M A G Y A R T A N ÍT Ó K É P Z Ő zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
A T A N ÍT Ó K É P Z Ő -IN T É Z E T I

TÁNÁROK

O R S Z Á G O S E G Y E S iiL E T É N E K
XLIII. ÉVFOLYAMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
BUDIIPEST, 193G
3. SZÁM

hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F O L Y Ó IR A T A

SZERKESZTőSÉG,
hová a lap szellemi részét illető
minden
közlemény
küldendő:

MÁJUS

SZERKESZTI:

BUDAPEST,
M O LNÁR O SZK ÁR
nr.,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r.
1., Avar-utca 15.,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kéziratokat nem adunk vissza.

Tanítóképzésünk állapota az 1928/29.iskolai évben.
1. Bevezető.
Intézményeket
megismerni, erényeiket és esetleges fogyatékosságaikat megállapítani,
'a jó tulajdonságokat
tovább fejleszteni s a hiányokat megszüntetni, a mult tapasztalatait
megőrizni,
a jövőre pedig új terveket szőni csak úgy lehetséges, ha Itéleteinket, terveinket pontos, megbízható és elegendő számú adatokra
alapít juk.
Ez lebegett szemiink előtt, mikor a tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézetekről
eme első, az 1928/29. évről szóló Értesítőnket
egybeállítottuk. Magában foglalja ez az Lrtesjtő a tanító-, taníegyenkint és összess-égükben, szól
tónő- és óvónőképző-intézeteket
a tanulókról, tanárokról bs az igazgatókról, kiterjed a felügyeletre
és irányításea, az intézetek belső életére, a tanárképzésre. kisebbségí
tanfolyamokra,
a tanárok
és gyakorló-iskolai
tanítók
továbbképzés-ére, egy szőval rmndarre, ami szükséges ahhoz, hogy a
tanító-,
tanítónőés óvónőképzés
mai állapotáról
tiszta képet
szerezhessünk. Hasznát veheti minden érdeklődő, nélkülözhetetlen forrása [esz majdan a történetírónak,
sziiksége van reá II
hatóságoknak
és a művelődés politikájával
foglalkozóknak.
Az ügy szeretete lelkesített az összeállítás munkájában,
ezzel
a szerétettel bocsátjuk útjára is.
Budapest, az 1930. évi április 15-én.
Ser udu Ottó,
kir. főigazgató,

II. Az 1928-29. iskolai év általános képe.
A ianító-,
tanítónőés óvónőképző-intézetek
tanulmányi,
ügyviteli és anyagi ügyeinek
felülvizsgálata
s legfőbb intéz-ése
ebben az iskolai évben is dr. Kornis Gyula
államtitkár,
tud.
egyet. nyilv. rendes tanár ügykörébe tartozott. Egyébként a tanítóképzés irányítását
végző hatóságoknál
lényeges személyi váltominisztérium
VI.
zások történtek.
A vallásés közoktatásügyi
ügyosztályának
éléről dr. Tóth István helyettes
állaintitkár
tá-
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vozott s az. ügyosztály vezetését a vallás- és közoktatásiigvi
mi, niszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'Greszler. Jenő míriiszteri tanácsosra bjztá. Nyugdíjba vo-.
. nult Wa gner János kir. főig.az,g.ató.35 évet töltött a tanítóképzés
szolgálatáhan mint tanár, később mint az egyik budapesti állami
tanítónőképző-intézet
igazgatója, 19 év óta pedig rnint a tanulmányi ügyek egyik főigazgatója.' Az elemi és a középfokú
iskolák
számára több kézikönyvet írt, mint botanikai író pedig országosan Ismertfé teft~ nevét. Ilyen tárgyú murikája akadémiai pályadíjat ÍJs n vert.
Az 1929.év elejénmás veszteség is érte a kir. főigazgatóságot.
ElköltJözőHyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'az élők sorából Mészá ros Jenő tanítónőképző-intézeti
c. igazgató, a főigazgatóságnak
13 éven keresztül
hűséges és
pontos hivatalnoka,
A főigazgatóságnál
ily módon előállott. személvi hiányok pútlása céljából a' v.aliás- és közokt. miniszter
J ózsef
előterjesztésére
,a Kormányzó
Úr Öfőrnéltósága Quini
budapesti
áll. tanítóképző-intézeti
igazgatót
bízta meg főigazgatói teendőkkel. ,aki azonban hirtelen bekövetkezett halá,la miatt
új tisztét - fájdaílom - már nem foglalhatta el.
megüresedett
munkakör
.
A Mészáros Jenő halála folytán
ellátásána 'a vallás- és közokt. miniszter Molná r Oszkár állami
tanítónőképző-intézetióanéet
osztotta be szolgálattételre
a főigazgatósághoz.
A tanári
statusból az 1928/29.. iskolai évben nyugalomba
vonultak:
.
Urhegyi Alajos, ki' szolgálati
idejének
nagyobb
részét az
aradi és a budapesti VIlI. ker. áll. intézetek gyakorló-iskoláiban
töltötte, s mint gyakorlóiskohai tanító a nép iskolai 'tanítást m űvészi fokra emelte. A világháború után a főváros VII. kerülete
népiskoláinak
sza:kfelügyelőjeh~tt.
Igen értékes. munkásságot
fejtett ki. a Fővárosi Pedagógiai Szemináriumhan
,a fővárosi tanítóság gyakorlati továbbképzése
terén.
Nyugalomba vonult továbbá P á lma i Lenke, a sepsiszentgyörgyi, 'majd a kolozsvári áll. tanítónőképző
igazgatója c. tanitónőképző-intézeti
főigazgató, a kiváló szervező és összetartó 'erő, aki
L,';'. összeomlás után is évekig kiizdött Kolozsvárott a magyarsúg
(:rch'KeiérL Szolgálatának
utolsó.' éveiben a budapesti
Horthv
Mikló--kollégium élén áliott s a: főiskolai ifjúság szociális gondozásával szerzett érdemeket.
A halál is sűrűn tizedelte a tanári státust. Az iskolai év
folyamán meghaltak:
Geöcze Sarolta nyugalmazott
tanítóképzőintézeti c. Iőigazgató, jeles szociológiai író, a nemzeti és társadalmi irányú nőmozgalanak
fáradhatatlan
harcosa;
Irse Béla
nyugalmazott
c. igazgató, szolgálata végén a budapesti II. ker.
P a pp
József
a
állami' tanítónőképző-intézet
jeles zenetanáre.;
soproni ev. tanítóképző
nyug. igazgatója:
Ará nyi
Antal nyug.
igazgató, ki egykor az iglói áll. tanítóképző éLén ánott; W olimenn.
EIma - a pozsonyi állami tanítónöképző
egykor jeles ig,azgatója;
F ejes Árón anagyenyedi
Bethlen-kollégium
tanítóképző-írrtézetének a megszállás alatt is fáradhatatlan. igazgatója: Quini József
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c. Főigazgató, jeles tankönyvíró, a népiskolai ".metodikaitörekvesek főmozgatója.
De voltak a tanári statusnak
örvendetes eseményei is. A
Kormányzó Úröfőméltósága
több esetben elrendelte, hogy elismerése tudtul adassék, többeknek pedig az igazg1atóicÍmet
adományozta. Így elrendelte,
hogya
hazai nőnevelés, illetőleg a
tanítóképzés
terén kifejtett
érdemes működésükért
elismerése
Ba rká ts
Máriámak, egykor a szabadkai
állami
tudtul adassékzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanitónőképző, Du.zs Máriának, a budapestihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
I I . ker. állami tanítónőképző
volt igazgatójának
és Wa gner
János nyugalmazott
tanítóképző-intézeti
kir. Iőigazgatónak. Igazgatói címet kaptak:
özv. Sir suchné Entz Jolán budapesti I I . ker. állami tanitónőképzöintézeti tanár, Urhegyi ALajos nyugalmazott tanítóképző-intézeti
tanár, Németh Sándor
és [ elooeczlcu
Péter budapesti
1. ker.
állami tanítóképző-intézeti
tanárok.
Főigazgatói
címe! nyert:
Gei-bery Sándor nyug'almazotttanítóképző-intézeti
tanár.
Az iskodai év folyamán megtörtént a más állami iskoláknál
működő vagy a jnás iskolákhoz kinevezett, továbbá a más intézményekhez beosztott tanítóképző-intézeti
tanárok
átminősítése.
Betöltetett több állami gvakorló-ískolaí tanítói állás.
A nevelés és tanítás munkájaaz
1928/29. iskolai évben zavar-'
I
kényszerű szünetelések
talanul történt.
Járványos
betegségek,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
nem csonkították meg a szorgalmi időt. A tanuló ifjúság egészségi
állapota általában jó volt. Ebben talán része volt annak is, hogy
a testi nevelés fontosságához mért kiilönös figyelemben részestilt.
Ez iskolai évvel. megkezdődött a testgyakorlást csak mellékszakként tanító tanároknak a Testnevelési Főiskolán képzett 'önálló
#
testnevelő tanárokkal való kicserélése.
A tanári testületek
különösebben is gondot fordítottak az
ifjúság hazafias és erkölcsi nevelésére és azoknak az erényeknek
meggyökereztetésére, amelyek a jó tanítói személviség sziikséges
vonásai. Ebben az évben jelent meg a nemzeti lobogó tiszteletéről
szóló .miniszteri rendelet is. Az ifjúság fegyelme ellen kevés panasz meriilt fel, ami a magaviseleti osztályzatokból is kitűnik.
Az intézetek tanulmányi ezínvonala dicséretet érdemel. Több
tekintetben
meghaladta a világháborúelőtti
színvonalat. Ez a
tanulóifjúság
minden dicséretet megérdemlő
szorgalmán
kívül
főképen a tanítóképzés időközben végrehajtott
reformjának,
a
tanulmányi idő őt évre való felemelésének kőszönhető. Az öt.
évfolyarnú tanítóképzésnek
javított és Utasításokkal kiegészített,
.az 1925/26. iskolai évtől kezdődőleg életbeléptetett Tanterve már
teljes egészében kibontakozott és végrehajtatott. Megkezdődött az
új Tanterv szellemének megfelelő tankönyvek
kíe.dása is. Nem
lehet elhallgatni .azonban, hogy mind több jele mutatkozik
a
tanulóifjúság
szellemi túlterheléeének, Hogy már a ,t.anárság is
felfigyelt, bizonyság erre az, hogy több tanári testület módszeres
gyűlésénekez
volt a tárgya. Megállapítást nyert, hogya tanító.képzői tanulóifjúság
szellemi túlterhelésének különös, a tanítóképzés jelenlegisze:ckezetében
rejlő oka is van,' ez pedig az,ZYXWVU
t=
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hogyatanítóképzés
a közműveltségi
képzést
és- a szakképzést
jelenleg egyidejűleg kénytelen
nyujtani.
Tanulmányi
és adminisztratív szempontból nagyjelentőségű
eseménye volt a tanítóképzésnek a 840-05-360/1929. számú közokt. miniszteri rendelet,
mely új Rendtartási Szabályzatot léptetett életbe. Az új szabálvzat a tanítóképzők
ügyvitelét, tanulmányi
és fegyelmi ügyeit,
eg-yszóval egész külső és belső életét a többi középfokú iskolák
rendtartásával
azonos módon szabályozta, a kir. tanfelügyelők
és irányítását
teljes
kikap csolásával az intézetek
felügyeletét
egészében a tanítóképző-intézetek
kir. főigazgatóságára
ruházta.
Cvare.podott az intézetek száma is. Nyíregyházán
ref. tanítónőképző-intézet
létesült. A tanítóképzői építkezés terén is örvendetes megmozdulás
áliapítható meg. Felépül a jászberényi
áUamitanítóképző
manumentális épülete,melya
tanulmányi
és
az internátusi helyiségek újszerű elosztásával jelenleg nemcsak a
legszebb, de gyakorlatilag a legjobban megoldott iskolaépületeink
közé tartozik. Az esztergomi érseki tanítóképző-intézet
ugyancsak
ebben az évben költözött új, díszesyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
és a tanítóképzői
építkezés
haladó
szempontjaból értékes, a modern iskolaépítés irányában
újításokat tartalmazó épületébe. A tanulóifjúság
szívesen keresi
fel a tanítóképzőket. A tanítóképzés éveinek felemelése nem apasztorta a jelentkezők számát, sőt a tanítónőképző-intézetekbe
felvételre jelentkezők száma ál1andóan sokszorosan meghaladja
az
ezekbe az. intézetekbe felvehetők számát.
Mint örvendetes
tényt kell megemlíteni,
hogy ezzel az
iskolai évvel újból megkezdődött
,a tanárok
tanfolyamszerű
egyelőre a természetrajztovábbképzése.
A közokt. miriiszter
szakos tanárok
számára rendezett a tihanyi Magyar Biológiai
Kutató Intézetben 10 napra terjedő tanfoly,wmot,amelyen
az
részérőlZYXWVUTSRQPONMLK
iZ
tanár vett
állami tanító- és tanítónőképző-irrtézetek
részt,
A tanító- és tanítónőképző-íntézetekről
rnondottak elmondhatók az óvónőképzőkről is. Csakazt kell itt Ieszögeznűnk, hogy
az 1928/29. i.skolaiévaz
óvónőképzés szempontjábel
átmeneti
évnek tekinthető: a kettőről négy évre való áttérés oly módon
történt, hogy a két évfolyamct végzett jelöltek ebben az · iskolai
évben egy harmadik, gyakorlati év végzésére' .köteleztettek. Ily
módon fontos eseménye volt az óvónőképzésnek ennek .a gyakorkidolgozása. A 23.0001
lati évnek a beállítása IS munkarendjének
az állami kisded1928. VI. sz. minisztea-i rendelettel kiadatott
óvónőképző-intézetelk Vizsgálati Szabályzata, melv az új keretek
közt megállapított
összes. vizsgálatokról intézkedik.DCBA
Ill. A

tanító-,

tanítónő-

és óvónőképző-intézetek
főigazgatóságának személyzete.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX

Sa rudy a t t ó , kir. főigazgató. A Tarritóképző-intézeti Tanárok
Országos Egyesületének
váilasztmánvi tagja. A Magyar Nyelv-tudományi Társaság rendes tagja. A II. oszt. polgári hadi érem.
tu1ajdonosa. - Lakása: II. ker., Pasaréti-út 2/b.

Tanítóképzésünk

állapota az 1928/29.iskolai évben.

101zyxwvutsrqpon

Wa gner János, kir. főigazgató.
A II. o. polgári hadi érem
tulajdonosa.
A Tanítóképző-int.
Tanárok
Orsz. Egyesületének
tiszteleti elnöke, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja. VI., Benezurutca 37. Ill. 23. Nyugalomba
vonult 1928. XII. 1.
Mészá ros Jenő, szolgálattételre
beosztott áll. tanítóképzőint. c. igazgató. A tanitóképző-int,
Tanárok Orsz. Egyesületének
választanányi tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa,
Meghalt 1929 január 21.
.
.
Molná r Oszká r, szolgálattételre
beosztott
áll. tanítóképzőint. tanár, a II. o. polgári hadi érem tulajdonosa, a Magyar Paedagogjai Társaság rendes, a Magyar Gyermektanulmányi
és Gyakorlati Lélelotani Társaság választmányd, a Tanítóképző-int.
Tanárok
választmányi
tagja, a Ma /5ya r Ta nítóképző
Orsz. Egvesületének
szerkesztője. 1., Avar-u. 15. HJ. 7.
. P ócza J ózsef, szolgálattételre
beosztott áll. tanítóképző-int.
gvakorló-isk. tanító, a Tanítóképző-int.
Tanárok Országos Egyesületének választmánvi
tagja
és az egyesület
pénztárcsa.
Ill.,
Bécsi-út 88. Ill. épület 14. sz.
Neproszellné
Krecsmer
Hermin, irod. szolg. rendelt polg. isk.
művezető, Ill., Lajos-u. 70-72. (Más beosztást nyert 1929 júl.yxwvutsrqp
-től.)
J skobooics Má rta , szolg. beosztott áll. isk. tanítónő.
IX.,
Boráros-tér 2. I. 7. (Beosztása 1929 júl. l-én kezdődött.)
Ková csné Wa y a nd Ma rgit, szolg. beosztott áll. isk. tanítónő.
Il l., Szentendrei-út
26. 2. (Beosztása 1929 júl, l-én kezdődött.)
Kosztrsbszkuné
Ba lá zsy Ilona , szolg, beosztott áll. isk. tanítónő. VII. Bethlen-tér 3. VI. ro. (Beosztása 1929 júl. l-én kezdődőtt.)
Kukorellyné
Koná ts Gertrud, hivatalnoknő.
Rákospalota-Istvántelek,
Erdély-u. 2. (Beosztása 1929 júl. t-én kezdődött.)
í

II. oszt. altiszt: özv. J óná s Isioénné,
A Eőigazgatőság címe: V., Báthory-u.
IV. A főigazgatóság

12. IV. Tel.: 252-75.

felügyelete és irányítás a alá tartozó
intézetek.

1. Tanítóképző-intézetek.
(A városok betűrendjében.)
Állami tanítóképző-intézet,
Baja: - Ig. Brunoroszky Rezső.
Tanárok:
Agoston Vendel r. t., Ba rcsa i József r. t., dr. Ba yer
Lászlóné Desics Ilona gyakorlóisk.
kézimunkatanítónő,
Chobor. t.,
diczky ALajos r. t., Desics József r. t., Ehma nn Tivadar
F lore Sándor r. t., dr. Gulá csy
Sándor
gazdaságtanár,
Herr
György r. t., J á sz Antal kisebbségi ,tanfolyami
óraadó, Kiss A.
gyakorlóisk,
tanító,
Stich.
József r. t., vitéz Losonczi Cyörgy
Nándor r. t., Szebá Zoltán gyakorlóisk. tanító, Szilá gyi János r. t.,
P rell Gy,örgy nevelő. A tanszerdélyzet száma: 17. Az intézetnek
2 gyakorló iskolája volt.
Az osztá lyok szá ma : 6. Ta nulók szá ma osztá lyonkint:
1. 45;
II. 37; III.a) 25; Ill. b) 26; IV. 35; V. 27. A tenulok: va llá sa : róm.
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.kath.1?3; ref. 16; evang, 5; unit. 1. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
Anya nyelve:
magyar 152;
csak
-németöx,
horvát 4; szerb 1. - A ta nulók nyelvismerete:
magyarul beszél 152, németül is beszél 38, horvátul 4, szerhiíl 1.
- A ta n~.lók sziileinek fogla lkozá sa . Pap, tanár. tanító: .30; köz.alkalmazott és u'tás értelmiség 26; földmíves (önálló gazda, gazd.
alkalmazott): 30; iparos 45; kereskedő 14; egyéb 50. - A ta nulók
segélyezése: bentlakó 36, féldíjas bentlakó 4?, féldíjas bejáró 21,
teljes fizető bentlakó 34, teljes fizető bejáró 19, segély nélküli 3~.
..- Kima ra dt ta nulók szá ma J. -' A tnnulok ma ga viselete: példás
magaviseletű 154, jó 36, szabályszerű 2. - Szorgelme: dicséretes
ta nulók
.24, kellő 82, változó 82, csekély 4. - Elégtelen osztéluzetú
szá ma : testtanból ), neveléstanból 4, magyar nyelvből 19, német24, terből 10, történelemből 10, földrajzból 6, mennyiségtanból
mészetrajzból
16, fizikából 3, zenéből 4.
Állami tanítóképző-intézet,
Budapest, 1. Fery Oszkár-u. 40.
Telefon: Aut. 534-85. - Ig. helyettes: dr. F ra nk Antal. Tanárok:
Drozdy Gyula gyakoclóisk. tanító, Éber Rezső r. t., F rigyes Béla h. t.,
[elooeczlcu Péter r. t., Kishonii Barna r. t., Lux Gyula 1'. t., Meslerhá zy Jenő r. t., Na gy Ferenc r. t., Németh Sándor r. t., Sza la tsy
Richárd ny, tanítóképző-intézeti
tanár, óradíjas gyakorlóisk. tat., Tscheik Ernő r. t., Vá ra di J ózsef r. t .•
nító, Szelényi Dezsör.
Drexler István nevelő, Horba y Ede óraadó, Snnsel Ferenc óraadó.
P á zmá n J ózsef kisebbségi tanfolyami óraadó. - A tanszemélyzet
száma: 18. - Az intézetnek 2 gyakorló iskolája volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. Tnnulok: szá ma osztá lyon kini : 1. 41;
II. 38; Ill. 33; IV. 30>;V. 31. - A ta nulók va llá sa : róm. kath.' 12?;
magyar 1?3. ref. 29; evaaig. 16; gÖ1'. kath. 1. ---.:.Anya nyelve:
A ta nulók r ujeloismer ele: tótul is beszél 10, szel'bül 1, németül 21,
franciául 1, angolul 1, olaszul 1. -,- A ta nulók sziileinek fogla lkoés más értelmiségi 36,
zése : pap, banár, tanító 34, .kőzalkalmazott
altiszt 19, iparos 39, földmíves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott) 18, egyéb 2? - A ta nulók segélyezése: ingyenes bentlakó
32; féldíjas bentlakó 37; teljes fizető 28; segély nélküli teljes fizető
bejáró ?2. - Kimnra dt ta nulole szá ma : ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Z
Megha lt innuloi:
szá ma : 1. A tnnulok ma ga viselete:
példás magaviseletű
152;
jó 13. - A tenulá k: szorgelme: dicséretes 29, kellő 103; változó 33.
'- Elégtelen osztá lyza tú ienulok szá ma : lélektanból 1; neveléstanbólyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
1; magvarból
L
Országos
izr. tanítóképző-intézet,
Budapest,
VIlI. Rökk
Szilárd-u. 26. Telefon: J. 340-29: -' Ig. dr. Szemere Samu. Tanárok: Ba lá zs Dezső gvakorlóisk,
tanító, dr. Csech Arnold r. t.,
F ehér Jenő óraadó tanán,
Gyula i Aladár megbízott tanár, dr.
Ha rmos Sándor r. t., Lá nyi A. Dávid r. t., P erényi Tivadar óraadó tanár, Ha dos Gyul.a 1'. t., Schroercz Károly gyakorlóisk. tanító.
internátusi nevelő, dr. Sós Ernő r.t., Stroke Henrik r. t. - 'A tanszemélyzet száma: 12. - Az intézetnek 2 gyakorló iskolája volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. - A ta nulók szá ma osztá lyonkint:
1. 26; IL 29; Ill. 23; IV. 25; V. 25. - A ta nulók va llá sa : izr. 128.
- A ta nulók a nya nyelve:
magyar 128. A ta nulok: nyelvismerete:
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németül is beszél 14, franciául 1. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
A tenulolc sziileinek:
fogla lkozá sa : rabbi, tanár, tanító 17; közalkalmazott
és más értelmiség
28; kereskedő 35; iparossegéd 28; ,altiszt 8; egyéb 12. - A ta nulók segéluezése:
ingyenes bentlakó 49; ingyenes reggelit és ebédet
kapott 93 tanuló. - Kimeredi
tenulá k:
szá ma : 5. - A ta nulok:
ma ga viselete: példás magaviseletű
120, jó 3. - A ta nulok:
szorga lmn: dícséretes 22; kellő 60; változó 41. - Elégtelen osztá lyza tú
Lenulok: szá ma : vallástanból
7; német nyelvből 1; történelembőI
1; mennyiségtanból
7; fizikából 1; énekből 10; zenéből 6.

Állami tanítóképző-intézet,
Csurgó .. - H. ag. Dobosy Elek.
F liegl Kálmán r. t.,Gra u
Géza gyakorlóisk. tanító.
Tanárok:
Ka posi Károly gy-akorlóisk. tanító, Kunszt Dezső áll. tanító; be:'
P urcsI JánosyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
1'. t.,
Székely
osztott nevelő, Má csa i Károly' r.t.;
.Zoltán r. t., Tóth Ferenc r. t., Tóthné Sebestyén Ilona irod. szolgálatra beosztott polg. isk. tanár, Tömör Boldizsár T .. t., Znojemszku
Ferenc r. t., Zrinyi Aladár r. t. - A tanszemélvzet száma: 13. _.
Az intézetnek 2 gyakorló iskolája volt.
• Az osztá lyok szémn:
5. - Ta nulók szém« osztá lyonkint:
1.
29; II. 41; Ill. 41; IV. 28; V. 22. - A ta nulok va llá sa : róm. kath.
143; ref. 12; evang. 4; gör. kath . .2. - Anya nyelve:
mag-yar 161.A tenulá k n.ueloismereie: németül is besz-él 7, tó tul T, horvátul 1.
- A iunulok: szűleinek: fogla lkozá sa : pap, tanár, tanító 13; kőzalkalmazott
és más értelmiségi 56; földmíves (önálló gazda, gazd.
alkalmazott)
44; iparos 28; kereskedő 16; katona, csendőr 4. A tenulok: segélyezése: ingyenes hentlakó 42; féldíjas bentlakó 53;
teljes fizetéses bentlakó 39; segélynélküli bejáró 27. - A tenulok:
példás 107; jó 51; szabályszerű
3. ~ Szorgslme:
ma ga viselete:
dícséretes 34; kellő 103; változó 24. - Elégtelen oSztá lyza tú ta nulók szá ma : -testtanból 2; lélektanból
1; neveléstanból 2; magyar
nyelvből 4; német nyelvből 2; tör-térielemből 1; földrajzból
2;
3; fizikaból
2; zenéből 4.
mennyiségtanből
Református
tanítóképző-intézet,
Debrecen. - Ig. dr. 11eress
István. Tanárok: dr. Ba rtha Károly r. t., Bodná r Lajos r. t., dr ..
Ecsedi István r. t., dr. Nová k József r. t., Orosz István gyakorlóisk. tanító, -Somor jei László h. tanár; G. Sza bó Kálmán r. t., Szemes Károly r. t., Sebeök István 'gazd. · t.anár, 'Szücs János gvakorlóisk. tanító, Vize ly Gábor '1'. t. - A -tál~személyzet száma: 12. Az intézetnek 2 gyakorló iskolája volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. - Tonulá k ezéma osztá lyon kint: 1.
41; II. 41; Ill. 32; IV. 39; V. 28. - A ta nulók va llá sa : róm. kath.
1; ref. 178; evang. 1; görög kath. 1. - Anya nyelve:
magyar 180;
németül is beszéli.
- A
német 1. - A ta nulok nyelvismerete:
ta nulók -sziileinek: fogla lkozá sa : pap, tanár, tanító 37; közalkalrnazott és más értelmiség 35; földmíves (önálló gazda, gazdasági
alkalmazott) 46; iparos, ipari munkás 41; kereskedő, kereskedelmi
segédszemély 2; katona 10; altiszt, szolga 7; egyéb 3. - Kimer ndt
ta nulók szá ma : 1. A ta nulok ma ga viselete:
példás magaviseletű 160; jó 18; szabályszerű 2. - Szorgelme: dícséretes 89; kellő
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48; változó 43. -'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Elégtelen
osztá lyza t ú ta nulók
szá ma :
magyar
nyelv és irodalomból 6; német nyelvből 2; történelemből 2; föld.rajzból 1;mennyiségtanból
3; természetrajz
és kémiából 1; fizikából 2; ériekből 8; zenéből 13; kézimunkából 1; testgvakorláeból 4.
Érseki róm. kath. tanítóképző-intézet, Eger. - Ig. dr. Csa ná dy László, Tanárok: Brezna y
Imre c. igazgató, r. t., Benkóczy
Emil r. t., vitéz Má lná si Odön r.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
t., Mei:5zner Imre óraadó t., Rhédey
György, gazd. tanár, Sim csó József r. t., Sturm József óraadó t.,
Szokolooszku
Béla r. t., Szügyi Trejiler
Géza gyakorlóisk. tanító.
- A tanszemélyzet száma 10. - Az intézetnek 1 gyakorlóiskolája
volt.
Az

osztá lyok

szá ma :

5. -

Ta nulók:5zá ma

osziúluonlcint

: 1.

46; II. 50; Ill. 50; IV. 40; V.30. - A tenulá k
va llá sa : róm. kath.
magyar 216. ~ A ta nulók nyelv213; gör. kath. 3. - Anya nyelve:
ismerete:
csak magyarul beszél 209; németül is beszél 2; magyarul
és tótul beszél 5. -v-r- A ta rÍulók sziileinek fogla lkozá sa :
pap, tanár,
tanító 44; közalkalmazott és más értolmiség 35; földmíves (önálló
gazda, gazdasági alkalmazott) 22; iparos 36; kereskedő 40; katona
4; egyéb 35. - Kimuredt
ta nulók
szá ma 8; meghalt 1. - A ta nupéldás magaviseletű, 150; jó 51; szabályszerű 6.
lók ma ga viselete:
'Szorgslme:
dícséretes 14; kellő 63; változó 96; csekély 34. Elégtelen
osztá lyza tú
ta nulók
szá ma :
magyar nyelv és irodalomból J7; riémet nyelvből 16; történelemből
4; földrajzból 2; men ynyiségtanból 20; természetrajz és kémiából 7; fizikából 6; nevelésés tanítástanból
1; gazdaságtanból 3, rajzból 1; énekből 1; zenéből 15; testgvakorlásból, 3; írásbeli dolg. külső alakjából 4.
Érseki róm. kath. tanítóképző-intézet, Esztergom.- Ig. Ba rta l
Alajos. Tmlárok:Bárdos
Béla 'gyakorlóisk. tanító, Hidegh
Béla
Jenő h. t., Mila kovszky
László
r. t., Homor Imre r. t., Ka rá csonyi
1'. t., Nemesszeghy
István r. .t., Rosta József r. t., Sá ntha
Karnill
dr. r. t., Szka lka
Lajos gvakorlóisk.
tanító, Szölgyémy
GyuLa
g.azd. tanár. - A tanszemélyzet
száma: 11. - Az intézetnek 2
gya:korlóiskolája volt.
Az

osztá lyok

szá ma :

5. -

Ta nulók

ezém«

osztá ly~nkint:

1.

40; II. 41; Ill. 37; IV. 34; V. 31.A tenulá k
va llá sa : róm. kath.
magyar 173; német
179; református 3; evang. 1. - Anya nyelve:
10. - A ta nul6k
nyelvismerete:
csak magyarul beszél 162; németül is ,tud 12; tótul4; románul 1; szerbül1. - A ta nulók szűleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 19; kőzalkalmazott ésmás értelmiség 62; földmíves (önálló gazde, gazdasági alkalmazott)
21;
iparos, ipari munkás 53; kereskedő, kereskedelmi
segédszemély
16; katona, (csendőr) altiszt 4; altiszt v. szolga 8. - A tenulok
segélyezése:
ingyenes- bentlakó 5; féldíjas bentlakó 8; kedvezményes 20; teljes Iizetéses 31. - Kima redt
tenulok
szá ma :
3. A ta nulok
ma ga viselete:
példás magaviseletű 130; jó 41; szabályszerű 9. - Szorgelme:
dícséretes 23; kellő 75; változó 76; csekély
6. - Elégtelen
osztá lyza tú
tenulolc
szá ma :
magyar 4; német 12;
történet 1; mennyiségtan 17; természetrajz 1; fizika 2; lélektan 2;
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ének 8; zene 2; írásbeli dolg. külső alakja 1; tes Han 1; neveléstörténet 1,
Kir. kath. tanítóképző-intézet,
Győr. - Ig. ] abb Ferenc.
Békéseu
Leó r. t., Bra ntl Ernő r. t., Kuster Béla r. t.,
Tanárok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanító,
Niternenn Jenő gazd. tanár, P ohá rnik Jenő gyakorlóisk.
P olesinszky Béla r. t., P olesinszky
Jenő r. t., dr. Szólá s Rezső
r. t. - A tanszemélyzet száma 9. Az intézetnekyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
1 gyakorló iskoIája volt.
Az osztá lyok száma: 5. - Ta nulók száma osztélinmkint: 1.
22'; II. 26; Ill. 28; IV. 12'; V. 18. - A ta nulók va llá sa : róm. kath.
116. - Anya nyelve:
magyar 116. - Nyelvismerete:
CIS,akmagyarul beszél 110; németül is 5, franciául is 1. - A ta nulók szűleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 12; közalkahnazott
és más értélrniség, 41; földmíves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott)
22;
iparos, ipari anunkás 39; kereskedő, keresk segédszemély 2. A ta nulók ma ga viselete: példás magaviseletű 105; jó 6; szabályszerű 5. - Sa orgslmu: dícséretes 60; kellő 50; változó 6. - Elégtelen osztéluzstú. ta nulok szá ma : német nyelvből 3; történelem10; kémiából 1; fizikából 4; énekből 5;
ből 1; mennviségtanból
zenéből 2.
Állami tanítóképző-intézet,
Jászberény.
- Ig. Ba lá zs Béla.
Tanárok: Ba lla Béla gyak.-isk tanító, Berzá tzy László r. t., Csekő
Árpád r. t., Ha lmos Péter gvak.visk. tanító, Kment Károly nevelő,
Má lná si Dezső r. t., Na gy Hozádia gyak.-isk. kézimunka tanítónő,
P a zá r Zoltán r. t., P á ll Sándor gazdasági tanár, Siemeister János
r. t., Ta na i Antal r. t. - A tanszemélyzet száma: 12. - Az intézetnek 2 gyakorló iskolája volt. (Két tagozat: I-ll.; Ill-VI. vegyes).
Az osztá lyok szá ma : 4. - A tenulá k szá ma osztá lyonkint:
1. 33; II. 33; Ill. 29; V. 18. - A tnnulá k va llá sa : róm. kath. 88;
ref. 14; evang. 10; gör. kath. 1. - A tenulok a nya nyelve:
magyar
j 13. A tenulok nyelvismerete:
csak magyarul beszél 110, németü,l is beszél 2; tótul 1. - A tenulok ;;7J üleinek fogla lkozá sa : pap,
tanító, tanár 18; kőzalkalmazott
és már értelmiségi 6; földmíves
(önálló gazda, g.azd. alkalmazott) 22'; iparos, ipari alkalmazott 22';
kereskedő, keresk. alkalmazott
11; katona, csendőr (tiszt, altiszt,
közember) 3; ,altiszt, szolga 13; egyél» 8. - A tunulok ma ga viselete: példás 63; jó 43; szabályszerű 2'. - A ta nulók szorgelmn:
dícséretes 24; kellő 2'3; változó 15; csekély 1. - Elégtelen osztá lyztdú ta nulok szá ma : magyarból 6; németből 6; történelemből
1;
10; természetrajz-kém.vből '3; fizikából 2; énekmennviségtanból
ből 5; zenéből 3; írásbeli dolgozatok külső alakjából 2..•.
Érseki
róm. kath.
tanítóképző-intézet,
Kalocsa. Ig.
Oszroa ld József. Tanárok: Dundler Gyula r. t., Ga á l Odön !1:yakorlóísk. tanító, Illés István gyakorlóisk. tanító; Leszezik Ernő
1'. t., P a á l Ferenc
h. tanár, P a stuik Gyula 1'. t., P opity Károly r. t.,
Sza bó Sándor megbízott gazd. tanár, Szendrey Imre r. t., dr. Timá r Kálmán 'ro t., Va rga Lajos 1'. t. - A tanszemélyzet száma: 12.
- Az intézetnek 2 gvakorlóiskolája
volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. - A ta mtIókszá ma
osztá lyonkint:
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1. 35; II 34; Ill. 34; IV. 32; V. 26. .,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
A tenulok
va llá sa :
róm.
Anya nyelzJ e:
magyar 161. A tonulok
nyelvkath. 161. ismerete: szerbül ÍJS. beszél 1; németül is 7. - A ienulo k szűleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 24; közalkalmazott
és más értelmiség 18; földmíves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott) 45; iparos,
ipari munkás
35; kereskedő,
kereskedelmi
segédszemély
21;
katona (csendőr) 4; altiszt v. szolga 4; egyéb 10. - A tenulok:
példás magaviseletű 137; jó 24: - Szorgeime:
dicséma ga viselete:
.retes 1.4; kellő · 93; változó 52; csekély 2. - Elégtelen
osztá lyza tot
nyert ta nulók
szá ma :
magyarból 5; nérnetből 5; történelemhől
1.hgfedcba
Kiskunfélegyháza.
- Ig. Róna i
Á lla m i tanítóképző-intézet,
Sándor. Tanárole
Ber gmenn.
József r. t., Leurer
Mátyás r. t.,
Móczá r Miklós r. t., dr. Na gy József r. t., Neth Aladár gazdasági
s. tanár, Rozsonda y
Zoltán megb. t., Ta ká cs Béla r. t., Tulit Péter
Károly r. t., Vizi János megb. t., La ka .megbízott tanár, Vizhá nyó
Jenő gyakorlóisk. tanító,
tos Emil gyakordóisk. tanító, P uinoku
Nike
Béla megb. nevelő, Sza bó Ilona gyakorlóisk.
kézimunka
tanítónő, - Atalllszemélyzet
száma: 15.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az intézetnek 2 gyakorlóiskolája volt.
Az osztá lyok
szá ma :
5. - A ta nulok:
ezém.s. osztá lyonkint:
1. 38; II. 39; Ill. 31; IV. 29; V. 22. - A tenulá k: va llá sa : róm.
magyar 155.
kath. 134; református 14; evang. 11. -. Anya nyelve:
- A tnnulok
nyelvismerete:
tótul is beszél 8; németül 5; oláhul 3.
A tunulok: wziileinek: fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 19; közalkalmazott
és más értelmiség 33; földmíves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott) 35; iparos, ipari munkás 33; kereskedő, kereskedelmi segédszemély 10; katona, csendőr, (altiszt) 2; altiszt
v. szolga 3; egyéb 24. - A tenulá k
segélyezése:
ingyenes bentlakó 34; féldíjas bentlakó 50; egészdíjas 28; ebédsegélyben részesült 4 kintlakó növendék; segélynélküli kin tlakó 39. - Kimeredt
ta nulok; szémn: 4. - A innulok: ma ga viselete:
példás 125; jó 24;
szabályszerű 6. - Szorgnlma :
dícséretes 51; kellő 87; változó 17.
- Elégtelen
osztá lyza tot
nyert ta nulók
szá ma :
magyarból 7; né8; természetrajz
és
metből 9; törtérielemből 3; mennyiségtanból
kémiából 2; fizikából .1; gazdaságtanból
1; rajzból 7; énekból 7;
zeiléből 4; alkotmánytanból
1; testtanból
1; szervczettanból
1;
hi ttanből 2.

=-

tanítóképző-intézet,
Kőszeg.
Ig. Zoltá n
Géza.
Á lla m i
Tanárok: Geyer Béla 1'. t., dr. Knsceék: Odön helyettes tanár, P écs
Gyula r. t., Sá rosi IStván 'r .. t., Ta ná cs Imre r. t., Horvá th
István
Gusztáv óraadó tanár, Kesze
Győző
gazdasági tanár, Ta ucher
nevelő. - Tanszemélyzet száma: 9.- Az intéietnek
gyakorlóiskolája nem volt,
Az osztá lyok
szémn:
3. - A tsnulá k
szá ma
osztá lyonkint:
1. 36; II. 38; III. 36. - A tonulá k va llá sa : róm. kath. 97; ref. 2;
evang. 9; gör. kath. 2. - Anya nyelve:
magyar 110. - A ta nulók
horvátul is beszél 1; németül 7. - A tnnulok: szűnyelvismerete:
leinek fogla lkozá sa :
p.ap, tanár, tanító 7; közalkalmazott
és más
értelmiség 31; földmíves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott) 28;
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27; katona, csendőr, adtiszt 6; egyéb 11. ~zyxwvutsrqponml
ingyenes bentlakó 18; féldíjas bentlakó 28;
teljes fizető bejáró 14. - A tenulok megeoieelete: példás magaviseletű 56; jó 53; szabályszerű 1. - Szorgelme:
dícséretes
28;
kellő 55; változó 27. - Elégtelen
oeztéluzeiú
ta nulók
szá ma :
magyar nyelv ésirodalomból
5; lélektan és logikaból 3; test- és
élett.anbóI2;
német nyelvből 3; törtérielemből 5; földrajzból
~;
mennyiségtanból
15; kémiából 1; fizikából 2; ériekből 3; zenébő]
3; szépírásból
1; írásbeli dolgozar külső alakjából. 2.
Ág. hitv. ev. tanítóképző-intézet, Miskolc. - Ig. Gerha rdt
Béla. c. főigazgató.
Tanárok:
Beclii
József r. t., Cseie
Endre
Egyed r. t., Molitor
Gusztáv r. t., . Mózes
gazd. tanár, Lehoczky
Imre óraadó,a
gyak. kiképzésnél a gyak. isk.. tanító helyettese,
Sza bá József' r. tanár, W o.há ner Dezső r. t. - Tanszemélyzet
száma: 8. - Az intézetnek önálló gvakorló iskolája nincs. A gyakorlati kiképzés a Kuu- József-utcai
áll. elemi iskola összes osz:'
tályaiban történt.
Az osztá lyok
szá ma : 5. - A tenulok
szá ma évfolya monkin(:
1. évfolyam 45; II. évfolyam 41; Ill. évfolyam 44; IV. évfolyam
41; V. évfolyam 38. ~ A ta nulok: va llá sa : róm. kath. 75; gör. kath.
7; ref. 78; ev. 49. - Anya nyelve:
minda 209 magyar anyanyelvű.
- A ta nulók
nueloismerete:
németül is beszél 5; tótul is 13; horvátul 2. - A tnnulok szüleinek
fogla lkozá sa :
földmíves 24; iparos 62; kereskedő 23; pap, tanár, tanító 15; köztisztviselő
és máS
értelmiségi 31 ; altiszt 32; katonatiszt, katone.altiszt 11; egyéb 11.Kimeredt
t snulok: szá ma : 3. - A ta nulók
ma ga viselete:
példás
175; jó 29; szabályszerű 2. - A ta nulok: szorgslma :
dícséretes 14;
kellő 67; változó 102; csekély 23. - Elégtelen
osztá lyza tot
nyert
3; magyar
ta nulók
szá ma : délektanból 1; neveléc- és tanítástanból
nyelvből 17; német nyelvből 3; történelemből
6; földrajzból
8;
mennyiségtanból
16~ természetrajz-kémiából
4; fizikából 5; gazdaságtanból 3; ériekből 1; zenéből 6.
Dunamelléki rel. tanítóképző-intézet, Nagykőrős. Ig.ZYXWVUTSRQP
V á czy Ferenc. Tanárok:
Da ru Mihály r. t., Osvá th
Ferenc r. 1..
Rá sky
János r. 1., J uhá sz Vince r. t., C:3a plá r Aladár r. t., Litkey
Péter r. t., J uhá sz Bé1a helyettes t., Visonta y
János gyakorlóisk.
tanító, P á l Lajos gyakorlóisk. tanító, Imre Sándor gazd. tanár,
Bá rsony Sándor óraadó tornatanító. - Tanszemélyzet száma: 12.-Az intézetnek 2 gyakorlóiskolája
volt.
.
Az osztá lyok
szá ma :
5. - A ienulá k
-sztur u: osztéluonkini:
1. 42; II. 35; Ill. 24; IV. 25; V.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
rs. - A ta nulók oellá sa : róm.
magyar 139. kath. 2; református 135; evang. 2. - Anya nyelve:
A tenulok
nyelvismerete:
magyarul
beszél 139. A ienulá lc
pap, tanár, tanító 3-1; közalkalmazott
és
sziileinek
[oglslkozése:
márértelmiség
35; földmíves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott) 32; iparos, ipari munkás 15; .kereskedő 14; egyél> 12. -'
Kimsra di
ta nulók
szá ma :
6. - A ta nulók
ma ga viselete:
példás
130; jó 3. - Szorgelme:
dícséretes 17; kellő 67; változó 43; csekély 6. - Elégtelen
osztá lyza tot
nyert ta nulok:
':3zá ma : magyarA ta nulók

munkás
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ból 7; németből 7'; történelem
1; mennyiségtan
11; term.vrajz és
kémia 6; gazdaságtan 2; neveléstan 3; ének 6; zene 9; Írásbeli
dolg. külső alakja 3.
Állami tanítóképző-intézet,
Nyíregyháza.
- Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfed
Luká cs Béla.
Tanárok:
Ba ra bá s T,ibor r. t., Dohonics
János r. t., Ehrlich.
Antal r. t., Neubrun Tóbiás r. t., Orbá n András r. t., Téger Béla
r. t., dr. Tóth Antal r. t., F erenczi István gyakorlóisk.
tanító,
Horvá th János- gyakorlóisk. tanító, Ba ldenroegh
Ferenc
óraadó
gazdasági tanár, Bejczu J ózsef megb. nevelő, Vigh Endre megb.
2 gyanevelő. - A tanszemélyzet száma: 13. - Az intézetnek
korlóiskoláia
volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. - A ta nulók ':3zá ma osziéluonkint:
1. 35; II. 31; III.- 35; IV. 34; V. 31. - A ta nulók va llá sa : róm.
kath. 59; ref. 42; evang. 11; gör. kath. 53; gör. kel. 1. - A ta nulók
magyar
166. A ta nulók nyelvismerete:
tótul is
a nya nyelve:
beszél 1; németül 5; ruthénül 1. - A ttuiulok sziileinek fogla lkozá sa : pap, tanár, tanító 24; közalkalrnazott
és más értelmiség 27;
földmíves (önálló gazda,
gazdasági
alkalm.) 50; iparos, ipari
munkás 21; kereskedő,
kereskedelmi
segédszemély 4; katona,
.altiszt 7; altiszt v. szolga 11; egyéb 22. - Kimera di
ta nulók
szá ma : 12. - A ta nulók segélyezése: ingyenes bentlakó: 22; féldíjas bentlakó 29; teljes fizetéses bentlakó 27. - A ta nulók maga viselete: példás 110; jó 30; szabályszerű
14. Szorgslme:
dícséretes 17; kellő 56; változó 79; csekély 2. - Elégtelen
O':3Ztá lyza tú ienulok szá ma : magyar nyelv és irodalomból 9; lélektan
és Jogikából 2; német nyelvből 4; neveléstörténelemből
3; történelemből 17; szervezettanból
1; .alkotmánytanból 6; földrajzból 9;
mennyiségtanból
13; kémiából 1; fizikából 4; ériekből 7; zenébő18.
.
Lajos.
Állami
tanítóképző-intézet,
Pápa.
Ig. Sza rka
Buda y Lajos r. t., Csiky István r t., Gergely Ferenc
Tanárok:
g yakorjóisk. tanító, Ha tva ni Lajos r. t., J uhá sz Imre r. t., Ková cs
Ernő r. t., Kra ft József r. t., Lengyel GyuIa r. t., Lipcseu József
nevelő, P ödör Béla r.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
t., Sá ghy Tamás r. t., Schönvizner
János
Za la István
gyaikorJÓisk. tanító, Szombeih. Béla gazdaságtan-tanár,
Lea gyakorlóisk. kéziununka tanítónő. - Tan.r. t., Szentgyörgyi
személyzet száma: 16. - Az .intézetnek 2 gyakerléi<skolája volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. - A ta nulók szá ma osztá lyon kini :
1. 39; II. 48; Ill. 40; IV. 37; V. 33. - A ta nulók va llá sa : róm.
kath. 144; református 29; evang. 23; unitárius 1. - Anya nyelve:
magyar 197. -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ta nulók
nyelvismerete:
tótul is beszél 1; németül 12; csehűl 1. - A ta nulok szüleinek fogla lkozá sa :
pap,
tanár, tanító 28; közallmlmazott
és más értelmiség. 36; földmíves
(önálló gazda, gazdasági alkalmazott)
58; iparos, ipari munkás
34; kereskedő, kereskedelmi
segédszemély
17; .katonaaltíezt
4;
altiszt v. szolga 12; egyéb 8. - Kirneredt
tenulok ':;záma: 1. A tenulok segélyezése: ingyenes bentlakó 39; féldíjas bentlakó 49;
teljes fizető bentlakó 32; bennétkező 25; egélynélküli bejáró 52.
- A ienulá k ma ga viselete: példás 161; jó 33; szabályszerű 2. -
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dícséretes 50; kellő 98; változó 47; csekély 1. - ElégSzorgelme:
telen osztá lyza tú
ta nulók
szá ma :
magyar nyelv és irodalomból

14; lélektan és logiikából 4; test- ésélettanból 4; német nyelvből 12;
nev. és tanítástanból 2; történelemből 8; mennyiségtanból 27; természetrajz és kémiából 1; fizikából 5; énekből 2; írásbeli dolgozatok külső alakjából 3.
Püspöki tanítóképző-intézet,
Pécs. - Ig. Dr. ] a ka b
Béla.
Tanárok: F ekete János r.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
t., dr. Gá briel Pál r. t., Klug K. György
László helyettes tanár, Kutor Ferenc r. t., Schobert
r. t., Kuchta
József kisebbségi ianfoly,ami óraadó, Somogyi
Géza r. t., Szeich.
Ernő gazd. tanár, vitéz Széky Pál r. t., Gla tt Adolf gyakorIóisk.
Sándor gyakorlóisk.
tanító. Tanszemélyzet
tanító, Ma gya r
száma: 12. - Az intézetnek 2 gyakorlóiskofája
volt.
Az osztá lyok
szá ma :
5. - A tenulok:
szá ma
osztéluonkint:
L 20; II. 19; Ill. 32; IV. 24; V. 15. - A ta nulók
va llá sa :
róm.
kath. 109; ref. 1. - A ta nulók a nya nyelve:
magyar 110. - A ta nulók nyelvismerete:
csak magyarul beszél 106; németül i.s 2?; horszüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító
vátul 1. - A ta nulók
14; közalkalmazott
és más értelmiség 31; földmíves (önálló gazda.
gazdasági alkalmazott) 16; iparos, ipari munkás 21; kereskedő,
kereskedelmi
segédszemély 17; altiszt v. szolga 4; egyéb 7. Kima ra dt
tenulok- szá ma :
4. - A ·ta nulók
megeoieeleie:
példás,
76; jó 29; szabályszerű 1. - Szorgslms : dícséretes 44; kellő 39;
változó 23. - Elégtelen
osztéluzetú. ta nulók szá ma : Iélektan-Iogikából 2; német nyelvből 4; történelemből 2; mennyiségtan ból 8;
természetrajz és kémiából 2; fizikából 4; gazdaságtanból 2; rajzból 1; ériekből 9; írásbeli dolg. külső alakjából 4.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Á ll. tanítóképző-intézet,
Sárospatak. - Ig. Ková cs
Dezső.
Tanárok: Blénessy
János r. t., Csa da Imre r. t., Ecsedy Lajos mb.
tanár, Lá zdr Károly 1'. t., Mftgya ry Károly óraadó h. tanár; Ma r-czéllu Kornél r. t., Réva i
ödön r. t., Bodor Dénes gyakorlóisk,
tanító, Tóth Mihály gyakorIóisk. tanító, Kirá ly Jenő nevelő, Róth
Margit gyakorlóisk. kézimunka-tanitónő.
- Tanszemélyzet száma:
12. -Az
intézetnek 2 gyakorlóiskolája volt.
Az osztá lyok
szá ma :
5. - A ta nulole 'szá ma osztá lyonkint:
1. 32; II. 37; Ill. 40; IV. 31; V. 34. - A i.snulok: va llá sa :
róm,
kath. 69; református 88; evang. 4; gör. kath. 12; gör kel. 1. Anya nyelve:
magyar
174. A ta nulók
nyelvismerete:
csak
magyarul
beszél 167; oláhul is beszél 1; tótul is beszél 2. - A
ta nulók
szűleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, ,tanító 34; közalkalmazott és más értelmiség 40; földmíves (önálló gazda, gazdasági
alkalmazott) 44; kereskedő, kereskedelmi segédszemély 7; iparos,
ipari munkás 38; katona, csendőr, tiszt és al tiszt 5; egyéb 6. Kima ra dt
ta nulók
szá ma :
3. Megha lt
tenulá k
szá ma :
L A ta nulók
segélyezése:
ingyenes bentlakó 33; féldíjas bentlakó
48; teljes fizető 31; künlakó bennétkező volt 24; ebédsegélyes
bejáró volt 2; segélynélküli ebédes 5; segélynélküli bejáró 30. A ta nulók
ma ga viselete:
példás magaviseletű 92; jó 63; szabályszerű 15. - Szorga lma :
dícséretes 31; kellő 119; változó 20. -
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Elégtelen osztá lyza tú
ta nulók
szá ma : magyar nyelv és irodalomból 4; német nyelvből 11; nev. és tanitástan 5; történelemből
1; neveléstörténelemből
2; szervezettanból
1; földrajzból 3; menyrryiségtanból
2; fizikából 1; zenéből 2.
Ág. hitv, ev. tanítóképző-intézet,
Sopron. Ig. Ha ma r
Gyula. Tanárok: Bogná r Károly gyakorlóisk.tanító,
Ih/isz Ferenc r. t., vitéz Lenky Jenő r. t., Ma theidesz István gyakorlóisk.
tanító, M.echle J ózsef h. tanár; P eschleo Zoltán h. tanár, Rozsonda y Károly h. ,tanár, Sa ss László r. t., Déga y Zoltán gazd. tanár.
Az intézetnek
2 gyakorlőisko~ Tanszemélyzet
száma: 10. Iája volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. - A ta nulók 'szá ma osztá lyon kini :
1. 33; II. 29; Ill. 30; IV. 22; V. 17. - A ta nulók va llá sa : ágo h. ev.
131. - A ta nulók a nya nyelve:
magyar 131. - A ta nulók nyelvismerete: tótul is beszél 4; horvátul 2; .németül 36; franciául 1.
A ta nulók szűleinek fogla lkozá sa :
pap, tanár; tanító 34; közalkalmazott
és más tértelmiség
9; földmíves (önálló gazda, gaz36; iparos, ipari munkás 26; kereskedő, kedas ági alkalmazott)
reskedelmi segédszemély 8; altiszt V. szolga 11; egyéb 7. - Kima redi ta nulók szá ma : 3. - A ta nulók ma ga viselete: példás magaviseletű 102; jó 26. - Szorgnlme: dícséretes 3, ,kellő 71; változó
53; csekély 1. -, Elégtelen osztá lyza tú
innulok: szá ma : hit- és
erkölcstanból 2; neveléstudományból
4; történelem és alkotmány9; természetrajz
és
tanból 4; földrajzból '3; rnennviségtanból
kémiából 1; fizikából 4; énekből 3; zenéből 12; kézimunkából 2;
írásbeli dolgozatok külsőala.kjából
4.
Kir. kath. ,tanítóképző-intézet,
Szeged. 19. dr. Becker
Vendel. Tanárok: Bocska u István r. t, Horvá th Béla Kristóf r.t.,
dr. Ka tona Mikfós .r. t., Kla zsik Lehel r. t., Kövessy JenőyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
:1'. t.,
Má jer Rézső gyakorlóisk. tanító, dr. Ma ndola Aladár r. t., P örzsölt Géza r. t., Renczes Ferenc gazd; tanár, Stra ub Ferenc r. t.,
Va dá sz Zoltán gyakorlóisk. tanító. _- Tanszemélyzet száma: 12.
Az intézetnek 2 gvekor.lóískolája volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. - A ta nuló le szá ma osztá lyonkint:
I. 46; II. 43; Ill. 43; IV. 34; V. 39. - A tnnulá k va llá .sa : 'róm.
kath. 200; gör. kath. 1; gör. kel. 1; .református 2; evang. 1. Anya nyelve:
magyar 201; német 3; bolgár 1. - A tenulok nyelvismerete: szerbül is beszél 1; németül 14; oláhul 1; angolul 1;
bo 19árul 1. - A tnnulok sziileinek: fogla lkozá sa :
pap, tanár, taés más' értdmiség 79; földmí ves (önálló
nító 31; kozalkalrnazott
.gazda, gazdasági alkalmazott)
42; iparos, ipari munkás 29; ke12; egyéb 12. Kimeredt
reskedő, kereskedelmi segédszemélv
ta nulók szá ma : 9. ~ A tenulok ma ga viselete: példás 167; jó 29.
- A ta nulók szorgelme: dícséretes 34; kellő 90; változó 69; csekély 3. - Elégtelen. osztá lyza tú ta nulók szá ma : magyar nyelv és
irocLaloonból 15; német nyelvből 5; törtőnelemből 3; hittanból 1;
földrajzból
2 ; mennyiségtanból
16; természetrajz
és kémiából 3;
fizikából 1; gazdaságtanból
9; rajzból 6; ériekből 3; zenéből 2;
testgyakorlásból
1; írásbeli' dolgozatok kiilső alakjából 1.

Tanítóképzésünk

azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J 9 2 8 /2 9 .
iskolai évben.
1 lJ

állapota

2. Tanitőnőképző-intézetek.
(Városok

betűrendjében.)

Állami tanítőnőképzö-intézet,
Budapest, II. ker. CsalogányGryna eus
Ida. Tanárok:
u. 43. sz. Telefon: Aut. 519-07. - Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
Girtler
Máeia r. t., Herczegh
Kamilla r. t., J a ncsó Erzsébet r. t.,
Ka la ba y
Lá szlóné
Schmidt
Vilma r. t., Ká dá r Ilona r. t., Kostyá l
Ilona r. t., dr. Keleti Gyulá né
Zsoldos Hermin irodai szelgálatra
beosztott tanár, Lechnitzky
Gyula megb. óraadó, Lechnitzkyné
] encsá
Gabriell,a r. t., özv.
Lépes
Árpédné
Ba uer
Irén r. t.,
dr. Mesteá
Tiborné
Veoerka
Edit r. t., Répa y
Dánielyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
'1'. t.,
Sebestyén
Erzsébet r. ,t., özv. Sireuch.
Gyulá né
Entz
Jolán r .t.,
Szonia gh.
Katalin r . .f., W olszky
Emilia r. t., W oyciechomszky
józsefné La jos Mária dr. r. t., Zeitler Etelka megbízott óraadó,
Buda i
József gvekorlóisk.
tanító, P ropszt
Vilmos gyakorlóisk.
tanító, dr. Wenszky
Károlyné Schroertzer
hén r. t., KóC'sy Erzsébet őraadó,
P á zmá ny
József kisebbségi
tanfolyami
őraadó,
Ambrózy
Margit nevelőnő, Ta ká cs
Mária megbízott nevelőnő,
Va jda Erzsébet nevelőnő, - Tanszemélyzet száma: 27. - Az inté-'
zetnek 3 gyakorlóiskolája
volt.
,Az osztá lyok
szá ma :
7. - A tenulok szá ma
oszteluonlcini:
1. 40; II. 37; Ill. A. 31; Ill. B. 34; IV. A. 34; IV. B. 32; V. 35, A tunulok
va llá sa :
róm. kath. 170; gör. kath. 6; református 42;
evang. 19; izr. 3; görög keleti szerb 3. - Anya nyelve:
magyar
241; német 2. - A tenulok
nyelvismerete:
németül is beszél 36;
franciául 2; .angolud 1; tótul 2; szerbiíl 3. - A tnnulok: sziileinek
pap, 'tanár, .tanító 65 ; közalkalmazott
és más értelfogla lkozá sa :
miség 116; földmíves (önálló gazda, gazdasági
alkalmazott)
2;
iparos, ipari munkás 10;. kereskedő, kereskedelmi segédszemély
4; altiszt v. szolga 6; katona (csendőr), k,atona, csendőraltiszt 13;
egyéb 27. - Kimeredt
tunulok: szá ma :
3. - A ta nulok:
segélyezése: ingyenes bentlakó 24; féldíjas
bentlakó 31. - A ienulá k:
ma ga viselete:
példás magaviseletű 233; jó 7. - Srorgelme:
dícséosztá lyza tot
nyert
retes 130; kellő 90; változó 20: - Elégtelen
tnnulá k
szá ma :
magyar nyelv és irodalomból 3; .német nyelvből
2; test- és élettamból 1; történelemből 5; földrajzból 3; mennyiségtanból 4; természetrajzés kémiából 9; fizikából 7; rajzból 1;
ériekből 1.
Angolkisasszonyok
rk. tanitónőképző-intézete,
Budapest,
IV. ker. Váczi-utca
47. sz. Ig. M. Der a ss Anna főnöknő.
Ida r.t.,
M. Bontó Mária r. L, M. Herein
Tanárok: M. Angya l
Stefánia r. t., M. Horvá th
Jolán r. t., igazg. h., S. lhá sz Róza r. 1:.,
M. Kremmer
Mária r. t., M. P eller Irén r. t., Dötsch Károly r. t.-Tanszemélyzet
száma: 11. - Az intézetnek 2 gyakorló iskolája
volt.
Az

osztá lyok

szá ma :

5. -

A

Lenulo]c

-,;zá ma

osztéluonkini

:

1. 50; II. 50; Ill. 47; IV. 40'; V. 47. .; A tenulok oellée«: róm.
kath. 233; gör. kath. 1. - Anya nyelve:
magyar 234. - A tenulok
nyelvismerete:
csak magyarul tud 202; németül is 30; tótul 2.-
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A ta nulók szüleinek fogla lkozá sa :
pap, tanár,
tanító 34; közalkalmazott
és más értelmiségí
131; földmíves
(önálló, gazd.
alkalmazott) 5; iparos, ipari munkás 26; kereskedő, keresk. segédszemély 8; katona, csendőr (tiszt, altiszt) 24; altiszt v. szolga '3;
egyéb 3. - A ta nulók ma ga viselete:
példás 226; jó 8. - Szorgslms:
dícséretes 100; kellő 107, változó 27. - Elégtelen osztá ly7, természetrajzból
5;
za tot nyert ta nulók szá ma : magyarból
testtanból 2; lélektanból 2; történelemhől
2; Iöldrajzból 1; énekból 1.
Budapest, VII. ker. Damjanich-u.
Áll. tanítőnőképző-intézet,
43. Telefon: J. 366-41. - Ig. P á rvJ J Endre. Tanárok: Ba gó Margit gyakorlóisk. tanító, Bertha Mária r. t., B.ZYXWVUTSRQPONMLKJ
B r e u n . Angela r. t.,
Csuká s Zoltán r. t., F a rka sdy Zoltán r. t., F ehér Aranka megbízott
tanár, dr. Gronovszkyné
P ozegei Margit irodai szolg, beosztott
P opooiis Olga r. t.,
polg. isk. tanár, Heger Lujza r .t., Ibererné
I a lopeczkyné
Czikovszky
Kornélia
r. t.,' Kiss yxwvutsrqpon
j ózsef r. t.,
Lajos gy~orlóisk.
tanító, Kosá ry
János dr. r. t.,
Krista icsék:
Kozlik
Lajos kísebbségi
tanfolyami
óraadó, Ma urer
Mihály
gyak.-isk. tanító, Molná r Oszkár r. t., dr. Novy Ferenc r. t., Oroszlá nyi Erzsébet óraadó, P eiuiné Lá ng Mária r. t., Redosi Oszkár
dr. r. .t., Berebésné Ribiczeu Erzsébet r. t., Reiesz Janka r, t.,
Szá ntó Lenke: meb. t., Schön István gvakorlóisk.
tanító, özv.
Tóth Benőné rnegb. ideigl. óraadó, Zsindely Katalin dr. 1'. t. Tanszemélyzet
száma 27. Az intézetnek
4 gyakorlóiskolája
volt.
.
Az osztá lyok szá ma : 9. - A tnnulok szá ma osztéluonkini:
1. A. 42; 1. B. 40; II. A. 37; II. B. 36; Ill. 37; IV. A. 32; IV, B, 35;
V. A. 36; V. B.36; magántanuló
16. - A tenulok: va llá sa : róm.
kath. 196; gör. kath. 10; ref. 65; evang. 29; gör. kel. 6; unit. 3;
magyar 331. - A ienulok: nyelvismerete:
izr. 22. - Anya nyelve:
tótul is beszéll;
horvátul 1; németül 26; franciául 2. - A ta nulók szüleinek fogla lkozá sa : pap, tanár, tanító 76; közalkalmezott
és más értelmiség 171; földmíves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott) 3; íparos, ipari
munkás' 18; kereskedő,
kereskedelmi
segédszemély 20; katona, csendőr (altiszt) 6; altiszt v. szolga 7;
egyéb 30. - A tnnulok
ma ga viselete:
példás 321. - A ta nulók
szor gslma :
dícséretes 133; kellő 146; változó 41, csekély 1. Elégtelen osztá lyza tú
ienulok
szá ma :
magyar
nyelv, és irodalomból 13; német nyelvből 2; történelemből
2; földrajzból
4;
mennviségtanból
1; természetrajz
és kémiából 2.
Depaul Szent Vince szeretet
leányai
(irgalmas
nővérek)
vezetése alatt álló Ranolder-intézet
róm. kath. tanítónőképzőintézete,
Budapest,
IX. ker. Cyep-u.
23., 36. és 38. sz. - Ig.
dr. Ma gdics Ignác. Tanárok:
Bécsy Kerubina
nővér óraadó,
Bitienbinder
Mik.lÓJSóraadó, Csa szik Gizella nővér 1'. 1., Csorda
Romá na nővér r. t., Emmer i KlQtild nővér r. t., Hillel' Arinunciáta nővér r. t., Kiss Gonzága nővér óraadó, Kooécshegui Erzsébet óraadó, Kóka y Ladiszda r. t., P iros Angela nővér 1'. t., Ra ffa elli Ráfaela nővér r. t., Schieber ne J úlia nővér óraadó, Schiebernn
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Klarissza nővér óraadó,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
Sza bó Margit nővér óraadó, La ki Gabriella gvakorióisk. tanítónö.
Tanszemélyzet száma: 16. Az
intézetnek 1 gvakorlóiskolája
volt.

Az osztá lyok szá ma : 5. - A ta nulok 'szá ma osztá lyon kint :
1. 56; II. 51; Ill. 43; IV. 40; V. 38. - A tenulá lc
va llá sa : róm.
magyar 220;
kath. 224; gör. kath. 3; ágo ev. 1. - Anya nyelve:
német 8. - A ta nulók nyelvismerete:
tótul is beszél 2; németül
is 49; oláhul 2; franciául 12; angolul 1; csehűl 2. - A tenulok:
szüleinek fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 48; közalkalmazott
és
más értelmiség 66; földmíves (önálló gazda, gezdasági alkalmazott) 26; iparos, ipari munkás 28; kereskedő, kereskedelmi segédszemély 41; katonatiszt 8; egyéb 11. - Kimer edi tunulok: szá ma :
7. - A ta nulók
ma ga viselete:
példás 198; jó 23. - Szorgelme:
dícséretes 173; kellő 47; változó 1. - Elégtelen osztéluzetú. ta nulók szá ma : magyar nyelv és irodalomból 2; neveléstudományból
1; tortérielemből 1; mennyiségtanból 4; énekből 2; zenéből 1.
Áll. tanítónőképző-intézet,
Cinkota.
Ig. Ta bódy
Ida:
Tanárok: Bieber euer né Abonui J úlia r. t., F orgó Sarolta tanári
szelgálatra
beosztott nevelőnő,
Gá l Amália nevelőnő,
Ha itsch
El1a r. t., ]á mbory Gabriella megb. t., [ ember t
Adéle nevelőnő,
dr. Ma da ra sné Ha nva y Ilona megb. t., Medgyesi Marida r. t.,
Medgyesi
Zsófia r. t., Miha lik
józsef r. t., Mógerné Küzdy
Ilona r .t., Nová k Eszter gyakorlóiskolai tanítónő, P feiffer Ilona
r. t., Roda Mária r. t., Ruisz Márta megb. t., Urbénui Karolina r.
t., Wa jdits Károly r. t., Vitá Z Margit gyakorlóiskolai
tanítónő,
Ztulubénné
P la nk Olga gyakorl6iskolai tanítónő, Za la Mária r. t.
- Tanszemélyzet száma: 21. - Az intézetnek 3 gyakorlóiskolája
volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. - A ta nulók száma osztéluonkini:
J. 40; II. 31; Ill. 34; IV. 30; V. 32. - A ta nulók va llá sa : róm.
kath. 105; református 36; evang. 17; gör. .kath. 9, - Anya nyelve:
magyar 165; német 2. - A tenulá k nyelvismerete:
csak magyarul beszél 139; németül is beszél 23; franciául is beszél 2; románul is beszél 2. - A tsnulá k szüleinek fogla lkozá sa : pap, tanár,
és más értelmiség 89; földmíves
1anító67;
közalkalrnazott
(önálló gazda: gazdasági alkalmazott) 1; kereskedő, kereskedelmi
segédszemély 2; katona, csendőrtiszt, ,a:H:üszt4; egyéb 4. - A ta nulók ma ga viselete:
példás 154; jó 12; szabályszerű 1. - Seorgnlmn: dícséretes 93; kellő 66; változó 8. - Elégtelen osztá lyza tú
tenulok szá ma : mennyíségtanból
4; kézimunkából
2; énekből 2;
rajzból 1.
Svetits-intézeti róm. kath.· tanítőnőképző-intézet,
Debrecen.
Ig. Mella u Már,ton. Tanárok: Scheibling yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
M. Teofila óraadó,
]ózsa M. Consulata r. t., Berényi M. Evarista 1'. t., F a rka s M.
M. Gerardis
r. t., Michelba ch
M.
Magdaléna r. t., Milleker
Ermenf:vida óraadó, P á pa i M. Viola r. t., Kernett
M. Izabella
óraadó, Korneii M. Riza órae.dó, Sza bó M. Adéla óraadó, dr.
Ambrus Ilona óraadó, Ra í'schek Franciska gazd. tanár, Czikore
Magyar

Tanítóképző

8

Sarudy

Ottó

M. Chantal gyakorlóisk. t~nítónő'. - A tanszemélyzet száma: 14.
- Az intézetnek 1 gyakorlóiskolája
volt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
Az osztá lyok szá ma : 5. - A tenulok
szá ma osztéluonkini:
1. 45; II. 46; Ill. 44; IV. 33; V. 18. - A ta nulók va llá sa : róm.
kath. 156; gör. k,ath. 16; református 9; evang. 1; izraelita 4. _
Anya nyelve:
magyar 185; német 1. - A ta nulok: nyelvismerete:
csak magyarul tud 179; németül is tud 7. - A tenulá k sziileinek:
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 21; földmíves,
(önálló gazda,
gazdasági a.lkalmazott) 14; iparos, ipari munkás 13; kereskedő,
és más értelmiség
kereskedelmi segédszemély 12; közalkalmazott
94; katona, csendőr (altisztyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
ds) 9; altiszt v. szolga 5; egyéb 18. Kimeredi tunulok: szá ma : 8. A tenulá k: ma ga viselete: példás
165; jó 13. - Szorgelme:
dícséretes 142; kellő 31; változó 5. Elégtelen osztá lyza tot nyert tenulok: szá ma : magyal' 5; német 1;
történelem 2; mennyiségtan
1; fizika 1; zene 2.
ReL tanítónőképző-intézet,
Debrecen.
Ig. dr. P a pp
Ferenc. Tanárok: dr. Gulyá sné Benedek Berta r. t., Incze Mária
r. t., Kiss Aranke r. t., F. Ki':3s István r. t., Rá cz Erzsébet r. t.,
Tóth Árpáclné Za la i E=a
r. t., Tóth Lajos r. t., Néneuné
P ethő
Vilma gyakorlőisk. tanító, Tóth Katalin gyakorlóísk. tanító, Horvá th Károly óraadó, Esisek Franciska óraadó gazd. tanár. - A
Az intézetnek 2 gyakorlóiskolája
tanszemélyzet
száma: 12. volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. - A ta nulok szá ma osztéluonkini:
1. 40; II. 40; Ill. 43; IV. 34; V. 32. - A tenulá k va llá sa : ref. 180;
evang, 5; róm. kath. 2; izr. 2. - Anya nyelve:
magyar 189. - A
tenulá k nyelvismerete:
németül is beszél 11; tótul is 2. - A ta nu1ók szüleinek fogla lkozá sa : pap, tanár, tanító 59; földmíves (ön14; közalkalmazott
ésmás
álló gazda, gazdasági
alkalmazott)
értelmiség 68; kereskedő 6; iparos, ip/ari rnunkás i7; altiszt v.
szolga 22; egyéb 3. - Kimeredt ienulok szá ma : 7. - A ta nulók
példás 182. - Szorgslme:
dícséretes 74; kellő 77;
ma ga viselete:
változó 31. Elégtelen osztá lyza tot
nyert ta nulók szá ma : ma1; törtérielemből
2;
gyar nyelv és irodalomból 7; neveléstanból
földrajzból
1; mennyiségtanból
2; természetrajz
és kémiából 1;
írásbeli dolgozatok kiílső alakjából
1.
Szt. Orsolya-rendi róm. kath. tanítónőképző-intézet,
Dombovár. - Ig. Cieleszku M. Agnéta. Tanárok: Répá ssy M. Ernesztin 1'. t., Horvá th M. Ottilia 1'. t., Korpona y M. Olga 1', t.. Horvá th
Ilona óraadó, vitéz F öldvá ry Béla óraadó, Ma rcell György óraadó, Ma rton Kálmán óraadó, Sza nyi István óraadó, Vosa hló Lipót
ó-raadó, F odor Mária r. t. - Tanszemélyzet száma 11.ZYXWVUTSRQPONM
A z osztá lyok
szá ma : 2. - A ta nulók szá ma osztúluonkini:
1. 49; II. 43. - A ta nulók va llá sa : róm. kath. 79; ref. 3; ágo evang.
5; izr. 7. - Anya nyelve
magyar' 92. - Nyelvismerete:
csak magyarul beszél 81; németül is tud '4; angolul is 1. - A tonulá k szűleinek: fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 15; közalkalmazott
és más
értelmiség 56; földmíves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott) 3;
iparos, ipari munkás 4; kereskedő 8; egyéb 6. - Kimsredt ta nu-
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szá ma
1. - A tenulá k
ma ga dícséretes 30; kellő 43; változó
tsnulá k
szá ma : magyar 5; né-

c ; mennyiségfan 2.
metZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az angolkisasszonyok
érseki
róm. kath. tanítónőképzőintézete, Eger. - Ig. Kiszelu Imre. Tanárok: M. Szehá Matild r.
t., dr. Bá rá ny Lászdóné óraadó, S. Dorko EtelkJa 1'. tornatanár,
Ga jda
Gyuláné gazd. tanítónő, M. Heincz
Vilma óraadó, M.
Horvá th
Klotild 1'. t., M já vor.,;zky
Mária óraadó, M. Ká rpá ti
Sarolta 1'. t., Keresztúry
Mária r. t., M. Konde Mária r. t., P a ppKökényesdyné
Szőke Izabella 1'. t., M. Neszosdbe
Gizella r. t.,
M. Ürsooei Erzsébet óraadó, M. Wemer
Mária r. ének-zenetanár,
S. Kövér
Erzsébet gvakorlóiskolai
tanítónő. Tanszemélvzet
száma: 16. - Az intézetnek 1 gyakorlóiskolája
volt.
Az osztá lyok
szá ma : 6. - A ta nulók
szá ma
osztéluonkini:
I. 57; II. A. 30; II. B. 29; UI. 35; IV. 36; V. 40. - A ta nulok
va llés«: róm. kath. 197; gőr, kath. 2; ref. 20; evang. 1; izr. 7. Anya nyelve:
magvar 227. - A ta nulók
nyelvismerete:
németül is
ta nulók
szá ma : 2. - A ta nulók
szüleinek
beszél 28. - Kima ra dt
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 30; közalkalrnazott
és más érte]miség 89; földmíves '(önálló gazda, gazdasági alkalmazott)
11;
iparos, ipari munkás 32; kereskedő (kereskedelmi segédszemély)
14; altiszt v. szolga 12; katona, csendőr (altiszt) c ; egyéb 32. A ta nulók
ma ga viselete:
példás 190; jó 35. - Szorgelmn:
dicséreElégtelen
osztá lyza tot
tes 66; kellő 122; változó 30; csekély c . nyert
ta nulók
szá ma :
német c ; történelem
6; természetrajz
és
kémia 1; ének 1; zene 1.
Az irgalmas nővérek vezetése alatt álló érseki róm. kath.
tanítónfíképző-intézet,
Esztergom. - Ig. Nédler István. Tanárok:
F ekete M. Cariesima r. t., Goricsky
M. Salvatoris r. t., Heitler M.
t.,
Cristophora r. t., Ortén. M. Amadea r. t., Szebo M. Celesta T.yxwvutsrqponm
Szá ra z M. Digna r. t., Golkovszky
M. Bernarda
ó•.•
aadó, Béres
István óraadó, Kooécs M. Paulina óraadó, Stég er M. Melánia
óraadó, Stupiczky
M. Rajnéria
óraadó, Lósz
Janka
óraadó,
P a p M. Rogella gvekonlóisk, tanítónő. - Tanszemélyzet száma 14.
- Az intézetnek 1 gvakorlőiskolája
volt.
Az osztá lyok
szá ma :
5. - A tenulok
szá ma
osztá lyonkint:
1. Zi; II. 54; Ill. 39; IV. 27; V. 28. - A ta nulók
va llá sa :
róm.
kath. 210; gör. kath. 3; ref. 4; evang. 1; izr. 1. - Anya nyelve:
magyar 218; német 1. - A ta nulók
nyelvismerete:
tótul is beszél
6; németiil f?': fr.anciáuI4; angolul L - A ta nulok: szűleinek fogla lkozá sa : pap, tanár, tanító 35; közalkalmazott
és más értelmiség c6;
földmíves (önádló gazda, gazdasági alkalmazott) 24; iparos, ipari
munkás 33; kereskedő, kereskedelmi
alkalmazott
13; katona;
csendőr (altíszt) 16; altiszt v. szolga 6; egyéb 16. - Kimer edi
ta nulók
szá ma :
13. - A tenulá k: ma ga viselete:
példás 204; jó 2.
- Szor gslms: dícséretes 137; kellő 68; változó 1. - Elégtelen
osztá lyza tot
nyert ta nulók
szá ma :
magyar nyelv és irodalomból
10; test- és élettanból 1; német nyelvből 9; történelemhől
7; föld-
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rajzból 1; mennyiségtanból
13; természetrajzból
2; énekből 1;
Írásbeli dolgozatok kiilső alakjából 1.
Győr. Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
Berényi
Irén.
Állami tanítónőképző-intézet,
Tanárok: Ba rcsa i Károly r. t., Békéss.y Leóné Dra skóczy
VciTginia
r. t., Da ma szlovszky
Mihá lyné
Mészá ros Anna
gyakorlóisk. tanítónő, Grész Ernő r. t., [rtzing Ferenc r. t., J a nkó László r. t., dr.
[osipooichné
Németh
lrma r. t., Révész
Gvörgvi r. t., Slcersil
Mária r. t., dr. Sziics La josné Gróf Jolán gazdasági szaktanítónő,
Va rgya s
Mária h. tanár,
Va skó
Lászlo gyakorlóisk.
tanító,
Vla sza ty
F erencné
Kiss Mária r. t., Bimba uer
Mária nevelőnői bs
irodai teendőkkel
megb. nevelőnő, Skersil
Gabriella
nevelőnő,
dr. Tompa
Margit nevelőnő, dr. Weiss
Ar ulor né
Ta ra nt
Ilona
megbízott nevelőnő. - Tanszemélyzet száma 18. - Az intézetnek
2 gyakorlóiskolája
volt.
Az osztá lyok
szá ma :
5. - A tenulá k
szá ma
osztéluonlcini:
1. 36; II. 33; Ill. 36; IV. 36; V. 32. - A tenulok va llá sa : róm.
kath. 137; ref, 20; evang. 14; izr, 2. - Anya nyelve:
magyar 169;
német 4. - A ta nulok nyelvismerete:
németül is beszél 23; angolul is 1. - A tsnulá k
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító
és mwsértelmiségi
74; földmíves
(önálló
49; közalkalmazott
gazda, gazdasági alkalmazott)
10; iparos, ipari munkás 13; kereskedő, kereskedelmi
segédszemély 3; katona,
csendőr (altiszt)
13; altiszt vagy szolga 5; egyéb 6. - Kimer edi
tenulolc szá ma : 3.
- A ta nulok
mega oieelete:
példás 164; jó 6. - Szorga lma :
dicséretes 134; kellő 35; változó 1. - Elégtelen
osztá lyza tot
nyert
tenulok: szá ma :
magyar nyelv és irodalomból 2; zenéből 1.
Győr.
Szent Orsolya-rend róm. kath. tanítónőképző-intézete,
Angela r. t., M.
- Ig. J a ka b Ferenc. Temárok: M. Bölcshá zy
Bra ndt
Stefána r. t., M. F inster
Clementina
r. t., M. Na gy
Paula r. t., M. P á pa y Aquina óraadó, S. Schleer Kunigunda óraVa rga Cecilia r. t., Millner
Margit óraadó, dr. Sziics La adó,S.
josné Gróf Jolán gazd. szaktanítónő.
- Tanszemélyzet
száma:
10.
Az osztá lyok
szá ma : 3. - A tenulá k
'Szá ma osztá lyonkint:
1. 40; II. 39; Ill. 38. - A Lenulok oellá se: róm. kath. 113; gör.
kath. 1; ref. 2; evang. 1. - Anya nyelve:
magyar 115; német 2. magyar iOO; németül is beszél 11; horvátul is 2.Nyelvismerete:
A tenulok szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 13; kőzalkalrnazott €s cnásértelmiség
43; földmíves (önálló gazda, gazdasága.
alkalmazott) 14; iparos, ipari munkás 20; kereskedő, kereskedelmi
segédszemély 10; katona, csendőr 2; altiszt v. szolga 7; egyéb 8.
Kimeredt
ta nulok: 'szá ma : 4. - A tenulok rruigeoiselete:
dicséretes 101; jó 12; - Szor gelme:
dícséretes 50; kellő 61; változó 2. -

Elégtelen

osztá lyza tot

nyert

tenulá k

szá ma :

fiziká bólZYXWVUTSRQPO
2 . yxwvut

Miasszonyunkról
nevezett
szegény iskolanővérek
vezetése
Kalocsa. Ig. dr.
alatt álló róm. kath. tanítónőképző-intézet,
P á Z Mátyás. Tanárok: Bá n-Beisma nn
Mária Skolasztika óraadó t.,
Boros Máúa Angela r. t., dr. Dehény
Mária Alacoque r. t.,
Eichom Mária Alexandria r .t., Gsusz Mária Dóra r, t., dr. Hevesy
I
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Mária Angelica r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
t., Keredos. Mária Mercedesz r. t., Keller Mária
t.,
Domicia r. t., Kiss Márie. Sylvia r. 1., Léh Mária Maristella r.yxwvutsrqponm
M ehotk«
Márda Angela r. t., T'ukeis M. Annunciata r. t., Vona
Mária Antonetta gazd. tanítónő, Ba uer M. Hermina gvakorlóisk.
tanítónő, - Tanszemélyzet 'Száma: 15. - Az intézetnek 1 gvakorlóiskolája volt.
Az

osztá lyok

szá ma :

5. -

Ta nulók

ezéme:

osztá lyonkint:

1.

41; II. 42; Ill. 35; IV. 29; V. 27. - A tenulok oellésa : róm. kath.
172; gör. kath. 1; ref. 1. - A tnnulok: a nuenueloe:
magyar 174. Ta nulók
nueloismereie:
horvátul is be zél 2; németül is 13. - A
ta nulók
szűleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanitó 28; közalkalmazott és más értelmiség 53; földmíves (önálló gazda, gazd. alkalmazott) 22; iparos, ipari munkás 26; kereskedő, kereskedelmi segédszemély 10; katona, csendőr, tiszt, .altiszt 4; egyéb 31. - Kima ra dt ienulá k
száma: 1. - A tenulok
ma ga viselete:
példás 167;
jó 6. - Szorga lma :
dícséretes 159; kellő 14. - Elégtelen
osztá lyza tot nyert ienulok szá ma : németből
1.
Angolkisasszonyok
vezetése alatt álló róm. kath. tanítónőképző-intézet, Kecskemét. - Ig. F itiler M. Róza. Tanárok: Beke
Ida dr. ideiglenes megb., Ga lla tz Irme r. t., Ka tona Géza óraadó,
Kövesdi
M. J ózsa r. t., Lá gyi
Anna r. t., P a yer
M. Ólga r. t.,
P intér M. Margit r. t., Semseu M. Gizdla r. t., Scliuller
M. Teréz
óraadó, Ulrich M. Aranka óraadó, Gibé» M. Erzsébet gyakorlóisk.
tanitónő, Schuller M. Terézia gvakorlóisk. tanítónő. - Tanszemélyzet száma: 13. - Az intézetnek 2 gyakorlóiskolája
volt.
Az osztá lyok
szá ma :
5. - A ta nulok
szá ma
osztéluonkini:
1. 46; II. 42; Ill. 37; IV. 20; V. 22. - A ta nulók
va llá sa :
róm.
kath. 154; gör. kath. 6; evang. 2; ref. 4;izr. 1. - Anya nyelve:
magyar 167. - A ta nulok: nueloismer eie:
németül is beszél 11. A tenulolc szűleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 22; közalkalmazott és méÍJSértelmiség 60; földmíves (önálló gazda, gazdasági
.alloalmazott) 14; iparos, ipari munkás '22; kereskedő, kereskedelmi segedszemély 9; egyéb 40. - Kimuredi
iunulok: szá ma : 6. A innulok: ma ga viselete:
példás 147; jó 14. - Szorgslme:
dícséreosztá lyza tot
tes 45; kellő 104; változó 11; csekély 1. - Elégtelen
nyert tenulok:
szá ma :
magyar nyelvés
irodalomból
3; nérriet
nyelvből 4; történelemből 1; mennyiségtanból 2;természetrojzés
kémiából 2; fizikából 2; énekből 9; zenéből 2.
Ref. tanítőnőképző-intézet,
Kecskemét. - 19. Ollős Sarolta.
Tanárok: Gulyá s István A rpácl r. t., Horvá th
Jolán r. t., KereErzsébet r. t., Loua ss László r. t., P im.per Erzsébet
kesné Leeher
r. t., Szunyoghy
F· a:rkas r. t., Viktor
Gabriella dr. r. t., l1rla gya l'
Ilona gyakorlóisk.
tanítónő,
Sza bó
József gyakorlóisk.
tanító,
Borbély
Ferenc gazd. szaktanitó,
Ga á l Ilona int. nevelőnő, Hofma n Kristóf óraadó. - Tanszemélyzet száma 13. - Az intézetnek
2 gyakorlóiskolája
volt.
Az osztá lyok
szá ma :
5. - A tenulok:
szá ma
osztúluonlcini
:
1. 41; II. 44; Ill. 44; IV. 37; V. 37. - A tenulok
va llá sa :
ref.
191; evang. 9; izr, 3. - Anya nyeloe:
magyar 203. - A tnnulok:
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németül is beszél 14; angolul is 1; franciául is 1;
tótul is 1; szerbiil is 1; románul is 3; hollandul 5. - A ta nulok
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 87; közalkalrnazott
és
más értelmiség 75; f öldmí ves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott) 12; iparos, ipari rnunkás 13; kereskedő,
kereskedelmi
'setnnulok
szá ma : 7. - A ta gédszemély 10; egyéb 6. -- Kimurndt
nulók
ma ga viselete:
példás 189; jó 7. Szorgelmn:
dícséretes
178; kellő 8; változó 9; csekély 1. - Elégtelen
osztá lyza tot
nyert
tenulok szá ma : magyar nyelv és irodalomból 8; német nyelvből 1;
törté'neleanből 6; földrajzhólyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
1; mennyiségtanból
2; természetrajz
és kémiából 2, fizika 1; nevelés-tanítástan
1; test- és élettan 1;.
zene L
Miasszonyunkről nevezett szegény iskolanővérek
vezetése
alatt álló róm. kath. tanítónőképző-intézet,
Kiskunfélegyháza.
Ig. Ba li Mária Ildefonsa. Tanárok: F a zeka s Mária Blandina r. t.,
Ga ller Mária Bernardina gazd. tanár, Horvá th
Mária Ancilla r. t.,
Honisch
Mária Fernanda r. t., Móczcir Miklós óraadó, P a pp
Mária Róberta r. t., Sza bó Mária Remigia r. t., T omssiis
Mária
Eugé'nia óraadó, V <igá Mária Relinclisz r. t., Volpert Mária Kajetána r. t., Remén.ui Máóa Mária g)"a!korJóÍJsk.tanítónő. - Tanszemélyzet szálma: 12. - Az intézetnek 1 gyakorlóiskolája
volt.
Az osztá íyok
szá ma : 5. A tnnulok
szá ma
osziéluonkini :
1. 45; II. 37; Ill. 34; IV. 27; V. 20. - A tenulá k va llá sa : róm.
kath. 159; ref. 1; evang. 2; izr. 1. - Anya nyelve:
magyar 163. A tnnulok
nyelvismerete:
németül is beszél 12. A iunulo]:
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 29; kozalkalme.zott
és
más értelmiség 70; földmíves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott) 18; iparos, ipari munkás 17; kereskedő, kereskedelmi segédszemély 17; altiszt v. szolga 5; egyéb 7. Kimer edt
tenulok
szá ma :
5. A tenulok
ma ga viselete:
példás 157; jó 1. -Szorgelme:
dícséretes 101; kellő 54; változó 3. - Elégtelen
oszmagyar 3; német 3; földrajz 3;
tá lyza tot
nyert ienulok
szá ma :
mennyiségtan 8; természetrajz-kémia
3; nevelés-tanítástan
1; zene
1; Írásbeli dolg. kiilső alakja 1; tanítási gyakorlatok
1.
Szt, Orsolya-rendi
róm. kath. tanítónőképző-intézet,
Kisvár da. - Ig. Bury Alajos. Tanárok:
M. Eiszner
Armella r. t.,
M. Vitá I Szaniszla r. t., M. Szlá vik
Julianna r. t., Sr. Gyurcsek
Aquina r. t., Sr. Köbli Ignáeia r. t., Sr. Korcsméros
Alfonza r. t.,
M. Horny Aurélia óraadó, M. Durnecss Borgia óraadó, Sr. Va szkó
Cecilia h. óraadó, S. ] a ndrá k Raffae1a gye.korlóisk. tanítónő. 1 gyakorlóiskolája
Tanszemélyzet száma: 11. - Az intézetnek
volt.
Az osztá lyok
szá ma :
5. - A tunulok:
szá ma
osziél.uonlcini :
1. 41; II. 50; Ill. 26; IV. 34; V. 24. - A tenulá k
va llá sa :
róm.
kath. 111; gör. kath. 22; ref. 25; evang. 3; izr. 14. - Anya nyelve:
magyar 175. - A ta nulók nyelvismerete:
csak mag yarul tud 161;
németül is tud 10; franciául is 2; angolul is 2; tótul 1; holland
nyelven 2. - A tnnulok »ziileinek fogla lkozá sa :
pap, tanárvtanító
49; közalkalmazott és más értelmiség 47; földmíves (önálló gazda,

nyelvismerete:
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gazdasági alkalmazott)
19; iparos, ipari munkás 34; kereskedő,
kereskedelmi segédszemély 10; altiszt v. szolga 6; egyéb 10. Kimeredt tenulok: 'szá ma : 2. - A ta nulók ma ga viselete:
példás
173. - A ta nulók szorgelme: dícséretes 95; kellő 61; változó 17. Elégtelen osztá lyza tot nyert ta nulok: szá ma : magyar 13; történelem 4; földrajz 1; mennyiségtan 8; gazdaságtan 1; ének 2; írásbeli
dolg. külső ulakja 1.
k a th .
tanítónőképző-intézete,
Szt, Domonkos-rend
róm.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kőszeg. Ig. Németh Imre. Tanárok: Doma M. Angela r. t.,
Cethoier
M. Engelberta
óraadó t., Gola mbos
M. Hieronvma
1". t.,
óraadó t., Ga uzer M. Reginaida r. t., Molná r M. Hildegardyxwvutsrqponmlkjihgf
Németh M. Olimpia óraadó t., Schindele M. Remigia r. t., Seidl
M. Bertranda óraadót., Simon M. Alexandra r. t., Sznbá M. Ludovika óraadó t., Szép M. Adél gvakor.lóisk. tanítónő, Ta x M. Gerarda gyakorIóisk. tanitónő, - Tanszemélyzet száma: 13. Az
intézetnek 2 gyakorlóiskolája
volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. - Ta nulók szá ma osztá lyon kint: 1.
49; II. 36; Ill. 35; IV. 38; V. 18. - A tenulá k
va llá sa : róm.
magyar 166; német 3;
kath. 171; ref. 3; evang. 2. - Anya nyelve:
horvát 7. - A ta nulók nyelvismerete:
tótul is beszél 2; horvátul
pap,
is 9; németül is 17. - A tnnulok: szüleinek fogla lkozá sa :
tanár, tanító 46; közalkalmazott
és más értelmiség 67; földmíves
(önálló gazda, gazdasági alkalmazott)
18; dparos, ipari munkás
16; kereskedő, kereskedelmi segédszemély 6; katona 6; egyéb 17.
- Kimera dt ta nulók szá ma : 8. - A ta nulók ma ga viselete: példás
159; jó 9, - Szorgelmn:
dícséretes 130; kellő 31; változó 7. Elégtelen osztá lyza tot nyert ta nulók szá ma : m.agyarból 5; történelem 1; term.vkémie.
1; egészségtan 1; kézimunka 1.
Érseki róm. k a t h . tanítőnőképző-intézet,
Miskolc. Ig.
Krá nberger
József. Tanárok: Huszá r M. Polyxéna r. t., Kompa sz
M. Orlanda óraadó, Korbéisk:« M. J usztina óraadő, La kos M. R,ajmunda óraadó, Sa ssy Csabáné óraadó, Zsa mba M. Doloris r. t.
- Tanszemélyzet száma: 7.
Osztá .lyok szá ma : 2. - Ta nulók szá ma osztá lyon kini : 1. 49;
II. 47. - A ta nulók va llá sa : róm. kath. 86; gör. kath. 5; ref. 4;
evang. 1. - Anya nyelve:
magyar 96. - A ta nulók nyelvismerete:
csak magyarul tud 92; németül is tud 2; tótul is 1. - A ta nulok
sziileinek fogla lkozá sa :
pap, tanár, tarrító 11; közalkalmazott
és
más értelmiség 25; földmíves (önálló gazda stb.) 3; iparos 23;
kereskedő 12; katona, csendőr, tiszt, altiszt 10; altiszt v. szolga 8;
egyéb 2. - Kimeredt tenulok: szá ma : 3. - A ta nulók ma ga viselete: példás 93. - Szorga lma : dícséretes 61; kellő 32. - Elégtelen
osztá lyza tot nyert ta nuló nem volt.
Kálvineum ref. tanítónőképző-intézete,
Nyíregyháza.
- Ig.
dr. F erenczy Károly. Tanárok: Na gy Vilmos r. t., Na gyvidhy Ferenc óraadó t., Boross Leona óraadó t., SzéllJ
úlia óraadó gazd.
tanár, Tóth Ilona óraadó t., Kooéc« Ida óraadó t., Dobei Sára
óraadó t., Osvá th Sándorné óraadó t., Sza bó Géza óraadó, áll.
tanító. - Tanszemélyzet száma: 10.
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Osztá lyok
szá ma : 1. Ta nulók szá ma osztúlyonk:int:
I. 42.
A ta nulók va llá sa : róm. kath. 5; gör. kath. 1; ref. 35; evang. 1.
Anya nyelve:
magyar 42; - A ta nulok
nyelvismer ete:
csak
magyarul beszél 42. - A ta nulók szüleinek
fogla lkozá sa :
pap,

-

tanár, tanító 18; közalkalmazott
és más értelmiség 7; földmíves
5; iparos, ipari munkás 3;
(önálló gazda, gazdasági alkalmazott)
kereskedő, kereskedelmi segédszernély 7; katona, csendőr (altiszt)
1; egyéb 1. - Kima r a dt ta nulók szá ma : 2. - A ta nulók
ma ga viselete:
példás 40. - Szor gelme:
dícséretes 18; változó 5; kellő
17. - Elégtelen osztá lyza tot
nyer t ta nuló nem volt.
Pauli szt. Vincéről nevezett
irgalmas nővérek
róm. kath.
'tanítónőképző-intézete,
Pápa. - Ig. Wimmer
Károly. Tanárok:
Büchler
E. Charitas r. t., Er sing Hilda óraadóyxwvutsrqponmlkjihgfe
t., F lor kieoicz
Ágnes r. t., Klein Candida óraadó, Korá nui Gizella 1'. t., Ma r a czi
Margit óraadó, Molná r Lujza gyakorlóisk. tanítónő, Nemcsicsné
Szé ptoth. Mária r. t., Nemesies
Elek r.t.,
P ola czek
E. Stella
r. t., Sá gi Alojzia r. t. - Tanszemélyzet száma 12. - Az intézetnek 1 gyakorlóiskolája
van.
Az

osztá lyok

szá ma :

5. -

Ta nulók

szá ma

osziéluonkini

: I.

40; II. 38; Ill. 36; IV. 17; V. 17. A ta nulok
va llá sa :
róm.
magyar
145; nérriet 3. - A ta nulo] :
kath 148. - Anya nyelve:
nyelvismer ete:
németül is beszél 3; franciául is 1. - A tenulá k
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 19; közalkalmazott
és
más értelmiség 62; földmíves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott 38; iparos, ipari munkás 23; kereskedő, kereskedelmi segédszemély 6. - Kima r a dt t a nulok szá ma : 6. - A tenulá k
ma ga viselete: példás 137; jó 4; szabályszerű
1. - Szor ga lma :
dicséretes 114; kellő 28. - Elégtelen osztá lyza tot
nyer t ta nulók szá ma :
magyar 1; rnennyiségtan
2.
Ref. tanítónőképző-intézet,
Pápa. - Ig. dr . Kőr ös Endre.
Tanárok: Czucze Emma gyakorlóisk. tanítónő, Csekey Jolán óraadó t., Geöbel Ilona 1'. t., Kuta ssy Mária r. t., Leuer GizeHa óraIlona óraadó t., Lux Lajos r. t., Ma chile Ida r. t., Medgya sza y
adó, P eni.z Ilona h. t., Ritókh István r. t., Szombeih. Béla óraadó
gazd. tanár, Va r ga Gyula 1'. t., Hor vá th Irén óraadó ,t. - Tanszemélyzet száma: 14. - Az intézetnek 1 gyakonlóiskolája
volt.
Az

osztá lyok

szá ma :

5. -

Ta nulók

szá ma

osztá lyonkint:

I.

41; II. 43; Ill. 33; IV. 14; V. 17. A ta nulok
va llá sa :
róm.
kath. 13; ref. 105; evang. 20; unit. 1; izr, 9. - Anya nyelve:
maA tenulok
nyelvismer ete:
németül is beszél 7. gyar 148. A ta nulok
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár,
tanító
65; közalkalmazott
és más értelmiség 19; földmíves (önálló, gazdasági
14; iparos, ipari rnunkás 8; keresJ"edő,kereskedelmi
alkalmazott)
segédszemély
11; katona, csendőr, tiszt, altiszt 5; altiszt vagy
szolga 3; egvéb 18. - Kim a r ndi ta nulok szá ma : 5. - A ta nulok:
példás 139; jó 4. Szor ga lma :
dícséretes 74, kellő 63;
ma ga viselete:
változó 6. - Elégtelen osztá lyza tot
nyer t ta nulók
szérruu természetrajz és kémiából 1.
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Miasszonyunkról
nevezett női szerzetesrend
vezetése alatt
Pécs. - Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
V örns M. Vaálló róm. kath. tanítónőképző-intézet,
M. Ilona óraadó t., F ejes M. lmelda
léria. Tanárok: Breá sclineider
óraadó .t., Gelencsér yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
M. Gábriella gyakorlóisk. tanítónő,
Griizma nn M. Foreria r. t., Horvá th
M. Maura gyakorlóisk. tanítónő;
Ma yer M. Ignacia óraadó t., Mirba ch
J úlia br. óraadó t., Németh
M. Philoména, r. t., Sza bó M. X.avéria r. t., Szeichné Brösztl Irén
gazd. tanítónő, Vörös M. Emerika r. t., W éber M. Aquinata óraadó t. Tanszemélyzet száma: 13. - Az intézetnek
2 gyakorlóiskolája volt.
Az osztá lyok
szá ma : 5.A ta nulók
szá ma
osztá lyonkint:
I. 37; II. 36; Ill. 35; IV. 21; V. 20. - A tenulolc
va llá sa : róm.
kath. 145; gör. kath. 1; ref. 2; izr. 1. - Anya nyelve:
magyar 149.
Nyelvismerete:
csak magyarul beszél 86; németül is tud 57;
horvátul is 4; franciáu] is 1; románul is 1. - A tenulok szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, ,tanár, tanító 26; közalkalmazott
és más értelg-azda, gazdasági alkalmazott) 9; ipamiség 50; földmíves (önálló
ros, ipari munkás 17; kereskedő, kereskedelmi
segédszemélv 6;
katona, csendőr (altiszt) 2 ; altiszt v. szolga 13; egyéb 26. - Kima ra dt ta nuló le szá ma : 5. - A ta nulók
ma ga viselete:
példás 142;
jó 2. - Szorgelme:
dícséretes 78; kellő 55; változó 11. - Elégmagyar nyelv és irodatelen osztá lyza tot
nyert ta nulók
szá ma :
5; fizikából 2.
lomból 4; mennyiségtanból
Szt. Orsolya-rendi
róm. kath. tanítónőképző-intézet,
Sopron.
- Ig. La tsnyi
M. Jolánta. Tanárok: Bertha M. Capistrana
r. t.,
Eehrmen. M. AngeLa óraadó t., Hencz M. Augisztina r. t., Horvá th
M. Magdolna gyakorlóisk. tanítónő, Keleti Mária r. t., P elle S.
Ignátia r. t., Reichlin
L Meldegy Immaculata
óraadó t., Stein
M. Xavéria r. t., Sza la y M. Eugénia r. t., Va vnnecz
M. Dionysia
r. t. - Tall'személyzet szálma: 11. - Az intézetnek 1 gyakorlóiskolája volt.
Osztá lyok
szá ma :
5. - Ta nulók
szá ma osztá lyonkint:
I. 36;
II. 32; Ill. 15; IV. 11; V. 15. - A ta nulók
va llá sa : róm. kath. 96;
gör. kath. 2; gör. kel. 1; evang. 8; izr. 2. - Anya nyelve:
magyar
102; nérriet 6; horvát 1. - Nueloismereie:
tótul is beszéli;
horvátul 5; németül 35; franciául 3. - A ta nulók
sziileinek:
fogla lkotanító 18; közulkalmazott
és más értelmiség 52;
zá sa : pap,tanár,
földmíves (önálló gazda, gazdasági alkalmazott)
11; iparos, ipari
munkás
8; kereskedő, kereskedelmi
segédszemély
6; katona,
tenuloíc ezémn: 2.
csendőr, tiszt (altiszt) 8; egyéb 6. - Kimerndi
- Megha lt ta nulók
szá ma :
1. - A ta nulok
ma ga viselete:
példás
106. - Szorgnlmn:
dícséretes 87; kellő 18; változó 1. - Elégtelen
osztá lyza tot
nyert tenulá k
szá ma : németből
1.
Az Isteni Megváltó Leányai
szerzetesrend
vezetése alatt
álló róm. kath. tanítónőképző-intézet,
Sopron. - Ig. F eichtinger
Mátyás. Tanárok: Borsiczky
Oszkár r. t., P ia tér M. Antónia r. t.,
Gulyá 's M. Jolánta r. t., Horvá th
M. Priscille óraadó too Gulyá .s
M. Petrina 1'. t., Ra jczy M. Mechtildis r. t., Tóth M. Marianna r. t.,
Wa llner
M. Grati.ana r. t., P esut M. Siegfrida r. t., Nová k
M.
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Lucretia r. t.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Druge M. Alhina r. t., P intér M. Eugénia gyakorlószáma:
isk. tanítónő, Schmidt M. Ariadne r. t. - Tanszemélyzet
14. - Az intézetnek 1 gvakorlóiskolája
volt.
Osztá lyok szá ma : 6. - Ta nulók szá ma osztá lyonkint: 1. 46;
II. A. 30; Il. B. 28; Ill. 33; IV. 8; V. 18.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
-r-r- A ta nulók
va llá sa :
róm. kath. 156; ág.ev. 6; izr. 1. - Anya nyelve:
magyar 154; német 7; horvát 2. - Nyelvismer ete: csak magyarul beszél 147; németül is beszél 1.1; horvátul is 5. - A ta nulok szüleinek fogla lkozá sa : pap; tanár, tanító 21; közalkalmazott
és más értelmiség
32; föIdmíves (önáJlló gazda, gazdasági alkalmazott)
42; iparos;
ipari munkás 20; kereskedő, kereskedelmi
segédszemély 1.1; katenulok
tona, csendőr, tiszt (altaszt) 12; egyéb 25. - Kimer edt
szá ma : 4. - A ta nulok ma ga viselete: példás 157; jó 2. - Szor ga lma : dicséretes 99; kellő 60. Elégtelen osztá lyza tot nyer t
ta nuló nem volt.
Ev. tanítónőképző-intézet,
Szarvas. - Ig. Kiss Sándor. Tanárok: Leoius Ernő r. t., Lipter Melánia h. t., Miklós Ida r. t.,
vitéz Szom.ia s Frigyes .r. t., Tömör kényi Dezső .r, t., dr . Ver ess
Amália r. t., Remenyik László gvakorlőisk. tanító, P ooezeeu Edit
nevelőnő, Sess Mária nevelőnő, Ra skó Kálmán óraadó t., Wa gner
Géza óraadó t, Kor im Kálmán kisebbségi tanfolyami
óraadó. Tanszemélyzet
száma: 13. Az intézetnek
1 gyakorlóiskolája
volt.
Osztá lyole szá ma : 5. - Ta nulók szá ma ' osztá lyonkint: 1. 42;
II. 39; Ill. 39; IV. 22; V. 14. - A tenulok va llá sa : róm. kath. 18;
gör. kath. 2; ref. 17; evang. 1.18; izr. 1. - Anya nyelve: magyar 156.
- Nyelvismer ete: tótul is beszél 8; németül 14; olaszul 1; egyéb
A tenulá k
sziileinek fogla lkozá sa :
pap, tanár,
nyelven
2. tanító 56; kőzalkalrnazott
és más értelmiségi 49; Iöldmíves (önálló
gazda, gazdasági alkalmazott)
8; iparos, ipari munkás 9; kereskedő, kereskedelmi
segédszemél y 9; katona, csendőr (altiszt) 4;
altiszt V. szolga 4; egyéb 17. Kima r edt tonulá k szá ma : 9. A tenulolc ma ga viselete: példás 145; jó 2. -' Szor gelme: dícséretes 57; kellő 62; változó 24; csekély 4. - Elégtelen osztá lyza tot
nyer t tenulok szá ma : testi élet ismertetéséből 1; lelki élet ismertetéséből 1; magyar nyelv és irodalomból 2; német nyelvből 2;
történelemből 5; természetrajz
és kémiából 2; énekből 2.
Miasszonyunkról
nevezett szegény
iskolenővérek
vezetése
alatt álló róm. kath. tanítőnőképző-intézet,
Szeged. - Ig. Gyöngyösi Mária Piroska. Tanárok:
Dostá l Mária Lygia r. t., Dus«
Mária Ev,angeliJSta r. t., Gla sz M. Magdolna óraadó t., Hosztá k
Borbála óraadó t., [oruis M. Hedvig gyakorlóisk. tanítónő, Kis«
István r. t., Kőszegi M. Clelffientia r. t., 2V1á l'tonM. Heriber-ta r. 't.,
Nedbá l M. Elfrida r. t., Renczes Ferenc óraadó t., Szebá Anna
óraadó t., Szőke M. J ozefina óraadó t., V úczi M. Genovéva óra-.
- Tanszemélyzet
száma:
adó t., Wa gner Mária Judit óraadót.
15. - Az intézetnek 1 gyakorlóiskolája
volt.
Az osztá lyok szá ma : 5. - A tenulok szá ma osztá lyonkint:
1. 46; II. 45; UI. 45; IV. 35; V. 27. - A ta nulók va llá sa : róm,
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kath.

183; gör. kath. 3; gör. kel. 2; reL 8; evang. 2. - Anya magyar 198. Nyelvismerete:
németül is beszél 12;
szerbül is 2. A tunulok:
szűleinek
fogla lkozá sa :
p.ap, tanár,
és más értelmiség 78; földmíves
(önálló
tanító 38; közalkalmazottyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gazda, gazdasági alkaílmazott) 22; iparos, ipari munkás 21; kereskedő, kereskedelmi
alkalmazott
14; altiszt v. szolga 6; katona,'
csendőr '(altiszt) 10; egyéb 9. ~ Kimeredi
tsnulá k
szá ma :
15. A ienulá k
ma ga viselete:
példás 183. - Seorgelme:
dícséretes 132;
kellő 47; változó 4. - Elégtelen osztá lyza tot
nyert tenulok
szá ma :
magyar nyelv és irodalomból 16; történelemhől
1; mennyiségtanból 6; fizikából 5; gazdaságtanból
1; írásbeli dolgozatok kü1ső
alakj ából 1.
Angolkisasszonyok
Sancta Maria róm. kath. tanítónőképzőintézete, Veszprém. -Ig.
M. Zemplényi
Irén. Tanárok: M. Ka yser
Karolina r. .t., Sr. Stin.g} janloa r. t., M. Tekeres Margit r. t., M.,
Wienberg Olga r. t., Günther
Jolán
gyakorlóisk.
tanítónő,
M.
Ba logh Mária óraadó t., Ga á l Sándor óraadó t., Sr. Kunszt
Mária
óraadó tanár, M. P ongrá cz
habel,la
óraadó, M. Cserny Irén és
M. Biittner
Maüld nevelőnők. Tanszemélyzet
száma: 12.
Az intézetnek
1 gyakorlóiskolája
volt.
,
Osztá lyok
sztÍma : 5. Ta nulók
szá ma o:3ztá lyonlcint:
1. 30;
II. 24; Ill. 27; IV. 13; V. 21. - A ta nulók va llá sa : róm. kath. 107;
magyar 115. gör. kath. 4; ref. 3; ágo ev. 1. - Anya nyelve:
Nyelvismerete:
tótul is beszél 2; németül is 41; oláhul is 1; franciául 2. - A ta nulok
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító
27; közalkalmazott
és más értelmiségi 63; földmíves (önálló gazda.
gazdasági a.lkalmazott) 4; iparos, ipari munkás 10; kereskedő, kereskeddmi
segédszemély 4; katona, csendőr (adtiszt) 6; egyéb 1.
- Kima redt
tenulok
szá ma : 2. - A tenulá k
ma ga viselete:
példás
81; jó 32. - Szorga lma :
dícséretes 33; kellő 67; változó 11; csekély 2. 'Elégtelen
osztá lyza tot
nyert. tenulok
szá ma :· magyar
3; földnyelv és irodalomból 5; német nyelvből 1; történelemből
rajzból
2; mennyiségtanhól
4; természetrajz
és kémiából
1;
rajzból 1; szépírásból 1; énekből 1; tornából 1.
nyelve:

3.

Óvónőképző-intézetek.

(A városok

hetűrendjében.)

Állami
óvónőképző-intézet,
Budapest.
VII. Szegényház-tér
7. sz. Telefon J. 316-22.
19. Végh J ózsef.
Tanárok:
Ba tó
László r. t., Doby Ida r. t., özv dr. Gerencsér
Isioénné
Szá ntó
Jolán óraadó t., Gyöngyösi
Erzsébet gyakorló óvodai óvónő, dr;
Elemér r.t., vitéz Komá rnoky
Gyula r. t., Legá nyi Ilona
Kenyeres
mdntaó vónő, ,Na gy
Samuné r. t., Rojkó Antal r. t., Czir jék: Ida
Ková ts
irod. szolg. beosztott
áll. óvónő, Ková cs Irén nevelőnő,
Adél nevelőnő. Tanszemélyzet
száma: 13. Az intézetnek
2 g yakor-ló óvodája volt.
O:3ztá lyok szá ma :
3. - Ta nulók
szá ma osztá lyonkint:
1. 39;
II. 35; Ill. 31. - A iunulok: va llá sa : róm. kath. 73; gör. kath. 1;
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ref. 24; evang, 4; unit. 1; gör kel. 2. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
Anya nyelve:
magyar 105.
Nyelvismerete:
németül is beszél 14; szerbül is beszél 1. tenulok
szűleinek
fogla U:ozá sa :
pap, tanár, tanító 24; közalkalmazott
és más értelmiség 61; iparos, ipas-i munkás
7; kereskedő, kereskedejmisegédszemély
2; egyéb 11. - Kimer edt ta nulók
példás 99; jó 3. - Szorszá ma :
3. - A tenulá k
ma ga viselete:
gslma : dícséretes 24; kellő 56; változó 20; csekély 2. - Elégtelen
zenéből 2; testgyakorlatból
1.
osztá lyza tot
nyert
tenulá k
szá ma :
Állami óvónő képző-intézet,
Hódmezővásárhely.
Ig. Szer énui Anna. Tanárok: Ademooits
J enőné r. t., özv. Inczéné Méra y
Irén r. t., Erdélyi
Olga óradíjas h. tanár, F á biá n Erzsébet óradíjas h. t., Ba kó Irrna mintaóvónő, Ajta yné
Exner Mária megbízott óvónő, Berná tsky
Rózsa beosztott áll. óvónő,' Libor Mária
Az intézetnek
1
nevelőnő. Tanári személyzet száma: 9. gyakorló óvodája volt.
A

Osztá lyok

II. 24; Ill. 23. -

5. -

Anya nyelve:

A tenulá k
szá ma osziéluonkini:
1. 34;
va llá sa : róm. ka th. 45; re], '31; á go ev.
nnagvar 8t. - Nyelvismerete:
csak magyarul
is beszél 3. - A tenulol: sziileinek:
fogla lko-

szá ma : 3. A ta nulok

beszél 78; németül
39; közalkalmazott
28; földmíves
4;
zá sa : pap, tanár, tanító
iparos, ipari alkalmazott 8; katona 2. - Kimur ndt ta nulok sza ma :,
3. - A ta nulok
ma ga viselete:
példás 77; jó 1. Szorgelmn:
dícséretes 64; kellő 14. Elégtelen
osztá lyza tot
nyert
ta nulók
szá ma :
magyar nyelvből 1; énekből 1; női kézimunkából
1; kisdedkézimunkából
1.
Miasszonyunkról
nevezett szegény iskolanővérek
vezetése
Kalocsa. - Ig. dr. P á l
alatt álló róm. kath. óvónőképző-intézet,
Mátyás. Tanárok: Albecker Mária Paula r. t., Boros M. Angella r.
t., dr. F lőgl M. Celeszta r.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
t., Kiss
M. SylviaZYXWVUTSRQPONM
T.
t., KuT'cZ M.
Prudencia r. t., Morell M. Natália r. t., P ntocs M. Norbertina
gy,rukorló óvodai óvónő, Ugri M. Ihma óraadó t., Vona M. .Antonetta
óraadó t. - Tanszemélyzet
száma: 10. Az intézetnek
1 gyakorló óvodája volt.
Az osztá lyok
szá ma : 2. - A tenulá k: szá ma osztá lyonkint:
1.
24; II. 23. - A tsnulok
va llá sa :
róm. kath. 47. - Anya nyelve:
magyar 47. - N yelvismeT'ete:
tó tul beszél 1; szerbiil 3; németül 8.
franciául
1. A innulok
szüleinek
fogla lkouf:3a :
pap, tanár,
tanító 7; közalkalmazott
és más értelmiség 22; földmíves (önálló
gazda, gazdesági alkalmazott)
6; iparos, ipari munkás 5; kereskedő, kereskedelmi segédszemély 5; katona, csendőr ('8JltilSzt)2. példás 46; jó 1. - Szorga lma :
dícséretes
A ta nulók
ma ga viselete:
38; keJllő 9. - Elégtelen
osztá lyza tú
ta nuló nem volt.

Az Isteni Megváltó Leányai
szerzetesrend
vezetése
alatt
álló róm. kath. óvónőképző-intézet,
Sopron. Ig. F eichiinger
MátyáJs. Tanárok: Ra jczy
M. Mechtildis r. t., Tóth M. Marianna
r. t., Horoéth. M. .Augusztina r. t., Nooék: M. Lukrécia r. t., Druge M.
Albina r. t., Bona M. Rozália gyakorló óvodai óvónő, Ala ker
M.
Richárda óraadó óvónő, Skerlá n. Gyula 1'. t., Horoéih. Vera óraadó
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t. - Tanszemélyzet száma: 10. - Az intézetnek 1 gyakorIó óvodája volt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Osztá lyok
szá ma : 1. - A iunulok: létszá ma : 29. - A ta nulók
Anya va llá sa : róm .. kath. 23; gör. kath. 2; evang. 3; izr. 1. nyelve: magyar 29. - Nyelvismer ete:
németül is beszél 10; horvátul is 1. - A ta nulók szüleinek fogla lkozá sa :·
pap, tanár, tanító
7; kőzalkalmazott

és más értelmiség 5; földmíves 4; iparos, ipari
munkás 7; kereskedő,
kereskedelmi
segédszemély
1; katona,
csendőr, üszt (altiszt) 3; altiszt v. szolga 1; egyéb 1. - A ta nulók ma ga viselete:
példás 29. - Szor gelme:
dícséretes 12, kellő 14;
változó 3. Elégtelen
osztá lyza tot
nyer t
ta nulók
szá ma :
kisdedóvói gvakorlatbó] 1; magyarból 2.

4. Az intézetek statisztikai adatainak összesítése.
a) Iskolá k.
Az iskolá k szá ma . A tanító- és tanítónőképző-intézetek
kir.
52 irutézet tartozott:
20 tanítófőigazgatóságárnak
hatáskörébe
képző, 28 tanítónőképző
és 4 óvónőképző.
Az iskolá k [ ennier tá i.
A 20 tanítóképző közül állami 9; róm.
kat. 6; ref. 2; ágo ev. 2; izr. 1. A 28 tanítónőképző közül állami
4; róm. kath. 19; ref. 4; ágo ev. 1. A 4 óvónőképző közül állami 2;
róm.' kath. '2. Sz á z a 1 é k ban:
állami intézet 29%; róm. kath.
52%; ref. 11·5%; ágo ev. 6%; izr. 1·5%.
b) Iga zga tók

Fenntartók szerint. -

Az

és ta ná r ok.
á lla mi

ta nítóképző-intézetekben

125 ,igazgató, tanár, tanító és nevelő működött.
Az igazgatók
száma: 9, a rendes tanárok száma: 66, a megbízott tanárok száma:
7, .az óraadók száma: 3, a gazd. szaktanárok száma: 6, kisebbségi tanfolyami
óraadók száma: 2, gyakorIó isk. tanítók száma:
15, óradíjas gyakor-ló isk. tanítók száma: 1, gyakor ló kézimunkatanítónők száma: 5; irodai szolgálatra beosztott polg. isk. tanár: 1,
a nevelők száma: 10.
Az á lla mi
ta nítónőképző-intézetekben
93 ,igazgató, tanár,
tanító és nevelő szolgált. Az igazgatók száma: 4, ,a rendes tanárok száma: 50, megbízott tanárok száma: 8, óraadók: 3, a gazd.
szaktanárok száma: 1, kisebbségi tanfolyami óraadók száma: 2, a
gyakorló isk. tanítók
száma:
12, beosztott polg. isk. tanárok
száma: 1, irodai szolg. beosztott polg. isk. tanárok
száma: 2, a
nevelők száma: 10.
Az á lla mi óvónőlcépző-intézetekben
23 igazgató, tanár, óvónő
és nevelő szolgált. Igazgató: 2, rendes tanár: 9, megbizotttanár:
2,
óraadó: 2, gyakorló óvodai óvónő: 4, irod. szolgáletra
beosztott
1, nevelő: 3.
óvónő:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A r óm. ka th. ta nítóképző-intézetekben
66 igazgató, tanár és
tanító teljesített szolgálatot. Az igazgatók száma: 6, rendes tanár;
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38, megbízott tanár: 3, óraadó: 2, gazd. szaktanár: 6, kisebbségi
tanfolyami előadó: 1, gyakor ló isk. tanító: 10.
r óm. ka th. ta nítónőképző-intézetekben
240 igazgató, tanár,
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanító és nevelő -műiködött, Igazgató 19, rendes tanár: 120, megbízott tanár: 1, óraadó: 72, gazd. szak tanár: 6, gyakorló isk. tanító: 20, nevelő: 2.
20 igazgató, tanár,
A r óm. ka th. óvónőképző-intézdekben
óvónő szolgált. Igazgató: 2, rendes tanár: 12, óraadó: 4, gyakor ló
:óvodai óvónő: 2.
A r ef. ta nítóképző-intézetekben
24 igazg,ató, tanár és tanító
szolgált, Igazgató: 2, rendes tanár: 13, megbízott tanár: 2, óraadó: 1; gazd. szaktanár : 2, gyakorló isk. tanító: 4.
49 igazgató, tanár, tanító
A r ef. ta nítónőképző-intézetekben
és nevelő működött,
Az igazgatók száma: 4, a rendes tariarok
száma: 21, megbízott tanár: 1, óraadó: 13, gazd. szaktanár: 4,
gy.akorló isk. tanítók száma: 5, nevelő: 1.
Az eva ng. ta nítóképző-intézetekben
18 igazgató, tanár
és
tanító szolgált. Igazgató: 2, rendes tanár: 8, megbizott tanár: 3,
.óraadó: 2, gazd, szaktanár:1,
gyakorló isk. tanító: 2.
Az eva ng. ta nítónőképző-intézetben 13 igazgató, tanár, tanító
és nevelő működött. Igazgató: 1, rendes tanár: 5, megbízott tanár:
1, óraadó: 2, kisebbségi tanfolyami előadó: 1, gyakorló isk. tanító:ZYXW
í , nevelő: 2.
Az orsz, izr . ta nítóképző-intézetben
12 igazgató, tanár és
tanító szolgált. Igazgató: 1, rendes tanár: 6, megbízott tanár: 1,
. óraadó : 2, gyakorló isk. tanító: 2.
Szám szerint. - Az ország 20 tanítóképző-intézetében
245
igazgató, tanár, tanító érs nevelő működőtt. Az igazgatók száma:
20, a rendes tanárok száma: 131, a megbízott tanárok száma: 16,
az óraadók száma: 10, a gazd. szaktanárok száma: 15, a kisebbségi tanfolyami óraadók száma: 3, agyakorló
isk, tanítók száma:
33, óradíjas gyakorló isk. tanítók száma: 1, gyakorló isk. kézimunka-tanítónők száma: 5, irod. szolgálatra beosztott polg. isk.
fariárok száma: 1, ,a nevelők száma: 10.
Az ország 28 tanítónőképző-intézetében
395 igazgató, tanár,
tanító és nevelő szolgált. Az igazgatók száma: 28, a rendes tanárok száma: 196, a megbízott tanárok száma: 11, az óre.adók száma:
'90, a gazd. 'szaktanárok száma: 11, a kisebbségi tanfolyamú óraadók száma: 3, .a gyakorló isk. .tanítók száma: 38, 'a beosztott polg.
isk. tanárok száma: 1, az irod. szolg, beosztott polg. isk. tanárok
száma: 2, a nevelők száma: 15.
Az ország 4 óvónőképző-intézetében
43 igazgató, tanár é"
óvónő szolgált. Igazgató: 4, rendes tanár: 21, megbízott tanár: o,
vodai óvónő: 6, irodai szelgálatra beosztott
'óraadó: 2, gyakorló
óvónő: 1, nevelő 3.
összesen 683
A tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézetekben
igazgató, tanár, tanító, óvónő és nevelő teljesített szolgálatot. Az
igazgatók száma: 52, a rendes tanárok száma: 348, a megbízott
tanárok szálma: 33, az óraadók száma: 102, a gazd. szaktanárok
ó
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száma: 26, a kisebbségi tanfolyami óraadók száma: 6, · a gyakorló
isk. tanítók száma: 71; óradíjas gyakorló isk. tanítók száma: 1,
gyakorló isk. kézimunka-tanítónők
száma: 5, a gvakorló óvodai
óvónők száma: 6, beosztott po 19. isk. tanárok
száma: 1, irod.
szolgádatra beosztott polg. isk. tanárok száma: 3, irod. szolg, beosztott óvónők száma: 1, nevelők (nevelőnők) száma: 28.
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A ta nulókszá ma . - A tanítóképző-intézetekben:
1. o. 729,DCBA
II.
o. 730, I l l . o. 713, IV. o. 557, V. o. 498, összesen 3227; tanítónőképző-intézetekben:
1. o. 1278, I I . o. 1169, Ill. o. 935, IV. o. 735, V.
o. 671, összesen 4788; tanító- és 'tanitónőképző-intézetekben:
1. o.
2007, I I . o. 1899, I l l . o. 1648, IV. o. 1292, V. o. 1169; összesen 8015.
- Az óvónőképző-intézetekben:
1. o. 97, I I . o. 111, I l l . o. 54, őszszesen 262.
A ta nulók va llá sa . - A tanítóképző-intézetekben:
róm. kath.
2090, gör. kath. 83, gör. kel. 3, ref. 643, ev. 278, unit. 2, izr. 128; a
tanitónőképző-intézetekben.
róm. kath. 3546, gör. kath. 98, gör ..
kel. 12, ref. 780, ev. 267, unit. 4, izr. 81. - Az óvónőképző-intézetekben. róm. kath. 188, gör. kath. 3, gör kel. 2, ref. 55, ev. 12,.
unit. 1, azr, 1.
A ta nulók a nya nyelve. - A tanítóképző-intézetekben:
magyar 3169, német 52, horvát 4, szerb 1, bolgár 1; a tamítónőképzőintézetekben: magyar 4739, nérriet 39, horvát 10. - Az óvónőképző-intézetekbe:
magyar 262.
A ta nulók nyelvismer ete. - yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
A tanítóképző-intézetekben
ll!
magyaron kívül besziil: tótul 50, szerbül 5, horvátul 11, németül
219, románul 6, franciául 4, angolul 2, olaszul 1, ruténtil 1, csehüli
1, bolgárul 1; ,a tanítónőképző-íntézetekben
a magyaron
kívül
beszél: tótul 31, szerbiil 6, horvátul 28, németül 524, románul B,
franciául 32, angolul 8, olaszul 2, hollandul 8. - Az óvónőképzőintézetekben magyaron kívül beszél: tótul 1, szerbül 4. horvátul 1.
németül 35, franciáu] 1.
A ta nulók szüleinek fogla lkozá sa . - A tanítóképző-intézetekben: pap, tanár, tanító: 485, közalkalmazott
és más értelmiségi:
695, földmíV'es (önálló gazda, gazd. alkalmazott)
640; iparo:".
ipari
alkalmazott:
677, kereskedő,
keresk. alkalmazott:
269,
katona, csendőr, rendőr: 64, altisat, szolga: 132, egyéb: 265; a
tanítónőképző-intézetekben:
pap, tanár, tanító: 1072, közalkalma391, iparos: 485, kereszott s más értelmiségi: 1883, földmíves:
kedő: 289, katona, csendőr: 170, altiszt, szolga: 118, egyéb: 380 ..
- Az óvónőképző-intézetekben:
pap, tanár, tanító: 77, közalkalnazott:
116, földmíves:
14, iparos: 27, kereskedő:
8, katona;
csendőr: 7, altiszt, szolga: 1, egyéb: 12.
Kima r a dt és elhunyt ta nulók szá ma . - A tanítóképző-intézetekben kianaradt: 72, elhúnyt 3, a tanítónőképző-intézetekben
144, meghalt: 2. - Az óvónőképző-intézetekben
kimakimaradt:

radt: 6.
A ta nulók ma ga viselete: - A tanítóképző-intézetekben
pél~.
dás: 2472, jó: 605, szabályszerű: 75; a tanítónőképző-intézetekben
példás: 4439, jó: 201, szabáivszerű: 2. - Az óvónőképző-intézetekben példás: 251, jó: 5.
A ta nulok szor gslms: - A tanítóképző-intézetekben
dicséretes: 622, kellő: 1499, változó: 948, csekély: 83; a tanitónőképzőintézetekben
dícséretes: 2723, ikellő: 1614, változó: 289, csekély:
J6. - Az óvónőképző-intézetekben
dícséretes: 138, kellő: 93, változó: 23, csekély: 2.
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Elégtelen osztá lyza tot ka pott tsnulok szá ma . - A tanítóképző-intézetekben
elégtelen osztályzatot Jmpott magyarból
140,
németből 116, történelemből
72, földrajzból
40, mennyiségtanból
'219, természetrajz-kémiáhól
50, fizikából 49, gazdaságtanból
20,
nevelés-tanításvanból
25, lélektanból
16, rajzból 15, énekből 78,
zenéből 94, alkotmánytanból
7, test-élettanból
13, nevelés történethől 6, szervezettanból
3, hittanból 12, testgyakorlatból
8, kézimunkából 3, írásbeli dolgozatok kiilső alakjából 24. - A tanítónőképző-intézetekben
elégtelen osztályzatot
kapott
magyarból
114, németből 38, tör.ténelemből 48, földrajzból 17, meunyiségtanból 68, természetrajz-kémiából
33, fizikából
20, gazdaságtanból 2, nevelés-tanítástanból
3, Iélektanból
3, rajzból
3, énekből 22, zenéből 10, test-élettanból
5, testgyakorlatból
1, kézi1, szépírásból
1, egészségtanmunkából 2, tanítási gyakorlatból
ból 1 és írásbeli dolgozatok külső alakjából 5. - Az óvónőképzőintézetekben elégtelen osztályzatot kapott magyarból 3, énekből 1,
.zenéből 2, testgvakorlatból
1, kézimunkából
1 és kisdedóvási
.gyakorjatból 1.
d) Kia doii ta nítói oklevelek szá ma .

Tanítói oklevelet nyertek:
az á lla mi ta nítóképző-intézetekben:
Baje 24; Budapest 38,
26, Kőszeg -, NyírCsurgó 27, J aszberény 18, Kiskunfélegyháza
-egyháza 29, Pápa 34, Sárospatak 29 = 225, 46· 9%;
Budapest II. 38, Buaz á lla mi ta nítónőképző-intézetekben:
-dapest VII. 77, Cinkota 29, Győr 32 = összesen 176, 26· 2%;
a r óm. ka th. ta nítóképző-intézetekben:
Eger 27, Esztergom
= összesen:
138,
28, Győr 18, Kalocsa 23, Pécs 13, Szeged 29yxwvutsrqpon
.28· 8%;
a r óm. ka th. ta nítónőképző-invézetekben:
Budapest
IV. 48,
Budapest IX. 40, Debrecen 19, Dombóvár -, Eger 40, Esztergom
.28, Győr -, Kalocsa 28, Kecskemét 22, Kiskunfélegyháza
22, Kisvárda 23, Kőszeg 17, Miskolc -, Pápa 17, Pécs 20, Sopron (Ol'lSO.lyák) 15, Sopron (Megváltó leányai) 18, Szeged 25, Veszprém 21
= összesen: 403, 59· 9%;
Debrecen 35, Nagykőrös 1'5
a r e] , ta nítóképző-intézetekben:
= összesen: 50, 10· 4%;
.a r e] , ta nítónőképző-intézetekben:
Debrecen
32, Kecskemét
52, Nyíregyháza -, Pápa 16 = összesen: 80, 12%;
'az á go hiio, ev. ta nítóképző-intézetekben:
Miskolc 32, -Sopron
13 = összesen 45, 9'4%;
az á go hito, ev. ta nítónőképző-intézetben:
Szarvas 13, 1· 9%;
az ODSZ. izr. tanítóképző-intézetben:
Budapest 21, 4· 5%.
Tanítóképző-intézetekben
kiadott oklevelek száma 479, amiből állami intézetekre
esett 225 46· 9%, hitfelekezetek
által
fenrrtar.tott intézetekre 254 - 53· 1%.
Tanítónőképző-intézetekben
kiadott
oklevelek
száma 672,
.amiből állami intézetekre esett 176 - 26· 2%, hitfelekezetek
által
fenntartott
intézetekre 496 - 73· 8%.
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5". A tanító-,
tanárok,

tanítónő-

tanítók

és óvónőképző-intézeteknél
működő
tudományos és irodalmi tevékenysége.zyxwvutsrqponmlkjihgfe

a j Tudomá nyos
és költői munká k
írói: Kiss József, dr. Kenyeres 'Elemér, Molnár Oszkár, dr. Frank
Antal, dr. Szemere
Samu, dr. Papp Ferenc, Tóth Ferenc, dr. Radnai Oszkár, Baresai Károly, Benkóczy Emil, dr. Veress István, dr. Ecsedi István,
Lechruitzky Gyula, dr.
agy József, Fekete] ózsef, Váradi József.
b ) Zeneírók:
Sarudy Ottó, KQvács Dezső, dr. Kosáry János,
Waidits Károly.
ej Ta n- és vezérkönYDírók:
Móczár Miklós, J aloveczky Péter,
özv. Gerencsér Istvánné, Sarudy Ottó, dr. Novy Ferenc, Molnár
Oszkár, Lux Gyula, Drozcly Gyula, Mesterházy Jenő, Nagy Ferenc, Tóth Mihály, Bodor Dénes, Gergely Ferenc, Kaposi Károly,
Maurer Mihály, Szkalka Lajos, Vadász Zoltán, Straub Ferenc,
Váradi József, Éber Rezső, Brunovszky Rezső, dr. Tóth Antal,
Ferenczi István, Gergely Ferenc, Kovács Dezső, Homor Imre,
Németh Imre.
d} Ifjúsá gi
írók: Pohárnik Jenő.
ej Hirla pírók:
dr. Mandola Aladár, Téger Béla.
f) SzerkesztőTe
és szerkesztő-bizotisá gi
ta gok:
dr. Kenyeres
Elemér, Molnár Oszkár, Németh Sándor, Grynaeus Ida, Drozdy
Gyula, Váradi József.
gJ Tudomá nyos

intézmények,

tá rsa sá gok

és egyesületek

ta gja i:

Az O r S z. KyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
z okt a tás ri Tan ács tagjai: Drozdy Gyula,
Lux Gyula, Párvy Endre előadó teriácsos, Tabódy Ida, Mészáros
Jenő előadó tanácsos, Wagner János.
ö

Az Or s z. Tan k ö n y v ü gy i Biz ott s á g · tagja: Lux
Gyula, előadó.
A Mag ya r P a e d a g o g i aiT
á rsa s á g rendes tagjai:
Lechnitzky Gyula, dr. Frank Antal, Molnár Oszkár, Váradi József, Woyciechowskyné
dr. Lajos Mária, Lux Gyula, Drozdy
Gyula, dr. Szemere Samu.
A Ma g ya r Fil oz ó fia i Tál' sas á g tagjai: dr. Frank
Antal, dr. Szemere Samu,· dr. Kenyeres .Elemér.
AGye
r m e k tan u 1 mán y i é s Gyak
o l' lat i L é le kBrunovszky
Rezső, dr. Frank
t 'a ní t á IS i Tál' s a s á g tagjai:
Antal, Szalatsy Richárd, Répav Dániel főtitkár, Barcsai Károly,
Vadász Zoltán, dr. Kenyeres Elemér.
A Magyar
Tá.rsadalomtudományi
társaság
tagjai:
Drozdy Gyula, dr. Frank Antal, Lux Gyula, Váradi
József.
A Mag ya r Lr o d ,a lom tör t éne t d Tál' sas á g tagjai:
Dr. Timár Kálmán.
A Mag ya r Psz ich ol ó g i aiT á l' S s á g tagjai: Drexlel' István, dr. Timár Kálmán.
á
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A M.a g y arN
é p rayxwvutsrqponmlkjihgfedc
i z i T á rsa s á g tagjai : dr. T imár
Kálmán, Vadász Zoltán.
A Mag y .a r Nye l v tud o mán y i Tál' sas á g tagjai:
dr. Timár Kálmán.
AKi
r. Mag y arT
e I'm ész e t tud o mán y i T á r s ul a t tagjai: Brunovszky Rezső, Desics József, Flóra Sándor, Kiss
A. József, Stich Nándor, Szilágyi János, Drózdv Gyula, Éber
Rezső, Fr-igyes Béla, jalovecaky
Péter, Lux Gyula, Kövessy
Jenő, Straub Ferenc, dr. Sós Ernő.
ASz e n ,t Ist v á n- Tál' s u l 'a t T ,a n Je ö n y v IS z e r k esz t ő
Biz ot t s á g á na k tagjai: dr. Becker Vendel, vitéz Széky Pál,
Straub Ferenc.
A Kat h. Tan ügy iTa n ács tagjai: Homor Imre, Szkalka
Lajos, vitéz Széky Pál, dr. Becker Vendel.
Az Orsz.
Kath.
Nőszövetség
tagja:
Berényi Irén.
A z A qui n ó isz t. Ta m á s-T á r s ,as á g tagja: dr. Frank
Antal.
.
A Már i a Dor o the a Egyes
üle t tagja: dr. Frank An tal.
A Magyar
Asszonyok
NemzetiÍ
Szövetségének
tagjai: Berénnyi Irén, Grynaeus Ida.
Szendrei Imre
Az O r s z. C e c i 1 i 'a Egyes
üle t tagja:
vál. tag.
Az Erzsébet
N pa k a d m ia tagjai:
Nagy Ferenc
igezgatósági tag, Váradi J ózsef igazg. tag.
c h e 'Il y iSz
öve t IS é g tagjai:
A Nép fői s kol a iSz
N émet Sándor társelnök, Váradi József szövetség-tanácsi igazgató.
A Rajzt· anárok
OTSZ.
Egyesületének
tagjai:
Tscheik Ernő vál. tag, Farkasdv Zoltán.
A Mag y ,ar G yor sír ó kOr
s z. Egyes
üle t éne k
tagja: Schwartz Károly vál. tag.
the m .a tik a i é s F i zik a i
Az E ö t v Ö IS Lor á n dMa
Tál' s u l a t tagjai: dr. Sós Ernő, Kíss József.
Az O r s z. G á r don y iGé
z a I rod .a1miT
á rsa s á g
tagjai: Váradi József, Pohárnik Jenő.
Az I z r ae lit oa Mag y arI
rod alm i T á r s uI a t tagjai:
Dr. Szemere Samu igazg. és vál. tag, dr. Cseeli Arnold.
é

é

é

6. A tanító-

és tanítőnőképző-intézetek

belső élete.

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az 1928/29. iskola i évben a neveléstudomá nyból
fela dott
ta nítóképesítő-vizsgá la ti
ír á sbeli tételek.
A testnevelés nemzeti jelentősége. A népiskola feladata és
eljárási módja oa gyermek egészségének, testi és lelki fejlődésének
előmozdítása terén (Baja áll.). - Növendékcink tanulmányozásának ezükségessége, módjai és eszközei (Budapest I. ker.). A testnevelés és a levente-mozgalom jelentősége a magyar jÖV()
szempontjából
(Csurgó áll.). Hogyan neveljük a gyermeket
vallásosságra (Debrecen ref. tkp.). ~ A jó olvasmányok és a jó
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könyvek miként hesználhatők fel a népiskolai nevelés szolgálatában (Eger rk. tkp.). - A hazaszerétet felkeltésének lehetőségei
az elemi népiskola 1. és II. osetályának beszéd- és értelemgyakorlati anyagában (Esztergom nk. tkp.). - A tanító önművelésénék
szukségessége, irányai, módjai, · a tanítás művésziességének céljából (Győr rk. -tkp.). - Hogyan készülök ,a tanításomref
(J ászberény áll.). - Kalocsa r. t. város népoktatásügye különös tekintettel ,azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1921. évi XXX. tc.vre (Kalocsa rk. tkp.) Aszemléltetési
eszközök jelentősége és szerepe a tanítói eljárásban általában és
a különböző
tantárgyak
kerében
(KiskunJélegyháza
áll.). Hogyan
és különösen mely tárgyak keretében
szolgálhatoma
magyar integritás gondolatát a népiskolában?
(Miskolc ev.). Hogyan készülök temitásaimre.? (Nagykőrös ref.). - Az eszméltetés és cselekedtetés értéke a nevelésben és oktatásban (Nyíregyháza áll.). - Mely erények meggyökereztetésére
és gy,akorlására
nyujt alkalmat az iskolai élet? (Pápaáll.).
- Milyen nehézségek
akadályozzák
,a tanítói tekintély kialakulását
és hogyan fogja
ezeket leküzdeni? (Pécs rk.). - A kezdő tanítók gyakoribb hibái
a tanításban
(Sárospatak áll.). Miféle főbb belső és külső
egyéni tulajdonságokkal
kell rendelkeznie
a falusi tanítónak,
hogy hivatását betölthesse? (Soprpnev.).
Mennyivel juttat
közelebb a testi nevelés a tökéletesebb emberhez i' (Szeged rk. tkp.)
A szoktatás
zerepe a nevelésben (Budapest II. ker.). - Mely
elvek irányítják
a valdásos és nemzeti nevelést?
(Budapest IV.
ker.). - Mik a legkedvezőbb ,alk,almaka gyermekek megismerésére és hol vesszük 'az így szerzett ismereteknek hasznát? Hogyan
állíthatjuk a népiskolát ,a nemzeti eszme szolgálatába? (honosító};
Melyek .a nyilvános iskolázás szociális előnyei? (honositó}; Báró
Eötvös József jelentősége (honosító) (Budapest VII. ker.). - A
különböző pedagógiai irányokat miként foglalom majd tökéletes
egységbe ,a célok és eszközök szerrnpontjából? (Budapest IX. ker.).
- Mely erényekre van a mai társadalomnak szüksége ,és hogyan
neveleln azokra tanítványaimat]'
(Debrecen rk. +tőnő). A
fegyelmezés módjai, eszközei hajdan és ma (Debrecen ref. ttónő).
- Mílven eszközöket használok fel ana, hogya szülői házat az
iskolával minél szerosabb kaposolatba hozzarrn? (Eger rk. Hónő).Hogyan tárgyaljuk
tartalmi szempontból
a különböző
irányú
olvesmányokat?
(Esztergom rk. ttónő). - A nyilvános iskolázás
hatása a jel1emalakulásra
(Cvőr áll). - A gyemnekhazugságok
okai és azok orvoslása (Kalocsa rk. ttónő). - Melyek azok az
elvek, melyeket a beszéd- és értelemgyakordatok
tanitásánál
figyelembe kell vennünk, ha követni akarjuk az új Tantervet,
mely e tárgy beszéd- és fogalmazási készséget fejlesztő, valamint
kedélynevelő és erkölcsnemesítő fontosságát erneli ki ,a túlzott
ismeretszerzéssel, a puszta értelemfejlesztéssel?
(Kecskemét rk,
ttónő). Hog-yan értékesítjük
a gyermek szereplési
ösztönét
tanításunkban?
(Kecskemét ref. ttónő). Az iJlusztrativ rajz
szerepe és fontossága a népiskola tantárgyainál
(Kískunfélegyháza rk. ttónő). - A szociális érzületre való nevelés fontossága
Magvar
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a népiskolában (Kisvárda rk. ttónő). - Mit kiván a csonka- haza
a né'pnevelőtől? (Kőszeg rk. .ttónőképző).
Mi a jelentősége
mostami körülményeink
között a magyar nyelv tanításának
ta
népiskolában,hogyaJll
igyekezzünk .célunk elérésére?
(Páp a rk.
ttónő). - Elemi oktatásunk állami szer-vezése (Pápa ref. ttónő). Médszeres .eljárásoan elvei ta tanításban
(Pécs rk. ttónő), A
gyermek érdeklődésének bietosítáea .az elemi iskolában (Szarvas
ev.). - Hogyan szoktassuk a népiskolai gyermeket önuralomrar'
(Sopron Megváltó). Milven tanítónő jó ikertésze a reábizott
gyermekeknek?
(Sopron Orsolyák). A kieándulások
a testnevelés, a kedélvképzés
és az értelemfejlesztés
szolgálatáben
(Szeged rk,Hónő).
- Az önismeretre való nevelés fontossága és
módja (Veszprém nk. ttónő).

b ) Az 1928/29. iskola i évben a ma gya r nyelv és iroda lom
fela dott ta nítóJ cépe;:;ítő-vizsgá la ti írá sbeli tételek.

köréből

A nő szerepe Az ember tr,agédiájában
(Baja áll.). - Arany
János jelentősége és egyénisége költészet6nektükrében
(Budapest
1.). A romantikus kor hazafias költészete (Csurgó áll.). kiílönösebben Károlyi
Népszerű: előadás
a 'bíbliafordítókról,
Gáspárról (Debrecen ref. tkp.). - A magvar mese- és mondavilág
feldolgozásai műköltészetünkhen
(Eger Tk. ttp.). - Nagy magyar
irók nevelőhatása kortáreaikra
(Esztergom rk. tkp.). - Az irányregény a magyar iroda lomban (Győr rk. tkp.). - Arany J ános
egyénisége kölbészetének tükrében (J ász.berény áll.). - A kalocsai s ,a kalocsa vidéki nép nyelve (Ér.tekezés megfigyelés alapján).
(Kalocsa rk. tkp.). Petőfi Sándor világnézete keltészetének
tükrében (Kiskunfélegyháze, áll.). - A magyar ikönyv, .a magyar
irodalom, a magyar tanító (Miskolc ev.), - Remekíróink a népiskolábam: 1. Mit kiván la Tanterv? 2. Miért kell a remekírókat
már a népiskolában megismertetni?
(Nagykőrös ref. tkp.). A
romantikus kor hezafias költészete (Nvíregvháza ál.l.).A magyar regényirodalom kifejlődés ének tör.ténelmi vázbata (Pápa áll.) ,
- Gárdonyi Géz,a és a magyar falu (Pécs rk. tkp.). Tompa
Mihály egyénisége költészetének
tükrében (Sárospatak áll.). Petőfi egyénisége kőltészetének tükrében (Sopron ev.). - A legújabb kor regényirodalma
(Szeged rk. tkp.),
A ballada fejlődése különös tekintettel Arany János balladáira (Budapest II. ker.). - HÍTes eposzaink nőalakjai (Budapest
[V. ker.). - Petőfi Sándor Iírai költészetének tárgyköre. Magyar
jel.lernvonások Arany János Toldijának
személyében (honosító).
Magyar vonások Toldi Miklós jellemében, Történelmünk kimagasló
alakjai költészetíínkben
(honosító) (Budapest VII. ker.). - Madách: Az ember tragédiája
(Budapest IX. ker.). A regény
történeti fejlődése (Debrecen rk. ttónő). - Lírai költészetünka
I I . felében (Debrecen ttónő). - Az 1848-49. szabadXIX. századhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ságharcot követő elnyomatás korának költészete és az irredenta
költészet (Eger nk. ttónő). - Fejtse ki a világháború és az irreclentizmus költészetének
hivatását
(Esztergom rk. ttónő). -
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Petőf! Sándor családi vonatkozású költeményei
(Győr áll.). A nép amagy~r
irodalomban,
néhány jellegzetes népies alak
bemutatásával
(Kalocsa rk. ttónő). - Búcsúbeszéd 1. Az ismétlőiskolábólkilépő
Iiúosatájy előtt (Kecskemét rk. ttónő). - Tompa.
Mihály egyénisége Iírája tükrében (Kecskemét ref. ttóriő), - Gárdonyi kdrfestő művészete történelmi regényeiben (Kiskunfélegyháza
rk. ttónő). - A magyar drárna, fejlődése (Kisvárda rk. ttónő). Záróbeszéd az iskolai é~' végén aielemi
iskola IV. osztályú növendékeinek
(Kőszeg Dk. .ttónő). - Nemzeti hőseink szerepe költészetimkben (Pápa rk. ttónő). - Eötvös József hr. mint a magyar
nemzet tanítómestere
(Ref. tanítónő Pápa). - Arany bal1adáinak
jellemzése (Pécs rk.: ttónő). '-, A magyar drámairodalom
fejlődése (Szarves -ev.). - Az alföld .rajza Petőfi Jcöltészetében (Sopron Megváltó).A hazafias óda fejlődese a nemzeti költészet
virágában
(Sopron Orsolyák). - Mikes Kelemen az odaadó hűség örök eszményképe.
A tőrökországi levelek alapján
(Szeged
rk. tfónő).Nagy költőinkés
Íróink gyermeki tiszteletének
és
szerétetének
megnyila tkozása műveikben
(Veszprém r k. ttónő].yxwvutsrqponml
?,

Tanítóképző-intézeti

tanárképzés

.

. 1. Tanítóképző-intézeti
tanárjelöltek
didaktikai
gyakorlatai
bpesti 1. ker. álL ttóképző-intézethen
történtek. Az ApponyiKollégiurn szakvezető tanárai az 1928/29. isk, évben a következők
voltak: Dékány István (filozófia), Éber Rézső (fizika, matematika), dr. Fran:k Antall (pedagógia),
dr. Gu1den Jenő (hegedű),
dr. Gyulai Ágost (magyar, német, latin), dr. Kádár Levente (k.őzgazdaságtan),
dr. Koszó János (német nyelv), dr. Madzsar Imre
(történelem), Quint József (pedagógia), Sztankó Béla (zenemódszer), ZClJlánfi Aladár (zene), Zlsirai Miklós (magyar nyelv), A didaktikai
gy,akorhtokbCIJn a következő 1. éves tanárjelö.ltek
vettek részt: Bárdos György (ének-zene), GallIó Pál (történelem,
magyar), J urassa E. Medárd (természettan-mennyiségtan),
Králík
Jenő (ének-zene), Lenkei István (német, magyar nyelv), Móricz
István
(mennviség-természettan),
VIikár Sándor (ének, zene). -IL éves tanártelöltek voltak a következők: Bartók Miklós (magyar nyelv, történelem), Cser János (filozófia, pedagógia), lankovits Miklós (filozófia, pedagógia}, Szakál János (filozófia, pedagógia).
2. A nő-tanárjelöltek
gy,aJkorJ,ati ki.képzése a bpesti VII. ker.
áll. tanítónőképző-intézetben
történt. Az Apponyi-KoJlégium
szakvezető tanárai az 1928/29. isk. évben voltak: Fehér Aranka (magyar), dr. Novy Ferenc (mag yar, német), Bertha Mária (természetrajz-veg ytanl , jaloveczky Péterné (természetrajz-veg ytan}, Kiss
J ózsef (mennviségtan-fizika),
Riesz Janka (mennvíségtan-fiz.ika),
dr. Radnai Oszkár (magyar), dr. Zsindely Ka1JBJlin(történelemalkotmány tan) , Molnár Oszkár (filozófia-pedagógia).
A didaktikai gyakorlatokban
a következő 1. éves tanárjelöltek
vettek részt:
Drgon Josefin (magyar-német),
Kernel' Ilona (veg ytan-terrnészetrajz), Koncz Erzsébet (fizika-mennyiség'tan),
Schmidt Ilona (meny-
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a ttó
SarudyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
nyiségtan-fizika),
Szarvas
Teréz
(növénytan-éllattan-vegvtan)
és Taraszovits Ilona (történet-magyar).
A IL éves tanárjelöltek
voltak:
Blechl Éva (német-magvar),
Molnár Viktória (magyartörténet), Mayer Borbála (pedagógia-filozófia)
és Stefan Katalin
(mennviségtan-Iizika).

8. Kisebbségi tanfolyamok.

1. Baja áll. tanítóképző-intézet.
Horvá t nyelvi tanfolyam
L- V. oszt. tanudói számára. A tanítást őraadői ininőségben Jász
Antal nyug. tanító végezte.
2. Bpest, L~ker. áll. tanítóképző-intézet.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
T ó t nyelvi tanfolyam
az L- V. oszt. tanulói számára. A tanítást óraadói ininőségben
Pázmán J ózsef középiskolai tanár látta el. - Némel nyelvi tanfolyam, melyen a tanulők két csoportban (I-IL, Ill-V.
o.) vettek
részt. A tanítást Lux GyU!la intézetítanár
látta el.
3. Bpest, IL ker. ál'!' tanítónőképző-intézet.
T ó t nyelvi tanfolyarn az 1- V. o. tanulói számára. Atanitást
óraadói minőségben Pázmán József középisk. tanár látta el. - N é m e i nyelvi tanfolyam az 1- V. oszt. tanulói számára négy csoportban. A tanfolyam óráit Kádár Ilona fis Lechnitzky Gyula intézeti tanárok
látták el.
4. Bpest, VIL ker. áll. tanítónőképző-intézet.
Seerb nyelvi
tanfolyam az 1- V. o. ianulói számára. Tanított óraadói minőségben Kozlik Lajos máv. intéző.
Némei nyelvi tanfolyam
5. Cvőr, áll. tanítónőképző-intézet.
az 1- V. o. tanulói számára. A tanítást Grész Ernő és Skersil
Mária intézeti tanárok végezték.
6. Győr, róm. kath. tanítóképző-intézet.
Némel
nyelvi tanfolyam 12 tanuló részvételével. A tanítást heti 2 órában Kuster
Béla intézeti tanár végezte.
7. Pécs, rk. tanítóképző-intézet.
Német nyelvi tanfolyam
1- V. oszt. tanulói számára. A tanítást óraadói ininőségben Sehobert József polg. isk. tanár látta el.
Német
nyelvi tan8. Sopron, evang. tanítóképző-intézet.
folyam az 1- V. o. tanulói számára két csoportban (1-11., Ill-V.).
A tanítást Hamar Gyula igazgató és Mechle József intézeti tanár
látta el.

9. Tanfolyamok tanárok és gyakorló-iskolai tanítók számára.
1. Tanfolyamok szempontjából 'az 1928/29. isk. év kiemelkedő
eseménye volta vall. fis közokt. miniszter úrnak 840-05-11/929.
sz. a kelt rendeletével áll. tanító- és tanítónőképző-intézeti
tanárok számára 1929 márc. 20-30. napjain a tihanyi Magvar Biológiai Kutató Intézetben rendezett tanfolyam. A tanfolyamon
17
természetrajz-szakos
tanár vett részt, kik a tanfolyam tartama
alatt az intézetben ellátást kaptak. A tanfolyam előadói voltak:
dr. Verzár Frigyes debreceni egyetemi tanár,
aki kísérletekkel
kapcsolatosan ismertette az ingerfolyamatra
vonatkozó kutatásai-
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nak eredményeit ; dr. Hankó Béla, az intézet egyik igazgatója,
dr. Scherffel Aladár, dr. Soó Rezső és dr. MüHer Sándor, akik
a zoológia, boiJanikaés
kémia köréből tartottak
előadásokat.
Quint J ózsef, a bpesti I. ker. áH. tanítóképző-intézet
volt igazill biológiai
gyakorlatok végzéséről, a természeti és
gatója pedigyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
gazdasági ismeretek tanításának
módjáról folytatott a tanfolyamon részvett tanárokkal
megbeszéléseket.
A tanfolyam egyébként tanulságos kirándulásokkal
volt összekötve.
\ 2. A közokt. míníszter 883-05-22/929.
sz. a. keH rendeletével a riépisk. tanterv szellemének megismertetése, az újabb módszeres eljárások elsajátítása és a 883-05-11/929.
számú rendelettel ezervezett tanítói szemináriumok részére előadók képzése céljából 1929. évi július í-fől 6-áig a bpesti I. ker. áll. tanítóképzőintézetben tanító- és tanítónőképző-int.
tanárok ée gyakorlóiskoIai tanítók számára tanfolyamot rendezett. Résztvett az álL és
Iiitfelekezeti tanító- és taarítónőképzők részéről 57 igazgató, tanár
és gyakor.ló-iskolai tanító. Az előadók la következő népisk. tárgyak módszerével foglalkoztak:
beszéd- és értelemgvakorlatok,
olvasmányés kdlteménytárgy;alás,
fogalmazás,
helyesírás
és
nyelvi magyarázat,
számolás-mérés, földrajz, természeti- és gazd.
ismeretek. A módszeres fejtegetéseket megbeszélések és gyakorlati rtanítások kisérték, A tanfolyamot dr. Frank Antal igazgatóhelyettes vezette. Előadói pedig rajta kívül Drozdy GyuLa gyakorlóisk. tanító és Stolmár Lászlo székes fővárosi gvakorlóiskolai
tanító voltak

AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r o m á n ia i tanítóképzés.

Románia oktatásügyében
aránylag a tanítóképzésre
helyezi
a legnagyobb súlyt. Az 1930-ik évi közoktatásügyi
leöltségvetés
indokolásában
közli aközokt.
miniszter, hogy amig az állarnkincstár egy elemi iskolai danulóra évente 1703 leit (kb. 59 pengő),
egy középiskolai tanulóra 6646 Ieit (229 pengő), egy egyetemi
hallgatóm 16.882 leit (570 pengő) költ, addig egy tanítóképzői
növendék évente 24.523 lejbe (846 pengő), egy okleveles tanítójelölt pedig átlag 171.666 lejébe (kb. közel 6.000 P) kerül a román
áHa:mnak, mert a végl'egesítésnéla
jelölteknek körülbelül 25%-a
kiesik.
A romániai tanítóképzés kifejezetten
állaani tanítóképzés. Az
1927/28. LSk. évben Romániában, beleértve a megszállt terűleteket
is, összesen 114 tanító- és tanítónőképzőintézet
működött,amiből
101 volt az állami intézet, és pedig 60 tanító- és 41 tanítónőképző.
Nem állami intézetek, egy kivételével, csak Erdélyben voltak.
Róm. Ikath. magyar tannyelvű intézet nnűködött 5, ref. magyar 2,
róm. kath. német 2 és evang. német 3. Magyar tannyelvű
inté-zyxwvutsrqponml
zet en azonban nem az olyat kell érteni, melynek tanítási nyelve
a magyar. A magyar tannyelvűnek nevezett felekezeti tanítóképzőkben nemcsak a tanterv, hanema
részletes tananyag- és órabeosztás is azonos az államiakkal,azzal
a különbségg,el, hogy a
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magyar nyehet
és irodadrnat isitemithatják.
A román nyelvet,
Hománia föidrajzát, történelmét és Iegtöbb hely-en alkotmány tanát
kizá róla g csakis romárr nyelverr-ezabad tanítani; A különböző
iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
képesítö-vizsgűlatokon, amikor
románnyelvű
Írásbeli vizsgálat
van előírva, ugyanakkor
a felek. "képzők növendékei
magyarnyelvű Írásb elit is készítenek.'
A 60 áll. tanítóképző-intézetnek
az 1927/28. isk. évben 16.199
tanulőja volt s a tanárok száma elérte' a' 993-at. Ugyanezen ada"
tok a 41 áll. tanítónőképzőben
Így alakultak: leánytanulók 'száma
volt 10.145, a tanároké 830. Tehát az összes állami intézdekben
1823 tanár 26.344 tauulót tanított. A magyar tannyelvű rk. intézetekben 297 tanuló és 53 tanár, a 2 ref. intézetben 294 tanuló s
33 tanár, a rk. német intézetekben csak 74 tanuló rs 20 tanár,yxwvut
II
3 evang. német intézetben
pedig 253 tanuló s 34 tanár tanult,
illetőleg tanított. J ellemző, hogy Erdélyben a tanító- és tanítónőképző-intézetek növendékeinek 87.8%-a járt az állam' által fenntartott intézetekbe.
'
Az 1925. évi állami népoktatási
törveny szerint a romániai
tanítóképzők hét évfülyamúak.' Az 'első három évfolyam rendeltetése, hogy ,a tanulők .a giinnáziumokban(ezek
is 'három évfolya~
múak)
is nyujtott
általános
műveltséget
elsajátíthassák.
Az
utolsó négy év alatt, az általános műveltség kiegészítése rnellett,
különös súlyt helyeznek a szakszerű' tanítói hivatásra való előkészítésre, hogy ,a tanítóképzőből
kikerülő tanító,az
elméleti
tudás mellett, az elemi iskolai tantárgyakat
tudja 'sikerrel tanítani és községében tudjon mindenféle, a kőzségi élet fejlődését
szolgáló kultúrális, hazafias, szociális és gazdasági tevékenységet
kifejteni (200. §.).
,',
A tanítóképzők óraterve a következő: (lásd a túlsó oldalon)
Azon tanítóképzőkben
- mondja a törvény - ,ahol vala ..
2 0 % -o t,
ott ezek
mely kisebbséghez tartozó 'Íanulók száma eléri aZYXWVUTSRQPONMLK
részére kötelezőleg taníttatik anyanyelvük
olyképen, hogy tanítani tudják ezt ,a .nyelvet is, valamint a hittant is (201. §). - Valószínűleg e törvényes rendelkezést kívánták kijátszani a székelykereszturi állanni tanítóképzőben,
ahol ,a 100%-os magyar anyanyelvű tanulők osszlétszámát öt év alatt 17%-ra nyomtálc le, hogy
így az anyanyelv tanítását törvényesen is kiküszöbölhessék.
A tanítóképző-intézet
pedagógia-tanára
egyúttal a gyakorlóiskola igazgatója. A pedagógus köteles a gyakorIóiskolai tanítók
és a taní tójel őjtek : előtt mintatanításokat
tartani, a gyakorlati
tanításokon jelen van s vezeti a birálatokat
és az általános didaktikai jellegű értekezleteket. A gyakorlőiskola lés igazgatója a, tanítóképző igazgatója alá van rendelve, A többi tanárok is kötelesek
szaktárgyaikból
mintatanításokat
tartani és a tárgykörükbe
tarto z ó
gyakonlati tanítások bírálatain. résztvenni (202. §).
Az első osztályba .a négy elemi osztályt sikerrel végzettek
közül azokat veszik fel, akik a felvételi vizsgán megfeleltek
tanuló írásban kötelezi magát,'
(206. §). Felvételkor inindegyik
hogy legalább tíz évig tanítói 'szolgálatot fog teljesíteni.
Akik
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A romániai

Tantárgyak
-1-, -1

1. Hit- ós erkölcstan
2. Román nyelvés irodalom és a roman folk lór
ismerete
3. Francia
nyelv
4. Valamely
modern,. idegen nyelv, Iakultativ .
5. Pedagógiai
ismeretek:
pszichológia,
logika, neveléstan,
didaktika,
pedológia,
neveléstörténet
6. Ped. gyakorlaitok
7. Tanítói kötelességek
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9. Románia földrajza, kapcsolatban
a gazdasági,
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közben kilépnek az intézetből, vagy a kötelező tanítói szelgálatot
állami leöltségeket
megtéríteni
nem töltik ki, .a rájuk fordított
kötelesek (207. §).yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
I
A hetedik évfolyam elvégzése után általános képesítő-vizsgála tot tartanak
,a tanított tantárgyakból.
E vizsgálat sikeres
letétele ad jogot la tanítói kinevezéshez (209. §).
A tanítóképzők
pedagógia-tanárai
csak azok a filozófiai
fakultást elvégzett tanárjelöltek lehetnek, akik egy évig valamely
tanítóképző gyakorlóiskolájáhan
gyakorbatot végeztek és azután
sikerrel letették a speciálís pedagógiai és filozófiai képesítővizsgát. A többi tantárgyak
szaktanárai is kötelesek képesítővizsgajok előtt legalább három havi gvakorlóiskolai
működést
igazolni.
'
Az elemi iskolai tanitóképesítés
fokozatai pedig a kővetkezők:
1. Aki a hét évfolvamú tanítóképzőt
sikerrel végezte és
letette a képesítő-vizsgáiatot,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
ideiglenes rendes-ta nítóvá
nevezhető ki.
2. Három évi sikeres működés után a férfiak legalább 24, a
nők pedig legalább 23-dik életévök betöltése után jelentkezhetnek a véglegesítési oizsgéledre, amely vizsgálat kötelező minden
ideiglenes rendes tanítóra nézve. Ilyen vizsgálatot minden évben
tartanak a tanítóképzőkben,
melynek célja annak megállapítása,
hogy az ideiglenes rendes 'tanítók háromévi működés után végleg
elsajátították-e
a tanítóképzőben
nyert ismereteket,
valamint
elsejátították-e
'az ismereteik átadásának rnűvészetét, E vizsgálat
tárgyai: írásbeli vizsgálat román nyelvből, szóheli vizsgálat a
tanítóképző főtárgyainak
(pedagógia, román nyelv és irodalom,
történelem, földrajz
és természettudományok
a praktikus életre
való alkalnnazáseal) anyagából és próba tanítás. A végleges vizsgálatot sikerrel letett ideiglenes rendes-tanítók a következő szepteruber t-étől számított érvénnyel előlépnek a végleges rendes
tanítói fizetési fokozatba. A véglegesítési vizsgám háromszor lehet
állani. Ha a harmadik vizsga is sikertelen, az illető megszűnik II
rendes tanítók testületének tagja lenni. Végleges tanítási engedélvt .a közokt. miniszter csak olyan felek. tanítóknak ad, akik c
vizsgát letették. (Az 1929. okt. 7-én tartott véglegesítési vizsgán
a vizsgára állott 5 ref. tanítónő közül 4 és a 10 ref. férfi tanító
közül 6 tette le sikerrel.)
3. A három évig szolgált, véglegesitett rendes-tanító jelentkezhetik az előléptetési oizsgéledre, mely minden második évben
tartatik egy egyetemi tanár vagy a főigazgató elnöklete mellett,
Ennek tárgyai: írásbeli dolgozat egy pedagógiai
vagy irodalmi
. tételről, továbbá egy természettudományi
tétehőlazzal
a környezettel kapcsolatban, amelyben a tanítók élnek; szóbeli vizsgálat
valamely irodalmi vagy pedagógiai kérdésről, a miniszter által
a vizsgálati hirdetményben
kijelölt szakmunkák
(az 1930. évi
vizsgálatra kitűzött mű Simioneseu. Oemeni elesi, Roménii, a
magyar tanítóképzőkben
ezen kívül Förster: Iskola és jellem)
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a1apján, továbbá gyakorlati tanítás az elemi iskola három felső
osztályában, A sikerrel vízsgázók
a következő szeptember 1-től
má sodfokú ta nítói, ma ga sa bb fizetési fokoszámítva előlépnek azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
zeib« és előnyben részesülnek a városi iskolákhoz való áthelyezéseknél.
4-. Hatévi újabb sikeres szolgálat után lehet folyamodni az
el~őfokú ta nítói fizetési fokoza t elnuerésééri
s ha a folyamodó
a feltételeknek
megfelel (kiváló tevékenvség
az iskolában
és
azonkívül a közrnűvelődés terén: a kultúrális körökben, általános
tanítói értekezleteken, felnőttek iskolájában, iskolai ünnepek rendezéséhen, az iskolai kertben, a kísérleti szántóföldön, iskolai műhelyben stb.), a főigazgató külön vizsgálat tárgvává teszi a helyszínen az illető folyamodó egész hat évi működését. Ha e vizsgálat kedvező, akkor az illető a következő szeptember I-től az elsőfokú ta nítói fizetési fokba lép elő.
Ezekből látható, hogy egy romániai tanító csak 33. éve betöltése után mondhatja, hogy tanítói vizsgálataival
rendben van.
A tanítói fizetés mindenik fokozaton alapfizetésből
és ötödéves kerpótlékból
áll (öt év mulva az alap fizetés 25%-a, 10 év
után 50%...a, 15 év után 75%-a, 20 év után 100%-a és 25 év
után 125%-a). A :legutóbbi, 1927. évi fizetésrendezés alkalmával
a netto (Ievonások nélkül) fizetések nehány .adata ; faluhelyen,
képesített tanító kezdő fizetése havi 3.880 lei (132 P), a többi
fokozatok: 4.305; 4.730; 5.150; 5.580; 6.000 és 6.430 (219 pengő).
A másodfokozatú tanító kezdő fizetése havi 4.320 lei (146 P)-től
7.500 lei-ig (255 P); városon az első fokozatú tanító fizetése havi
6.050 lei (205 Pl-től 11.170 lei-ig (380 P.) - A középiskolai tanár
kezdő fizetése havi 8.050 Iei (274 Pl-től 15.130 Iei-ig (514 P). Az egyetemi tanár kezdő fizetése 18.400 lei (625 Pl-töl 30.400 lei
(1.034 P)-ig.

a

Az elemi iskolai tantestület azon tagjainak
kitüntetése érdekében, akik kultúrális,
szociális és gazdasági tevékenységükkel
kitünnek az iskolában és azon kívül, a tanügyi vezér felügyelő a
kerületi főigazgató jelentése alapján a miniszternek előterjesztést
tesz. Hat évi szolgá1at után a tanító elnyerheti az "oktató munka
elismerése" nevű kitüntetés Ill. osztályát, tízévi szolgálat után a
II. osztályát és tizenötévi szolgálat után az I-ső osztályát. Aki
ezeket a kitiíntetéseket megkapta és valóban kitűnik tanítói munkakörében, az egy úgynevezett érdem utá n já ró fizetési pótlékot
is ka p, ami utolsóa1apfizetésének
25%-áv,al egyenlő.
A román népoktatásnak
van azonban egy sötét foltja is.
Amíg az úgynevezett rendes tanítók valóban képzett és értékes
helyettes
ta nítók
munkásan ,a tanügynek.
addig az úgynevezett
(pedig ilyen ,a 37.338 tagból álló állami tanítószemélvzetnek csaknem harmadrésze)
csak igen selejtes munkára képesek. Akinek:
csak négy kőzépiskolai végzettsége van (a valóságban néha még
ennél is kevesebb), kinevezhető gya korló va gy próba idős helyettes ta nítóna k. Ha egy iJyen helyettes tanító négy évi sikeres szolgálatot tud felmutatni,
avagv ha valaki a liceuanot (főgimná-
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ziumot) vagy a tanítóképző osztályait képesítés nélkül elvégezte,
kinevezhető :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
helyettes segédteniiooá .
Ha a helyeites segédtanító
egyévi sikeresműködést
tud' felmutatni, a rendes képesítő-vizsgálatra jelentkezhetik, .amikor ugy.anoly.an elbánásban részesül, mint
a rendes úton, · a képzőben előkészült ifjú, azaz sikeres képesítővizsga esetén adeiglenes rendes tanítóvá nevezhető ki.
Teranészetesen, amilyen széles skálájú ,a romániai elemi iskolai tanítói-státus szellemi kultúrája,
ugyanolyan
sokféleséget állapíthatunk
meg .a román népkultúra területén is. Tehát azok is
hamis képet alkotnak
Románia uépoktatásügvéről,
akik a helyettes- és segédtanítók munkáját á1talánosítják
és azok is, akik
a rendes avagy az elsőfokú tanítókét.
Bsrebés Endre.

Az osztrák
-

népoktatás.

Harmadik közlemény. -,',

Említettem, hogya bécsi iskolának a rajz és kézimunka mellett a foga lma zá s a 'legkedvesebb mun kaneme. Az írásbeli foga]mazásuak azonban feltétele a technikai írriitudás.
'
.
Az írástanítás tekintetében az osztrák népiskolának jelentékenyen neheze/bb feladatot kell megoldarni, anirit a rnienknek. Két
irásrnódra, a latin ésgót
betűkkel való írásra. kell megtanítani
növendékeit.
Az 'alsó tagozatyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
I-1I. osztálya latin betükkel ír, a gót írásmód tanítása a Ill. osztályban veszi kezdetét, A felső tagozat
mindkét írásmódot használja, túlnyomólag azonhan a Iatint.
Az írás tanítás, a latin na:gy betűk,' az u. n. kőírás tanításával kezdődik és jelképes módon történik. Egy-egy mese, történet,
amely azonban a feldolgozás alatt levő tárgykörhöz
(lakóhelyismeret) kapcsolódik, szolgáltatja a jelképet, amelyből a' könynyebb betűt azonnal kialakítják, Fonomimikával való tanítást egy
bécsi iskolában sem láttam.
Az írás tanítást a következő tanítással szemléltetem. A tanítás célja a d hang .tiszta ha,ngoztatásaés
a D betű megtanítása.
Az ősszel kapcsolatban az almalekvár készítéséről beszélgettek. A tanítónő egy passzirozó eszközt vett elő és ezzel a passzirozás
rmmkáját és hangját utánozva, minden padnál megállt és minden
gyermek előtt d .. , d ... d ... el .. -t hangoztatott.
A gyermekek
vele együtt passziroztak és hangeztarták
a d-t, azután önállóan
is. A hangoztatás után a tanítónő a passzirozó eszközt lerajzolta
a táblára,
Az eszköz feje azonban
leesett nyeléről, lerajzolta
hát .az eszköz f.ejét külön .is: D és ezzel elérte célját, kész vol.t
a D betű. Ki tud D-t írni i', hangzott a kérdés. Néhány gyermek
a táblára írta, azután az egész osztálya
füzetbe, majd ismét
az egész osztálya 'terem két oldalán körülfutó táblára. E gyakorlás után most már "szép" D betűt Írtak füzetükbe. Házi feladatul
kapták: Wir sreiben nnnner DER und zeichnen was Schönes. Pld.:
DER, utána lerajzoltáka
Zeppelint,
melynek érkezése
éppen
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aznapra volt jelezve. E tanítást kővette egy mesetárgyalás, amelyD betű és ,a rajz is" szóhoz jutott. ' Az
ben .az írás, különösena
utolsó órán, iO-11-ig, almát, kőrtét, szőlőt mintáztaik
a gyermekek: az óra végén a D betűt
'
, Az írásra,' a betűk formájára, az askolai és a házi dolgozatok
kiilső alakjára nagy súlyt helyez a bécsi iskola; Ily irányú tervszerű -és nagyon' íntenzív eljárását, annak 'eredményét: a gyakorlott írást, a külső alakot és általában szép munkát szemlélteti a
Pedagógiai Intézet gy,akorló-iJSkolája egy IL és Ill. osztályú közepes .növendékének
alább bemutatott egy-egy dolgozata.
A gyermekek álló írással és vonalozaflan irkába (sorvezető
kezdve. A bécsi iskol.aa
nélkül) írnak az írás első kísérletétől
vone.lozott ákát nem ismeri.

-

Gitta Schreiber

IL o. tanuló füzetéből.

-

A fogalmazástanitás
már az I. osztályban megkezdődik. Rövid, közősen szerkesztett rnondatokat .táblára és füzetükbe írnak
és rajzolnak a gyermekek. A II. osztályban már a közösen megszerkesztett összefüggő mondatokat csak ,a füzetükbe írjáile A
Ill. osztály az év elején még kőzös fogalmazást készít, később
áttér a szabad fogalmazásra, saját élmények, megfigyelések önálló
írásbeli kifejezésére. A IV. osztályban a szabad fogalnnazás tárgya
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élmények, jelenségek elbeszélése, leírása, képleírás, Levél és hallott, olvasott tartalomnak
emlékezetből való reprodukálása,yxwvutsrqponmlkj
A fogalmazás alapja az élő beszéd, a szóbeli fogalmazás, a
gondolatoknak
logikai rend szerint élőszóval való kifejezése.
Minthogy
az alsó tagozat, tallalakj,a
a rendszeres beszélgetés,
amely a gyermektől eseményeknek,
élményeknek, jelenségeknek
logiloailag összefüggő elmondását is kívánja, s minthogy etanalak
kezelése nagy iskolázottsággal
és szép eredménnyel történik, természetes, hogy az írásbeli Fogalrnazás is rmagas színvonalú.
A
feladatok kitűzésénél
itt is ,a g yermekszerűség
elve érvényesül:
a feladatok a.lkalmasak arra, hogya gyermek gondolat-, érzelemés akaratvilágát
megmozgaesék.
A gyermekek Iogalmazásai la megfigy.elés, a gondolkodás, a
kifejezőképesség
meglépő
fejlettségéről
tanuskodnak.
Van mondanivadójuk
és e mondanivalót
logikai rendben, egymással öszszefüggő mondatokban
szemléletes és fordulatos nyelven tudják
előadni. A kérdést, párbeszédet, megszesnélyesítést, jelzőket ügyesen alkalmazzák.
A fogalmazási képesség e fejlettsége kétségtelenül a nagyon
gazdag német gyermek- és ifjúsági irodalom nevelő hatásának is
köszőnhető.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ioga lmuzváu ya ihól. -
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A dolgozatok javítása nagy gondosséggal történik. Amint a
gyermekek elkészítik dolgozatukat, a tanító beszedi (tehát dolgootthon gondosan kijavítj.a, a hibákat
zatíráskor nines javítást},
megjelöli és minden dolgozat .alá bírálatot íro Természetesen ez a
bírálat ,a gyermekhez méd, buzdító célzatú, a do:lgozat erényeit
emeli ki.
A javítás miként jére ismertetem a Pedagógiai Intézet egyikDCBA
órájának lefolyását. A tanítózyxwvutsrqponmlkjih
több
I l l . osztálya dolgozatjavítási
jó dolgozatot felolvasott, .a gyermekek hozzászóltak.
bírálták
tartalom, szerkezet és stílus szempontjából,
Minthogy jó dolgozatok voltak, a gyermekek is, de főképpen a tanító, a dolgozatok
erényeit emelték ki. Azután a gyengébb dolgozatok kerültek
sorra, amelyeket már nem anrryira a tartalom, szerkezet és szép
stílus, hanem · a mondattan
és helyesírás szempontjából bírádtak
meg. A dolgozatokban inkább mondattani hibák voltak. A gyermekek ugyanis la bécsi nyelvjárás sajátosságait nehezen vetkőzik le, az előljáró vonzatokat pld. hibásan használják, a dativust
felcserélik az accuzativussal
(mit einen Stock, mit einern Stocke
helyett). A ,több dolgozatban előforduló mondattani és helyesírási
szempontból hibás kifejezéseket
és szavakat a táblára írta a
tanítónő, a közösen megállapított hibákat aláhúzta és a gyermekek javították, a javítást nyelvtanilag
indokolták és most már
helyesen a tábláre' írták. E kijavított kifejezések és szavak analógiájáca a helyes szóvonzat és helyesírás gyakorlására a gyermekek
mondatokat
szerkesztettek és írtak a táblára. A közös javítás
ezzel véget ért, a tanító kiosztotta a füzeteket, következett
az
egyéni javítás.
A felső tagozat tanterve a fogalmazál8 tekintetében is nagyon
szűkszavú. A témakört nem határolja
el, csupán a dolgozatok
számát határozza meg. 5 iskolai dolgozatot ír elő évenként, .azonkívül iskolai és házi gyakorlatok a szükség szerint készítendők.
Metodikai utasításokat
nem ad. A felső tagozat dolgozataiból
megállapítottam,
hogy az alsó tagozat Isokat igérő kezdetének a
felső tagozatban nincs egyenes folytatása. Itt .az írásbeli dolgozatok is inkább a gyakorlati élet kovetelményeit szolgálják, nagyobbára polgári ügyiratok, kereskedelmi levelezés, a fogalmazási
készség fejlesztésére kevésbbé alloalmasak.
A bécsi elemi iskola oktató munkájának e nagyon is mozaikszerű ismertetése utána kép teljesebb é tételére megemlékezem az
iskolai rendről, fegyelemről, erkölcsi nevelésről és a testnevelésről, itt is azonban csak la főbb vonásokra szorítkozom.
Az iskolai munka pontosan nyolc órakor kezdődik, a tanító
a tanteremben fogadja a gyermekeket, akik hangos jó reggelt kivánással üdvözlik a tanítót és pld. a Pedagógiai Intézet gyakorlóiskolájában kezet is fognak vele.
A tanítás az 1-11. osztályban ismételt jó reggelt kivánással
kezdődik, arnelvet hangos kiabálással kísért élénkítő testgyakorlat
követ, a gyermekek a pad ülésén állnak s pokoli lármával ugrálnak. Ez az u. n. beleberide Ubung, A gyermekeik lecsendesítése
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amely nem megy egyhamar, kővetkezik a komoly munkayxwvutsr
óráig, amelyet 9 órakor. 5 perces, 10 Órakor j5 perces
{ekkor van a tejtízórai), 11 órakor ,1QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
perces szünet szakít meg. A
tanító .azonban á,uandóan, a szünetközhen .is együtt, van ,a gyermekekkel. A tanítás Grüss' Gott iidvözléssel végződik, ima tehát sem
a tanítás előtt, sem utána nincs. Az alsóbb osztályokban szinte
rninden délelőtt van a rendes tornaórákon kivül játék, amely 10-1'1
percig tart, olyan célzattal, mint la helebencle, tldung; a gyermekek
élénkítésére, .a szellemi fáradás megelőzésére. Ilyen ,élé.nkítő gyakorlatok kedélybeli emóciói után nagyon nehéz a gyermekek figve]mét lekötni, komolv munkába elmélyedni, annál is inkább, mert az
öntevékenység, a közös munka, a Iieurieztikus beszélgetés egy
negyvenes létszámú osztályban (ennyi a maximális létszám) ismét
ú,j,abb ernóciókkal jár, amelyek bizony erőapróbára
teszik a tanító
iürelmét és feltaláló képességét. Mert az, utóbbival
kell fegyelmezni, a tanuló érdeklődését
lekötni, munkával 'foglalkoztatni.
A gyermek energiáit, amelyek ,ügyetlen vezetés mellett fegyelmezetlen viselkedésben nyilvánulnak,
munkára kell felhasználni
és nem paranccsal, nem tiltással kellelnyomni,amelyeknekcsak
kedvetlenség és unalom lehet a.z eredménye, - inindkettő pedig
kedvezőtlen hangujat sikeres munka végzésére.
Természetesen
a figyelem lekötése nem naindig sikerül.
Akadnak rendbontók, akik az osztály, a munkaközösség közös
munkáját ze.varják. Az ilyen renitens gyermeket meg kell büntetni. Minthogy viselkedésével ia közös munkát gátolja, a munk.aközösség rnindeukire kötelező rendje ellen vét, vétke nem az ő és
a tanító személyes ügye, hanem az egész munkaközősségé, így a
büntetés sem a tanító kizárólagos joga és kötelessége, hanem a
munkaközösségé. Tanuja voltam egy II. osztályban ilyen .itélkezésnek. A vétkes gyermek beszélgetésévei zavarta szomszédait,
helyét is otthagyta: zavarta a közös munkát. A gyermekek statáriáliter akartak felette itélkezni. Egy' napig nem szabad iskolába jönnie, a közös játékban egy hónapig, 2 hétig, egy hétig
nem vesz részt, szólt az indítvány. Végre is a tanító lett a gyermek
védőügyvécle s a gyermekek megállapodtak abban, hogy csak az
aznapi játékból zárják ki. 'A rnunkaközösség
azonban nemcsak
büntet, de jutalmaz is. Ha valamelyik gyermek a tanórákon kiilönösebben kitűnik, pld, a legjobb dolgozatot írta, nehezebb problémát megoldott, azt a munkaközösség, a kis köztársaság tagjai
megtapsolják,
természetesen
mindig a tanító hozzájárulásával
hozott itélet alapján. A tanító is a dicsérettel, a jól végzett munka
elismerésével, · a gyengébb bátozításé.val fokozza a becsvágyat,
erősíti az önbizalmat, éleszti · a munkakedvet, alakítja az osztály,
a munkaközösség szellemét, A bécsi iskola e pedagógiai gyakorkövetkezetes allata Adler AHréd individuál-pszichológiá,jának
kalmazása. A lelki-testi kifejlőclésnek, a nevelésnek legnagyobb
akadálya Adler Alfréd,az
osztrák iskolareform megindulásával
egyidőben létesített Pedagógiai Intézet első pszichológusa és nevelési tanácsadója
szerint
ugyanis az önbizalom hiánya,
az
11-12
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alsóbbrendfiségi
érzés, (minderwertigkeits-gefühl).
Ez érzést .Ieküzdeni és elnyomní, ezáltal a lelki, testi erők szabad fejlődését
lehetővé. tenni.. a nevelés legfoutosabb .Ieladata.
A gyengébbek. segítése, ezáLtaJIa szociális érzület fejlesztése,
az altruizanusra való nevelés i egyik programmja a munkaközösségben vadő életnek. A munkaközösség ugyanis munkacsoportokra
osz lik, a munkacsoportok
közöseu dolgoznak, a tehetségesebb. az
ügyesebb, a kiválóbb .segíti a, gyengébbet. .
.'
A munkaközősség
idyen autonómiája
azonban nem. mindig
elegendő az osztály rendje, <i nyugodt munka hiztosítására, különösen erkölosi szempontból kifogásolható
magaviselet kérdésében
nem. Ilyen esetekben a gyermek az iskola igazgatója elé ..kerül,
aki a szülőkkel, az osztály tarrítójával, sziikség esetén az iskola
pszichológus-orvosának
meghallgatásával
próbálja a megsértett
jogrendet helyreállítani,
sokkal inkább azonban a gyermeket a
szülők és az iskola harmonikus eljárásával jobb útra, .terelni..
A felsőbb tagozatban a fegyelmezésnek hatékonyabb. eszköze
is van: a magaviseleti iérdemjeg y, amelynek a tanuló minősítésévaló
ben nagy szerepe van, a rninősítés pedig más iskolatípusba
felvételnél döntő jelentőségű.
.
Ha az osztrák, illetőleg a bécsi ,iskola' fegyelmi állapotait ,a
mienkkel
hasonlítjuk
össze, meg kell áUapítanunk,
hogy az
osztrák iskola fegyelme' sokkal lazább. Az osztrák iskolásgyermek
elkénveztetett gyermek, akinek sz inte rninden szabad. A tanítónak
előírt atyai barátságával
különösen
a felső tagozat felsőbb osztáIvaiban, ha az illető tanító egyénisége kevésbbé tiszteletet pararicsoló, haa tanító gyengébb nevelő egyéniség, ~ a tanulők gyakran visszaélnek.
A bécsi iskola erkölcsi nevelését vallásos szempontból a teljes közömbösség jellemzi. A vallásos fogalmakról itt ugyan nem
esik szó, a vallás külön terület, amelyet az iskola a vallásfelekvzetnek, ildetőleg hitoktatóinak
enged áto Az állenni iskolák e
vallási közömbösségére - sokszor több mint közömbösségére vezethető vissza, hogya
felekezeti iskola nagy kedveltségnek
örvend. A bécsi elemi iskolás gyermekek körülbelül egyheted része,
különösen az intelligens szülők gyermekei,
felekezeti
iskola növendéke.
Az erkölcsi nevelésből ugyan minden tantárgy kell, hogy kivegye részét, azonhan az erkölcsi nevelésnek a vallástari mellett
mégis az olvasmánya
legépítőbb eszköze. A bécsi olvasókönyvek
ésaz
olvasmánytárgyalás
módja is erkölcsi szempontból
egy
szempontot tart különösen szem előtt és ez a szociális érzület és
gondolkodás fejlesztése. Ez egyetlen erkölcsi szempont mellett, sőt
ezen felül érvényesül az intelJeiktuális nevelés szempontja. Amint
nincs a bécsi (kőzségi) elemi iskola olvasókönyvében
vallásos és
nemzeti tárgyú olvasmány, éppúgy az olvasmányok feldolgozásában sem érvényesülnek a vallásos és nemzeti szempontok.
Az olvasmányok különben fejlett módszerrel kezeltetnek. A
y zépen írnak, . éppoly
szépen olvasnak is. Az
gyermekek, arnijyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
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olvasmánytárgyalás
módja természetesen mindig alkalmazkodik
az olvasmányhoz, és az osztályhoz, illetőleg a gyermekek értelmi
fejlettségéhez.
Egyik tanító a gyermekekkel
végigolvastatta
az
olvasmányt,
azután
szakaszonként
olvastatta
és tárgyalta.
A
másik egyenesen dramatizálva olvastatott és olvasás kőzben tárgyalta az ismeretlen fogalmakat, szavakat. Azután felváltva volt
egyes-olvasás, karban-olvasás, sőt csendes olvasás is. A könnyebb
meséket és elbeszéléseket egyfolytában és egyszer olvassák el a
gyermekek, olvasás közben tesznek fel kérdéseket, vagy a tanító
érdeklődik egy-egy ismeretlennek gondolt szó értelme felől, vagy
egy-egy helyzetet, az elbeszélésnek
egy-egy mozzanatát
megvilágítja,
illetőleg
megvilágíttatja.
Az olvasmány
tartalmát
azonban mindig összefoglalják, elmondják, néha vázlat is kerül
a táblára.
Történt
légyen
azonban
az olvasmány tárgyalás
szakaszonként
vagy egészben, a tárgyalás
elsősorban
szinte
kizárólagosan a megértést célozta és a folyékony, szép olvasás
elsajátítását,
Az olvasmánynak
nevelői szempontból való baknázása, rnint nálunk,
itt nincs gyakorlatban.
~lég a kőltemény tárgyalásánál is (a kolteményt mindig .a tanító mutatja be)
racionális szempontok vezetik a bécsi iskolát.
A rajz kultusza az olvasmány tárgyalásánál is nagy mértékben érvényesül.
A testi gondozás bs nevelés nagy gondossággal, az iskolafenntartó Bécs városa' nagy áldozatkészségével történik. Minden iskola
jól fel szerelt tornateremmel van ellátva, ahol az alsó tagozat játékos tornát, a felső tagozat rendszeres szabad gyakorlatot és szertornát végez. A felső tagozatban (fiú- és leányiskolában egyaránt)
nagyon kedvelt a parkettorna,
amelyet meztelen felsőtesttel és

A népiskola

felső tagozatának
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.mezítláb végeznek a növendékek.
Mint említettem, a tanítást is
gyakran szakítja meg játék, sőt tornagy.akorlat is, arnelv nyitott
ablak mellett folyik. A belvárosi iskolák udvara oly kicsi, hogy
.egy-egy osztály játékára sem alkalmas, a többi osztályok munkáil szűk udvaron folytatott játék annyira zavarná. A szabadtéri
játyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
torna, a szabadtéri sport lehetövé tételére az iskola őszi, tavaszi
játékdélutánjait
e célra fenntartott játéktereken
tölti.
A sport nagy megbecsüléséről
t.anuskodik a bécsi iskola
azon törekvése, hogy rninden gyermeknek, szegénynek, gazdagnek
alkalmat ad a legegészségesebb sportok megtanulására
és gyakorlására. Télen hetenként kétszer korcsolyáznak, szárrkóznak a gyermekek, nyáron az alsó tagozat I-III.
osztálya kivételével úsznak,
de mindig tanítójuk vezetésével. A tanító ,a keresolva- és úszómester, ha egészsége és kora engedi. Hogy a tanítók ily sporttanító
bécsi iskola szék szá mukra korfeladatuknak
megfelelhessenek, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
csolya - és úszóta nfolya moka t
rendez.
A jövő nemzedék egészséges Iejlődése, jövő munkaképessége
érdekében Bécs városa nagy áldozatot hoz. A szegény gyermekek
ingyen jutnak tejtízóraihoz, a legszegényebbek ingyenebédhez is,
sőt minden szegény gyermek, ha szülei arra képtelenek, 2-3 heti
ingyenrryare.ltatásban
is részesül. Az iugyennyaraltatás
intézményesen van megszervezve; részben e célt szolgálják a tanulószállássá átalakított vidéki volt katonai nevelő-intézetek
épületei. A
szociális gondolkodás bizonyságai a nagyszámú napközi otthon,
gyengébb szervezetű és beteg gyermekek erdei iskolái.
Bécs áldozatkészséget dícséri a filmoktatás
bőkezű támogatása is. A tanítóegyesületek
vezetése mellett, 18 iskola-mozgó m űködik, a fenntartási keltséget jórészt .a város fedezi. A tanulők
Ez
körülbelül 60%-a dngyen látogatja az oktatófilmelőadásokat.
előadások
nem illeszkednek
az iskolai rnunkába,
pedagógiai
szempontból nem .alkalomszerűek.
A bécsi iskola is messze van
még attól, hogy minden tantermében
saját filmfelszerelésével
szemlél tessen.
A fenntartó város áldozatkészsége, amely minden jogos személyi és dologi igény kielégítésére törekszik, meg is termi a maga
gyümölcsét.
Iskolalátogatásaim
alkalmával
a tanszemélyzet
ügybuzgalmáról, példás kötelességteljesítéséről,
képzettségéről
és eredményes munkájáról
győződtem meg. Különösen vonatkozik e megállapításom
az alsó tagozat ra. amelynek a didaktikai
alapelveket illetőleg a mi tantervünkkel
közelrokon tanterve. fáradságos,
de szép munkát kíván a tanítótól.
A felső tagozat janusareú, hybrid iskolatipus. Egyik arcára
középiskola,
a másikra elemi iskola. Tanítói
is középiskolai,
polgári iskolai tanárok
és olyan elemi iskolai oklevéllel bíró
tanítók, akik a felső tagozatban való tanításra jogosító vizsgála-

tot.Jetették.
A tanterv heterogén céljait heterogén összetételű
let hajtja végre, ez iskolának
nincs és nem is lehet
M agyo
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pedagógiai szelleme, így nem egységes módszeres eljárása sem.
Ez iskolatipus
létrejöttét
azon szociál-pedagógiai
alapelvnek
köszönheti,
hogy a társadalmi
közösség minden tehetségének
módot kell adni kifejlődésére.
Ez az elv, a társadalmi fejlődés
mai tendenciája, biztosítja e tipus fennmaradását
és további fejIődését is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. P a p p F erenc.hgfedcbaZ
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Népiskolai tantervünk
a természettudományok
köréből taní-taridó anyaget "Természeti és gazdasági Ismeretek" címén fog-lalja össze. Ezen ismereteket
három részre tago lj a, és ' pedig:ZYXWVU
és vegy tan, b } természetr,ajz-,
gazdaságtanés
e } természettanháztartástenre,
c ) egészségtanra.
Ezen tantárgyaknak
az osztott nép iskolákban egyenkint nemosakanyagot,
hanem kiilön
órákat is biztosít. Tagolás van az osztatlan
népiskolák
számára
osztályban
készült tantervben is, de külön félóra csak a Ill.-IY
~tartandó természetrajz, gazdaságtan és haztartástan
anyagára van
feltüntetve,
a többire az V-VI. osztályban
egy összevont óra
nincsenek
jutott. Így tehát az V-VI. osztályban tulajdonképen
külön
tantárgyak,
hanem
természeti és gazdasági ismeretek,
melvek anyaga koncentrálva
tanítandó.
Ezen tényeket a népiskolai módszertan tanításánál is tekintetbe ken venni, annál is inkább, mert valószínű, hogy ,a fentjelzettfan tárgyak egy -tanító- és tanítónőképzőben
sincsenek egy
kézben. Tekintetbe kell venni továbbá azt is, hogy módszerük
sem mindenben egyező s a tauító- és tanítónőképzőkben
nem is
fejeződnek be egy osztályban.
Mindezekért 'sziikséges, hogy a
természeti és gazdasági ismeretek nép iskolai módszerének tárgyalásánál valami bosztéssal kell élnünk, asonban sohasem az egységesség rovására.
.
Az osztott népiskola
módszertani
anyagának
tárgyalása
nagyobb nehézségbe nem ütközik. - A természetrajz
tanára 'a IV.
osztályban a tanév végén tanítja a természetrajz, gazdaságtan
és
háztartástan, a fizika tanára ugyanakkor a vegy tan és fizika; az
egészségtan tanára pedig az V. osztályban az egészségtan módszerét. Miután a módszer története, a tanítás módja, a szemléltetés,
a kirándulások,
a tankönyvek, tanítási vázlatok az osztott és az
osztatlan népiskolákban
lényegében ugyanazok
s kettő között
csak 'az anyag kiválasztásában
és elrendeződésében
van különbség, melv külonbség
főleg ,a tamnenet-készftésnél
mutankozik,
nagyon fontos, hogy az utóbbi egy kézbe kerüljön. Ez legcélszerűbben úgy oldható meg, ha az osztatlan népiskolák
természeti
és gazdasági ismeretek V.- VI. osztályának A) és B) évre szóló
anyagát a természetrajz tanára állítja össze s a növendékek az
ő útmutatásai valapján készítenek erről tanmenetet. Ezt annál
inkább megteheti. mert az említett ismeretek gerince' a természetrajz, gazdaságtan
és háztartástan,
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Ezen szükséges bevezetés
után
térjünk
rá a tanítancló
anyagra, melynek vázlata 8 tanítási órára a következő:
1. óra.
A ter m ész e tra j z tan í tás á nak
törzyxwvutsrqponm
t é-n et e. A természettel való foglalkozásra már a legrégibb időkben
_.nemcsak a természeti
testek és tünemények,
hanem
inkább a
természetre
való ráútaltság
vezettékaz
embereket. Figyelték az
égi testekei, azokon észlelhető tüneményeket,
időjárást, állatokat,
vizsgáltak növényeket,
ásványokat,
mindezt
főleg azért, hogy
saját
céljaikra
felhasználhessák.
Ilyen
ténykedések
közben
önkénytelenül
is mélyebbre hatoltak a természeti testek és tüne.rnények alaposabb vizsgálatába s megsziiletett a természetismeret,
rnelvnek
csakhamar
önálló kuta.tói is akadtak.
Az emberiség
egyik legkiválóbb szelleme, Aristot-eles (Kr. e. 384-322) nemcsak
filozófus és pedagógus volt, hanem természettudós
is. Három term űve az á.llattannak
első alapmunkái.
Ő hanmészettudományiyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
goztatja először, hogy az igazi tudás csak tapasztalásból
eredhet.
A gorög állam elmúlásával
a tudomány és módszer egyelőre
feledésbe meni. A rómaiak nem törődtek a természettudományok
fejlesztésével, Legnagyobb természettudományi
írójuk C. Plinius
Secundos (t Kr. u. 'l6) kedves elbeszélő, emelkedett gondolkodású
bölcselő, de voltaképen nem egyéb, mint az állatország mesemondój,a,aki
nemosak hogy nem vitte előbbre a tudományt, hanem
_ennek egészséges fejlődését meg is .akadályozta. A természettudományokat az ókorhan tehát csak egyesek unűvelték, iskolákban
- azonban nem tanították.
A középkor embere nem foglalkozott a természettel. Inkább
a belső világ, a lélek érdekelte, oatermészetből csak az, ami csodazerű.
A renaissancekor
volt az, rnelyben a természet megismerésének vágya fellobbant. Kezdenek megfigyelni,
kísérletezni s ezzel
lerakják
a mai természettudományok
alapjait.
Kirándulásokat
tesznek s élvezik a nermészet szépségeit.
érdeme, hogy a természettudományok
Bacon (1561-1626.)
bekerülnek az iskolába tanítandó
tárgyak kőzé. Ő hangsúlyozta,
hogy nemcsak ,a humánus
ismeretek
(logika, nyelv, irodalom)
lehetnek méltó tárgyai az emberi gondolkodásnak
lés nyujthatnak megfelelő anyagot az isko1aioktatásnak,
hanem · a természetre,
a létező világra vonatkozó
ismeretek" is. Bacon szerint a tudomány hatalom, mellyel uralkodhatunk
a természeten, de ezt csak
úgy tehetjük meg, ha megfigyeljük. Szerinte előbb egyes eseteket
kell rnegfigvelniink,
tényeket
kell gyüjtenünk
megfigyelés
és
kísérletezés útján, majd a gyüjtött tényeket feldolgozzuk s íg y
jutunk az egyetemes igazsághoz. Bacon volt tehát az indukció
első hirdetője.
Bacon által kijelölt
útra lép Comenius
(1592-1670),
aki
hangsúlyozza,
hogy tárgyi
ismereteket
tanítsunk
s a szó által
megjelölt
tárgyakat
szemléltessük.
Comenius a szemléltetésnek
nemcsak hirdetője, hanem megvalósítója
volt,
A XVII. század második felétől mind gyakrabban
elhangzik
11'~
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az a kívánság, hogy az oktatás tárgyai között a reális tudományok (természetrajz, földrajz, fizika stb.) is szerepeljenek,
Francke
(1663-1727.)' iskoláiba
beviszi a természetrajzot,
melynek tanítását szemléltetéssel, kirándulással,
gyűjtéssel kapcsolja. Igy olyan iskolának veti meg alapját, mely magasabbfokú
a népiskolánál s reális tantárgy,akrarendezkedik
be. Ez az iskola
a mai reál- és polgári iskola alapja.
A természetrajz
tanításának
hatalmas lökést adott Rousseau
(1712-1778.) fellépése. Harmadik könyvében Emiljét csupa reális
tár'gva.kra tanítja, ae nem könyvből, hanem gyakorlatilag. Kísérleü eszközöket is használ, melvek nagyon egyszerűek, így pl,
mérlegnek alkalmas a szék karjára tett bot stb.
Basedow (1723-1790.)
munkát
adott ki (Elenientarwerk).
mely képekkel volt illusztrálva. E könyvben az elemi ismeretek
. összes anyagia, Így állattan és növénytan is fel volt dolgozva.
A XVIII. században már olyan szembeötlő a természettudományok
fontossága, hogy több iskola felveszi a .unindennapf
életben hasznosítható ismeretek" közé.
1763-ban porosz taniigví szervezet kézikönyvet követel. Ezen
kézikönyvet
Recoard állította össze s benne a rendszer volt a
fődolog. A tanításimód sem volt más, minrt a rendszernek és a
tényeknek száraz vázolása. A tanító a fogalmak ertelmezésével s
osztályozásával foglalkozott s Így tanítása pusztán szótanítás volt.
Nálunk az 1777. évi -Hatio Educatio!Ilis bevezeti és kötelezővé
teszi az iskolákban a természetrajz 'tanítását, mert az mindenkire
hasznos és szükséges. Tankönyv nem volt, csak olvasókönyv, a
módszer pedig olvastató.

A mai népiskolai természetrajztanítás
Lüben Agoston eredményes munkásságára
vezethető vissza, Idevonatkozó
munkájá(Leitfa den zu einem methodischen. Unier r icht in der Neiur banzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
geschichte, 1832) hangoztatja., hogy olyan természeti tárgyakról
tanítsunk, amelyek a gyermek kornyezetében
fordulnak elő és
könnyen szemléltethetők, a tanítást pedig egyedek szemléltetésével és leírásával kezdjük.
Magyarországon
Lüben
móclszerét,
rendszerét
és irányát
ta níGönczy Pál ismertette
1852-ben Vezér könyv a Növényta n
cím ű
művében. Ezen időtől kezdve a Lüben által adott
tá sá r a yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
keretekben
mozgott a népiskolai
természetrajz
tanítása,
mindössze kibővítették
a hasznosság, gyakorlatiasság
szempontjaival.
Az 1868. évi XXXVIII. t. c. elrendeli a kötelező népoktatást
és a többi tantárgvek
közé felveszi a természettudományokat
is.
1877-ben megjelent népiskolai tanterv a természettudományokat az V.- VI. osztályba helyezi. A módszeruk leíró.
Az 1905-ben megjelent
tantervben
már biológiai elv az
irányadó s tanításuk szintén az V.- VI. osztályra esik.
Az 1925-ben megjelent tanterv szerint "Természetrajz,
gazdaságéan és háztartástan"
címmel a Ill. osztály tóI kezdve tanítaridők.
2. óra.
Tan ter v i anyag
rés z 1 e tes
ism ert e-
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té s e. A tanterv a természeti
és gazdasági ismereteket
három
részre tagolja és pedig: aj természettenés vegytanra,ZYXWVUTSRQPONMLKJIH
b ] természetrajz-,
gaadaságtan- és háatartástanra,
ej egészségtanra. Az'
osztott és az osztatlan népiskolának
külön tanterve
van, Heti
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
népiskolákban.
óraszám a különböző ,típusú
A természetrajz,
gazdaságtan
és háztartástan
már a Ill.
osztályhan
kezdődik. Osztott népiskola Ill. osztályának
anyaga:
ősszel a gyümölcsök és gyumölcsös, télen a házi és a ház környékének állatai; tav'asszal a gyümölcsfák,
ellenségeik és a virágoskert. Háztartástanból
a lakás Iűtése, szellőztetése, világítása és a
ruhaneműek
gondozása,
IV. osztály anyaga: ősszel kerti termények, szedésiik, elte'véstik, értékesítésük;
télen szarvasmarha,
sertés, lúd, kacsa ismertetése és tenyésztése és folvtatólagosan .a ház kőrnyékének
állatai;
tavasszal konyhakerti
növények termesztése. Háztartástanból
fehérneműek
gondozása, szappanfőzés,
keményítőkészítés.
V. osztály anyaga: ősszel ,a növények életfeltételei, táplálleozásuk, a talaj és megmunkálása,
a szőlő ; télen 'Faültetés, juh-,
és haltenyésztés,
ásványország;
takecske-,. baromfi-, házrnyúlvasszal méhes, rét, erdő. Háztartástanból
leves ek, főzeJékek, tészták készítése, kenyérsütés.
VI. osztály anvaga: ősszel mezőgazdasági-, ipari- és gyógvnövények;
télen külföldi
állatok
és növények,
szővetkezetek ;
tavassza] a gazdálkodás módjai, többtermelés,
gyümölcsös. Há?tartástanból
sertésölés, kelt tészták, gyiimölkonzerválás,
háztartá-i
kőltségek.
Az osztatlan
népiskolák
anyaga általában
ugyanez. A kűlönhség csak egyes részletekben saz
anyag elhelyezésében
vall.
Ugyanis .az osztatlan
népiskolákban
a IlL-lV.
és az V.--- VI.
osztály együtt tanul s azért anyaguk A. és B. évre van osztva.
Az osztott népiskolák Ill. illetőleg V. osztályok
anyagát az A.
évben, a IV. illetve VI. osztály anyagát pedig a B.évben
kell
tanítani.
.
3. óra.
T a II ter v i uta s í tás o k,', a m ó d sze r részyxwvutsrqponmlkji
zI e tes
i SIDe r tet é s e. Először a természeti és gazdasági isme- reteknek az utasításban
megjelölt céljával
foglalkozunk.
Majd
és elrendezésének
szempontrátérünk
az anyag kiszennelésének
j aira. Itt főleg a helyi viszonyok és "körűlrnények,
továbbá az
évszakok: jönnek tekintetbe.
A módszer részletes tárgyalásánál.
először az egyszerű kőzlés és magyarázás
helydelenségére
mutatunk r~. Az ismeretszerzés ilyen módja csak az emlékezet számára
való, E helyett tanításunk
a valóságból induljon ki, szemléléshől
vagy munkából. Hallgassuk meg a gyermekek véleményét, okoskodjunk közösen s így állapítsuk. meg az eredményeket.
Tanítátanulők
és a tanító kőzös munkája
legyen. Célunk
~unk tehát
nemcsak
ismeretanyag
szerzése, hanem helyes szemléletre
é.,'
gondolkodásra
való szoktatás, a szép és nemes megérzése, a haza i
rög megszerettetése, az erkölcsi jellern kialakulásának
'elősegítése.
el vallásos
érzület megszilárdulása. Ezen pontokkal kiilön-külou
foglalkozunk.

a
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4. ó r ,a. Sze m lé It eyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
rt é s, sze m 1 é It e t ő esz köz ö k.
Szemléltetés a természetben, ,~helyszínen.
Az iskolakert,
annak
berendezése,
fenntartása,
gondozása. Cserepekben,
faládikákban
a folyosón, oa tanteremben,
az ablakpárkánvokon
készített
ki"
kertünk. Aquáriumok,
terráriumok.
A behozott élő és elhalt példányokkal való szemléltetés.
Képek, színes táblarajzok,
vázlatok.
A szertác, annak berendezése, kezelése, szeinléliető anyagok őszszegyűjtése és pótlása. Mit lehet a népiskolában a tanítóképzőben
létott szemléltető eszközökből felhasználni? Szemléltetés módja a
különböző esetekben. A tanteremben
legyen egy szekrény; ahová
a szemléltetett anyagort el lehet helyezni, hogy azt a tanulők óraközben is megnézhesséle.
5. óra.
Kirándulások
s t e c h.n i k áj u k. A kiránfelszerelés.
Egész és félnap os
dulások előkészítése, a szükséges
kirándulások
az összes 'tanulókkal. A IlL-VI.
osztályokkal egyórás kirándulásokat
lehet tenni akkor, mikor az 1.--II. osztálynak
nincs órája, Általános ésha:tározott
célú kirándulások.
Anyaggyűjtés
és feldolgozás. Kirándulás
erdőbe, mezőre, vízhez, bányába; gyárba, mintagazdeségba,
szövetkezetbe, piacra stb. Mindezeket kűlön-kiilön tárgyaljuk.
.
6. óra.
Ve z é r k ö n y ve k,
t oan k ö n y v ek,
s e g édk ö n y v ek
is mer tet é s e. Bemutat juk, ismertetjük,
'összehasonlítjuk. a tárgyra
vonatkozó vezérkönyveket,
tankönyveket
és segédkönyveket.
Ezeket a szakkönyvtár
részére be kell szerezni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j Vezérkönyvek:
1. Móczár Miklós: Vezérkönuo
a természetra jz,
ga zda sá gta n és hi:í.zta rfá sta n ta nítá sá .hoz a népiskolá .k
2. Quint,
III.-IV.
oszt. széméra . Budapest, Frankdin-Társulat:
Stelly, Srtolmár: Vezérkonuo a természeti é\;' 'ga zda sá gi ismer etei:
ta nítá sá hoz
a lll. és IV.
osztá lyba n.
Budapest,
Egyetemi
nyomda.b] Tankönyvek:
1. j.aloveczky, Móczár: Természetra jz, ga zda sá gta n és há zta rtá .sta n a z osztott elemi népisícolék:
V.·
Franklin-Társulat
; 2. J aloveczky,
osztá lya szá má ra . Budapest,
ga zda súgta n és há zta rtitsta n 'a z osztott
Móczár: Természetra jz,
elemi népiskolá k VI. osztá lya szá má ra . Budapest, Franklin-Társulat: 3. J aloveczky, Móczár: Természetra jz,
ga zda ',;á gta n és há zta rtá sta n a z oszta tla n elemi népiskolúk
V.-VI.
osztá lya
szá 4. Stellv Géza: Természeimá ra . Budapest, Franklin-Társulat,
ra jzi, ga zda sá ,giés há zta rtá si a la pi~mereteTc az elemi népiskolá k '
V ....:..VI.osztá lya szá má ra . Budapest, Egy,eiemi nyomda; 5. Stolrnár :
László: Természeti és ga zda sá gi ismeretek a fővúrosi elemi iskolá k V.-VI.
osztá lya szá má ra . Budapest, Kalész i. 6. Straub, Tóth
ga zda sá gi és há zta rfá siismeretek
a;
és Vadász: Természeire.jzi,
k a iolikus elemi népiskolá k V.és VI. osztá lya szá má ra . Budapest.
iskoléle
Szent István-Társulat:
7. Kiss József: F a lusi és ta nya i
a népiskolá k V. és VI. osztá lya szá má ra ,
olo a so- és ta nkönyve
A. évfolya m. Budapest, Franklin- Társulat; 8. Kiss József: F a lusi
és ta nya i iskolá k olva só- és ta nkönyve
a né piskolúk: ZYXWVUTSRQPONMLKJIH
V : és VI.
osztá lya szá má ra , B) évfol yam. Budapest, Franklin-Társulat:
9.'
é
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Hubner József:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A lcisgezd« könyve. Tankönyv az osztatlan iskolákkal kapcsolatos gazdasági továbbképző iskolák számára 1., II.,
Méhner Vilmos; 10. Tóth Mihályxwvutsrqponmlk
y: BÚZillJI. kötet. Budapest,
teeléez. Olvasóés tankönyv általános, továbbképző és gazdasági
népiskolákszámára.
1., II., Ill. esztendőre, 1., IL, UI. kötet, Budapest, Franklin-Társulat.
- ej Segédkönyvek:
1. Straub, Tóth,
ga zda sá gi és há zta rtá si ismeretek a' kélVadász: Természetrejzi,
tolileus elemi népiskolá kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . és I V . osztá lya
'szá má ra . Budapest,
Szent István-Társulat;
2., A tárgyra vonatkozó tanítóképző-intézetitankönyvek;
3; Az anyag bővebb tanulmányozása
céljából
felsoroljuk azokat a rnűveket, amelyeket
alkalmunk
volt a növénytan, állattan, ásvány tan és gazdaságtan tanításával
kapcsolatban a tanító- és tanítónőképzőben
is bemutatni.
7. óra.
Egy
osz tál y t ,a n m e n e t éne kel
kés z ía tanmenet
készítésénélszemelőtt
tart é os e. Megbeszéljük
tandó szempontokat,
milyenek a helyi viszonyok, az ískolafaj,
a koncentráció, az évszakokhoz. való .alkalmazkodás
stb. A tanmenet beosztását felrajzoljuk
a tábláras
1-2 leckének a tervét
is megcsináljuk. Minden tanulóval készíttetünk egy osztályra szóló
tanmenetet. Ennél lehetőleg arra törekedjünk,
hogy kiki a saját
községe
iskolájának
megfelelő tanmenetet
készítsen, mert azt
ismeri legjobban. Példa:'
Tantárgy: természetrajz, gazd, és házt.'Osztály:
Ill. IV.
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8. Lecketípusok,
ta n yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
t
s i vázlatok
bemutatás a. A természetrajz,
gazdaságtan
és háztartástan
au yagában
többféle Iecketípust
lehet megkülönböztetni.
Így vannak természetrajziak
(kutya, macska, tulipán, drágakövek
stb.), gazdaságtaniak .(gyümölcsfák
gondozása, baromfiterryésztés,
a talaj megmunkálása, a vetésforgató stb.), háztartástaniak
(ruhanemű gondozása, mosás, gyúrt tészták stb.), továbbá vegyesek (gyümölcséghető ásványok,
szedés és konzerválás,
a iyúk és tenyésztése,
természetrajzi,
gazdaságtani,
fonálnövények
stb.). Az utóbbiak
háztartástani
szempontból tárgyalandók,
fizikai és vegytani vonatkozásokkal.
A lecketípusokat
megbeszéljük, vázlatnkat
ÖSSZ\'állít juk s azt le is írjuk. Ilyenkor ne feledkezzünk meg a szemléltetésről sem. V ázlatokra sok mintát találunk a fentebb említett
vezérkönyvekben.
]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
a looeczku P éter.hgfedcbaZY
í

á

EG YESÜLETI

ÉLET.

MEGHIVó
a Ta nitóképző-Intézeti
Tanárok
8.-án d. e. 10 órakor a budapesti
(Csalogány-utca
43.) dísztermében

x

X.

REN

DES

Országos
II. ker.
tartándó

KÖZ

Egyesületének
1930. június
állami tanítónóképző-intézet

G Y Ű LÉS

ÉRE.

Tá rgysoroza t:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elnöki megnyitó.
Előadás.
Főtitkári
jelentés.
A pénztáros
jelentése.
A következő közgyűlés helyének megállapítása.
Tiszteleti tagok választása.
A szavazatszedő-bizottság
elnöke bemutatja
a megválasztott
tikar és választmány
névjegyzékét.
8. Ind ítványok
tárgyalása."DCBA

V

tisz-

álasztmányi .ülések.

J. 1930. február hó 17-én a II. ker. áll. tanítónóképzőben
tartott
rendes választmányi
iilés. Jelen voltak
P á rvy Endre alelnök elnökletc
alatt Moiruir Oszkár, P ócza József, W. La jos Mária dr., Serudu Ottó,
Gryna eus 1., M. Urba nek M., M. Zemplényi Irén (Veszprém), Bocska y 1.
(Szeged), F ra nk Antal, Németh Edit, Giriler M., Sir euchné Eniz jolán,
F a rka s

nyolc

M.,

] a loveczkyné

Czinkovszky

K.,

Szá ntó

L.,

Eichorri

" Indítványokat
az Alapszabályok
37. §-ának f) pontja
nappal a közgyűlés előtt Írásban kell az elnökséghez

Már in

értelmében
benyujtani,

Egyesületi

életHGFEDCBA
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Hevesy M. Angelica nővérek Kalocsáról,
F rigyes Béla,
Péter,
Gyöngyösi Mária Piroska,
F a ltá nyi Margit
(AngolMesterhá zy Jenő, dr. Herrnos Sándor.
F a rkusdy Zoltán,
kisasszonyok),
M eskóné Veoerke Edith, Éber Rezső, Gömöri Sándor,
Ra ., a elli Raíaela
nővér (Ranolder), Szonia gh. Katalin, dr. Novy Ferenc, dr. Szemere Sam11,
Lechnitztkyné
ja ncsó Gabriella, ja ncsó Erzsébet, Vá ra di József, Miha lik
József.
Alexandrína

ja loveczky

1. Elnök távollétében
Molná r Oszkár megnyitja
az ülést. A megjeüdvözlése utána
következő elnöki bejelentéseket
teszi:
P eskú
a) egyesületünk
tagjai
sorából
k ílépésüket
bejelentették:
Zoltán Sopron, vitéz dr. Székely Győző Debrecen, Ecsedi István Debrecen, Somorja y László Debrecen;
b) a mult gyülésen felvett P écsy Ilona polg. isk. tanárnő
csakyxwvutsrqponmlk
H?
egyesületi közlönyt
óhajtja s így a tagok sorába nem vétetik fel;
c) felvételüket
kérik: Németh EdítIl Budapes!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
V if . , Ga á { Amá{ia
tagjai közé ikCinkota, F a 'rka s Mánia Budapest II., kiket a választmány
tat, a kilépéseket
pedig tudomásul veszi.
2. Eloök sajnálattal
hozza a választmány
tudomasára,
hogy Hotanítóképző
régi és érdemes
tanára
eidinka Ágoston, a sárospataki
hunyt. Megemlékezik
a megboldogult
érdemeiről
és méltatja
tevékenységét, Indítvényára
az elhunyt
emléke jegyzőkönyvileg
megorökíttetik.
3. Eluök örömmel jelenti, hogy az új alapszabályok
értelmében
a
közlönyhöz
mellékeIt esékkek útján rövid idő alatt minteg y 300 P tag ..
díj folyt be. A választmány
reméli, hogy minden tag eleget fog tenni
tagdíjfizetési
kötelezettségének,
amire égetően
szükség' is van, mert
egyesületünk
csak így tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek.
4. Mesterhá zy
Jenő ismerteti az irsai Szsbá Tiborné és lovag Aulicli
Pálné úrnők által kibocsájtott
fogadalmat,
mely a honi ipartermékek
pártelását <tűzi ki célul. Felkérésére
a választmány
felolvastatja
és aláírja a fog.adalom-Ivet.
Mes1;óné Veoerk:a Edith előadja
a rajz nép5. Elnök felkérésére
iskolai módszerének a szaktanár
által tanítanidő részére vonatkozó gondolatait. .
Az előterjeszéés
felett élénk vita indul. M. Zemplényi Irén felvilágosítást kér az előadó által felvett, de a valóságban
nem 1étező 3-ik óráról; valamint, hogy .a módszer történeti
részének tanításával
ki foglalkozzék. j elooeczku P. a rajztanítás
módszerének
történetér, elméleti módszentani rész felvételét Ieltétlenül
szükségesnek
tartja, azonkívül
a vczér- és segédkönyveket
fel kell sorolni. F a rka sdy Z. Ielemlíti, hogy az
érettségivel jötteknélaz
első félévben tényleg heti 3 óra volt; csak ott
lehet szebb eredményt
elérni, ahol heti 3 óra áll rendelkezésre,
továbbá
ahol internátus
ns vam, az az, ahol a növendékek
n m pazarolnak
sok
időt az utazgatással.
a legnagyobb
baj az eredmény elérésénél ott vall,
hogy a növendékek
nem jönnek
.a tanitőképzőkbe
megfelelő
alappal.
M eskóné refl.ektálva el felszólalásokra
megjegyzi, hogy a J aloveczky áltnl
kívántak
az ő tervezetéhen
benne vannak,
mert ő az egyes csoportrészek tárgyalásánál
veszi fel a történelmet;
a módszer ismertetése
:)lv
természetes,
hogy azt nem, tartotta
szükségcsnek
külön felemlíteni.
Elnök, osszefogle lva az elhangzottakat,
felkéri az előadót, hogy az
lentek

1'70
elhangzott
kívánalmaknak
legközelebbi választmányi
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megfelelöen iervezetétdolguzza
át és azt "újabb tárgyalásra
terjessze elő.
ülésenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

6 Elnök felkérésére
dr:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
Ha rmos; Sándor előadja a fogalmazás
és
költemérrytárg
yalés népi sk. módszerének
ta'nítására
vonatkozó
g ondolatait. Ji)lőadása közben megérkezik P á rvy Endre, kinek Molnár Oszk-ir
HZ elnöki széket átadja.
A hozzászólások során dr. Novy Ferenc rámutat ana, hogy az előadó hem érintette a sz,~ktanár hátásköl'ébc utalt népiskolai módszer Ieldolgozásának
kereteit,
hanem :népiskolai
vezérkönyvet
miüatott
be a
Iogalmazás
és mlYagrészlet.eketa
költészet népiskolai 'módszere köréből.
Ezért k,éri' az előadót, hogy a magyar nyelv szaktanárának
a népiskolari módszerre
vonatkozó
munkatervét
rrruóassa ,be: M. Zernplényi Irén
j~érdésf intéz, hogy vajjon a történeti részt honnan vegyék a szaktanárok, ha az előadó sem szól rólarfovábbá
úgy véli, hogy arra, vajjon il.
költcrnény
egészében vagy részekben tárgyaltassék-e,
nem lehet sablont
felállítani, mert az a tárg yés a költeményben
ikifejezett gondolatok mi-'
nősége szerint is változik. ] a loveczkya
történeti részt elmaradhatatlannak tartja,atantervről
és' az utasításról
szólani kell; ezeket tehát mind
fel' kell venni a javaslatba.
Molná r szenint az előadóle1kes
-hangon fe';.,
tegette, hogyan kell prózai olvasmányt
v ag y költeményt
a tanifóképzői
és ri népisk. tanítás keretében', értékes nevelői hatást kifejtve,
feldol-:
gozni. A fogalmazástanításéSa költemény tárgyalás
módszerének
minden fontos problémáját
fdölelte.Mégsem
'oldotta meg feladatát.
Nem
módszertant
kellett vadnia, hanem arra kellett volna felelni, hogy e tárgyak níódsze;ébüiJcit
tanítson a sirilttalláts
'!'nit' a pedagógus. Sőt még
erre a kérdésre esém csupán általánosságban
kellett f.elelnie, : hanem
a
szaktanár
teendőit órák szerint kellett volna tagolni,a.Mesterházyt'
meglepi, hogy dacárú az előző ülésen elhangzottaknak,
előadó előterjesztéseből 'éppen a Iegfontosahbak-hiánvoztak.
F ra nk szerint az előadók nem
tanítóképző-in-'
látják tisztán a ~élt: most nem az egyes tantárgvaknak
fézdi módszerének
tárgyalásáról
van szó;",ez későbben jöhet. Gr una eus
Ida javasolja,
hogvaj
a loveczky állal ,a mult üléseken előadott szem.'
készítsék.
pontokat
sokszorositsuk
és az előadók ahhoz ulke lmazkodva
el javaslataikat.
A javaslathoz
és a tamterv hibáihoz hozzászóltak
még
Gömöri Sándor,' P á rvy Endre, Sa rudy Ottó, Bocska y István, Heoesss]:
Mária Angelica
és dr. Novy, :kiknek felszólalásait
elnök összefoglalju.
Megállapítja,
hogy az előadók a célt félreértették
s így dacára
annak,
hog ytnagyon
szép javaslattil
állottak elő, tervezeteik mégsem fogadhntók el. Kéri mindkét
előadót, hogy azokat az elhangzottaknak
meg Ie-:
.Ielően dolgozzák
át és hozzanak a választmány
elé olylan javaslatot,
melyben minden rész ,a legkisebb részletekig' ki 'van dolgozva. Kifejtinz
egyesület ályen irányú munkásságának
szükségességét
és hasznos voltát:
megjegyz;ésel~et gondosan megőrizni javaA tanterv hibáira' vonatkoző
solja s majd megfelelő
időben eg yesületünk
azokkal foglalkozni
fog.
az elhangzottakra
és kifejti, hogy ő azt
Dr. Herrnos Sándor reflektál
fejtegette, miként tanítsa a szaktanár
a növendékeknek:
igenis, gondol
a népiskolai -tantcrvrc, de nem a betűre, hanem a szellemet intcrpretálta.'
Időbeosztást nem adott, de nem is készült arra: Igenis, ő nemcsak 'a vers
elolvasásét, hanem annak fejtegeiését is k ívánja és nagyon rosszalja azt
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homlokzata.
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az eljárást,
mikor hangulatkeltés
céljából a tanító sokszor koholt történetekkel
áll elő.
_7. Elnök örömmel jelenti, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Ba lá zs Béla jászberényi -Igazgató
megbízatott
a kir. főigazgatói
teendők végzésével. A választmány
örötu-I
mel veszi ezt tudomásul
és felkéri az elnököt, hogy az új főigazgatőt
aZYXWVUTSRQP
r. egyesület nevéhen üdvözölje.
Több tárgy nem lévén. elnök az ülést berekesztette.
II. 1930. március hó 1?-én a VII. ker. áll. tanítónőképzőben
tartott
P á rvy Endre ,alelnök- elnök.lete :
rendes választmányi
iiIés. Jelen voltak
alatt dr. Becker Vendel (Szeged), dr. F ra nk Antal, Nová gh Gyula, Schön.
István, Ma urer Mihály, B. B r s u r i Angela, Mesterhá zy Jenő, Bertha Mária.
F rigyes _Béla, F a ltá nyi Margit (Angolkisasszonyok),
dr. Bocsá nczy Lu-'
kács, Molná r Oszkár, F a rka s Mária, Girtler Mária, Gryna eus Ida, Pácz-i
- József, dr. Ha rmos Sándor, Roda Mária, [ úmbor u Gabriella,
lberer GÍ'záné, Ba gó Margit, dr. Novy Ferenc, W. La jos Mária, Vá ra di J ózsef,
F ekete Józse! és Mihelik József.
.
1. Elnök, üdvözölve a megjelentek et, bejelenti, hogy a kormányzó
úr
óföméltósága
10 éves kormán yzásának. évfordulója
alkalmából
kifejezett szerencsekívánatainkért
köszönetét
nyilvánította.
2. Elnök sajnálattal
jelenti,
hogy Csa plá r Aladár
nagykőrösi
és
Kla zsik Lehel szegedi tanárok
elhunytak.
A megboldogultak
emlékét a
választmány
jegyzőkönyvúleg
örökíti meg..
3. Elnök meleg szavakkal
üdvözli eg yesületünkben
vendégkép
megjelent dr. Bocsá nczy Lukács Pestvármegye
népm. bizottságának
tibkárút
és Nová gh Gyul-a budapesti
népművelési
felügyelőt
és felkéri
Vá ra di
Józsefet előadása megtafltására.
Vá ra di József A ne ptnűoelés
és a ta nítóképzők círnű előadásában _.kifejti . a, népművelődés
szükségességét,
Ion-
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i, hogy :1
tosságát, a mozgalom multját
és jelen állapotát, végül le zögezyxwvutsrqponm
tanítóképzők
tanárainak
intenmvchben
kellene
részt venniök
a népművelésben.
Bersbés Endre kifejti, hogy hazánk
népA hozzászólások
soránzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
rnűvelése a külföldhöz
képest
el van hanyagolva.
Hatalmas
szervező
munkát
kell kezdenünk,
hogy meg ne Iojtsanak
a jobban
szervezett
szomszédoik. Rámutatott
arra, hogy a romániai
tanítóképzők
közvetlen
kapesclatot
keresnek
.a falusi néppel és intenzíve
belekapcsolódnak
a
falusi népművelés:be. Nová gh Gyula örvend, hogy a téma itt tárg yalbatik.
Kifejni a népművelés
Fontosságát. Megállapitja,
hogy a magyar értelmiségre és így legelsősorhan
la tanítóképző
tanárságra
nagy munka vú r
ezen a téren. Nagyon szívesen látná a tanárság
segítségét és kéri is azt.
Végül ismerteti
a Vigadóban
rendezett
népművelési
hangversenyeket
és kéri azok pártolásat. Dr. Bocsá nczy Lukács statisztikai
adatokat
ad
a népművelés
jelen helyzetéről
és kiemeli annak nemzetnevelő
és nemzetmentö
jelentőségét.
A tanítóképző
tanárságot
el népművelésbe
való
belcapcsolódásra
hívja fel. Dr. F ra nk Antal szól arról, hogy a világháború előtt ÍJs volt népművelés,
de nem volt helyesen
megszervezve.
Szerinte
a riépművelés
a tanítóképzők
munkájának
szerves folytatása
Elmondja
kifogásait
a jelen népművelésről
s hangsúlyozza,
hogya
népművelésre
már a tanítóképzőkben
elő kell az ifjakat
készíteni.
Kijelenti, hogy .a népművelési
előadások csak .akkor érik el céljukat, ha azok
tartalrnidag értékesebbek és valóban ,a nép szükségletét kielég ítők lesznek.
mert ő azt reDr. Becker · Vendel csalódott a mai előadás tartalmában,
mélte hallani, hogy a tanítóképzők
mit csináljanak
a népművelés
terén.
Kéri az előadót egy ilyen tárgyú
előadás megtartására,
mert
a népművelés mailtjára
kevesen kíváncsiak,
nem is a jelen ismeretére
van
szükség, hanem arra, hogy a szaktanárok
mit csináljanak
ezen a téren
fl jövőben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ih a lik
J ózsef megállapítja,
hogy eg yesületiink
éppen az ő előadása következtében
már foglalkozott
a népművelés
gondolatával
és
hozott is kedvező határozatot,
de az elnök hirtelen halála eltolta annak
megvalósitását.
A választmány
akkor szimpátiával
fogadta
javaslat lit
és közgyülési
témául is kitűzte a tanárság
továbbképzésének
és a népművelésbe való bekapcsolódásának
kérdését. Ez a gyülés azonban elmuradt. Orvend, hog-y Váradi most átveszi ezt a gondolatot
és az ő véleménye szerint a képzök tanárségának
a népművelésbe
bekapcsolódaia

kötelessége. És ez a bekapcsolódás
ne az esetleges
anyagi
haszonért,
F ekete József
hanem a magyar
nép iránt érzett
szeretetért
történjék.
szeriut nem eg vénenként,
hanem testületileg kell a néprnűvelésbe
bekapcsolódni. Szerinte a képzök most hibásan középiskolai
vágányon
haladnak.' Akikerült
tanító nem érzi magát otthon la Ialuban és így nincsen is
ott gyökere. A tanítóképzest
meg ikell reforrnálni.
Ezzel a népművelés is
megoldódik.
A tanítóképző
tanároknak
a falu feLé kell fordulniok
és
előadásaikban
a g-yakorlati
életnek
megf'elelően
.kell kiválasztani
az
anyagót.
Jónak tartana,
ha a magunk
művelésével
kezdenénk
meg fl
fejlődést
és ezért közlönyünk
is lépjen kapcsolatba
a népművel 'si lupókkal (?), vegyük
elő
tárgyalj nk a nép műv lési problémákat,
foglalkozzunk
az egyes szaktárgyaknak
a népművelésben
való felhaszná-

es
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Iásának módjaval ésa
nőknek az iskolán. kívüli néprnűvelésével."
Minden tanítóképző
a maga perifériájában
legyen egy-egy kísérleti telep
és központ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ma urer
Mihály szintén kívánatosnak
ta rtja a képzök bekapcselását
a népművelésbc,
de viszont a mai népművelési
szervezetot
sok hibájától meg is kell szabadíte ni. összhangzatos
<:\3 céltudatosabb
népművelésre van -szükség. Dr. Novy Ferenc kifejti, hogy bár a tantervben szó van az előadói készségre való nevelés-ről, még sincsen megfelelő
mód és alkalom mosta
népművelésre való előkészítésre. Kívánatos lenne,
fér nyilnék, Vá ra di
József reflektál az olhangha erre az úf tantervben
Ieladata«
kollégáknak
a népművelési mozgalmakról
való
zöttakra. Az
felvilágosítása
volt. Ezért is nem nyúlt a képzök
életébe. Vállalja a
Becker-féle indítványt,
de előzőleg kéri Ba ra bá s
Endrét,
hogy adjon
képet a megszállt területek jelen népművelési
állapotáról.
P á rvy Endre
összefoglalja
az elhangzotrakat.
Először a vendégekhez
szól. Megálln ..
pítja, hogy a népművelésben
a tanítóképzők
nem vesznek oly mértékben részt, mint ahogy kívánatos
lenne. Ennek fő oka, hogy nincsen .oe
rendeleti, sem tantervi utasítás,
amely erre a munkára
· vonatkoznék,
intézményesen
nem tehet semmit, Csatlakomár pedig addig a tauárság
zik dr. Becker indítvanyához
és ő is kéri Váradit, hogy jöjjön konkrct
javaslattal.
Ami a TIT OE bekapcsolódást
illeti, ha meghívást kapunk,
akkor okvetlen bekapcsolódunk.
A budapesti
alsóbb népréteg művelését
nem tartja olyan nagyon fontos' kérdésnek,
hiszen az. magától tör fdfelé, tanul és művelődík, Hangoztatj-a, hogyatanítóképzés
reformjára
okvetlen szukség van, hogy még kiválóbb legyen a tanító és a néprnűvelést i~ szolgálliasea.
Köszönetét
fejezi
ki az előadónak
és a hozzászólóknak.
áttér a közg yülés előkészítésérc
és a következők4. A választmány
ő

hen állapodik
meg. A közgyülést
az új alapszabályoknak
megfelelően
tartja. A közgyűlés
idejéül 1930 június 8, pünkösd vasáruapját
tűzi ki.
Helye a II. ker. tanítónöképző,
kezdete d. e. 10 óra. A jelölőbizoHságot
it
választmárry
a következőképen
állította
össze: az 1924-bcn választort
választmányi
tagok automatice
kiesnek, kisorsoltak még az 1926-ban váí-et; a megmaradt
14 és az 1926-ban választott választlasztottak közül'
mányi
tagok alkotják a jelölő-bizottságot.
í

A jelölőbizottság
tagjai
lettek: Gyula iné
Grútz
Marta, Heczeglr
Kamilla, ja loveczkyné
Czinkovszky
Kornélia, juhá sz
Imre, Keszler
Károly, dr. Kőrös Endre, dr. W. La jos Mária, Lechnitzkyné
ja ncsó
GabKornél, Roda Mária, Sn~sel Ferenc, Szontá gh
Katalin.
riella; Ma rczélly
Tscheik
Ernő, Vá ra di
József, Ba lá zs Béla, Ba ra bá s
Endre, Berkéte
MáSzá nthó
Joria, Ba rta l Alajos, Éber Rezső, dr. F ra nk Antal, Gerencsérné
lán, Gömöri Sándor, Ha ma r
Gyula, dr. Ha rmos
Sándor, Kostyá l
IlOIÚl,
Németh
Sándor, dr. Novy Ferenc, Répa y Dániel, Sa rudy
Ottó, Sebestyén
Erzsébet, Stra ub
Ferenc, dr. Szemere
Samu, Solion. István, Végh József,
Wa gner
János. Elnökül tiszteleti elnök kérendő fel.
A jelölőbizottság
ülése április 7-én lesz a Csalogény-utcai
képzőben
" Már évekkel

ezelőtt

kértem

a felszóle.lót

művelési . problémákkal
fogla lkoznak,
népművelés kapcsolatairól.
(Szerk.)

hogy

és másokat

írjanak

is,' akik nép-

a tanítóképzés

és a
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d. u. 5 órakor. A közg yülés. tárgysorozata:
1. elnöki megnyitó, 2. főti'l.kári jelentés, 3. zárszámadás.
4. felolvasás, 5, tisztúj ítás, 6. indítványok,
7. ,a következő kozgyülés helyének megállap ítása.
5. Az indítványole
'SoránzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Mestel'há zy
Jenő iudítván yozza, hogy az
egyesület
tanulóinknak
segélyezési
ügyével
foglalkozzék.
Ki kellene
vívni, hogy akik már segélyt élveztek és szorgalmukkal
megérdemlik
azt,
továb:bra is megtarthassák ; hogya
felemelt köztartási
díjakból
sz-irmazó többletet
az élelmezés javítására
fordítsák;
a dologi kiadásokri
a minisztérium
többet adjon, hiszen ,a jelenleg ki utalt összeg nincsen
arányban
a békebelivel.
a leöltségvetés ügyeivel intenziv-ebben kell fog.lalkoznunk. Elnök felkéri a felszólalót egy olyan memorandum
megszer.kesztésére, mely az elhangzott dolgokkal foglalkozzék. Mesterházy al: irat
.megszerkesztésére
nem vállalkozik,
erre a választmány
arra a főtitkárt
kéri fel.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszfi.
Miha lik
J ózsef,
titkár,hgfedcbaZYXW

A K IK

,E L M E N T E K .

Csaplár
Koporsójánál

A la d á r .

elmondott

gyászbeszéd.

Itt, ezen a helyen,
ahol a' nagykőrösi
református
tanítóképző
egyik
buzgó tanárának
koporsója
áll, vidám
gyermekek zaja szokta betölteni az OSl
falakat,
amelyekről
most szívbemarkoló komorsággal
hangzottak
vissza a
gyászének
melódiái. Itt, ezen a helyen
nem az elmúlás, a halál gyászbeszéde
szokott hangzani,
hanem az életé: itt,
ezen a helyen nem a niultba tekintünk,
hanem
előre, a jövendőbe
nézünk,
a
jövendőt prófétáljuk,
a jövendőért munkálkodunk.

Amint
ezek a gondolatok
átsu. hannak
lelkemen, ellenállhatatlan
erővel jelentkezik
nyomukban
egy kedves kép, me ly
elriasztja
a koporsó
gyászát,
komorhangulatát
s az elmúláson,
a könnyeken
keresztül
is
elibém varázsolja
az életet. Szép renddel
álló gyermekés ifjúsereg
tűnik fel előttem. A magyar nemzeti zászló lobog felettük és a magyar
jövendő diadalmas éneke hangzik az ajkaikon.
Félkörhen
állanak;
középpontjában
van az egész jelenetnek tcrvezőjc, mozgatója, lelke: Csaplár Aladár. Egy széken ül, ment hamar fárad, de a szeméből akaratyxwvutsrq
ff)
lelkesedés tfrze' sugárzik. Olyannak
túnilk fel előttem .az egész, mintha
csak képzeletemnek
lenne játéka, pedig' nyolc
hónappal
ezelőtt
még
-valóság volt.

Akik
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elmentek

Annyira élő ez a kép, oly diadalmas
erővel uralkodik
az elmúlás,
a gyász hangulatán,
hogy lelkem boldog hódolattal olvad össze a próféta
lelkével és vallja, hirdeti próféciájának
örök igazságát:
"Az értelmesek
és . akik sokakat igazságra
pedig fénylenek,
mint az égnek fényessége;
visznek, rmiként a csillagok örökkön örökké."
Dániel próféciájánaik
ezek a szavai nemcsak keresztül világitanek
Csaplár Aladár lelkén és munkásságún,
hanem a vígasztalás
forrását u,
alkotják
számunkra
akkor,
amikor korán,
a férfiú munkásság
delén
bekövetkezett
váratlan
elhunytán
kesergünk.
,A szomorú mag-yar jelen életének .kettős típusát képviselte
Az
egyik vándorló, a hontalanná
lett magyar, a másik pedig a református
.magyar tanár. Aza
szerény kas dunántúli
református
parochia,
mel ynek 'családi körében napvilágot
látott s ahol lelke első benyomásait
.nverte.cegyformán
-melegágva
volt vallásosságának
és magyarságának,
.de a tanításra
való indítást is bizonyára innen merítette. Életében túl,nyomó részt a nagy református
szellemi és nevelési gócpontok nyertek
il r;'j[",i
lú,llé/óUlu. ~l nagy enyedi
Bethlen-kollégium.
döntő befolyást:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
Az utóbbinak már tanára volt a főiskolai tanulmányok
elvégzése után,
Az erdélyi élet, a, Bethlen-kollégiurn
lelke rabul ejtette az ő' lelkét is,
Tulajdonképen
Nag yenyeden gyökerezett
bele .a magyar földbe, -itt alapított családi életet is. Itt szövögette a jövendőnek
színes szálait. itt alakultak ki lelkében ,a végzendő munka körvonalai. Itt Jelent meg az első
tarukönyve is. Minden alapja meg volt arra, hogy nyugodt, derűs, boldog
jövendőt reméljen maga és családja számára. '
ő.

Igy is volt egészen 1914-ig. A világháború
vihara azonban sok-sok
millióval együtt őt is felragadta
s mikor már megtörten. betegen visszakerült, veszedelemben
volt az ősi fészek, a 300 éves Kollégium
s vele
eg-yütt egész' Erdély. A belopakodott
uralommal
megpróbálkozott
megIgy indult el
alkudni:
nem ment. Aztán .a szülőföld képe is hívogatta.
a szomorú vándorútra
családjával
együtt. Két évei a kecskeméti ta~ít6nőképzö
szolgalatábau
töltött,
1922-ben pedig
intézetünk
tanára
lett.
'Azonban Nagykőrösről
is mindig Nag yenyedre
nézett. Itt is Erdélyért
dolgozott; az erdélyi dolgok, az Irredenta
gondolat, anagyenyedikol·
munkára
légium ügyei lázba tudták hozni egész lényét és lankadatlan
.hevítették.

Ezeknek a vallásos Iélek törhetetlen
hitéből táplálkozó
szolgálata
jellemezte nag ykörösi tanári munkásságát.
;Ezeknek: a szolgálata lobbantotta ki lelkében a magyar Hiszekegy gondolatait
realizáló szimbolikus
tornagyakorlatokat
.a nemzeti zászló tiszteletére. Ez a szolgálat érvénye.siilt tankönyvirói
törekvéseiben
ls. Atermészdtudományok
tanára volt,
de a természettudományi
gondolkodás
nem tette eg yoldalúvá.. nem .ZSlL.gorttoua össze világnézetet,
nem lett korlátlan
úrrá felette, Tankönyvci
át vannak szőve vallásos, nevelő gondolatokkal,
zsoltár-idézetekkel.zyxwvutsrqponmlkjihgfed
Az,
',;égneJ, fényessége" átvilágította
az ő lelkét és látott. Látta, hogy az örök
igazságok forrása nem a föld, nem a teremtmény,
hanern a földnek és '1.
mindenségnek
teremtője:
Isten.
Istenhez,
minden igazságnak
örök ...forrásához
igyekezett
vezetni,
felemelni a gondjain:
l.ízott
sok tco}. gye;meket
és ifjút. Néhány
hó
Iríjján 25 éves tanári működése
alatt az "ég fényessége"
világította
át
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gyakorlati
munkásságát
is. Ezért az ifjúságnak
nemcsak
tanítója,
hanem nevelője, jóakaratú
barátja, atyja lehetett.
. Vallásos lélek volt, magyar tanár volt, kinek lelki világán és munkáján keresztül
sugárzott
egy magasabbrendű
élet, egy magasabbrendű
világ világossága.
Ennek a sugárzésában
nézzük azért az ő koporsóját
mindannyi m,
akik fájó szívvcl húcsuzunk
most tőle. Ez a sugárözön
enyhítse,
vrl.igítsa meg elsősorban
azoknak
.a lelkét, akik az ő halálában
legtöbbet
:l
vesztettek.
hitvesének,
árván maradt
gyermekeinek
lelkét. Legyen ezyxwv
fényesség
örök kötelék, mely az ő lelkét velük továbbra
is egybekapcsolja, vezéreliés
boldogítja.
De így kell néznünk
nekünk
is mindn yájunknak
őt. A tanítványoknak
a hála könnyein
keresztül,
nekünk, munkatársainak
a közös
munka, gondok, örö:mök és a baráti szív kedves emlékein keresztül,
a
rokonoknak
és ismerősök nek a hozzáfűződő
ked ves kapcsolatok
n ynmán. És meg kell tanulnunk
mindnyájunknak
és hirdetnünk,
cselekednünk kell, ha fajdalom.
ha könnyek árán is, hogy nem tapadhatunk
a
föld porához, hanem fel kell emelkednünk
az ég Ién yességébe, mert van
-, örök igazság és örök világosság, hol az Ur kegyelme vár Dániel próféciájának
lényege szerint minden jó és hű munkást örök életre.zyxwvutsrqponm
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Ferenczi István: F öldra jz a z oszta tla n elemi népiskolá k IV. osztá lya
1. rész Magyarország.
A magyal'. kir. Egyetemi
Nyomda
kiadasa, Budapest,
1926. 99 lap. - Ugyanaz a szerző:ZYXWVUTSRQPONMLK
F iild r s . iz
a z oszta tV-VI.
oszt. szá má ra . A magyar kir. Egyetemi
la n e le m i népiskolá k
Nyomda kiadása. Budapest,
1926. 160 lap.
Mindkét könyv képeit
Ágh
Edit rajzolta,
a térképeket
pedig Strömpl Gábor tervei alapján
Scha rf
Nándor készítette.
.
Folyóiratunk
irodalmi rovatában,
az egyik elemi népiskolai földrajzi
tankönyv
ismertetésével
kapcsolatban
egy alkalommal
már rámutattam
azokra a nehézségekre,
amelyek elé az új népiskolai tanterv a földrajzzal, de különösen Magyarország
földrajzával
foglalkozó tankönyvírókat
és tanítókat
állítja
akkor, amikor Csonkamagyarországnak
és a megszállott országrészeknek
geográfiai
szempontból
semmikép
szét
nem
választható
tanítási
anyagát
egymástól elkülöníti.
E nehézségekkel
természetesen Ferenczi Istvánnak
is számolnia kellett, amikor az osztatlan
elemi nép iskolák földrajz-tankönyveinek
a megírására
vállalkozott.
Annál
nagyobb
elismerés
illeti tehát a szerzőt, akinek sikerült
olyan középmegoldást találnia,
amellyel
az anyag szétdarabolásából
eredő logikátlanságokat,
amennyire
csak lehetett, kiküszöbölte
s így olyan tankönykövetelveket adott a tanítók kezébe, amelyek a modern földrajztanítás
ményeit is szemelőtt tartják
és amellett a tanterv kívánalmainak
is minden tekintetben
megfelelnek.
A IV. osztály használatára
szánt könyv 1. része bevezetésül 5 oldalon
a Ill. osztály anyagával
foglalkozik. Rövid összefoglalást
nyújt a térbeni
tájékozódásról.
a föld felszínéről
és a térképről. A további részek a IV.
osztály anyagát
tárgyalják
a következő
sorrendben:
II. rész. Budapest,
Alföld, (Duna-Tisza
köze. Tiszántúl
és Cserhát, Mát ra, Bükk és Tokaj

szá má ra .
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hegysor.).
Dunántúl
déli része és a Balaton
vidéke. Dunántúl
északi
része. Csonkamagyarország
összefoglalása.
Ill. rész. N agymagyarország
elszakított
országrészei.
Lajta vidéke, Kis- Alföld, Északnyugati,
Északkeleti, D élkeleti Felföld, az Alföld déli része, Dráva-Száva
köze Szávántúl és Tengennellék,
Fiume. IV. rész. Ép-Magyarország
összefoglalása.
V. rész. Európa államai.
Az V. és VI. osztályok
számára készült könyvecske
a tanterv ben'
körvonalozott
tanítási
anyagot
az alábbi
fejezetek
szerint
részletezi:
A) év, 1. rész. Magyarország
fekvése, határai,
a határok
jelentősége.
A
Kárpátok
hegyvidéke,
az Alpok nyúlványai
és a belső hegycsoportok.
Alföldeink.
Vizcink.
Hazánk
éghajlata,
terményei,
lakói, művcltsége,
Budapest. Az Alföld, a Kis-Alföld és Dunántúl,
az Északnyugati,
Északkeleti, Délkeleti Felföldés
Horvát-Szlavon
országok vármegyéi.
Fiume.
II. rész. Europa országainak
áttekintése.
Európa határai, félszigetei, szigetei, felszíne, vizei, éghajlata,
terményei,
ipara, kereskedelme,
lakói és
műveltsége. Ill. rész. A földrészek áttekintése:
- B) év. 1.' rész. Hazánk
bányászata,
erdőgazdasága,
állattenyésztése,
mezőgazdasága,
ipara, kereskedelme, szárazföldi
közlekedő
útvonalai, viziutai.
Magyarország
helységei a mezőgazdasági,
ipari és kereskedelmi
jelentőség
szempontjéből.
fürdőtelepek.
Peremvárosok.
hídvárosok,
kapuvárosok.
bányatelepek,
központi városok. Budapest.
Fiume. ll. rész. Europa
országainak
rövid
áttekintése.
Magyarországgal
szomszédos
államok.
Balkáni
államok:
Déleurópai
államok.
Nyugateurópai
államok.
Észak- és Kelet-Európa,'
Európa országainak
gazdasági kapcsolata
hazánkkal.
kivitelünk, behozntalunk. Ill. rész. A földrészek
áttekintése.
IV. rész. A Föld .alakja
és
nagysága.
A földgömb.
Szárazföldek
és tengerek.
Emberfajok.
V rész.
A Föld forgása,
keringése.
A Nap. Hold. Naprendszer,
hullócsillagok,
üstökösök,
állócsillagok. Függelék: csendes foglalkozás
anyagáúl:
Európ';
államai. Világrészek
nagyság
szerinti sorrendben.
'
Szerző mindkét tankönyvének
a 'végén útmutatóul
a tanítási anyag
tanrnenetszerű
feldolgozását
is közli.'
: "
A felsorolt tanítási anyag elrendezése
és feldolgozása
mindenütt
a
földrajztanítás
legmodernebb
pedagógiai
elvei alapján
történik.
A tájegységekbe csoportosított
magyar föld részletes ismertetésénél
mindenütt
az éghajlatot
és
külön fejezet tárgyalja
a felszínt és vizeket, továbbá
terményeket.
Bár a tanterv a lY. osztályban
ezt nem kivánja, a tarikönyvírő
röviden megismerteti
ElZ egyes vidékek
vármegyéit
is, Csonka
hazánk
és Nagymagyarország
összehasonlítását
sohasem mulasztja
el,
Külön dícséretet
érdemel az egységeknek 'szinte matematikai
pontossággal való felosztása is. Egy-egy félóra alatt 10-12 új fogalomnál sohasem
kapnak többet a gyermekek. Nagy gondot fordít a szerző az adatok logikai kapcsolására,
a koncentrációra,
továbbá
a föld és ember közötti
viszony kidomborítására
is. A szöveg stílusa világos. A mondatok .rövidek és egyszerűek.
T ájfestései színesekvszemléletesek.
,
A közölt térképvázlatok
igen komplikáltak.
Nem elemi iskolai tankönyvbe valók, AzTl yen módon rövidített nomenklatúra
egyellesen zavarólag hat a gyermekekre,
De nagyobb gondot fordíthatott
volna a térképek szerkesztője
ana
is, hogy a névtar
adatai pontosan
találjanak
Ferenczi Istvánnak
nagy gonddal
összegyűjtött
és megrostált
földrajzi
adataival.
Hogy csak egy példát említsek, az L könyv 30. és 31-ik oldalán hiába keressük, a térképeken
Tihan yt, pedig a szövegben szerepeL
De ilyen eset sok van, És viszont vannak olyan adatok a térképen, amelyek a szövegben nem szerepelnek,
tehát feleslegesek.
Látszik,
hogy a
közölt térképek
nem ehhez a könyvhöz
készültek. Elemi iskolába csak
pontosan
kiírt nevekkel ellátott Iegegyszerűbb
térképvázlat
való, A ll.
Mag yar

hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n ít ó k é p z ő zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IZ

178

Ir o dalom

ábrázoló kép téves. A képek
könyv 147. oldalán a Hold fényváltozásait
legnagyobb része egyébként is elavult, semmitmondó.
Igen sok kép nincsen semmi összefüggésben
a szöveggel. Altalában
az illusztrációk
nem
válnak díszére a kiadócégnek.
A II. kiadáshoz szigorú képrevíziót
ajánlunk.
Elismerésreméltó
a könyv technikai kiállítása
is. Fűzése évekig eltart. A tankönyvek
alapelveinek
behatöbb
megismerése
céljából többé
nem lesz érdektelen, ha ismertetésem
befejezéséül
szerzőnek a könyvei-'
hez írt médszeres
utasításaiból
az alábbi részletet szószerínt
idéz em :
"Egy-egy félóra anyaga csak akkor dolgozható fel eredményesen,
ha a
következő eljárásmódot
állandóan
SZOO1 előtt tartjuk.
Tudatossá jesszük
a gyermek előtt, hogyha valamely földrajzi egységet tárgyalni .akarunk,
akkor annak földrajzi
helyzetét
(fekvése, határai), '2. függőleges és'yíz-:
színtes tagosultságát
(felszíne, vizei), 3.~ghajlatát'
(időjárás), '4.terményeit (növény-,
állat- és ásványvilága),
5. lakóit (foglalkozás, rnűveltség,
államforma),
6. városait ismertetjük.
Ez a mód természetes
és logikus.
Magától értetődik
azonban, hogy a mellőzhetetlen
magyarázatok
alkalmával ezeket az egyes tényezőket
lehetőleg oksági kapcsolatban
tárjuk
a tanuló elé. A gyermek, amint tudjuk, szereti a sok miért-et.
A tanuló,
és vizek; fekvés, domborzat
és
ha az összefüggéseket
(pl. domborzat
éghajlat:
éghajlat,
talaj és gazdasági állapot;
a népsűrűség
és telepek stb. között)
megértette
és megtanulta.
úgy birtokába
jut
egy
olyan
vezérfonalnak,
amely megkönnyíti
leckéjének
megtanulását
és
felmondását
is. A hegyeket, folyókat, városokat
lerajzoljuk
együttesen,
esetleg agyagból is elkészíttetjük.
Csendes foglalkozás
vagy házifeladat
anyagául
nemcsak lerajzoltatjuk
újra a megismert egységet. hanem a
hegyek, folyók, városok nevét Ieíratjuk,
továbbá kiszámíttatjuk,
hogy
hányszor nagyobb vagy ,kisebb a tanult ország a rni hazánknál.
E célból
a könyvhöz
csatolva. Végül sohase feledkezzünk
meg
van a függelék
rámutatni
arra, hogy hazánk
minő kapcsolatban
van a tanult
egységmint gyakorlatilag
is kipróbált
kíváló
tangel." - A két kis munkát,
Ba ra bá s Tibor
könyvet, melegen ajánljuk
kartársainknak
figyelmébe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
Néhány
észrevétel
könyvem
ismertetéséről,
Folyóiratunk
lapjniu
megjelenő
bírálatok,
könyvismertetések
rendszerint
minden
ellenészrevétel nélkül merülnek a multba. Mácsay Károly igen tisztelt kartársam
neveléstörténeti
segédkönyvernról
írt ismertetés ének is ez lett volna a
sorsa, ha mélyen tisztelt kartársaim
közül csak azok olvastak volna el,
akiknek volt szerenesém könyvemet
eljuttatni.
Könyvemet
azonban kevesen ismerik, míg la róla szóló ismertetést sokan. Minden lelkiismeretes
megfontolásból
fakadó egyéni véleménynek
igaz tisztelője vagyok. Minjoga van véleményéhez
ragaszkodni,
de mások számára véledenkinek
ményt formálni
ellenmondás
meghallgatása
nélkül csak a csalatkozhatatlanok joga lehet. Hiszem, hogy itt nem ez az eset, tellát "hallgaUass6k
meg a másik fél is!"
Az ismertetés szerint "egy a la pvető - bá r jóhiszemű - tévedésbe"
estem könyvem beosztásában,
u. i. "a tanterv felsorolását
szorál-száre"
értelmeztern. attól "semmiben se" tértern el. A legnagyobb
igyekezettel
sem tudtarn megérteni, hogy mi jogon tartja az ismertetés könyvem beosztásában
követett elvszerű sa
ta nterv iílta l kioéni eljárásomat
alapvető tévedésnek. Abban teljesen egyetértek az ismertetővel, hogy "a tanterv ... a sorrendet nem szabja meg betűről-betűre,
a tankönyvíró
kezét
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ennyire nem köti meg". de azt ismét nem tudom magamnak
megmagyarázni, miért állítja könyvernrő!
azt, hogy a tanterv felsorolását
"sz6rólszóra" értelmeztern s attól "semmiben se" tértern el. Hiszen ha arra kérném az ismertetőt, hogy mutassa meg a tantervben
pl. könyvem első 60
lapjáról
vett következő
címeket:
"A neveléstörténelem
fogalma
és részei, A neveléstörténet
korszakai, Az ókori népek és a nevelés, A görög
nevelés tipusai, A római nép általános jellemzése, A görög és római nevelés viszonya, A pogány
és keresztény
életfelfogás,
Az új életfelfogás
s AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
új nevelés",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bizonyos, hogy kérésemet teljesiteni nem tudná . Sőt
tovább megyek! Azt is kénytelen
volna megállapítani,
hogy'"A
közéj.kori nevelés eszményei"
c. paragrafust
a Lunierolől
eltérően - két
paragrafus
megelőzi. A tankönyvírónak
tehát legfeljebb csak a tantervben felsorolt anyag között lévő 'klisetbtb hézagokat
szabad kitöltenie,
de
eguébkéni
a ta nterv a nya gá t szóról-szóra kell értelmeznie s minden részletéi az uta sítá s szellemének megielelően kell feldolgoznia . Még a tantervi anyag kezlésének sorrendje
is kötelező, ha a tankönyvíró
logikusaoban elrendezni nem tudná.
Az ismertetés
szerint: ",a tényleges iskolai nevelés fejlődésére
ali~
ötven lapnyi tárgyalás
marad. Ez összefoglalásul
elegendő lenne, ha az
egyes korszakokban
tárgyalná
az akkori tényleges nevelést, ennek intézményeit ésa javításnkat
célzó törekvéseket."
Itt csak azt jegyzem meg,
tárg yává tehető,
hogy az intézmények
hogy az valóban megfontolás
nevelés kia la kulá sá t
még részletesebben
történeté! s benne a ténijlege«
kellene-e tárgyalni.
Ezzel szemben azonban állítom, hogy csake
növendék vallaná kárát annak, ha a nevelés g yako rlatának
történeti kialakulását az elméletek történetében
is tárg-yalnők kerszakek
szerint s ugya na bból még külön összefogla lá st is rendeznénk
az' ismertető
kívánságu
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minteg y ötven Iapn yi terjedelemben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
Az új la ritei'i3riéR a régivel;,

szerint

'

"

va la mint könyvemnek
a régi ta nkönyvekkel
szemben egyik érdemet le.;'
gyen sza ba d épen a bba n lá tnom, hogy a nevelés elméletének és gya korla tá na k tá rgya lá sá t
egymá sra
vona tkozta tva
ugya n, de mégis kiilon-s ,
vá la sztva tá rgya lja s még hozzá ez utóbbit is úgy, miként az ismertető]
kívánja:
"egyes korszakokban."
Pl. a középiskolai
nevelés
tényleges!
rendjét
és intézményeit
az ókor, kozépkor,
reformációés
ellenreforma-j
ció, a XVIII. század s a KIK. század
c. szakaszokban,
utalással
arrr, i
hogy a jelenlegi állapot ismertetése - miként az utasítás írja - a szer=s
vezettani tankönyv
feladata.
. ,
A Platonés Aristotelesról
írt fejezetekhez
fűzött
megjegyzések;
szerint
"inkább az érdeklődés felkeUését és tooúbboloa sá er
a va ló inspl»,
rélá s! kell célul kitűznünk,
mint a kinonuioe ismertetés ertékének:
ha mi,,;~
illuziójá ba n ringutni ma gunka t." Ez a generális megjegyzés bárki áltaÍj
írt, neveléstörténetben
helyet foglaló bármely
nagy elnie lsmertetésérő13
elmondható.
Az ismertető más helyen azt kifogásolja,
hogy e fejezeteket"
részletesen
tárgyaltam,
itt azonban
csak kivonatos
ismertetésnek
tarij,l,
azokat s ami még ennél is szembeotlőbb,
mintha két~égl;>eVOI~ná, hog)':;
eme részletek
alkalmasak
arra, hogy. ezek fonalán haladva
a tanár a'
növendékek
érdeklődését
Ielkeltsc s őket a továbbolvasásra
inspirálja.
'
Rousseau fejtegetésével
kapcsolathan
azt is megjegyzi, hogy "a ta is" r elsorakoztuttam
nulóifjúsá g
elé nem va ló törvénytelen
szerelmeii
"Ez iskolai könyvbe
(tanítónőképzőibe)
igazán nem alkalmas
rész." Ide,
iktatom az ismertető által mkriminálható
helyeket. "E nagy műveltségű,
vágyakkal
telt asszony (Warens) döntő hatást gyakorolt
Rousseau
fej ..
Iödésére , .. Helyzetet
még nyomorultségosabbá
tette
egy műveletlen
cselódleánnyal
kötött vadházasságával.
Ebből a szereucsétlen
együttélés-

ből származott
öt gyermekét
a lelencházba
adta, noha a neve1és megjavítása érdekébenkésőbh
örökéletű művet írt."
Aki csak a bírálatot
olvassa, bizonyos, hogy meg ütközik azon, Im
iskolai könyv Rousseau szerelmeit Ielsorukoz tatja és fejtegeti. Mindenki
és ta nkönyr> előtt ismert tény, hogy csaknem HZ összes eddig megjelent
bíra la ton á tesett könyvekben
megtaláljuk
ezeket a sa jná la tos életrajZYXWVU
Ú
adatokat.
Éli nem hiszem, hogy ezekből a sorokból s e sorok között: 'jóérzésű növendék olyasmit olvashatna
ki, a mi erkölcsi szempontból
egyá lta lá n kifogá solha ,tó lenne, Sőt ellenkezőleg! Azt érzem, hogy az utóbbi
sorok az olvasó lelkében
(gondolom:
ismertetömében
is) erkölcsi megütközést, döbbenetet vá lta na k ki. Hiszem, hogy e sorokba n nem Roussea n
"szerelmeit" ismerieitem, miként az ismertető írja, de még csak fel sem
azokat. Rousseau részletes
életrajzaból
u. i. jól tudjuk,
sora kozta tta m
hogy kettőnél jóval többen szították
fel Rousseau
érzékiséget.
Ezt :i
szoinorú és jellemző életrajzi
adatot,
amely oly frappánsan
rá vilá gít
Nincs okunk
Roussea u emberi gya rlósá g á ra , kár volna elhallgatnunk.
a rra , hogy Roussea ut szépítge~sük. Egyébként
szíves figyelmébe
ajánlom még könyvem igen tisztelt ismertetőjének,
nézze meg az egyhá z-

megyei
azokban

nyeket

főha tósá gok
is talál

feltá ró

á Zta .! jóvá ha .gyott

világtörténelmi

egyhá ztörténeti
ta nkönyveinkef.
ha sonló módon ha sonló te-

alakokról

iga Zsá goka t.

Az ismertetés

szerint:

"A keresztény

középkor

tárgyalása

kapcsátr
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a kereszténység
nagy tőrítő és népnevelő tevékenységének
fejtegetése, pedig épen la földművelés
és iparelemeinek
megtanítása
syxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
<1
szelídebb erkölcsökre való szoktatás azok a területek, amelyek a jövendő
népnevelőt ,hivatá'5szerűen kell hogy érdekeljék." Erre csak az a válaszom, hogy bizonu mindez nem hiá nyzik
könyvemből,
ha nem csa k a
ma ga helyére va n téve. Mindez Ll. i. nem foglalhat
helyet tenier oiivk
szelleme ezerini a nevelés elméletének, hanem kizárólag
csak a nevelés
gya korla tá na k,
vagyis a tényleges nevelésnek a történetében. Mivel ezt a
gyakorlati
feladatot főként
a szerzetes rendek oldották
meg, azért
n
bencés rend megszervezésével
kapcsolatban
tárgyalt am. (L. könyvem
210. és 211. Iapját l}.

hiá nyzik

A Szent Istvánnak
tulajdonított
s a Corpus
J uris Hungarici-ben
felvett "institutiones
rnorum't-nak
pedagógiai
szempontból
való fejtegetése ma még nem tankönyv írói feladat,
hanem igen hálás akadémiai
értekezés tárgya lehetne. Szerény tudomásom szerint ez még nincs feldolgozva. Meggyőződésem,
hogy ta nkönyvbe
csa k: olya n téma és véle-

mény kerülhet, a mi má r, mindeii ízében sokszorosa n kikristá lyosodott,
va gyis a mit a tudomá nyos
kuieies má r á lta .lá nosa n elfoga dott.

Nem tudom elképzelni, hogy könyvem igen tisztelt ismertetője
miután
elolva sta könyvem
200. és 201., továbbá a 210. lapj ait (rnert
bizonyos, hogy ezeket is elolvasta) - miért írta a következőket:
"A pomagyarok
családi
életének
tisztaságáról,
a csa lá di nevelésről,
gány
Géza fejedelem, de különösen Szent Istvá n nemzetpeda gógia i
jelentősésa többi szerzetesgéről szólni kellene (így 1) . " A szent Benedek-rend
rendek tanító
és népnevelő
munkájáról
meg kellene emlékezni (így ').
Békefi Remig értékes forrásfeltárása
alapján
iskoláinkuak
is tudomá st
történt." Bármennyire
is
kellene szerezniök arról, ami itt a földünkön
szerétném
könyvem idevágó sorait idézni, amelyek napnál fényesebben
bizonyítanák,
hogy mindezekről szoltem és megemlékeztem,
terjedelmesg ű ]: misit
nem tehetem.
sé ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
elismerern.
Még volna egy-két
megjegyzésem.
Viszont készséggel
hogy az ísrnertetésben
van nehány megsz ívlelésre méltó és figyelemb';
veendő értékes észrevétel is. A helyszűke miatt többet nem írhatok.
Befejezesként
csak ennyit: mivel a betuk nem tünnek el a papirról,
az ismertető, csak olyasmit állítson, ami a nyomtatott
szövegnek szószerini is, meg szelleme ezerini is megfelel s így nem esik majd abba a
hibába, hogy a meglévőt nem létezőnek, a . va lót meg torzítottna k
m utatja he.
Dr. Tóth Anta l.hgfedcbaZYXWVU
Gáspár r Az elemi népokta tá siigy
euionomiéje
Tanügyközigazgatásjogi
tanulmány.
Magyar Jövő
'Nyomdaüzem
és Lapkiadóvállalat
r. t. Miskolc, 1928. 109 1.
A magyar
népoktatás
mai szervezete a kiegyezést
követő alkotmányos ikorszaloban alakult ki. Hosszú évtizedek teltek el azóta, s elég'
sok tapasztalatot
szerezhettünk
arra, hogy népoktatásunkban
hol vannak változtatásra
szoruló állapotok, s milyen lenne az ideálisan elgondolt mag yar nép oktatás
szervezete.
A maiból különösen
hiányzik
az
egységes koncepció, 'a történelmileg kifejlődött
egyöntetűség.
Erről azonban, ha itt-ott szóba is kerül, alig írunk, az általános megoldáshoz pedg
D r.

Valentényi

törvényhozá sunkba n.
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nem hozzuk közelebb, De nemcsak a népokta-tásügy
általános
szervezetének gondolata .kialakulatlan,
még igazában
meg sem vitatott tétel, de
a meglevő állapotokból
következő
kérdések közül is sok a megoldatlan.
Ilyen kérdés a népoktatásügy
autonómiájának
a kérdése:
az iskolaállítási jog, az iskolafenntartók
jogai, kötelességei,
ezeknek a jogoknak
és a felügyeletnek
mikénti gyakorlása.
Mikor az 1868. évi XXXVIII. t.-c.-et nagyszerű
alkotója elkészftctte,
sok ellentétes befolyás dacára úgy alkotta meg, hogya
nép oktatást nem
tette egyedül az állam jogává és kötelességévé.
Elismerte
a felekezetek
meglevő jogát, tiszteletben
tartotta
és meghag-yta ezt. Ehhez csatolta a 10.
s-ban felsorolt iskolafenntartásra
jogosultakat
és a 25. s-ban eldöntötte a
népiskolák
állításának
kötelezettségét.
Szabályozta
az ebből a kötelezettségból folyó jogokat is. Ez tulajdonképen
nálunk a népoktatási
autonómia forrása. Hogy azonban ez az autonómia
az iskola belső szervezetében, a tanítás
tervében, nyelvéhen,az
iskolafelügyelő
hatóságokban
milyen mértékben
érvényesülhet,
ez az évtizedek alatt, a törvény rendelkezéseinek
megfelelően,
új törvényekkel,
rendeletekkel
magyaráztatott.
Arról, sajnos, ma már anachronizmus
vitatkozni,
hogy maga az autouómia, illetőleg annak mértéke nemzetiségi szempontból
helyes volt-e avagy
sem. Egy azonban bizonyos, hogyanépoktatási
autonómia
még az utólag hozott törvényekkel
és rendeletekkel
sem volt teljesen tisztázva
es
még ma is - bár lényegesen
könnyebb
és egyöntetűbb
helyzetben
sok kérdése van a népiskolai
autonómiának,
mel y a modern iskolaügyi
felfogás szerint egységes rendezésre
szorul. A népoktatási
intézmények
körül állandóan
marülnek
fel olyan szervezeti,
tanulmányi,
felügyeleti
kérdések, melyeket
az államhatalom
hatalmi,
politikai
vagy más szempontok szerint bírál el, de amelyeknek
törvényes és egyetemes rendezése
kívánatos
lenne. Dr. Valentényi
Gáspár könyve azt tűzte ki célul, hogy
megindítsa
az autonóm
nép oktatásügy
lényege és keresztülvitele
felett
az elmélkedést
és nagy szorgalommal
összehordta
mindazt
az anyag-rt,
melyet
a magyar
irodalomban
feltalálhatott.
sőt idézi az autonómia
gondolatának
kivúlobb kulföldi
képviselőit
is.
Nagy szorgulommal
és szerétettel
készült
forrástanu hnárry Valcutényi dr. könyve, melyben az autonómia
körül Ielmerülhetö
összes kérdésekre választ kapnak
azok, akik ezekkel a kérdésekkel
foglalkoznak.
Különösen azok számára jelent nyereséget,
akik a népoktatási
állapotok
javításán,
tokéletesítésén
elmélkedve,
mások ilyen irányú gondolatait
is:
meg akarjá'k ismerni. Vizsgútat alá veszi a magyal' népoktatás
kialakulásának történetet,
az egyes iskolafenntartók
történelmi
és jogi helyzetét,
kúlturpolitikusainknak
.a népoktatásra
vonatkozó
vezérgondolatait.
Részletesen ismerteti az iskolafenntartói
problémát,
a községek, az állam,
ésa
felekezetek: Ezerepét és .a modern
népoktatás
egyik mindinkáhh
erősödő tényezőjét,
a magániskolát.
Megvizsgálja
a gondnokságok,
iskolaszékek törvényen
és rendeleteken
-a.Japuló jogait és t endőit, az állami
felügyelet
problémáit,
a vármegyei
közigazgatási
bizottságok
és külöu
a székes fővárosi
állandó
közoktatásüg yi bizottság
hatáskörét.
Megállapítja, mi ezeknek a szervezetében
a jó, akorszerű
és mi a már elavult,
megváltoztatandó,
egyúttal
irányt is mutat a megújításukra.
Figyelme
kiterjed mindenre. A tanítóválasztásra,
a tanító iskolai és iskolán kívüli

183

Irodalom

munkájára,
testületi és egyesületi életére, mindarra,
ami az autonómían
alapul, vagy amiben az autonómia
meg nvilvánulhat.
Egyes fejezetei,
mint például a népoktatási autonómia jogi védelme, az egyetemes iskolarendszer, az egységes köznevelési törvény tervezete, megérdemlik, hogy
a legszélesebb körben ismertekké
váljanak.
A tanítóképző-intézetekról
nem emlékszik meg külön, pedig itt is sok probléma 'van, amelyek részint
a népoktatási
autonómia,
részint
egy
általános
közoktatási
törvény
kapcsán kell, hogy megoldassanak.
.Minden könyvön át szokott húzódni egy vezérlő gondolat, mely egyúttal a szerző célját is mutatja,
melyet könyvének
megfrásánál
maga
elé tűzött. Ez a gondolat ebben a könyvben az, hogya
nép oktatási autonómia fejlesztése, az állann által előírt egységes elvek alapján, a nemzetnevelés szempontjából
kívánatos. Mert ez is hozzájáruina
annak az ideális nemzeti célnak az eléréséhez, hogy a nemzet részeit önállósághoz
szoktassuk, hogy ne várjon mindenki egy központi szervtől döntést, irányítást, felügyeletet, hanem olyan ügyekben, melyekben községek, felekezetek, társulatok
autonóm
hatáskörben
intézkedhetnek,
erre a joguk
meg is legyen. És ezeknek az autonóm testületeknek
az összessége adja
az államot, ne pedig megfordítva,
a központi
szerv legyen az állam,
melynek az emlí tett részek önállóság nélküli végrehajtó
szervei, anélkül, hogy a végrehajtás
mikéntjét
saját meggyőződésük
alapján intézhetnék, Ennek a célgondolatnak
érdekében
a szerző a forrásmunkák,
idézetek, gondolatok
akkora tömegét vonultatja
fel könyvében,
mely
legteljesebb
elismerést
érdemel és amelynek
mindenki
nagy hasznát
veheti, aki a sok kérdés közül egyik-másikkal
behatóan foglalkozni akar.zyxwvutsrqponm
Kiss

J ózsef.

Dr. Kogutovícz Károly Iskolai AtlaszahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
I I . a középiskolák
felső osztál yai, tanítóképzők
és kereskedelmi
iskolák számára.
Szerkesztették :
Gergely
Endre, dr: Hirser Aurél és dr. Kogutooicz
Károly. Kiadja a m.
kir. állami térképészet,
Budapest. 1. kiadás. 1929. 64 lap. Ára 6 pengő
80 fil1ér.
Olyan iskolai földrajzi atlaszt készíteni, arnelyik valamennyi iskolafaj .követelmérryeinck
megfelelne,
nagyon nehéz, mondhatnám
lehetetlen. A szempontok. amelyele szeriut a földrajztanítás
a különböző
iskolatípusokban
történik,
egymástól
annyira
elütő ek, hogy egyugyanazon
térképen valamennyi
kivánságriak
megfelelni nem lehet. A legideálisabb
is
.állapot az volna, ha valamennyi
iskolafaj. sőt maguk a tankönyvirók
külön fali térképek és iskolai atlaszt készíttetnének
a földrajz-körryvük mellé. Ebben az esetben nem fordulna elő az a gyakori eset, hogya
megtanult
adatokat
tanulők hiába keresik a térképen a tankönyvtikból
és viszont nem zavarnák
a térkép kőnnyű
áttekintését
olyan berajzolt
földrajzi
fogalmak,
amelyek
az ő tanulmányaik
szempontjából
nem
fontosak. (Sajnos, ezek a hibák nemcsak a térképeken, de a legtöbb földrajz-tankönyvnek
a szöveg közé nyomott
térképvázlatán
is megvannak
még mindig.)
Kog utovicz Károly dr. és munkatársai
hatalmas
lépést tetteke
felé az ideális állapot felé; amikor a középiskolák
felső osztályai, a
t adtak
tanítóképzők
és kereskedelmi iskolák részére külön iskolai atlaszyxwvutsrqponmlk
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ki. Természetesen
mi még jobban örültünk
volna, ha a tanítóképzők,
a
1eendő tanítók szempontjait
még inkább figyelembe vevő, teljesen külön
térképet kaptak volna, de ismerve .a gátló körülményeket,
addig is, amig
ez a terv megvalósul. örömmel üdvözöljük
ezt a bár közös, de egyébként
'teljesen a legmodernebb
földrajzfelfogás
szempontjai
szerint összeállított iskolai atlaszt is.
Szerzők 64 lapon gyüjtötték
össze azt a térképanyagot,
amelyet nevezett 3 iskolafaj
földrajztanítása
szempontjából
a legfontosabbnak
tartottak.
Mindjárt
az első oldal
a Föld keleti és nyugati,
továbbá
a
szárazföldi
és óceáni féltekéit
mutatja
be. A következő
lapon az alap'fogalmak vannak és ugyancsak
ezen az oldalon van egészen kis méretben
hazánk
szerkezetiés
csapadéktérképe
is. Magyarország
szerkezeti
felépülésének a mai modern földrajztanításban,
különösen a felszíni formák
megértésénél
annyira
fontos szerepe van, hogy a magyar
föld geológiai
térképét
jóval részletesebben
és nagyobb
formában
kellett
volna az
atlaszba
beilleszteni.
A 3-ik oldal Magyarország
néprajzi
és népsűrűségi térképét
foglalja
magában
igen szép kidolgozásban.
Ugyancsak
plasztikus
kidolgozású,
élénk színezé sű és könnyen
áttekinthető
.a 4-5.
oldalt betölt Magyarország
hegy- és vízrajzi és a 6-7. lapon levő Magyarország politikai
térképe is.
A E-ik laptól a 13-ik lapig, oldalankint
4, vag yis összesen 24 térkép
hazánk búza-, rozs-, árpa-, zab-, kukorica-,
burgonya-,
dohány-,
cukorrépa-, kender-, len- és bortermését,
az évi rizstermését,
a gyógyfürdők
és
ásványvizek
eloszlását, ló, szarvasmarva,
juh és sertéstenyésztésünket,
a
ső, földgáz. kőolaj előfordulását,
vas, szén, arany, ezüst, réz, alumínium,
továbbá
a vas, gép, agyag, üveg, cement, bör, fa, papiros. textil. cukor
és malom-ipar
elterjedését
mutatja
be. Ezeknek a 'kis szemléletes térképeknek az atlaszba való beiktatása
igen üdvös újítás, Kár, hogy például
az elemi iskolák, az írni-olvasnitudők,
az analfabéták
s más hasonló, a
tanítójelölteket
különösen érdeklő adatokat
feltüntető
rajzokat
nem vették be a szerzők az at1aszba.
A következő két oldalt Budapest térképe tölti ki. A térkép, habár
elég nagyméretű,
(1: 40.000), nomenklatúrája
mégis meglehetős ell kevés
külön kisebb térkép
foglalkoadatot tartalmaz.
Budapest dcörrryékével
zik. Magyarország
tájegységeiről
külön térképek nincsenek.
A földrészek közül Európa 13 és fél, Ázsia 4, Afrika 2, Amerika 5 és
Ausztrália
1 lapot Joglalnak el az atlaszban.
A 42. és ·43. Iapon 6 térkép
az öt világrész
éghajlati
viszonyait,
csapadékeloszlását,
a népfajtak
és
vallások földrajzi elterjedését,
a növénységi tájakat
és népsűrűséget
tünteti fel. Külön két oldalas térkép foglalkozik
a .gyarmatokkal,
a tengeri
forgalommal
és a különböző nemzetek színcivel és ugyancsak
külön lap
tárj a elénk a légi forgalom térképét
is. A 47. oldaltól a 64-ikig', lap onként 3, azaz összesen 54 világgazdasági
térkép következik
az alábbi. tartalommal:
A világkereskedelem
főbb cikkei. Közlekedő
módok. Izokrón
térkép. Főbb pénzpiacok
és börzék. Zónaidőszámítás.
Erdők. Búza. Rozs.
Árpa. Zab. Burgonya. Kukorica. Rizs. Köles, szágó. Maniok, batate, yamsgyökér. Kender és juta. Len. Gyapot.
Dohány.
Olaj. Cukor. Kaucsuk,
gummi, mézga. Ipari fák. Festék- és gyógynövények.
Kakaó és tea. Kávé.
Szubtrópusi
gyümölcsterrneléa.
Fűszerek,
komló. Bor, banán
és datolya.
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Mérsékeltövi
gyümölcstermelés.
Halászat, vadászat.
Ló, szamár,
öszvér,
.kecske, Sertés. Szarvasmarha.
Juh. Gyapjú és egyéb állati szőrök. Selyem. Vízierő. Kőszén. Kőolaj, Vas. Réz. Cink,
ón, alumínium,
ólom,
gyémánt.
Arany. Ezüst. Vasipar. Textilipar.
Bőripar, Agyagés üvegipar. Fa- és papirosipar.
Vegyészeti ipar. Mezőgazdasági
ipar. Ezek a nagyon szépen,
zemléletesen,
világosan
készített világgazdasági
térképek
a modern földrajztanítás
szempontjaból
megbecsülhetetlenek.
Még van
két térkép az atlasz fedelének belső oldalain is. Ezek az Atlanti és ILldiai, továibbáa
Csendes-óceán
hajóútjait
szemléltetik.
Dr. Kogutovicz Károly Iskolai Atlasza egyébként mind kartográfiai,
mind pedig technikai szempontból
olyan kitünően siker ült, hogy a kiilföldi irodalomban
sincs szebb ennél. 5-6-féle
színnel jelölt, teljesenyxwvutsrqponmlkjihgf
újszerű térszínábrázolása
a térképet
plasztikussá
teszi. Az élénk, ízléses
színek kellemesen hatnak. A betűk szépek, könnyen olvashatók.
Nomenklatúrája
nem zsúfolt. A nyomás szép, tiszta. Térkihasználása
mintaszerű.
Apapiros
jó. Bevezetését melegen ajánihatom
kartársaim
szíves figyel-

Ba ra bá s Tibor.
mébe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VidahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I m r e : Ma dá ch Imre életének vá zla ta . nj életrajzi
adatok alapján. Budapest, Lampel R., 32 lap, ára 1 P.
Nagy szorgalommal
tanulmányozta
át a szerző il Madách Imrére
'Vonatkozó kiadatlan
auyagot
,a Nemzeti Múzeum, Széchenyi-könyvtár,
a M. Tud. Akadémia
és a Kisfaludy
Társaság
Madéch-hagvatékéban.
Még a Ievéltárak
(Országos,
Nógrádvármegyei)
anyagát is átkutatta,
a
irományait
cs az Országg yulés naplóit
sem hagyta
Madách-kastélyok
figyelmen kívül,
Mindebből
a bőséges anyagból
részletes és időrendben
összefűzött
sorozatát
adja a költő-filozófus
testi, érzelmis
költői Iejlődésmozzanntainak. S ebben az életvonalbau
két vezetőmotivum
fonódik egymásba:
a törékeny testnek vívódása az élettel s a tiszta szerelern küzdelme az
érzékiséggel, Ez ,a szubjektiv
forrás, amelyből Az ember tra gédiá já na k
nőalakjai
születnek. Madách érzékiségének
kiszínczése
új mozzanatként
hat. Át kellett élnie a szenvedések
és érzéki tobzódás szélsőségeit, hogy
felszínre hozhassa
az ember egyéni tragédiáj ának mélységes
forrásait.
Foglalkozik
a szerző Madáchnak
a szabadkőművességhez
való viszonyával is s megállapítja,
hogy róla, mint a "szabad
eszmék harcosá't-ról
páholyt neveztek ugyan el, de maga nem tartozott a tagok közé.

Dr. Novy

F.

H IR E K .
Hátralékos
tagtársainknak
a napokban
csekklapot
küldöttünk
feltüntetve
rajta a hátralékos
tagsági díj összegét. Kérjük, ne nehezteljenek e figyelmeztetésért.
Tekintsék
ezt olyan megnyilvánulásnak,
me ly
egyesületünk
élniakarását
bizonyítja.
Kérjük továbbá, hogy feltüntetett
hátralékaikat
sürgősen rendezni szíveskedjenek.
Egyesületünk
csak úgy
tud 'kötelezettségeinek
eleget tenni, a tanítóképzöi
tanárság
érdekeiért
küzdeni, más közösségekkel az érintkezést
fenntartani,
folyóiratát
finanszírozni és továbbfejleszteni,
- ha tagjai fizetési kötelezet-séaeiket
pon-
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tosan teljesítik.
A közelmulthoz
képest e tekintetben,
sajnos, visszaesés
mutatkozik.
Egy évvel ezelőtt három évi tagdíjjal
hátralékosok
száma
11, kétévi hátralékosok
száma 42 és egyévi hátralékosok
száma 80 volt,
ezzel szemben a három évi tagdíjjal
tartozók száma jelenleg 30, a kétévi
hátralékosoké
77 és az egyévi hátralékosoké
160. Kétezer
pengőt meghalad az ilyen módon előállt tagdíjhátralék,
amelynek hiánya sok tekintetben megbénít ja egyesiiletünk
tevékenységet.

Helyesbítés
a jelölő-listán.
A nem állami
tanítóképzők
köréből
megválasztandó
két alelnöki tisztségre vonatkozólag
a szétküldött
jelölőlistán két alelnökjelölt
neve fel van cserélve. A jelölőbizottság
határozata
Bertel Alajos, Becker
szerint a helyes jelölési rend ez: Nem állami alelnök:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
Vencel dr. és Ma gdics Ignác dr. Nem állami
alelnök:
Ha ma r Gyula,
Szemere Samu dr. és Vá czy Ferenc. Felkérjük
a tisztelt tagtársakat,
szíveskedjenek
a szavazó
lapot ennek
megfelelően
kiigazítani
és ennek
figyelembevételével
a tájékoztatóban
megjelölt
módon szavazni.
Budapest, 1930. április 26. Sztenká Béla s. k. jelölőbizottsági
elnök. Vá ra di
József s. k. jelölőbizottsági
jegyző.
Beosztás
szolgálattételre.
A közokt.
miniszter
Kéz Andor
áll.
tanítóképző-intézeti
tanárt
további
szolgálattételre
az 1930/31. tanévtől
kezdve a bpesti VII. ker. áll. tanítónőképző-intézethez
osztotta be.
Oroszlá nyi Erzsébet
bpesti VII.
Átminősítés.
A közokt. míniszter
ker. áll. tanítónóképző-intézeti
óradó tanárt f. évi július hó í-től kezdődő hatállyal
polgári iskolai óradíjas helyettes tanári Iétszámba vette
át és további intézkedésig jelenlegi beosztásában
meghagyta.
Miniszteri
elísmerés.
A közokt. mi nisztcr dr. F ra nk Antalnak
és
Drozdy Gyulának, mint az 1929. év nyarán Budapesten, Szegeden, Pápán
és
yiregyházán
rendezett
tanítói
továbbképző
tanfolyamok,
valamint
Budapesten
tartott tanfelügyelői
értekezaz 1929. év november havában
let előadóinak
ilyen minőségben
kifejtett
munkásságuk 'rt elismerését
fejezte ki.
Nyilvánossági
jog. A közokt. miniszter
a Szent Keresztről
nevezett
Irgalmas
Nővérek zsámbéki
róm. kath. tanítóuőképző-intézete
első oszjogot megadta.
(840tályának
az 1929/30. isk. évre a nyilvánessági
0-1/1930.)
újtankönyv.
Tanító- és tanítónőképző-intézetek
használatára
legújabhan
megjelent
dr. Horn ] ozsei: Közgazdaságtan.
Franklin- Társulat.
Bpest, 1930. Ára 2.40 P. (884-05-1'1'/1930. VII. e. sz.)
Az ének és rajz kötelező tantárgy
az óvónőképzők
IV. évfolyamán.
A kisdedóvónőképző-in
tézetek új tanterve
a IV. évfolyamon
csak
a
zenének a tanítását
rendeli el heti két órában. Hogy a jelöltek az I-IIL
osztály
ének- és rujzarryagát
tervszerűen
ismételhesséle
és az ezekben

mu tatkozó

eg+éni hiánvokur

pótolhassák,

a

közokt.

miníszter

elrcn-

delte, hogy az 1930-31. isk. évtől kezdve az állami óvónőképzőkben
:J.
lV. évfolyamon
az ének és rajz heti 2-2 órában kötel ző tárgyként
tanittessék.
Hasonló íniézkedésre
felkérettek
azon egyházi fóhatóságokyxwvuts
fv,
mel yeknek hatáskörébe
ovőnőképző-intézctek
vannak.
(850-05--6/1930.)
Érettségivel
felvett
tanulók
osztálya
a debreceni
ref. tanitónőképző ben. A közokt,
minisz ter megengedte,
hogya
debreceni
ref.
érettségi
bizotanítónőképző-intézetben
az 1930/31. isk. évben középisk.
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nyítvánnyal
felvett tanulók számára párhuzamos
V. osztály szerveztesil tanítás
azon módosított óraterv szerint fog történni,
sék. Ez osztálybanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
amelyet a közokt. miniszter il bpesti VII. ker. á1l. tanítónőkópző-intézetben hasonló céllal szervezett V. osztály számára kiad ott.
Európai
és amerikai
kultúrpolitika.
Ez ,a rendkívül
érdekes proelőadásának
bléma volt Kornis Gyula egyetemi tanár, kultuszállamtitkár
tárgya, amellyel a Magyar Paedagogiai
Társaség XXXVIII., az Akadémi»
üléstermében
április
26.-án tartott
nagygyűlését
megnyitotta.
Kornis
elnöki megnyitói
mindig
nagy
eseményei
neveléstud.
életünknek.
Az
Akadémia heti ülésterme ez alkalommal is kicsinynek bizonyult az érdeklődő közönség befogadására,
melynek
soraiban
láthattuk
közrnűvelődésünk legfőbb irányítóit,
a közokt. kormányzat
magas
funkcionáriusait,
egyetemi tanárokat
és a különböző iskolatípusok
oktatóinak
nagy sokaságát. Előadásának
kezdetén
a társaság
kiváló elnöke rámutatott
arra.
'hogy az amerikai iskolarendszer
szelleme elüt az európai iskolarendszer
szellemétől. Az anyagiasnak
hitt Amerikában
sokra értékelik a műveltséget s érte áldozatokra
is készek. A Mecenás-hangulat,
az áldozatkészség
Amerikában
sokkal nagyobb, mint bárhol. Magánosok és községek sokat
áldoznak iskolákra. Az iskolák a község polgárainak
pénzén épültek
a
községek kiadásainak
40-50%-ka
az iskoláknak
szól. Hihetetlen összegek
gyülnek így össze s állanak az iskolaépítés
és iskolafenntartás
szelgála· tára, aminek viszont az a következménye,
hogy az iskolák berendezése
bámulatos. Az iskolák könyvtárakkal,
varró- és írógéptermekkel.
pompás
tornacsarnokokkal,
hatalmas
ebédlőkkel,
műhelyekkel
vannak
ellátva.
Amerika nemcsak pénzét, de bámulatos
technikai
fejlettségét
is az iskolázás szolgálatába
állította. Az amerikai gyermek szeret is iskolába járni,
hiszen jobb dolga van az iskolában
mint otthon.
Az amerikai
iskola
uralkodó principiuma
a szabadság, Az európai államokban
a tanterveket
az állam szabja meg, még Angliában
is. Amerikában
nincs államilag
megszabott tanterv. A tanárok változtathatnak
az anyagon, a mindenkori
szükségletek
szerint alakíthatják
azt. Sőt maguk
a tanulók
szabadon
megválaszthatják,
hogy mit tanuljanak.
Nincs kötelező
módszer
sem.
Ebből a szempontból
az amerikai iskola a nyugtalanság
és a kísérletezés
képét mutatja.
Az iskolázás ingyenes, és pedig nemcsak
az elemifoku,
hanem a középfokú
is. Ebben különbözik
az amerikai kultúrpolitika
az
európaitól.
Mindenki számára magasabb
művelődési
lehetőséget biztosítani, mindenkinek
alkalmat
adni képességei kifejlesztésére,
ez az amerikai demokrácia
s egyúttal
művelődéspolitika
uralkodó
elve. Nagyobb
is Amerikában
a középiskolákba
járók aránya, mint bárhol másutt. Ar.
ifjúság közel 60%-a középfokú iskolát végez. A világháborút
követő években világszerte
megállepítható
a közép- és felső iskolákba
való tódulás
növekedése. A műveltség ilyen szétosztása nagyszerű eszmény, de vannak
veszedelmei.
Előidézi
a szellemi
pályák
túltelítettségét,
ami viszont
a szellemi munka devalválóclására
vezet. Európában
ez már be is következett.
agy szellemi proletáriátus
keletkezett.
Amerika még nem tart
itt, de be fog itt is következni, hogy az állásnélküli
diplomás
emberek
ezrei fogják ellep ni a felhőkarcolók
országát.
Kormányzói
és szívhöl fakadó

elrsmerés
ünnepélyes
átadása. Igen díszes külsőségek
meleg érzések között történt a bp esti JI. ker. áll. tanító-
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nőképző
disztermében
márc. 30.-án annak
az elismerő
okiratnak
és
P á lma i Lenke
éremnek átadása,
amellyel a kormányzó
úr őfőméltóságazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
tanítóképző-int.
c. főigazgatót
nyugalomba vonulása
alkalmából
a hazai
nőnevelés terén kifejtett
értékes tevékenysége
jutalmául
kitüntette.
Az
intézet díszterme teljesen meg telt előkelő közönséggel,
a hivatalos
körök
tisztelők, karés a különböző
nőegyesületek
kiküldötteivel,
a jóbarátok,
társak
és tanítványok
sokaságával.
Gryna eus Ida int. igazgató
házigazdai szíves köszontő szavai után a minisztérium
képviselőjének,Greszler
Ba lá zs Béla főigazgatói
teendőkkel
Jenő min. tanácsosnak
jelenlétében
át költő számyalású,
megindító részletekben
megbízott igazgató nyujtotta
gazdag beszéd kíséretében
·a legmagasabb
helyről származó
kitüntetést.
Utána
a Tanítóképző-int.
Tanárok
Orsz. Egyesülete
nevében
P érot)
Endre fényesen
megrajzolt
tört. visszapillantás
keretében
vázolta
az
ünnepelt
érdemeit. A Magyar Asszonyok
Nemzeti
Szöveisége
nevében
Torma y Cecil szellemes ·köszöntőben annak
a gondolatnak
adott kifcjezést, hogy az ünnepelt
hivatala
nyugalomba
vonulásával
véget
ért
ugyan, de megmaradt
hivatása.
Erre· az alikalomra írt és szépségekben
Tá bori Piroska,yxwvutsrqponmlk
úg ygazdag
költeményét
mondotta
el Zá vodszkyné
szintén meleg érzésektől áthatott
beszéddel köszöntötte
az ünnepeltet
;:.
szülők nevében Tutsek Anna, .a kiváló írónő. Igen megható volt, amikor Lá ntzky Olga a kolozsvári
polg. isk. tanárképző
egykori hallgatóinak nevében beszélt. üdvözölték
még az ünnepeltet
Sta rk Béláné áll.
tanítványok, Ka rdhordó László a sepsiszentianítónő
a sepsiszentgyörgyi
Bodor Ida az osztály társak nevében,
györgyi volt kartársak
és Kedérné
.akikkel az ünnepelt 40 évvel ezelőtt a g yőri tanítónőképzőben
a tanítóV á lcá r Ella
női pályára
készült. A beszédeik elhangzása
után Eircsékné
.tanárnő
felolvasta
.az ország minden
részéből
és Erdélyből
érkezett
üdvözlő leveleiket, melyek közüJ. nem egy könnyeket
csalt a hallgatóság
szemébe. Az emlékezetesen
szép ünnepség Pálmai Lenke beszé dével végs meghatottságga
I
ződött, aki minden üdvözlő beszédre külön válaszolt
fogadta
a szeretetnek,
tiszteletnek
és ·a kitüntetése
fele ti érzett őszinte
.örömnek mindenfelől
feléje sugárzó bőségét.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
Nagysikeru
emlékünnepséget
renQ u in t József-emlékünnepség.
évfordulójáu
dezett április 26-án, megboldogult
volt igazgatója
halálának
.a bpesti 1. ker. áll. tanítóképző
tanári testülete.
Az intézet dísztemuteljesen megtelt ez alkalommal
a különbözö
intézmények
kiküldötteivel,
egyesületek,
intézetek
képviselőivel,
a testvérintézetek
tanáraival,
aL.
elhunyt
tisztelőivel.
A Közoikt. Tanács
képviseletében
megjelent
dr.
Ma dzsa r Imre, a közokt. korrnány
VI. ügyosztályát
dr. Horn
[ózsef
ig-azgató, a fóigazgatóságot
Molná r Oszkár, a Tanítóképző-int.
Tanárok
Orsz. Eg yesületét
P á rvy Endre, a fővárosi
tanfelügyelőséget
P a dá nyi
Andor, az Iskolatársak
Egyesületét
Sztenká
Béla képviselték.
A fővárosi testvérintézetek
igazgatóin
kívül
több vidéki intézet igazgatója
IS
megjelent.
Az ifjúsági énekkar megnyitó
éneke után F ra nk Antal igazgaté-helyettes
méltatta
Quint József ped. jelentőségét.
Legnagyobb
érdemét ·a ped. gyakorlat
átformálásában,
ped. elveknek
és gondolatoknak a gyakorlatba
való átültetéséhen
látja. Az intézetben kifejtett
működésének ismertetése
után
lehullott
a lepel a megboldogult
jólsikerült
Tscheik Ernő Iestö
arcképéről.
melyet az intézet diszterme
számára
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muvesz, int. rajztanár
festett. Ezután még három előadás hangzott
el és,
tette a hallgatóság
számára
teljessé Quint személyiségének
és tevékeny ..
ségének képét.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Drozdy Gyula közvetlen hangú felolvasásában
Quin.ct
mint munkatársat
mutatta
be s érdekes bepillantást
nyujtott
munkaNémeth Sándor
a humanus
tárgyak
népiskolai
tanításában
módjáha.
meghonosított
újításait
ismertette.
Tárgyilagosan
tüntette
fel ·a tantervek
egymásutánjában
kétségtelenúl
meglevő történeti
folytonosságot
s .a hallgatóság
örömmel észlelte, hogy felolvasásában
nem volt nyoma
annak a sokszor bántó lekicsinylésnek,
ahogyan sokan az előző népiskobi
tantervről
beszélni szoktak. Végül ] a loveczky Péter végig érdeklődésscl
kísért felolvasásában
Quint természettudományi,
majd pedagógiai
fejlődésének tökéletes rajzát adta. A kegyeletes emlékünnepség
befejezéseül
által dimgált ifj. énekkar
Beethoven' Isten
a Csuká s Zoitán zenetanár
dicsőségé-t adta elő finom precizitással.
A csáktornyai
tanítóképző-intézet
ünnepélye.
A csáktornyai
áll.'
tanítóképző-intézet
1918, végén megszállásalá
esett. A megszálló szerb-'
horvát csapatok 1918. dec. 24-én az intézetet birtokukba
vették, azakkori
Zrinyi Károlyt
'internálták,
majd
kiutasitották,
miután
:1
igazgatót.
tanártestület
tagjai már előzőleg távozni kényszerültek.
Az igazgató
az;
intézet
vagyonából
míndössze
·a díszzászlót
tudta megmenteni,
melyet
eleinte új állomáshelyén,
Csurgón őrzött, majd nyugdíjaztatásakor
vég-o
leges lakóhelyére,
Kispestre
vitt magával.
A zászló minisztel'i
intézkcclésre a váci, majd később a kiskunféleg yházai tanítóképzőhöz
került,
ahol Ronui Sándor igazgató, a csáktornyai
tanítőképző-intézet
volt tanára
őrzi, A zászlót ez év január
4-én három intézeti növendék
Budapestre'
hozta, hogy fénypontja
legyen a csáktornyai
tanítóképző
felállftásánn k.
ötvenedik
évfordulója
alkalmából
rendezett
jubiláris
díszgyűlésnek,
A Muraközi Szevetség keretében
megtartott
évfordulón
az' ország IDiiJ.den··
részéből
nemcsak
pedagógusok,
hanem
más csáktornyai
és muraközi
polgárok
is számosan
jöttek.
Jelen volt a két utolsó intézeti igazgatónkívül a volt tanárok
közül Grész Ernő Cyőrből, Na gy Géza zeneakadé-.
miai tanár és Morsscher Hugó evangélikus
karnagy
s vagy hatvanan
a
volt növendékek
közül. A gyűlést megelőzőleg a Ferenciek
templomában
a csáktornyai
születésű
Zedrsoeiz
István
dr. püspök
misét
mondott,
majd prédákalt
és végül megáldotta
a megmentett
selyemzászlót,
melyc:
1896-ban néhai Bogisich Mihály püspök szentelt fel a budavári
Mátyás-templomban.
A mise után a TESz. székházában
folyt le a díszgyűlés.,
melynek elején a Hiszekegy
elmondása
után Zrinyi Károly ny.· igazgató.
köszöntötte
az intézet diszzászlajat,
mint az intézet szimbolumát.
Köszönetet mondott Róna i Sándor igazgatónak
a zászló őrzéséért s meghatószavakkal
lelkére kötötte
a zászlótartó
növendékeknek,
hogy viseljék
gondját
továbbra
is a volt tanítóképző-intézetnek
ezt a féltett kincsét
A félegyházi tanítóképző-intézet
részéről Czinege Imre ötödéves növendék
köszönte meg az üdvözlést
és tett fogadalmat,
hogya
zászlót kegyelettel
óvni és gondozni
fogják. A clíszközgyűlés
további
folyamán
Ma rgita y
József nyug. igazgató köszöntötte
a megjelent
volt növendékeket
s olvasott fel epizódokat
a tanítóképző
multjáról.
Az intézet
történetéről
Zrinyi Károly
tartott
felolvasást,
melynek
során megindító
szavakkal
az intézet utolsó napjairól,
a növendékek:
és tanárok
szétrobbantásáról.
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emlékezett meg s arról a vandalizmusról.
mellyela
kaszárnyává
átalakía megszálló ellenséges csapatok
az intézet gazdag
tott tanítóképzőben
felszerelését, virágzó kertgazdaságát,
méheseit elpusztították
s az elmenekült vidéki növendékek
otthagyott
holmiját
elrabolták,
a csáktornyai
illetöségű növendékeket
pedig bebörtönözték,
megkínozták,
hogy őket '1
magyar
tanítóképző
romjain
megszervezett
horvát intézetbe való belépésre kényszcrítsék.
Folytatólag
rámutatott
azokra a hazafias sikerekre,
melyeket az intézet nemcsak .a tanítóképzés
szolgálatában,
de a magyarosítás terén is úgy Csáktornyán
és Mur aközben, mint a vendvidéken
s ,1
Dráván túl, a M.áv. és a Julián-egyesület
ískoláíban
elért. A volt növenGyula i István kispesti polg. isk. igazgató köszöntötte
az
dékek nevébenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
intézet két utolsó igazgatóját.
A díszközgyűlés
után társasebéd volt.
A tanítőképesitő-vizsgálatok
elnökei és miniszteri
biztosai. A közokt, miniszter az 1930. évben a tanító-, tanítónóés óvónőképző-éntézetek-

ben tartandó
tanítóképesítő
vizsgálatokhoz
elnöki, illetőleg
miniszteri
biztosí minőségben a következőket
küldte ki:
Áll. isniiá -, ta nítónő- és
-óvónőképző-infézete"k;hez:
1. Baja, dr. Gyula i Ágost főiskolai igazgató,
3. Csurgó, dr.
2. Budapest 1. kerület, dr. Keleti Gyula kir. tanfelügyelő,
Horn József áldami Ielsökeresk. iskolai igazgató, 4. Kiskunféleg yháza,
dr. Na gy Zsigmond miniszteri osztály tanácsos, 5. N yireg yháza, dr. F ülei
Szá nthó Endre miniszteri titkár, 6. Pápa, dr. Nevelős Gyula miniszteri
főigaztanácsos, 7. Budapest II. ker., dr. Kemény Ferenc c. középiskolai
gató, 11. Budapest VII., Sa rudy Ottó kir. főigazgató, 9. Cinkota. Serudij
úttó kir. főig.azgató, 10. Győr, Molná r Oszkár tanítóképző-intézeti
igazBa lá zs Béla kir. főigazgatói
gató, 11. Budapest VII. ker. óvónőképző,
ttendőkkel
megbízott állami tanítóképző-intézeti
igazgató, 12. Hódmezővásárhely, Ba lá zs Béla kir. főigazgatói teendőkkel megbízott állami tanítóta nítóképző-intézefekhez:
13.
.képző-intézeti
igazgató. Romei ka tholikus
Eger, Zá vodszky Levente főisk. tanár, 14. Esztergom, Huszka Ernő miniszteri tanácsos, 15. Győr, F odor Ferenc egyetemi tanár, 16. Kalocsa, Mosdóssy Imre nyug. miniszteri tanácsos, 17. Pécs, Ola y Ferenc, min. osztálytanácsos, 18. Szeged, dr. F á b já n Jenő miniszteri
tanácsos. Róm. Ka th.
19. Budapest IV. ker., dr. Ha á sz Aladár min.
ta nítónőképző-intézetekhez:
tanácsos, 20, Budapest,
IX. ker., dr. Ma dzsa r Imre kir. főigazgató,
21.
Debrecen,
dr. Schroertz Gusztáv pápai
prelátus,
22. Esztergom,
dr.
Ka mmerma yer
Oszkár miniszteri titkár. 23. Eger. Szta nkó Béla c. főigal ..
gató, 24. Kalocsa, Littke Aurél főiskolai tanár, 25. Kecskemét, Kósa Kálmán miniszteri titkár, 26. Kisvárda, Kószó János főiskolai tanár, 27. Kiskunféleg yháza,
Ba lá zs Béla kir. főigazgatói
teendőkkel
megbízott
áll.
tanítóképző-intézeti
igazgató, 28. Kőszeg, dr. Eyssen
Tibor
miniszterí
titkár, 29. Pápa, Horvá th Kálmlin középiskolaí
igazgató, 30. Pécs, Horvá th
Kálmán .kbzépiskolai
igazgató, 31. Sopron, (Orsolyák),
Kőrösi Henrik
míniszteri tanácsos, 32. Soproni (Isteni Megváltó Leányai), Huszka János
miniszteri
titkár,
33. Szeged,
F á bjá n
Jenő miniszteri
tanácsos,
34.
Veszprém, Zá vodszky Levente főiskolai tanár. Re], ia nítóképzö-intézetekhez: 35. Debrecen, V á czy Ferenc ttóképző-int.
igazgató, 36. Nagykőrös,
P a pp Károly egyetemi tanár, 37. Sárospatak,
dr. P a pp Ferenc tanítönöképző-intézeti
igazgató.
Ref. ta nítónőké pző-intézetekhez;
38. Debrecen,ZYXWV
H a lmy János ref. lelkész, 39. Kecskemét, Erdélyi Lajos, egyet. rk. tan-ir.
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40. Pápa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sza bó Gábor főiskolai tanár. Eonngelikue
ta niiá ké pző-iniéze41. Miskolc, Gömöri Sándor nyug. tanítóképző-intézeti
igazgató,
4.2. Sopron, Molná r Oszkár áU. tanítóképző-intézeti
igazgató. Eva ngélikus
ta nítónőképző-intézethez:
43. Szarvas, Tolna i Vilmos egyetemi
nyilv. r.
tanár. Az Orszá gos Izra elita ta nítóképző-intézethez:
44. Budapest, P a dá Róm. ka th. óvónőképző-intézetekhez:
45. Kanyi Andor kir. tanfelügyelő.
locsa, Mosdóssy Imre nyug. min. tanácsos, 46. Sopron,
Huszka
János
rurelomesiernűi ta ntolyC!miniszteri
titkár. A Szent Szio Szerzetesrend
má ra , Budapest dr. Gyula i Ágost főiskolai igazgató.

tekhez:

Személyi hirek, Az Orsz. Polgári Iskolai Tanáregyesület
pedagógiai
bizottságának
január 30-án tartott üléséri dr. Novy Ferenc tanítónőképzőa gya korla tba n
címen olvasott fel, -int. tanár Ada ptá ciós nyelvta nítá s
A Szent István Akadémia febr. 28-án tartott tagválasztó
ülésén dr. F ra nk
Antal igazgató-helyettest
az I. osztály rendes tagjai sorába választotta.
Az Orsz. Polgári Iskolai Tanáregyesület
budapestkörnyéki
körének
április 15-iki ülésén Miha lik József ttónőkép. tanár Az eszpera ntó Vi!iig.
nyelv címen tartott előadást. - Ecsedy Lajos, a sárospataki
ref. tanító
képző rajztanára
munkáiból
(olajfestmény,
pasztell, vízfestmény,
díszoklevél, üvegfestmény-terv,
graf ika) május
hó folyamán
az intézet
rajztermében
igen látogatott
kiállítást
rendezett.
Tanfolyam
testnevelő
tanárok számára. A közokt. miniszter a tanítóképző-intézetek
testnevelést
tauító
tanárai
részére jún. 30.-tól július
16.-ig a bpesti Testnevelési
Főiskolán
tanfolyamot
szervez. A tanfolyamon résztvevő testnevelési
tanárok
a tanfolyam
idejére
szabályszerű
napidíjban
és útiköltség-megtérítésben
részesülnek,
ezenfelül
10 pengő
1efizetése ellenéhen
a főiskola épületében
lakást
és ágyneműt,
napiZYXWVUT
l
pengő díjért pedig étkezést (reggelit, ebédet és vacsorát)
kaphatnak.
A
tanfolyamon
való részvétel minden testnevelést tanító ttkép. int. tanarra
kötelező.
Halálozás.
Csa plá r A,ladár, a nagykőrősi
ref, tanítóképző-intézet
rendes tanára életének 48., tanári szolgále.tának
25. évében súlyos szenvedés után elhunyt. Márc. t-éri az intézet udvaráról
temették. Koporsójánál a gyászbeszédet
V ácz y Ferenc intézeti igazgató mondotta. Legyen
Kla zsik Lehel, a szegedi rk. tanítóképző-intézet
emlékezete
áldott! zenetanára
márc, 5-én 53 éves korában
meghalt. Tanítványok
és tanártársak híven fogják őrizni emlékét! Hihalmi Hurmos Zoltán állampénztári nyug. igazgató márc. 28-án Bpesten 83 éves korában elhalt. El·
hunytával
Sarudy Ottó kir. főigazgató
apósát vesztette. A tanítóképző
tamárság főigazgatójának
fájdalmában
őszinte szívvel osztozott. Dr.
Na gy J ózsef,a
kiskunfélegyházai
áll. tanítóképző-intézet
pedagógiatanára hosszú szenvedés után, küzdelmes és munkás életének 57. évében
máj. 5.-én Isaszeg n elhunyt. Az isaszegi temetőben
máj. 7An helyezték örök nyugalomra.
Emberszerető
eg yéniségén k nemes emléke élni fog
tanártársai
és tanítványaiyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
hű emlékezetében.
-. Orbók Mór, a kolozsn éves korában máj. 9.-én Budavári áll. tanítóképző
ny. igazgatója
pesten hirtelen elhunyt. Temetése máj.
í.-én a farkasréti
temető halottas kápolnájábóla
volt tanártársak.
tanítványok,
erdélyi jóbarátok
és
ismerősök
őszinte
részvétével
történt. A sírnál Na gy Ferenc ttóképzői
tanár vett a volt tanítványok
nevében megható szavakkal
búcsút. Legyen pihenése békés!
í
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Legutóbbi
kimutatásunk
Adomány
Gerencsér
István síremlékére.
megjelenése óta a VII. ker. áll. tanitőnóképző
boldog em lékű igazgató-o
jának emelendő síremlék rezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
Gömöri Sándor ny. igazgató 5 pengőt adományozott. Ezzel gyüjtésünk
587.62 pengőre
emelkedett,
amely összeg -'posta takarékpénztár
ban van elhelyezve.
.
Nyugtázás.
Tagsági
díjat
fizettek
1928-ra:
Bury
A., Rácz E.,
Horvay
E., Breznay
]., Békéssyné Draskóczy
V., Pödör B., Révész
Cyörgyi, Bertha Mária, Friedrich
1., V árady József.
1928 második

felére:

Dr. Tóth

Antal

j assovszky
M..
1929-re: Jankó L., Lehoczky E., Skersil Mária, dr.yxwvutsrqpon
Urhegyi A., Ex.ier L., dr. Jakab B., Kovács E., Mesterház y J., Struuchné
Entz Jolán, Barabás E., Ehrlich
A., Slajchó M., dr. Tóth A., Jakab F.,
Révész Cyorgyi, Braun Angéla, Répa y D., Friedrich
1., Vargyas Mária,
Várady
J, Juhász 1., Vácz y F., Daru M., Oswáth F., dr. Juhász V.,
Rásky L, Litkey P.

1929 első felére:
1929 má sodik

Venszkyné

felére:

Schwartzer

Szelényi

D., Tóth

Irén, Bertha

Mária

(2 P.)

F., Ehmann T., Pazár

Z.

Barcsai . K., Urbányi
K., Hamar
Gy., Medgyessy
Zsófia,
Forgó Sarolta,
Varga L., Pálmai Lenke, PfeiHer
llka,
Roda
Mária,
J.. Schőn 1., Töth F., Kutor F., Frigyes B.,
Medg yessy Mária, Blénessy
Schönwizner
J., Mellau M., Hatvani L., Horváth
A. J, Wagner J.
Slajcho M., dr. Becker V. (1930-1933-ig
= 30 Pl, V. Lenky J., Tanács 1..
Geyer B., dr. Kastyák
O., Pécs Gy., Sárosi 1., Zoltán G., Gaál AmáIÜJ.,
Ruisz Márta, Vadász Z., Horváth
J., Kiss Á. ]., Friedrich
1., Horváth
M . , Oswáth
F., Dr. Juhász V., Rásk y
B. K., Juhász ]., Váczy F., DaruZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J., Litkey P.
1930 első felére: Szelényi D., Rozsonda y K., Matheídesz
J., dr. Tóth
R., Barcsai J.. Chobodiczky
A ..
A., Bognár K., Sass L., Brunovszky
Desics -J., Flora S.; Y. Losonczy Gy., Szilág yi
Pazár Z.
1930-ra :

L

Adomá nya

Iolyőiratra:

Pauler

AJws 8 P.

Előfizetés
a folyóiratra:
Sopron rk. (Ors.) tnőkp. (1930), Főváro-d
Pedagógiai könyvtár
(1929), Zsámbék rk. tnőkp. (1930), Köszeg áll. tkp.'
(1930), Sopron
(Megváltó
'rend) rk. t.nőkp.
(1930), Győr
áll. tnőkp.
(1930), Sárospatak
ref.. tkp.
(1930), Nyíregyháza
ref. tnőkp.
(19301,..
Técsy Ilona (1930), Győr 1. sz. polg. fiúisk. (1930), Orsz. Közokt. Tanács
(1930), Miskolc izr. tnőkp.
(1930), Bpest VI. ker ..
(1930), Pécs rk. tnőkp.
rk. tnőkp. (1930), Orsz. izr. tkp,
Bpest
(1930), Dombovár
rk. tnőkp.
(1929), Kecskemét rk. tnőkp. (1930), Bpest IV. ker. rk. tnőkp.
(1929),
Csurgó áll. tkp. (1930), Baja rk. tnőkp. (1930), Debrecen rk. tnőkp, (1930).
Győr rk. tnőkp.
(1929), Kalocsa rk, tnőkp.
(1930), Pápa
rk. tnőkp,
(1929). Szegedi Tanárképző
GyakorIó
Iskolája
(1930), Győr
rk. tkp,
(1930), Kiskunfélegyház.a
rk. tnőkp. (1930), Bpest Ill. ker. rk. óvónőkp.
(1930).
.
Befizetések

Bpest

VII. ker.
Adomá nya

Bpest,

a Ta ná rok
Há zá ra :
áll. tnőkp
(12 Pl.
Ta ná rok

1930. április

Há zá ra :

25. P ócza

Bpest

I. ker.

Gömöri

Sándor

József

egyesületi

áll.

tkpző

15 P.
pénztáros.
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