületünk' :tag!j~ü !kö2l1 csekély számmal ilyenek ir> voltak), mert megeléged-
~eki a ké~lagozu.l szükségének puszta hangoetatáséval, de kcnkrét tervvel

előálla ni nem tudtak. A leglfŐlbh'okímégís abban volt, hogy egyesületünld
kibocsátott kérdőiveire lbeérkez:ett válaszok' szerint. 'U. tanártestületek tul-
nyomó többséoj! az egytlagozaolÍl képzö mellett foglalt á~liást s ezze] meg-
szabta az· irányt, melyben a mUJ1!kálatoklrm'kl haladníok kellett. A tanár-
testületek l:Jedig azért választották' az egytagozatu képzöt, mert li

tanitóképzést szerintök' ez tökéletesebbern 'oldja, meg; Jó tanítóvá 'Ugyanis
elsősorben ránevclés utjár» váJiI,' az ember, ha· természetesen a szükséges

pszichikai lés eg1yéh fe}té~ej,ekl egyéniJ~ meglVlanu<lkl beruna A ránevelés
azonban csak hosszabb id'ö ala't~ történhetik; már pedig a kéttagozata
iké.pző csak ;két évi~ foglalkoznék a, jelöltek tulajdonképeni szakképzésévei.
Kü.l5nŐSDl1 a ~yaikorlati kiképzés fogj rövi'<fuége~ szenvedni, pedig a reíor-
mált tanítóképző épen ezen a, térern szeretné tö,bbl útravalóval kibocsá-
tani tanítványait. De 3ZÍ elméleti pedak§Í6gipva[ il' lesznek nehézségek a
kéttagozatu tanítóképzőben. E tárg!yakl számai tulságosa1lli nagy ahhoz,
hogy két évre eloszthatókl lennénekl Ezenkivül elméletí' és gyakorliatir
ped, kepzés közt valamelyes észszerű, kapcsolatot ís kel] létesíteni. Mellöz-

hetetlen didaktikai szempontok' követelik, hogly a' gyakorlatot az elmélet
jókora része megelőzze. Ez esetben mikor s mennyí iCEeig fogjna.ki a jelöl-
tek :viégez:hétni ~yakorla1i tanitásokat'i! Gondolni, .kell arra is, hogy a
felső tagozatban a jelöltekl két éven keresztül- csaknem kizáróam ped.
tárgyakat hallgatnának Nem leszí ez tulsá,~os$l sok' egyszerre? Osszeegyez-
tcthetö-e ') ez a szellemi é.l,et és rnunka természetével? Es vajjon, ez a
kor elhír-e ennyir elvont 5 egy l{:ölb'e tilnoió studíumot ? Ezekiel a nehéz,
ségeket a M. P: T. elnöke is látta, miiklor 3' kéttagozatu megoldást aján-
lotta, inert miridjárt hozzáfűzte, nogly egyes ped'. tárgyak' lekerülhetnek' az
alsó tagozatba, viszont néhány, az alsó tagozatban megkezdett .
tárgy folytatólagosan taníttatnéki 91 felső tagozaton is. Ámde ez
esetben mi a{'ülőnhség van egy- és kéttagozatu tanítóképző közt ?

Több mint bizonyos, hogy a pedagógiai, studiumok' közül a fel~
soroltaken .kiviil (testtan, lélektan, g!ondlo~kO!l!p.stan)még egy-kettő le fog
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kerülni - az alsó tagozatba, mert legyőihetetlen technika'! és didaktika.i!
nehézségek ezl elkerülhetetlenné teszik; Igy majd csak az elnevezésben lesz
eltérés azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,eg:y- és kéttagozatu klépző között, de- lényegben nem Széle
félett_ pecliJg ném érdemes vitatkozni.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M oln á r O szká r .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IR O D A L O M .

Nagy József: A filo zó fia tö r tén e te . Budapest, 1921. A Parttheon irodalmi
idézet r.-t. kiadása, 324. 1.

Nagy József könyve azt az utat mutatja meg; melyet a filozófiai gon-
dolkodás a görög szellemi élet kifejlődése óta bejárt. Mint a bevezető rész-
ben írja, a filozófia története problémák történele, amelyek végérvényes meg-
oldást nem nyertek. Ezek a problémák örökösek, -állandóan élnek az emberi

'lélekben. Alapjában véve két különböző uton próbálták a megoldásukat. Vagy
a rationalisnus, vagy az irrationalísmus oldaláról igyekeztek őket megközelí-

teni. Az örökösen azonos problémák .a különböző gondolkodók tudatában
felmerülve uj szint, kimondva uj fogalmazást kaptak, ezzel Hj szint és fogal-

mazást kapott a rationalisrnus vagy irrationalisrnus, amely a gondolkodó
problémamegoldási kisérletét jellemzi. Nagy József könyve, amely filozófiai

irodalmunkbarrrégen érzett hiányt pótol, azt mutatja meg nekünk, hogy ezek'
az örök problémák különbözö filozófus-pszichékben hogy bukkantak fel, raj-

tuk átszürődve hogy alakultak 'és hogy alakult a lehetséges kétféle megoldási-
nód. A tárgyalást a mi filozófiai kulturánk alapját megadá görög gondolko-

dás történetével kezdi és nagy jelentőségének megfelelő mértékben foglalko-
zik vele. Bemutatja a görög lelket,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm Ílf t amely alkalmas volt rá, hogy belőte
a filozófia problémái kisarjadzanak és messze időkre kiható gondolatokat te-
remjének. A görög filozófia kezdetén, a kózmologiai kerban elsősorban a
nretafízika kérdései vetődtek fel és a substantia-probléma uralkodó maradt a
g5rö'g filozóliaegész menetén, Az ion természetfilozófusok naív magyaraza-

,. tai után 'az elealak rationalismusa, vélük szemben Herakleitos irrationalis-
. musa tünt fel. E két ellentétes felfogást békítették ki az egyeztefők.

Már a pythagoreusok és.az eleaiak gondolkozásában fel merült a z igazság
'problémája, de mivel szerintlik gondolat és lét azonos, ZI logika és metafízika

náluk még nem differentiálódott. Az értékprebláma igy tulajdonképen csak az
antropológiai kerban lépett fel. lit ismét szemben -találi.uk a gondolkodók. két

táborát: a szoftstákat ,mlnt a logikai és ethikai relativismus képviselőit és
Sokratest nagy tanítványával, Platon nal, akik az absolut értékek érvényességét

. vallják. Résztetesen foglalkozik a szerző Platonnal és Arístoteíessel, mint

akik a filozófia egész későbbi történetére döntően hatottak. Platon foglalko-
zik először az értékek eddig elhanyagolt csoportjával: a széppel, 0 fedezi fel
a gondolkodás a priori elemeit Arist-oteles, Platon tanítványa ismét a nagy

egyeztető. Nem dogmatikusan idealista, de nem is az érzékelhető valóságok-
hoz tapadt empirista. A hellenismuskorának 'Iegjeüemeöbb gondotatíránya, a

neoplatonismus, már nem tisztán hellén. A görög rationalísmusnalc és - a Kelet
irrationalismusának az egyesüléséből alakult, Itt már vallási elemek lé,nek
előtérbe.
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A középkor Iilozéfíája, bár keresztény szelleme szemben áll a görög

'filozófia pogányságával, mégis arinak örökké friss gondolatkincséből kap uj

"Ösztönzéseket. Első fele főleg Platon, második fele főleg Aristoteles hatását
mutatja. A szerző a középkori filozófia 'ismertetéséberí a patrísztíka korának
:legnagyobb alakjával, a' platonizáló, de a görög .intellektualismústól eltérően
voluntarista Augustinussal foglalkozik behatóan, majd áttér az inkább arísto-
telista scholasztika tárgyalására és ezzel kapcsolatban szól az arab és a
zsidó filozófiáról.

Az ujkorban az ismeretzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAproblémája kerül az érdeklődés gyujtópontjába.
A XVI. század emberében alakult ki aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvég te len természet fogalma, melyet
-sem a görög, sem a középkori gondolkodók nem ismerlek. Elsősorban ennek

.a megismerési módja érdekelte az elméket. A renaissance irrationalista, for-
rongó kor, mely a misztíka segitségével igyekszik, megismerni a természetet.

A XVl/o és XVIII. század nagy rendszeralkotói már tudományos módszerek-
'kel akarják li természet titkait ellesni. Itt ismét két tábort találunk. Egyik
elsősorban az ésszel, a másik a tapasztalat utján igyekszik tárgyát megismerni.
.Mindkettő megegyezik abban, hogy elhanyagolja az ismerés nek az alanyban
rejlő föltétele it. A két tábor között a kiégyenlifődést Kant kriticizmusa jelenti.
Kant az ismerés alanyát teszi vizsgálat tárgyádá. Ismeretelméleti kutatásai val

szemben ma mind nagyobb jelentőséget nyer etikája és esztétikája, melyben
.a modern világkép egy jellemző eleme, a szabadság eszméje kap fontos sze-
repet, Ezzel Kant átvezet a filozófiatörténet következő fejezetéhez.

Az ujkor első századainak nagy természettudományi érdeklődésévei szem-
'ben a XIX. században a szellem élete felé' fordul a figyelem. A szellem a
történeti fejlődésben nyilvánul meg, igy ezkerül az érdeklődés középpontjába.
A szerző csak érinti a kor legjellemzőbb mozzanatait. abeható tárgyalásnak -
mint jelzi - technikai akadályok álltak utjában. ReméljUk, hogy e -hozzánk

-Jel!közelebb eső század filozéfíájának történetér, mellyel igérete-szerint egy

uj munkájában készül foglalkozni, mihamarább olvashatjuk.
A szerzö a különbözó korok filozófiájának aIegbensőbb lényegét kutatja

és érteti me~ velünk. Egyik érdeme, hogy mivel szinte az egyes gondolkodók
.-gondolatkörébe belehelyezkedve épiti fel a filozófiájukat, mindig teljesenob-
jektív tud maradni.

M a gya r E r zséb e t.
ll!:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W ilh e lm W u n d t : Beveze té sXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I p s z th a lo g iá b a . Forditotta Farkas Zoltán.
Budapest, 1921. Franklin- Társulat kiadása. 141 l. Ára 66 K.

E könyrecske német nyelrü, eredeti kiadása Lipcsében jelent meg 1911.-
ben. Nem nyújtja természettudományi vagy lilozófiai alapfogalmait a pszicholó-
giának, ,nem is összegezi a pszichológiai kutatásokat és eredményeket, nem

bevezetés a pszichológiába mínt azt címe után következtetnénk (e feladatot a
.szerzönek G r und r iss d e r P sycho lo g ie C. műve szolgálja), hanem bevezetés a
kisérleti lélektan alapgondolatai ba.

Ha végiglapozzuk, rögtön feltűnik új beosztása. Öt fejezete vall, ezek:
1.) A tudat és figyelem, 2.) A tudat elemei, 3.) Az asszociáciők, 4.) Az apper-
-eepció, 5.) A lelki élet törvényeiről. Ez a tagozódás, a fejezeteknek ez a sor-

rendje logikus következménye Wundt következő alapgondolatának: a pszicholó-
giának egész feladata két problémában foglaltatik: 1.) melyek a tudat elemeí?

2*
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2.) milyen kapcsolatokat alkotnak ezen elemek és eközben mily kapcsolódás
törvényeknek engedelmeskednek?

Az első -és második fejezetnek már egymásutánjából kitünik, hogy Wundt

eljárása analitikus. Nem az elemekből rakja össze a tudatot, hanem rnert össze-
tett alkatú, elemzi, tulajdonságai ra szétbont ja, ~leírJa", azért 8;ól az első feje-
zetben ci tudat tulajdonságairól, a másodikban elemeiről. Metronommal végzett
érdekes kisérletek alapján megállapítja a tudat következö tulajdonságait: l.j

tudatunk ritmikus hajlamú .. rnely tulajdonsága valószinüleg egész pszichofizikaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szervezetünkkel (szívmozgások, lélekzetvétel, járásmozdulatok) szeros össze-

függésben van, 2:') a tudatnak van tartalma és terjedelme, utÓbbÍ nem az egy-
pillanatban bennerejlő tartalmak összessége, hanem az a terjedelem, rnely egy
összetett egészként lehetséges. Á tudattartalmak különböző -világosságúak és
tisztaságúak, elhornályosodhatnak és kitisztul hatnak. Amint á szemnek van

látópontja és látómezeje, s a látópont a látómezőnek egy egyetlen pontja,
amelynek közelében azonban még nagyobb számú benyomás fogható {el, epp-
úgy a tudat látópontja csak ideális középpontját jelenti egy középpontí régíö-
nak, melyen belül több benyomást lehet világosan felfogni, Itt kapcsolja a
tudathoz a figyelem problémáját. A figyelem egy a többi tudattartalommal

szemben korlátoltabb terü tartalmak világosabb felfogásánál hatékony lelki
folyamat. A figyelem terjedelmét három érzékrnezőn: 1.) a látás (betűtáblák-

kal), 2.) a hallás (metronommal) és 3_) a tapintás terén (a vakok Braille-rend-
szerű írásával) végzett kisérletek alapján állapitja meg s arra az eredményre
[ut, hogyahittos szám jelenti a maxi-mumát a figyelemtől felfogható egyszerű
tartalmaknak. A figyelem fokúsában álló s a tudat távolabbi látómezejéhez

tartozó tartalmak egymáshoz vonatkozásaival magyarázza a percepelót és-
appercepciót. ..

A második fejezet: II tudat 'elemei, Objektív elemei az érzetek s ezek

kapcsolata: a képzet; szubjektiv elemel az érzelmek, melyek az eszmélet szub-
[ektlv reakciójaként kisérik az érzeteket és képzeteket. Az .érzelmek 3 dlmen-
ziója: kéj és fájdalom, feszülés és megoldás. izgalern és megnyuvás, Váltakozó,
de egymással összefüggő érzelem- és képzettartartalmakból álló folyamat az:

indulat. Az indulatokhoz sorakoztat ja Wundt az akaratfoiyamatokat, mert indulat
nélkül való, önkényes, pusztán értelmi mérlegelésből fakadó cselekvés nincs ..
Az indulat és akaratfolyamatok között jellemző különbség lényegében csak az

akarati tevékenység végső stádiumát közvetlenül megelőző, érzelmileg hang-
Súlyozott képzetek, a motivumok és a végső stádium, a feszülésekből .és meg-
oldódásokból álló tevékenység érzelme. A motivumok szerint ösztönszerű a

cselekvés, ha csak egyetlenvegy motívuma van; önkényes, ha többféle, egy~
mással küzdő, érzelemgazdag motívumokból keletkezik; rnérlegelt, ha világosan
tudatában vagyunk az indítékok megelőző küzdelrnének. Mivel a tudat elemei szo-
ros kapcsolatban-vannak, a következő két fejezet a kapcsolatokról szól. Asszo-

ciációnak nevezi Wundt a szenvedőlegesen átélt kapcsolati folyamatokat, apper>
cepciónak a tevőlegesen megélteket. Metronommal végzett kisérlettel kirnutatja,
hogy az érzéskomponensek annyira egyesülhetnek a rezultánsban, hogy neme
érezhetők többé egymástól elválasztható elemeknek, ez az összeolvadás. A
okalizáció, az egyenes látás, az időképzet az összeolvadás érdekes esetel.
Másodfoku asszociációk az asszimiláció és disszimiláció, melyeket a mértan
köréböl vett példákori magyaráz. A különböző érzékrnezők asszocíációja a
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komplikáciö. 'Az asszimítácíók és komplikációk , együttes hatása a felismerés
és megismerés, amelyek fennakadásának és elősegítésének folyamatainál fontos
zerepetl játszanak az érzelmek és mellékképzetek. Helyteleníti az asszociációk-
nak hasonlóságí és érintkezési' kapcsolatokra való felosztását, mert e sema-
tizálásnál leglényegesebb tartalmuk, -különösen a simultán asszociációkkal val6
szoros összefüggésük,' figyelmen kívül marad. - .

A negyedik fejezet appercepció címen a tevőleges kapcsolatokról szól.
E fejezet a gondolkodás magyarázata. A gondolkodástzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII puszta asszociációk-
tói az aktív appercepcíót jellemző váltakozó izgalmakból, feszülésekből
és megoldódásokból álló tevékenységi érzés különbözteti meg. Példa alap-,

ján kimutatja Wundt, hogy az elvont, nem szemléletes gondolkodás is a
szemléletesböl fejlődőtt ki. A rendezett gondolkodás abból a természeti
összefüggésböj keletkezik, melybe az ember belé, van állítva s ez a gon-
dolkodás maga is kezdettől fogva nem más, mint a természeti történések
törvényszerüségeínek szubjektív ujjáteremtésé, de ez .az ujjáteremtés csak
a képzetek [áncolatán uralkodó akarat ségítségével lehetséges. A gondol-
,koqás tehát az akaratban találja meg' azt az egységet, mely a szellemi tartal-
mak sokaságát egy egésszé összekapcsolja. Az eredetileg szabálytalanul ide-
-oda csapongó asszociációken uralkodó akatatnak kezdettő! fogva mint külső
akarati tevékenység, a rendezett gondolatkifejezés felel meg. A belső és külső
akarás összefüggése, mely a gondolkodás és beszéd kapcsolatában lép elénk,
nagyjelentőségű s arra figyelmeztet, hogy a nevelés legfontosabb része, a jel-
lern.képzése. az akarat nevelése, ne a külsö nevelésre irányuljon, hanem a
belső' akarás legyen tárgya, me!y az elrendezett gondolkodásban tevékeny és
amelynek megerősítése az asszociációk eltérítő játékával szemben a legfontosabb.
dc legnehezebb feladatok egyike. A nyelv fejlődési formáinak segítségével fok-
ról fokra követní lehet azt a lassú átmenetet, mely az asszociatív eszméleti
folyamatokkal az apperceptívekhez vezet, azért ajánlja szerző a primitív né-
pek lelki világának, főként nyelvének tanulmányozását

Az utolsó fejezet a le!ki élet törvényeire vonatkozik. 4 alapelvet, törvényt
állapít meg Wundt. Ezek: 1.) a teremtő rezu!táns alapelve, 2.) a célok hetere-
.goniája, 3): a vonatkozó relációk és 4.) a fokozást nyújtó ellentétek alapelve.
A teremtő rezultáns alapelve szerint nunden lelki kapcsolatnal az-eredmény
nem estipán azoknak az elemeknek összege, melyekből keletkezett, .hanem új
termék. A célokheterogoniáia azt [elenti, hogy valamely meghatározott indíték-
ból keletkező cselekvés magában az indítékban kezdettől fogva meglevő 'célo-
kon kívül, közvetlenül célul ki nem tüzött- hatásokat Is szülhet. Amennyiben
ezek belépnek a tudatbá.ott érzelmeket' és ösztönöket keltenek, újabb indíté-
kokkáválnak, rnelyek vagy. bonyolultabba tesziK az eredeti akarati cselekvényt.
vagy megváltoztatják, vagy másikkal helyettesíttetik. A vonatkozó relációk alap-
elve it rezultánsok törvényének mintegy kiégészitése, de bizonyos értelemben
vele szemben áll, mert mig a rezultánsok törvénye a lelki szintézis formáit
~gy egységes ,kifejezésbefoglalja össze: a relációk törvényét oly analitikus
alapelvnek tekinthetjük, mely a szintetikus egészbe foglalt alkotórészek. viszo-
nyait egy általános szabálynak rendeli alá. A fokozast nyújtó ellentétek alap-.
elve a relációs törvény kiegészítése,· pld, az érzelmek terén a relációk alap-
elve az ellentétek törvénye formájában úgy nyilvánul meg, hogy az ellentétes
érzelmek váltakozása, magukat az ellentéteket fokozza. Végül a lélek miben-
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létével is foglalkozik Wundt és a szubsztancialitás metafizikat fogalmával szem-

ben felállítja a lélek aktualitásának alapelvét.
Érdekessé és értékessé e munkát nemcsak egyes új, az eddigi magyaráza-

toknál elfogadhatóbb megállapításai teszik, lianem módszere. Kísérletei egy-

szerüek, nem igényelnek nagy költséges apparátust, hanem könnyen beszerez-
hető metronommal és bárki által elkészíthető mértani idornokkal, testekkel,
betűtáblákkal végezhetők, a sók példa és képleges kifejezés is elősegíti a.
megértést. Bár a szerző analizálja a tudatot, nem szedi erőszakkal széjjel azr;
ami össze szövődött, hogy sematikus pszichológiai fogalmakat nyujtson, hanelll
a lelki életet ismerteti más-más nézőpontból. A fordító igen pontos munkát.
végzett, kár, hogy a szerző előszavát és tartalomjegyzékét nem fordította le.
Az elfogadottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAírásmódhez is jobban alkalmazkedhatott volna, A szakmunkák--
ban lila már túlnyomóan pszichológiát, pszichológust irunk. Annak sem látjuk

semmi okát, hogy Wilhelm Wundtot irjunk, mikor magyarul ez Wundt Vilmos--
nak hangzik. Egyebekben örülünk a munka megjelenésének. A képzök szak-

tanárai, esetleg a. 6 évre emelt intézetek felsőévfolyamánnk .tanulói is haszon-
nal fogják olrasgatni.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La jo s M á r ia .

•ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O eő c z e S a r o lta : Az eze r éve s o r szá g . Budapest, 1920. Pfeifer Ferdinand.

könyvkereskedése. 100 lap. Ára 30 kor. .
Magyar nyelvü harsonája e .könyv annak a külföldnek szánt könyvnek,

melyet szerző Ritoók Emmaval együtt irt és Tormay Cecil előszavával bocsa- .

tott közreXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT h e H u n g a r ia n p r ob lem és Le P ra b lé m e d e la H ong r ie címmel.
Súlyt ad e köüyvnek az adatok hitelessége, értéket az anyagnak fejlődés-

történeti szempontból való csoportosítása, erőt: igazsága. Mintha a tönk szélén.

álló kúria nemzetes asszonya hivná családi tanácsra a tékozl é fiatalokat, eléjük
tárva a vagyon roncsait, rámutatva a mult és jelen bűneire, a leskelődő uzso-

rásra s az egyetlen mentő szalmaszálra - a z e r kö lc s i megú jhod á sr a .

Az izzó fajszeretetet forró hangja ez a megtévelyedett vérhez, a külíöld,
ocsmány rágalmainak lendületes -kivédése az igazság acélpajzsával, a közel-
rnult kormányzatának elevenbe vágó kritikája a politikai éleslátás hiánya miatt

a faji védelem szempontjaból. S mindezt a nemzeti élet modern megnyilvánu-
lásának megannyilátószögéből : a politikai, kulturai, gazdasági s szociálpoli-

tikai reflektorral megvilágítva ! .
Ez az éles megvilágítás célja a szerzönek: megmutatni a romokat, a még

megmaradt résznek kikezdett alapjait s a.rajta tévelygö.wakságukban imbolygó-
magyarokat! Menekülni kell a szilárdnemzeterkölcsi talajra s onnan derekas
munkával nekiíognf az ú] honalapításhoz •. de egy. lőre ném az ősi virtus jel-

szavával : "ki a legény a csárdában ?", hanem lassu, kitartó és türelmes
numkával. /

A jövőnek ez a célkitűzése a magyar ádámi tragikumnak örök ereje : az
önmagából való ethikai megújhodás.

Novy P e r en cz
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BeküldöttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönyvek,

Bene Lajos:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nép gondo zá sa . Eger, 1921. Egri nyomda r.-t, t 10 1.
Ara 45 korona. .

Barcsai Károly: A ma gya r ta nüokép zé s ú jjá sze r vezé se . Győr, 1921.
Gross 'Gusztáv ny. 52 1.

Fekete József: A nép fö isko la i g ondo la t. -=- Czettler Jenő dt.: A ma -
gya r n ép fö isko la . (Az ürsz; Sz~badokta~ási Taná~s. kiadványai •. 1920/21. J.
sz. - KilIönlenyomat a "Neptan'tók Lapja" 1921. eVI.8-12. számából.) Bpest,
1921. 13+6. 1.

Deptner Tibor dr.: A ma gya r n ép fő isko la i mozg a lom tö r tén e te . ("z
ürsz. Szabadoktatási Tanács kiadványai. 1920/21, 2. sz. - Különlenyomat a
Néptanitók Lapja" 1921. évi 8-,12. szárnából.) Bpest, 1921. 24 1.

" Nerüényí Imre dr.:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN é p fé is k o lá k . (Az Orsz, Szabadoktatás.i Tanács ki:
adványai. 1920/21. 3. sz. - Különlenyornat a "Népta}1itók Lapja" 1941. é 1

8~12. számából.) Bpest, 1921. 12 1..

EGYESÜLETI ÉLET.
Egyesületünk rnükööéae.

(1921. október - 1922. 'február.)

1. V·H ast t m áll Yigy Li1é s e kl. Egyesület,üllk választmánya <októ-
ber, november, december és január hónapokban egly-egy pendes és január-
ron egy rendkívülr gyűlést tartott, Ezenkivül decemberben volt az egyesül.et
tisztikarának e g y elnökségi értekezlete, Mirrdezeket 'a· gyüléseket az elnök-
betegsége, majd elhalálozása folytán Dték'ány Mihály alelnök vezette.

A választmányí gyülés~'kifőbb' tárgyai 13, köveíkezök voltak: 1. Dr o z e! y

Gyula' előadása és javaslata alapján a választmány elhatározta, hogy a
gyakorlói ko.l a.i t'a nr'tó k n yu gíd'Lj-ü gy én.ek a tanárokéval
leendő egyénlős<i,tését kérí a vali.- és közokt. minlsztertöl. 2. Mi II a' l i k

JÓZSe! előadása és a természetrajzi szak~iz()tt~ág javaslata alapján á
választmány, tárgyalta a z u j T arn ter v II e k' aJ 'bo i o 1 Ó g i a ig y a k o )'-
l.a to kk a l v al ó Ikiegiészit·ését. E tárgybau-uz egyesület 'felterj03z-
íést intéz: a vaU.- és közokt. miuisztériumhoz. 3.. Ken y ere s Elemér
clöterjesztettc az ötös-bizottságnak az ó v ó n.ö ké p z é s reformjára
vonatkozó javaslatát, melyet a választmány íebruán gyü~sénlog tár-
gyalás ..alá venni. 4. Tekintenet folyói:ratunki válságos holyzetére és egye-
sületünk növekvö Gdadlásaü-a, a választmány 1922-re al. t il gs ági eli j,
nak évi 30 koronára. ,3, Mag/yar .Ta!nilóklép~ő. e l ö f í z e t é si
fl r lJ.II il k: évi 40 koronára való felemelését mondotta ki s ehhez; ll: köz-
§,lyiHés 'utólagos jóv'áb~gyá.sút. fogj,a. kérni. 5. AZ: elnökségi értekezlet elő-
terjesztésére a választmány a Budapesten tartandó ol egi k ö z ele b h i

re n des ·k·ö Z g'YÜ 1é s idejét 1922. április hó HI-érc tűzte ki sennek
alapszabályszerü előkészítésére az elnökséget bizta meg. Ii A ja:nuáj' ~n-én
tartott rendkivüli válaszrmányr gtyü'JéB: 3, t a-n á r il' s tá t II s- é s f íze t é s-
re n dc z é s re vo na t ko z Ó 11l.gta következö határozatot.hoztes: A tanár-

;;ág, az ,első folyamodásu birákkal való egyen!.ősités elvét ezentul is. fCl1Jltártj.a:
q; megvalósítacdönak'. óhajtja. Hal azonban ez most nem lehetséges, akkor
~. tanítöképzö tanárság; a többi 'középfoku iskolák tanarságával egyetern-

~esen aton az állásponton van, hogy. :3 K. A. N. Sz. középiskolai e50-
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port ja . által relfogtluoltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs a Szövetség eI~1Öksége' által' al kormányhoz •.3 <,

eljuttatott tanári pótló státus-rendezés _3' pénzügyminiszter által Lejelen-
tett egyetemes fizetésrendezés előtt vég11cnajtassék'; azaz, hogya közép-
toku iskolák tanárai összesített létszámának lO0j0-a az V., 3íJ"-30Q/o'-3!
II VI., VII. lés:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV II I . f iZ ; . o s z (á ly o k íb ia · soroztassék', oly rnödon, hogy ~ 1 Z ;

V. Iiz, oszlályu állásolo 'közül elsősorbanihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz ig/a,zgatói létszám 50r'/o-a
elégittessék ki. Ennek' megtörténte 'Után pedig, arnennyiben uo birákkal
való egyenlösités nem volna' J,eresZ!tÜJv.ihelö, ne vegyék' ki 3' tanárságot II

többi t!iszJLvise1ömngJsoros fizetési rendszeréböl, ne alkossanak semmitéle
külön beosztásu, - a többi Hsztv'iselö.étől eltérő tanárí-tanitói' fizetési rend-

szert . rés státust, arnint ezt !u' pénzülgiymilruszter állitólag tervezi. - E
határozatban foglalt álláspontját egyesületünki emlékiratham hozza tudo-
mására a vallás- és közoktatásügyí miniszternek, a pénzügyminiszternek

és a Közszolg, Alkalmazottak Nemzeti Szövetségének.

Il. F-e It e r jes i tés ek'. 1. November 21~én indiokolt felterjesztést
inlézlünk a vall- és kÖoZokt. rníniszterhez 3, v í z sgi a dii jak ujaibb lel-

emelése és a t 3 n úri me l l é ~(I~ee n dIŐ kl (osztályfőnöki, j-egJyzői, könyv-
tárosi l1lUl1t.'l(lák)diJa~a tál'gyáb'a'n. A ví zs.gadiJaki felemelése ez egyesület
kérelmére meg' is történt, a rnellékteendőkre vonatkozólag még nem
kaptunk' intézkedést. 2. December Iő-én <1' Mimíszter urnak küldöltséglleg
átnyujtott beadványban kértük, hogy a t a n á r i m ü k ö d é s i. pót-
lék' r a vonatkozó terv a, középiskolaé tanári státussal való teljes pari-
tásban a tanitóképzö-Intézett tanári státusra is kiterjesztessékt E -ter-
vet azonban a kormány elejtette, 3. Emlékirathe foglaltuk' a választ-
mánynak 13 tanári s t á t u s- é s f i zte t é s.r e n d e z é s r e vonatkozó
fentebb ismertetett kérelmét. - Ezzel kapcsolatban emlékezünk meg
aJTóJ, hogy az egyesület eleget tett a, győli áll. ta nítőnöképzö-intézeti kar-
társak .ama megkeresésének, 'hogy csatlakozzék a középisk. tm,íroklmk'
a tanárs8.g anyagi helyzetének javítására irányuló mozgalmához. Kép-
viscletlleg'nésztvettünk az Orsz, Középisk, Tanáregyesület 1921. okt. 18-iki;
közg;yLi léséu.

ITI. U efv ö z l é s, Az l:jg[ycsület elnöksége a választmány határozatá-
ból 'üdvözülte 1 m r e Sándor állnm1jiiJkláf" urat abból az nlkalomból',
hogy az ellene elkövetett rága.J,maMlt a l:egrelsőbb biróságtól .is c~ég-
tételt kapott.

IV" Tag fel v éte 1ek'. Az'. egyesület rendes 't'é1gjai. sorába telvétet-
tek i i L az 'Október 14-iki váíasztmányq' gtyül'ésen: J\1'ihalik József áll:
U'1)Z'ő tanár Cinkota, Lázár Károly áll. t'klpző tanár Sárospatak. Szigeü
Warg~' László földmív, isk, igazgató Budapest, (Földmiy.Miniszlérium),
Székely Győzö gazd'. tanár Debrecen, Csanády Béla' gazd. tanár Nyircgy..,-
háza," Csabai ;Kálmán g~1ZcE. tanár Székesfehérvár (Gazdas. Egyesület),

,Wesí.sik Vilmos ifJízkl'. tanár Ki, kiul1!liédeg'yMza, Kovács Pál gazd: tanát'
Csurgó, Somssich Béla gazd. ta nár Pécs, Tyma Edéné gazd. tanár Cin-
kota,dr. Gróf Béla g\'l,zd'. !3IáJd. talná,'l.· Szarvas, Nitsmann Jenö gazd. tanár
Győr, Húcz' László gilz& tanár Jászberény, Kardován Hermill gazd. s

:tnnár Pápa, Mursitz Géza, gIazcl. tanár Szombathely, Jobb János tanárjelölt
Budapest, Polesinszky Jenő l~Hl.árjelölt Budapest, AgostOn Vendel-áll'. tkpzö
tanár Kiskuníélegyháza, Szilágy; János üld.t;kipző tanár Budapest, WO~••
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furth OJgu- tanárjelölt : Budapest (Erzsébet Nöískola); 2. 8, nov. Ll-ikízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vátasztm, gy:iilésen: ~i3:k~cs Zsigmond! g!aftd'. akad, 1". tiliUár Sárospatak,
Képessy Béla áll. tkpZő tanár Vác;,·S. G' december 16-iki gyülésen: Jávor
Albert .okl, tkpzö tanár Budapest, Kiss JÓ2JSef áll. tkpző tanár Budapest. -
.Az 1920. november 7-ih közgy:ülés öta~ összesen 99 ujXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! ;a g és testületíjeg
.{ .intézeí vétetett fel a. rendes tagok közé,

.•Kilépésüket )elen~eUékhe: Kál'Páti Ernő 65 Bi2ielr Ma rgit t nyuga-

lomba vonult kartársak. A választmány tudomásul vette.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-e r .

*A Középisl\olai rttnál'egyesület kö z g y ülé s e. Az Orsz.
Középisk, Tanáregyesület rnult év okt. 1 8 -á n : tartotta, a piaristák uJ gím-
názíumának tornacsarnokában 55-ikl téV'i.: rendes köz;gyülését. Idők jele,
hogy a közgyülés ~Jlész tárgysorát anyagi. kérdések: alkották A tanárség
anyagi helyzetéről szólt az elnöki megnyitó, a Iőtitkári jelentés, az
..:1Ö3g.6k, Ielszólalók é s índitványozéki ~ !§ é s z serege. Többléle változatban
hallottuk, hogy la tanárság képtelen fizetéséböl megélni. Az anyagi zava-
rok: 'közt élő. tanár nem rtelj:esitheli. kötelességét. Ma, lelkünknek' csak
Dgyil\! fele van az iskolában, másik' fele II meJ9él:h,etésé~küzdt Ez a. küZ'-
~dcm is a le§lölYbsi-öl' eredménytelen. A tanár nem tud mellék[övede-
Iernre szert tenni. Matgánta,nitással a ta'Il!áI'ságna!k1 csak' elenyészően cse-
kély töredéke ~(eres. Aki teszi, teszi, tanári. rnunkájánasi rovására. Az
.any.agi zülléscn kivül a tanárség szellemijeg is hal,a:cI a lejtőn le-'
fd:é. Az önképzés eszközeit megszerezni nem tudja', szakmájában elmarad',
könyvekhez nem jut, lelki frissesséiffit elveszti, A tanárség hyugodt meg-
élhetése tehát e.g.yuttaI 3, kultura ·ügye. AzI előadók' és íelszölalök mindezt '

. erősen hangsulyozsák. A közgyülésen felvetődött az az ötlet, hogy a
lanárok anyagí helyzetéri a kormány progresszív tandij kivetésével se-
.gii.scn. Többen azonban a,'lll~uradlenesnekl találták' az indítványt, A köz-
gyülés a következő határozatokat hozta:

1. Kívánja a taná~, hogy fizetés tekintetébetu a birákkal egyenlő
elbánásban részesittessék. A rendes tanár, szolgálati éveinek megíelelöen,
a i 'elsölolyamodásu, az ítélőtáblai, majd' al lcuriai biróval egyenlő java-
dalmazást kapjon. A iOirák részére :rdu~.aIt pótlék a tattlárság! részére is
azcnnal folyósíttassék. .

2. ,IAZiOk a ~aolli<Í.rok is'ktapj,al1f!k laJlí:'biémyugdij.a~, kik a 30· éV0.~
szelgálatot vállalják.

3. Tétessék Iehctővé, hog,v a 30 és 35 évi szolgálat közt bárki ujbót
választhasson,

A köLJgyülés' ih.a'lározataiL még a ·köZg(y.ülés napjáll küldöttség í.ol-
mácsolta n ik;ul~usZiffiin.íszler ,előtt s lrerte azoklg!)"Ot'S teljesítését. Azóta
eltelt 2J ,tel}e.s ,hónap·, S ujabb' kül'Clattsrérjiki jel!entek meg a miniszter 'előtt.
A lanársá)g' szetény 1dv'á:nsá.g'ai' k'öz;ü:1 csald egy teljesedett, nevezetesen az
indemnitásr ól szóló törvény ldmondj3l~' 30 éves szelgálatot '•...általók
részére is a Iakbérnyugdijat. Ha a középiskolai tanárság ezentul is az
eddigi mödon :kijzd sorsának' jobbrafondulásáért, félő, hogy anyagi, helye'
zetének gyökeres javulását elérni! nem fogj3" Nem Iskolafajok szerint kell
harcolni, hanem H'Z orszdigl valamemwt, tatnil!ásso[ fogla~kozó páriájának'
('gységes táborba !kell~ömörLirn.ie és együttesen kÜZ'd~llie- a jobb meg-

.élhetésért. - l Í r .

*
A z 'll j ;lfl g'o J, II o z. ÁZ elllöl~é~ fCfk'érla-z ujonnarr felvett tag-

19ységes táborba. íkeIl tömörülnie és ogyüttese!!' küzdenie a'-j(}bh m~~
müködése» cimü !hiVl1talos roVl1f;áb!ó1 szíveskedjenek' tudomásul venni. Külön
értesítéseket az adminisztrációs költségel« csökkentése végett nem küldünk.
\ z évi tagsági dij' 1921-re 12 ilrorona· , 1922-1'e,30 lcerona, meíy Szmetana
József'lnnár, egyesületi .pénztáros : cimére küldendö be (Budapest, L
Györi-ut 13.). .
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H IR E K . V E G Y E S E K .

_ Lapunk kö lt s é g e í. A Magyar Tanitók'~p'ző jelen szá-
'mához csatoltan ,kJapják taglársaink ~ 36. évfolyam tartalomjegyzékét.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz.

évfolyam rnindössze '3 iv. Ennyi is csak a· kÖ2JOkt. kormány nagylelkű-
sé{!fl folytán jelenhetett meg. Az 'első' szám" kínyomatása. 5760, a másodiké
2923 koronába ikerült, mely kiölts,é,g!ekhei hozzáveendők még a.zexpediálás,
és thélyeg0é.<; kiadásai. Emellett EgyeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAülétünknek' más kiadásai, és kötelezett-
ségei is vannak, melyeket fedezni kell. Tagd:ij,akbóleJ;enyészően csekély
összeg folyik !be. Miután kiadásaink' elöretáthatólag csak növekedni fG'g-
IIak, eg'yesületünk' választmánya az évi tags4gJi' díjakat 30 koronára,
folyóiratunk elöílzetési díját (intézetek', nemtagok számára) évi !10 koro-
nára emelte Iel. Ha" t,agltárs;ainlkl~azt alka I· jtá.kl,hogy a M a .gy arT a n.i t 6-
1,é P z ö ez évben 5-o ívnyí terjedelernben jelenjék meg, mult évi és
ez évi tagdijalkat sürgősen és pontosan küldjék' he. A pénztáros arra kéri

a tagokat, a1iogy ne egyenlül1t küldiék II poozt, hanem minden intézetben
valaki g;yüjtse őssz'c,e,gy utalvényorr kiülcFjc be s eb"Y levelezö-lapon egy-
idejűleg jelezze, kíknek a tagdiját, tette 1)ostám·. - "I'öbbször történt, hogy
helytelen címzés miatl lapok' visszajönnek; Más oki meg meg nem kapott
példányaikat ;3 .szerkesztőnél sürgetik, Címvá ltoztatásaikat, reklamációikat
S N1Íl1!del1, az expedícióra vonatsoeö közlésükef iiUJtézzék a t. kartársok
Sz III C t 3 na' J ózseí pénztáros ur' címére. Kérek' mindenkit; kinek a lap
tartalmára; szellemére, intencióira vonatkozó észrevétele, kivánságss van,

forduljon a szerkesztöséghez, Többen arra kérlek', hogy adjuk ki a képzői
tanárság rangsorát, Hivatalos "helyről jeleníeg nem kaphatluk meg; S igy,
sajnos, a- kivánságnak egyelőre nem tudunk' eleget tenni.

. Ci m a dom á 11 yo Z á 5.A kormányzó öíöméltésága a közokt, mi-
nisztcr előterjesztésére Gye rt y á n ff Y István kir. tanácsosnak, a bpesti
1. ker. ~áll. el. és polgári iskola, tanitóképzö-intézet s a tanltóképző-
íntézetí tanárképző-intézet igazg'atójámak, a, közoktatásügy és az iroda-
lom terén sok éven át kifeHett igen b1uz(gó rnunkássága elismeréseü I "
tankerületi kírályí föigfazgalói cimet adományozta, hasonlóképen Nl c-
n ich An:t.al rés H ra he ~Z! Nándor áll. tarutóképzö-intézcti tanároknak
nyugalombahelyezésük alkalmával, sok évi érdemdús munkásságuk et-
ismeréseül az MI. tanitóképzö-míézeti ig~1zgatói cimet adományozta.

S z e pt e mb e r-i kin e v e z é s e k. A közokt. miniszter Gömüri;
Sándor a ibpesti :kir. tantelügyelöséghez szJolgJál:attéte]í'e berendélt á~l. {a-
nitóképző-inlézeti iguq,nlatót· az V. fizetési' osztályba, R ó nai Sándor áll.
tanítóképző-int. tanárt, meg!bi,z:ott igatglatót a VácZCHlJ elhelyezett áll. ·I.a•...

nitóképzö-Intézet igazgatójává és B alá z s Béla áll. tanitóképző-illt.-
tanárt, megbízott igazgatót a jászberényi áll. tanítóképző-intézet i:gaz-
g3tój~váa VI. fíz, . osztályba, .T ö mör Boldizsár csurgói, Hol c Z ill ri II
Ferenc györi,H o r vá. t hi Adolf szegedi, Kic h ne r n é Pe Va s ev ich·
Mária hpesti VIlI. lkler., R é P a Y Dániel blpesti~ II. ker., R é v f Y Géza cin-
kotai, Urh egy i Alajos Bpest székesfőváros kir, tanfelügyelöségéhcz he:"
'oszlot t, G rés z Ernő g}'Qli-, Jan k ó László g.':fŐ ri', Dit t e 11t Ferenc
csurgó], lU r ch m á ye r Gyözö pápai, H ra, b-e 'lz Nándor bpesti J. ker.
áll. tanítö-, illetől,eeJ tanitónők~Í?zIŐ-i:ntézet~ tanárok!at, a VI. Iiz, osz-
tlHyba kinevezte: Szá.rnovs"zkyné·Demj,én Ilona Schön -István
bpesti áll. tauitónöképzö-int.. gyaklOrló is\{!. taniíókat, Ra Vats Z II é' D lj 'ZS

Erzsébet bpesü ;áll. tanítóképzö-int., A ,d'a , 111 o v i c s néG I II d o- v á ,c z
Emma hódmezővásárhelyiváll. óvónöképzö-int., Se b'ő n é Uj": á r y Ilona
:bpesti áll. ta nit önöképzö-int, , P'3' z á r Zoltárs jászberényi, drvN o v y Fe-
renc és Mol Il ár Oszlklár bpestí, P u '1' cs il János csurgöí, Da rn il S Z -
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1ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV 5 Z ij{' yn é M ész á r 'o s Anna gtyöri· tanitónöképzö-ínt, gyakorló isk.
tanítónőt, Ber IInyi Irén &o/őli, áll mnitónöképlZiÖ-i(D.tta,n,árt s megbizott
ig}lzg3,tónöl II VILfiz. osztályba, Kinevezte továbbá B r a u n Angeler
bpesti áll. ta ni tónöképzöi, Mester.házy Jenő bpesti, SZ3,bó Endre
'ki<;kuI).féleg'yMzi áll. tanitóképzö-ínt, tanárt, Mez e y Józsefet a, ,bpesti
Orsz, Ped; Könyvtár és Tanszermuzeumhoz beosztott áll. tarritóképzöi,
No v á k' Eszter einkotai, Bod'Or Dénes jászberényi, I\:a'lahainé
S c ll.mid t Vilma :bpes~ ál 1. tani,tónőfuéipzö-i[l1t. tanárt, H alm o s Péter
jászberényi áll. taniíóképzö-int. gyak". j~kl. taniíót, Kr u s pé í' "István,
Tcs:.:;ár Irén 'bpesti, Horváth István pápai, Sza,lacsy Richárdfő-
igazga,tósághoz beosztott áll. tanitóképző-in,ttanált, L ~ c h nit z k y íj é-
,1,a ne s ó Gabriella hpesti, Ber z á t z Y -Lászlö jászberényiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s Fe k: e te
Jözser központi szelgálatra beosztott bpesu áll. tanitóképzöi tanárt a
VIlI. fizetési osztályba: végül L eg.i ny Í' Ilona, és G egus s Ida bpesti
áll. óvónöképzö-int. rníntaóvónöket, A g'Os t 'On Vendel kiskuníélegyházl
áJI. tanitóképzöí helyettes ta-nárt, Ném et h Irma g[yöri, Gr atz Márla
cínkotai áll. tanitóképzői, D o b Y MR bpesti á'lt. óvónőképző-imtézcthez.
bwsitűtt ~S tanári teendőkkel meglbi'Ziott old. tanitóképzö-int. tanárt,
R;() ú a ..Má.Iia· tanári teendőkkel meelb'i.zJoU bp'esti.~ll. tanitónöképzö-int.
nevelöt, oki. tani tólképiZ!ői tanárt, T ó t 11;Antal tanári teendőkkel meg-
bízott és a ík,isk'unféle,gtyháZl áll. tanítóképző-iníézethea beosztott okl.
tanítóképzöi tanárt a IX. fizetési. osztá:ly;ba léptette elö, ill:etö1eg nevezte
ki. -- A fpolg. isk tanárok st~Husa.keretében a közokt, míníszter Kis s
József I". tanárt (Bpest, 1. 'ker. tanítóképző) és B;l t ó Lászlo r. tanárt
(Bpest, övönöképzö-int.) a VIlI. fil'. osztálybe nevezte ki, - A kormányzö
öföméítósága a lküzlokt míníszter előterjesztésére Am 1er Antal bajai áll.
tanitóképsö-int. ig!a~~tót a W, fizetési: osztályba kinevezíe. .- Gróf
Csekerries Endre, a Mag[yar Vöröskereszt Eg[Yle~ elnöke az egyleli alap-
szabályok 51. szakasza és az ifj!us~~, .vörös,!mres·zt~osztJályszervezeli sza-
bályzatának 6. pontja értelmében a Ma!g~~" Vöröskereszt Egylet helyi:
megbizottjául kinevezte Seb est yé n Erzsébetet, a- Csalogány-utcai ta-
nítónöképzö-intézet tanárnőjét.

Kin e v c z é s, A közpktatpsügyi miniszler a ,z Országos Testnevelési
Tanács iskolai testnevelésügyi csoportjánaki tanácstagjává 1921. január
hó l-től számított 3 évre dr. Ge re n c sér István áll.lanitónőképz,ő-
int. l@Z!gíHót, nemzetgy. képviselöt kinevezte-; a, közokt, mínisztérium
képviseletében ;pedlig a tanító- és talni~ólJJőikélpz:ö-i;Ilt. ügyosztályhól
dr. S z Ü c s István min. tanácsost rendelte ki.

Tallitóképz:öi ta,nárvizs€):áLó.blizottsá.g. A közokt. mi-
níszter a z Orsz, Tanítóképzö-Int, Tainárviz:sgjálóBizottság elnökévé dr. F i-
n á.cz y Ernő egyet. tanárt, alelnökévé dr. Sie g esc u .Tózsef egyet.
tanárt az 192.2. évi január 116 I-én kezd:§dő öt évi ciklus tartamárai ki-
neveite. A IbJiZ\o~ág talgjiaivá pedíg kinevezte: 1. a. pedagógiára és .filozó-
fiára dr.. Fin.ácz:y Ernő; dr. Pa-u Ler AJk!O~ és dr. I~()r:riis Gyula
t>gyet.tanár,oIkal; -2. a' magyar nyelvészetré dr. S'z i nn y ei József' ts
'dr. GoXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm b ' ó c z Zoltán ,9igly~~.tanárokat, valamint dr, Hor ger Antal
egyet. rn, tanárt, az Apponyi-Collégíum ígn,z;g:atÓjiát; 3. a magyar iroda-
lomra dr. Beöthy Zsolf és.dr, Né~yesy Lászlö egyet. tanárokat, 'Ugy-
színtén xír. G y u lat Ágos~ egyel. rn, tanárt, a z Appónyí-Collégium igaz-
~tóját; 4.. a német nyelvre és . irodalomra dr. Pe t li. Gedeon és
dr. BI eye r u'3:klaibl e;"ayet. tanárokat; 5. a történelemre dr. 13al II a gi
AJadáriés id'r. A nrgy:a,I Dávid; 6. :a, 'földrajzra dr. Cho!úeky Jenő;
7. a" rricnnyíségtanra . dr. S u t á k' Jozset egy-et. és dr; Rad os Gusztáv
mÜf'gyet.fanárokat; 8. a' természettanra dr, Fl'őhlich Izidor és
dr; Ta ngl Károly egyet. t:anámkla·t; 9. '3 vegytanrn.dr. Ll osva y. Lajos
11)"llg. állarntitkárt, müegyet, tanárt és dr. B II c hJ')):ö c kl Gusztáv egyet,
tar.uárt; 10. :a,7. ásványtanra dr. Ma ur.í-t z Bélat; 11.. az állattaura dr. M é-
hely Lajos; 12. a növénytanra. dir. Má€)ócsy~pie~2! Sándor egyet.
nyilY. r, tanárokat; v~l a, bizottság je,gyzőjévé dr. Pro c h á s k II Fe-
renc okl. tanit6kopző-i,nf. tanárt, . ~ .
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V il 1a szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ tás. A Közszolgálatí AlIwlmaz01tak: Nemzeti Szövetségé~
nek közponli (nagy~ választmánya. január 4-én tartotta! tisztujitó ülését,
rnelyen D réihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ~ n y . !Mihályt, t,anitóiképz:.öi csoportunk' J:nlzglSelnökét illt'J
-e.gyik titkári tisztségre megválasztották. ,.

Farkas Sándor 'temetése. Megá'Öbb'enést és fájdalmat-kel-
fett a tanítóképzés munkásai közt a szomoru hir, hogy Far k Il:S Sándor,
.a mindenki által tisztelt&.> szeretett fői~.z{,lató" egyesü letünk fáradhatatlan
tlwé.kcnys:qgii,~elnöke; -Iolyóiratunknak éveken áto volt kitünö szerkesztöje,
ll. tanítóképzés 'Ügyének' vezető és írányitó munkása nincs, több-é! Hosz-
szas és súlyos szenvedés után, I,ét operációri átesve 192/.. dec. 'l-én a.
korahajnal] órákban a Kereskedelmi Kórház betegszobájában» lehelte 'kt
nemes' lelkét. Az: orvostudomány mínden irorekvése és a szeretö hitves.
legl(inteláldozóbb ápolása sem tud~,k! segíteni. Temetése u' gyászolók vége-
láthatatlan sokaságának jelenlétében december &-án délután al kerepesi-
temeté> halottasházábó, történt. OU Iáttuk Imre Sándor és Gévay~\Vom.
Nándor államtitkárokat, - dr, Gyulai Aglost. tanárképző tőisk, igazgatót,
Hidasi Sándor mmíszterí tanácsost, Lévay Ede fői~zgatót, fil Középísk.
Tanárok Orsz. Egyesülete elnökét, 1Vlos-dossyImre min. tanácsos, kir. tan-
felügyelőt, dr. Magyaty Zoltán, kult, mín, osztálytanácsost, Skultéty Kál-
mán dcözokt. rnin. föszárntanáesost, 3' fő.igb,~tóság egész személyzetét, a
budapesti és ikÖrn)lé.kbeIi állnmiés felekezeti tanító-, tanítönö- és óvonö-

képző-intézet iga~<13tóit és tanárait teljes számmal. Az I. ker. "-tfllmID-

képző, a Il. és VIll. ker, áll. tanitónöképzök é s az óvónőképző növen-

dékeikkel veltek részt a végtisztességen. A temető halottasházábsn az
cgy'házi szertartást xlr. Kovács Emi~ rel', .p3'P', nemzctgyülési képviselő vé-
gezte. Szivekbe markoló gyönyörii beszédje után a «Miért oly borus ...•
kezdétü gyászének csendült meg az I. ker, áll, tanítóképző _ ifj. dalár-
dájának ajkán. Majd kocsíra tetlék a kószoruk sokaságával borított
koporsót, mely a .főváros által adományozott diszsirhelyhez vitte. A nyilt
sírnál egyesületünk felkérésére dr. Ger-encsér István igazgató, nemzetgyülési
.l;'\pviscHi a Jelenlevők zokogásátél kisérve bucsuztatta a kedves hatottat,
.majcl Scherer Sándor kir, fŐÍ$lzgató a hívatartársak nevében mondott
Irucsuszavakat. Már leszállt az alkony, amikor az 1. ker, képző dalár-
dájának erőteljes akkordjai feltörtek, a sötétedő égnek, maid III beálló
néma csendben csak a koporsóra hulló g6rüIl!ftfökl dübörgése hanaitsz::O~t.
Egy nemes és munkás élet fejeződött be, melynek emlékét szivünkbe Z.á1·~

tuk, híven megőrizzük lés utrnutatásait követni, fogjuk!

A .v á c z í áll. k é p z ö me~nyitása: NIl1l~ számunkban már
köZ!öltükj hogy ,Váczott lU]) áJI .kiépző kepcHe meg müködését. .Az ui'
intézet Han ra'll erA. István r, kath. püspök támogatásával a; Szent Jozset-
fiul1cvetö intézetben kapott internátusi és tanuímányf hely~)égöket. I t t

tolyt le 1921. okt. 2-án a MgyV'Oualll megnyitó ünnepség, rnelyen ill
kath. egyház, az állami . és városi közigazgatás vezetöfértiat, a hivatalok:
S _..helyi sajtó kiküldötlei, a, társiritézetck' tanárai, tanitói és ll> városi:
küZ!ö~ köréböl sokan vettek részt. A kultuszkormányt ügyosztályunk
érdemes veietőjc,<lr. S z i.i cs. István miru tanácsos képviselte, ki: meleg
szavak' kíséretében adta át a megilljiiló. intézetet R ó nai, Sándor igaz-
g;atónak. Az ig:a.71gató hosszabb beszédben mondott köszönetet mindszok-
nak, kikXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 'Z · uj képző felállítása, körül szorgoskodtak s vázolta
azokat n, .szellemi és . anyagi értékeket, rniket a: tanitóképző Ielállitása
ri városra nézve [elent. Beszédet' mondott mQg: dr. Hammer A. Istvan,

/
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püspök és dr. Csányi László polgámlestcr. Dicséret illeti. a V á ci HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi r-
I fl P o t is, rnely felkarolta, s • Vác-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ~ 'á n címen írt cikksorozatban
tulajdonképen utját egjyengiettea. t3'llitó~'épz:&nekl.

A s z é-k e l y k e r e s zt u r i t a n i t óké p z ö, Románia közoktatás-
'Ogyi kormánya a székelykeresztuu áll, tanítóképző-intézetet román államí
magyar. tanítási nyelvü k:ép2lővé alakitottal át. Tanitási nyelve magyar
ugyan, .de szelleme s irányitáse id~.g'en' a székelységtöl, melynek hivatva
volna tanítókat nevelni'. Az! olálu nyelv 65, irodalom tanításs minden osz-
tályában kötelezö. A ~nag&ar történelem csaki k!eJ;Lően meghamisítva! és
m~nJirMlva, a világtörténe Iembe beolvaszt va jiutha t benne szóh oz. Hu-

sonló mcstoha sors érte a· földrajzot s rnínden nemzeti vonatkozásu
t1irgya(. A megíelelöen 'b~üka·nitált székelykereszturi képzőbe a növendéke-
ket a IV. elemiböl veszik' fel S :30 képzés 'hat évig tart. Az elmult iskolai
évben az 1. és V. osztály nyilt mcgJ, igen kevés növendékkel, Az intézet
i~z;gatój-át" Újváry .Mihály! at oláh korrnány nem találta elég megbizható-
nak s elemi iskolai szolgálatra osztotta be. Ali, átalakitott képző igaz-
gatásá\'ill Karoliny Mihályt, az aradi áll, tanitóképzö volt igazgatóját bizta
meg, ki !IJé.nyesévi fizetést (kb; 50 ezer lei,t), lakást, [ütést és teljes
ellátást. ikurp. A ré;gji tanárok köeü 1 még "Kiss János m üködik az intézetnél,
az .ellátatla-nul ma ra dt tárg1yuiknt a helybeli unit. l{'OLJ.~gium tanárai rniru
éra,adÓktanitják. '

Né p t ö i s ko j á s o k Ors<Z;ág,o,s SZéc.h1enyi Szövetsége.
Az északi államok kitünöerr bevalt népmüvelö intézménye, a· népíőiskola,

végre nálunk js rnegszerveztetett. Csakhogy mi~ északon a' társadalom,
a. nép köréböl indult ki a kezdeményezés, nálunk az államnak kellett
az uttörés rnunkáját vé.g,!ezni. Orörnmel értesülünk' róla, hogy Szegeden az
első népföiskola ftmll:g»tói a Népfőiskolások' Országos Széchenyi Szövct-
ségébe . tömörültek oly célból, hogy ezután ők' maguk: is segitsek a- nép-
íöiskolát népszerűvé termi a magyar nép körében. A szövetség országos
elnöke Schandl Károly nemzeígyülési képviselő, 3, falusi szövelkezeti, eszme
ismert apostola, :a. szövctségtanács igazgatója yecfig Váradi. József tanító-
képző-int. tanár, A közsé,g[· Széchenyi; Szövetségek' szervezése. már meg-
indult. AS21övettség!n.akl la'p~a, is van, mcJy Vasárnap címen illusztrálva
hetenkint jelenik meg. ~. ,

_ A)VI:agyar Dal 'UJ s z crke s z t ö j e, -Az Országos Magyar Dalos-
szövetség igaz.:,<1Iatótanácsaa szövetség hivatalos, lapjának, a M:agy il r
Da í-nak' szerkesztöjéül kartársunkat, Révfy Gézát, a szövetség ig>3,zg'.tag-
ját választotta meg 80 t\'t.)'ben a müvészi bizotts~ előadói tisztségének az
cll? tásáva I is meglh~,.

Kis eihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb h 11 i re 'k. . A Magya·!' Néprajzr Társaság' dec. 28-án tartott
üléséri _Lu x Gyula tanítóképző-Intézetr tanár, il gtyakorló polgári iskolai
igazgatója a dobsínaí nérrietség tárgyI néprajzárol tartott felolvasást. Ugyan-
ekko}: Fe ket e J ózser tanilóképzö tanár 3' fi.'I111J Kalevala-Társaság szer-
vezetet é s törekvéseit ismertette. - A pápm á ll. tanítóképző tanári tes-
tülete febr. 18-án akarta rnegünnepelní, 321 intézet fennállásának 25. év-
fordulóját. A .városban és a·zi intézetben fellépett inlluenza-járvány iniatt
azonban oz ünnepséget el kellett halasztaní.

Csonkamagyarország nem ország

Egész Mafiy3rorszag mennyország l
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A 'Tanilóképző-intéreti 'T~m,árok! Országos' Egyesületének pénztárába
1921. évi Január 119 1-től december hó- 31-i@ a, következök' fizettek he:

Tagdija:k' c í m é n: 1918-ra: RMfy Géz,a (Cinkota\ Szmetana 16-
.zset- (Budapest); _ . . .

1919-1'e: Bittenbinder 'Miklós (Budapest), Csiky IstvánONMLKJIHGFEDCBA(N y i.re g y -
háza), Dékány Míhály (Budapest), Hatvani La-jos (P á p a ), Kovács Ferenc
(Jászherény), Mácsai Károly (KiskitmfíéIe;g!yfuíza),Pintér M. Antönla (Sop-
ron), Hévíy G é m (Cinkota), Scherer Sándor (Budapest), Szmetana Jözsct
(Budapest), Téger Béla (Nyíregyháza);

1920-1'a: Bittenbínder Miik16s(Budapest), Bokor Irrna (Cinkota), Csiky
István (Nyíregyháza), D;élk,'ányMihály (Budapest), Fogassy Odön (Eger),
dr. Greguss Pál (Budapest), Hatvani Lajos (Pápa), Kovács Ferenc (Jász-
herény), Mácsai Károly (KiJSIk:u.nféle","lYMz:a.),'Pintér M. Antóni:a, (Sopra,u),
Rádli Lajosné (Budapest), Rácz Erzsébet (Debrecen), Hévfy Géza (Cin-
.kota), Scherer Sándor (Budapest), Szil{la,1kiaLajiÜs-(Esz:terglom), Szmet~na
.Jézse] (Budapest), Té("oierB é lJ a , (Nyíregyháza), Tőmö,r Boldizsár (Csurgó),"
Tóth Arpádné (Debrecen), dr, Zelenka' Frigyes, (Budapest);

1921-re; Abcnyi Julia (Cínkota), ~ O IS ~ o n Vendel (Kiskuniélegyháta),
Balázs Béla (Jászberény), Baranyai M.. Lenke (Szeged), Barcsal Károly
(Győr), Bartal Alajos (Eszrtei,gol:Q.),Bató Lászlo (Budapest), Benedek' Berta
(Debrecen), Benedekífi Samu (Sopron), Berényi Iré1,J. (Győr), Berzátzy
Lászlo .(Jászberény), Bittenbinder Mi;klÓ'S (BUdapest), Bizell Ma,rgit (Buda-
pest), BOCf'Kay Károly (Kalocsa), Bodor Dénes (Jászberény), Bognár Károly
(Sopron), Bokor 11'ma (Cinkota), Bráder József (Felső-Lövö), Braun Angela

--(Buillrpest), Csaplár Aladár (Kecskemét); Csepí'~y Endre (Jásztierér()'),
Csiky István (Ny~hiáta), Czimlb'olipet,z Jenő (Nyiregyháza), CzJ.nkiovszMr,
hornelia (Budapest), Darnaszlovszky MiMlyné (Győr), Dékány Mihály (B u -

dapest), Doby Ida (Budapest), Drasköczy Virgini:a: (GYŐl'), Drózdy G y u la

(Budapest), Dusa M. Evamgjelista (Szeged), Ehrlich Antal (Nyiregyházs), Esz-
tergorm érseki' r, k'. tani~ókép'z'ö, Farkas M. Magdaléna; (Debrecen), Far-
kasdy Zoltán (Budapest), F. Kiss István (Debrecen), Ferenczy Izabella (Bu-
-dapest), Fogassy Odön (Eger), Fríndt US.ZilÓ (Budapest), Gaál 'Odön (Ka:'
locsa), Geguss Ida (Budapest), -GeőczJe Sarolts. (Budapest), dr, Gerencsér Ist-
vánné (Budapestj.iGesell Mihály (Felső-Lövö), dr. Goldzíher Károly (Buda-
pest), dr. Greguss Pál (Budapest), Gl'ési Ernő (Györ), Gyöngyösy M. Pi.
roska (S~d), <dr. Gyulai Ágost {Budapest), Gyuríss Mcárta (Cinkota),
Halmcs Peter (Jászberény), Hamar G-yula (Sopron), Hatvani Lajos (Pápa),
Hegyesi Jolán (Győr), Hidüg'h Béla (Esztergom), Holczmanru Ferenc (Györ),
Holvéd H U lg 'Ó n é (Budapest), Huz'jáI,! Lukács (Budapest), Ihász Ferenc
-(Sopron), Iníre József (Sopron), Irtlingl Ferenc' (Györ), Iskolanénéla anya-
háza (Kalocsa), Isteni Meg;vált.ó leányai. ta:rútónőtkIéJp:ző-i:ntézcte'(Sopron),
Izay Károly (Kalocsa); Jávor Albert (Budapest), Jalsovszky Jenöné- (Buda-
pest), Job !János (Budapest), Józsa M. Qo~rsöJ,a,úa(Debrecen), Kárpáti E'rnű
(Jászberény), Kárpáti Sándor (SOlPlI'<OIU), Karsay JoLáln (GYŐ!l"), Kenyeres
Elemér (Budapest), Kernel.' József (Felsö-Lö vő), Kíss Araoka (Debrecen),
.Kiss Gyula (Szeged), Kíss Teréz (Debrecen), Kiss Erőss Ferenc (Kalocsa),
Kíss Sándor (Szarvas), Kli'lld3' Károly (Esztergom), Krnetykó János (Buda-
pest), dr. Koch Ferencj'Budapest), Kondorossy MaI'gIit (Budapest), Kovács
Ferenc (Jászberény), Kovács Pál .(CSU1~Ó),Köszegi M. Clementia (Sze-'
ged), Kuzaila Péter. (Nykegyháta), Laoher ErZs6be~ (Kecskemét), dr. Lajos
Mária (Budapest), Lázár Károly .CS:áros,pa-t;ak),Legányí' Hona (Budapest),
Lenk Jenő (Sopron), iL'ukiá,CS'Béla (Nyireg(yhá$), dr. Magdics István (Bu-
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~lapest), Mayer Ferenc (Jászberény), Mácsai Kál'oly(Kiskunfólegyháza),
::\iálná:sy Dezső (Jászberény), Mechle József (Sopron), Medgyaszay Gy,
Lenke (Dcb~'ecen),Mel1a'u Márton (Debrecen), MihGIikONMLKJIHGFEDCBAr József (Cinkota),
Milakovszky Lászlo (Esztergom), Millccker M. Gerardisz (Debrecen), ,Mol-
nár Oszkár (Budapest), Nacsa M. Adatberta (Debrecen), Nádler István (Esz-
ici~ol11), Nagy Ferenc (Budapest), Nagy Károly (Debrecen), Nedbál M.
Elírida. (Szeged)',. Nemesszeghy István (Esztergom), Neubrunner Tóbiás
(Nyíregyháza), Németh Imre (Kőszeg), Németh Irma (Győr), Nffi;;e~Zik~~
Zoltán (Szarvas), Nítsmann Jenő (Győr), Novák' Eszter (Cinkota), dr, Novj;
Ferenc (Budapest), Oravszáry Rezső (Nyíregyháza), Orbán András (Nyiregy-
.háza), Ollös Saro lta (Kecskemét), Pasnáry Győzö (Nyircgyháza), Pataky
Vilmos (Budapest), Patyi Istvánnér (Budapest), Pazár Zoltán (Jászberény),
Pápay NI. Viola (Debrecen), Párvy Endre (Budapest), Pécs Gyula (Sáros-
patak), Pinkert ZlSiglmoncl' (Jászberény), Prenp Mária (Szarvas), dr. Pro-
chaska 'Ferenc (Budapest), Polesinszky Jenő (Budapest), Potzta Ferenc (Kai':
Iocsa), dr. Badnaí Oszkár (B u d a p e s t), R á c z : Erzsébef (Debrecen), Rádls
Lajosné (Budapest), Révfy GélJa· (CinJrot:a), Hoda Mária! (Budapest), Iloikó
Antal (Budapest), Sajo l\I. Irma (Szeged'), Sass Lászlo (Sopron;' Scherer
Sándor (Budapest), Scheiblinjg! M. Teoíila (Szeged), Schőn István (Buda-
pest), Schwartzer Iréne (Budapest), Sebö Béláné (Budapest), dr. Sinkovits
Dániel (Székesfehérvár), Stettner Aurél (Felsö-Lövö), Supper Frigyes
(Szarvas), Szabo :lVr. (J3enita (Szeged), Szárnovszky .Jánosné (Budapest),
Szendrey Imre (Kalocsa), St?iláiglyi:János (Baja), Szk~,lkaJ Lajos (Esztergom),
Szmeíana József (Budapest), dr. Szücs Lajosné (Győr), Takács Gyulai (Jász-
]Jcreny), Tanai (Antal (Jászberény), Tanfí Iván (Budapest), Tes~,r I~.
(Budapest), Téger Béla (Nyíregyháza), Tóth Arpád!né (Debrecen), Tóth, Fe,
rene (Berlin), Tóth Lajos (Debrecen), Tömör Boldizsár (Csurgó), Tömör-
kényi , Dezső (Szarvas), Urbányi Karolin (Cinkota), Un..:,oIer Károly (Felső-
Lövő), Vaczek B61a (Jászberény), V;a·r:gjaLajos (Kalocsa), Vaskő, László fGyőr),
Veszprémi r. k. tanítónöképzö, V ~ [] Ferenc, V é g h József (Budapest),
Viktor Gabriella (Kecskemét), Vlaszaty Ferencne (Györ), Wa~er :J:ínos
~Budapest), dr .. ;\Vi$1ter Gyula (Esztcrgorn), Wolszky Ernilia (Budapest),
Zámbory Endre (Szarvas), d r. Zelenka Frigyes (Budapest), ZoIWl: Géz-a
(Győr).

1922-1'e : Németh Imre (Kős~).
Elő fize t é s ri d i j a k c ím é ll: 192O-l'3': Ranolder Intézet (Bu-

.dapest),
i921-r e : Allami ta.n,itpnő:ké.pző-ilntézet (Györ), Domonkosrendi nö-

vérele (Kőszeg), Ev. tanitónöképzö (Szarvas), Orsolyiták; intézetc (Sopron),
Ranolder Intézet (Budapest), Ref. tanitónöképzö (Kecskemét).

1922-1' e: Domonkosrendi növérek (Kőszeg).

Budapest, 1921. december hö 31-én.

Szmetana Józse!
- egyesület pénztáros.

felhiuás!

A T. I. T. O. E. tagijait ikiérem, sziveskedJene.kl legalább' az 1921.,
valamint '3 folyó évi 1(aWlijai~~Hbeküldeni az alulírt pénztáros címére
(Budapest, 1., Györi-ut 13.). Az! elmult évek! hátralékos tagdíjösszegét a
közeljövöhen közlörn Egyesületünlkl ~ . .tag'j:aivral. B~esü~eti' tagdíj 1922-tő1
'kezdve 30 korona, előfizetési; díj 40 korona,

Szmetana Józse!

3 1
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