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FOLYÓIRATA SZEPTEMBER

Tagsági vagy előfizetési díj tan-
évenkint 8 P. Az egyesülettel és
lappal kapcsolatos minden befi-
zetes, reklamáció PóCZA JóZSEF
egyesiileti pénztáros címére (Bpest,
V., Báthory-u. 12., IV.) küldendő.
Hirdetések megegyezés szerint.~~~~~~~~~~~~~~~~~~.---

SZERKESZTőSÉG,
hová a lap szellemi részét illető SZERKESZTI :
mínden közlemény küldendő:

BUDAPEST, MOLNÁR OSZKÁR
1., Avar-utca 15., Ill., 7.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Elnöki megnyitó.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Az a megrendítő katasztrófa,

mely szeretett elnökünk,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuint József halálával sujtotta
egyesiíletiinket, rótta reám a kötelességet, hogy XX. közgyűlé-

sünket is én nyissam meg s én vezessem. Mivel érzem e fel-
adat súlyos voltát, kérem szíves támogatásukat.

Mai közgyűlésünk mint jelentős határkő fog szerepeini
egykoronegyesületünk annaleseiben. Jóváhagyott új alap-
szabályaink holt betűi ugyanis 'Illa kelnek első ízben életre,
hogy biztos irányítással szolgáljanak egyesületünk jövendő

kormányzásában. Ez alapszabályok első olvasásra talán ter-
jedelmeseknek és komplikáItaknak látszanak, de ez a megál-
lapítás csak a régi, elavult alapszabályokkal való összehason-
lításban fogadható el, mert régi alapszabályaink valóban oly
szűkszavúak voltak, hogy sok esetben teljes tájékozatlanság-
ban hagytak bennünket. Ezzel szemben új alapszabályaink
nemcsak a választások tisztaságát biztosítják s nemcsak az

egyesületi szervek hatáskörét körvonalozzák, hanem egy
felette fontos új szervet is kreálnak, a havonkint megtartandó
úgynevezett taggyűléseket, hol minden egyesületi tag részére
bármely ügyben teljes hozzászólási és szavazati jogot bizto-
sítanak. Mivel pedig e jogok a múltban csak a választmanyi
tagokat illették meg, remélhető, hogy ez a demokratikus jog-
kiterjesztés hatékony an hozzá fog -járulniegyesületünk fej-
lődéséhez és megerősödéséhez. Felhasználom az alkalmat,
hogy az alapszabályok megalkotójának. Váradi József kar-
társunknak e helyről is köszönetet mondjak.

Bármily értékesnek látszanak is azonban ez új alap-
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szabályok, mégis 'túlzásnak tartanám, ha főleg. ezek jóságátói
várnánk egyesületi életünk felvirágzását. Az egyesületek élet-
képességét ugyanis első sorban nem a száraz paragrafusok,
hanem az egyesületet átható egészséges közszellem és a tagok
szívéből kiáradó ügyszeretet biztosítják. Az előbbi alatt a
tagok szolidaritását, kartársi együttérzését, az utóbbi alatt
pedig azt az áldozatos készséget értem, mely nem ismer
fáradtságot s akadályt ott, ahol a kezért kell munkálkodni.

A legörvendetesebhen állapítom meg, hogy ez az egészséges
közszellem s ez az áldozatkész ügyszeretet már legutolsó kőz-
gyiílésünk óta is olyerősséggel nyilvánul meg, mely teljes
reménységet nyújt, hogy egyesületiink élete rövid időn belűl
teljes mértékben visszatér .a békebeli idők termelő munkássá-
gának medrébe. Nyoma sem található már a világháború és
a forradalmak után tapasztalt közönynek, az egész vonalon -
beleértve a vidéket is - oly élénk érdeklődés és munkaked v
konstatálható, mely joggal erősít meg hitünkben, hogy egye-
siiletiink fájának újból kizöldelt koronáját nem fogja többé
sem a fásultság, sem pedig a személyi versengés megszaggatni,
elsorvasztani. Úrrá lett a belátás, hogy mitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsak egy úton jár,
hatunk, mert kevesen vagyunk s a siker virágaihoz csak váll-
vetett munkával juthatunk. De úrrá lett annak a belátása is,
hogy egyesiiletünk nem lehet pusztán akartársiegyüttérzés
fejlesztésére szolgáló hely, hanem a legkomolyahb értelem-
ben vett munkateriilet, a tanítóképző-intézeti tanárság foly-

tonos jobbírásra és tökéletesedésre törő vágyainak és energiá-
jának hivatott fóruma, ahonnan még a legfelsőbb vezetőség
is méltán és joggal várhatja a tanítóképzés szlnvonalának
emelésére célzó elgondolásainkat és javaslatainkat. Ezek ki-

termelésére kell tehát erőinket összpontosítani annyival
is inkább, mert jól tudjuk, hogy egyetlen iskolatipus körében
sincs annyi megoldásra várá probléma, mint a magyar tanító-
képzés mezején. Az ötéves képző sem sziintette meg képzé-
sünk nagyalaphibáit: a közismereti és szaktárgyak tanításá-
nak párhuzamosságát, a túlterhelést és a gyakorlati kiképzés
elégtelenségét. Még mindig olyan szakiskola vagyunk, amely-

ben csak 40% a szakiskolai jelleg, a fennmaradó 60% pedig
zseniális keveréke a gimnáziumnak és a polgári iskolának. E
bajokon segítendő, egyesiíletiínk a Ill. Egyetemes Tanügyi
Kongresszus elé terjesztette a 6 évfolyamú s kéttagozatú
tanítóképző javaslatát, ugyanakkor, mikor a tanítóság az
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érettségire épített tanítóképzést kívánta. A mi javasiatunk
válasz nélkül maradt, amin egyáltalában nem csodálkozunk,
.mert ilyen nagy anyagi áldozattal járó reform keresztülvite-
lére a mindenkor hazafiasan gondolkodó tanítóképző-inté-
zeti tanárság a mai nehéz viszonyok között nem is gondolha-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tott. Azonban kérdem, hogy az államháztartás mai súlyos
.helyzetéből vajjon az kővetkezik-e, hogy most már tehetetle-

nül és ölbetett kezekkel nézzük e bajainkat? Szerény vélemé-
nyem szerint nem, mert a százszázalékos javulást ígérő refor-
.mon kívül vannak még utak, módok és eszközök, melyekkel
képzésünk jelenlegi bajain anyagi áldozatok nélkül is jelen-
tősen segíthetünk. Szives engedelmiikkel egy pár példát leszek
.hátor felhozni. Két évvel ezelőtt egy felette bölcs miniszteri
,rendelet jelent meg', me ly szerint az I. osztályba csak oly
növendékek vehetők fel, akiknek tanúlmányi eredménye leg-
alább is általános jó. Mily hatalmas nivóemelést jelentett ez
a rendelkezés egy fillér anyagi áldozat nélkül s egyúttal inté-
zeteinket is megszabadította attól az úton-útfélen hangoztn-
.tott gúnyos vadtól, hogya tanítóképző-intézetekbe a közép-
.iskoláknak csak a salakja kerül. Ha most - m. t. Közgyűlés

.- ismét megjelennék egy rendelet, mely kimondaná, hogy

.a tanítóképző-intézetek első évfolyamába - különösen a nők-

.nél - csak oly növendékek vétetnek fel, kik bizonyosfokú
zenei előképzettséggel rendelkeznek, nem jelentene-e újabb
nivóemelést és nem csökkentené-c a túlterhelést? Hisz' intéze-

ieinkbe kerülő növendékeink idejének nagy részét a zongo-
.rázás elemi teclmikájánakelsajátitása foglalja el.

Sok panasz hangzik el továbbá tantervünk ellen is, pedig
.a tanterv módosítása nem ütközik leküzdhetetlen akadá-
lyokba. Egy székesfővárosi középfokú gazdasági iskola tanári
testülete éppen most igyekszik iskolája szakiskolai jellegé-
.nek mennél erősebb kiépítésére tantervmódosítással s ez-
.irányú törekvésében hathatós támogatásra talál az Orsz. Köz-
.oktatási Tanácsban. A tan testület pl. egyszerűerr kiküszöbö li

tantervéből azokat a tárgyakat, amelyekre a gazdáknak szük-
.ségük nincs és helyükbe szaktárgyakat iktat be. Igy legutóbbtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.8. német nyelv eltörlésére tett javaslatot (a tanítóképzők
németnyelvi oktatását fenntartandónak tartoml}, s helyette
a meteorológiát illesztette be, mint új tantárgyat. S a javaslat
elfogadtatott. Hasonló eljárást kellene nekünk is követnünk
.és semmi kétségem, hogy megfontolt tantervmódositási javas- •
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lataink szintén megértésre és támogatásra találnának az Orsz,
Közoktatási Tanácsban. Ilyen reformra szorulna pld, véle-
ményem szerint a rajztanútás anyaga is, mely nem a képzők
szakiskolai jellegének megfelelően van tanterviinkbe beál-
lítva. Úgy tanítjuk a rajzot, mint minden középiskola, pedig
a hangsúlynak a tanítói tevékenységhez mulhatatlanul sziik-
ségestáblai szakrajzoláson kellene lennie. Hiába kfvánja
meg a népiskolai tantervi utasítás, hogy a tanító minden elemi
iskolai tantárgy tanításában használja a táblai rajzot, hiába
tudjuk és érezzük mi is, hogy a rajzolni tudás klasszisokkal
emeli meg a tanító értékét és végül hiába látjuk, tapasztal-
JUk, hogy működő tanítóink és tanítónőink nagyrésze néJ--
külözi a biztos és készségteljes szakrajzi tudást, csak hala-
dunk tovább a régi -nyomokon és megelégszünk a minimális
eredménnyeL Itt is tantervi átalakításra van tehát szükség és
talán óraszaporításra is, mert heti két órában csak a tehetsé-
ges rajzolókkal lehetne a kívánt eredményt elérni - holott
mint a szakértőktől hallottam - minden iskolafajban leg-
feljebb 2-3 % a tehetséges rajzoló, a nagy többség pedig' az:
átlagon is alul marad.

Leggyökeresebb orvoslásra azonban - nézetem szerint
'- a szakképzés, különösen a gyakorlai kiképzés ügye szorul,
Szinte megdöbbentő például, hogy szakképzésünk legfonto-
sabb tárgya, a részletes nnódszertau, a legmostohább elbá-
násban részesül I Tantervszerűleg ez a munka a kozismeretí
tárgyak tanárainak feladata; azonban nagyrészt tökéletlenül,
sőt rosszul csinálják. Nem tehetnek róla, kiílönösen a fiata-
lok, mert nem ismerik a népiskolai módszert. De. a hozzá-
értőbbek sem boldogúlhatnak, mert a Tanterv - kivéve a

mennyiségtant és földrajzot - csak évi 6-8 órát ad erre a
munkára. Ez így tovább nem maradhat, hiszen nővendékeink-
·nek sejtelmük sincs a népiskolai anyagtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA70% -ának módszer-
tani feldolgozásáról! Véleményem szerint a részletes mód-
szertant külön tantárgyként kell a tantervbe beállítani, taní-
tását pedig át kell adni az erre leghivatottabbak, a gya--
korló iskolai tanítók kezébe. Amit a növendékeink a részletes
módszertanból tudnak, úgy js a gyakorlóiskolai tanítóktói ta--
núlták részint az előkészítések és bírálatok, részint pedig a
beruntató tanítások keretében. Képzőintézeti tanár soha sem
fog tudni úgy tanítani az elemi iskolában, mint egy kiváló-
gyakorlóiskolai tanító! És ha tud is, csak a saját tárgyábóf
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lehet mester, már pedig az elemi iskolai tanítói munkához
nem egyoldalúság, de mindenoldalúság kell.

A gyakorlati kiképzés kérdése, illetőleg annak a mainál
iökéletesebbé és eredményesebbé tétele szintén égető problé-
mája tanítóképzésünknek. A főbaj: kevés a gyakorlati ki-

képzés. A főváros pl. annyira kevesli, hogy még egy pót-
gyakorlati évet kíván meg (Fővárosi Szeminárium) a főváros-
hoz bekerülni akaró "okleveles" tanítójelöltektől. Az orvos-
lás egyetlen eszköze a gyakorló iskolák tagozatainak szapo-
::rítása, mely óriási lépéssei vinné előre. képzésiinket. Csak
képzeljük el, mennyire felfokozná növendékeink gyakorlati
jártasságát, ha a IV-ed és V-öd évesek 36-os létszámú osztálya
a gyak, tanítási órákon három 12-es, vagy pláne négy 9-es
csoportba volna osztható. vagyis ugyanazon órában egy osz-

tály egyszerre három, vagy négy helyen végezhet ne próba-
tanítást. Hogy a pedagógus és a szaktanárok nem lehetnének
ott minden tanításon, nem baj, fődolog, hogyagyakorló isk.
tanító ott legyen. Föltétlenül szaporítani kell tehát a gyakorló
iskolákat, mert enélkűl úgy sem lehet megfelelő. tanítóképzés,
mint ahogy nem lehetorvosképzés kórházak és klinikák nél-
kül. Természetes, hogy ez a reform már anyagi áldozattal

járna, ele a fejlesztes költségeit, a rendelkezésre álló anyagi
eszközöknek megfelelően, több évre kellene elosztani.

M. t. Közgyűlés! Nem akarom szives türelmüket továbbra
:is igénybe venni, de az előadottakkal is csak rá akartam mu-
tatni, hogy tanítóképzésünknek mennyire sziiksége van egye-
aiiletiink további lelkes és értékes munkásság ára. Egyesiile-
tünk egyedüli alkalmas tér egy jobb, egy tökéletesebb tanító-
képzés lassú, megfontolt kiformálására, kiépítésére. Kérve
.kérem tehát Önöket, hogy ne idegenkedjenek az egyesületi
mumkásságtól, hanem karolják. fel -egyesiiletűnket szerétettel

és lelkesedéssel, támogassák szóval és tettel, növeljék erkölcsi
.súlvát megvalósítható eszmékkel és javaslatokkal, mert aki
egyesületünket segíti, támogatja és erősíti, mindnyájunk ra-
jongásig szeretett, féltve őrzött legdrágább kinesét: a magyar
ianítóképzést segíti, támogatja és erősíti.

Ebbeli törekvésünkhöz Isten áldását kérve, van szeren-
esém XX. közgyűlésünket megnyitni.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Párvy Endre.
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Fináczy Ernő.

A magyar tudományos világ a f. év május havában egyik
legelőkelőbb képviselőjet ünnepelte hetvenedik születésnapju
alkalmából, Fináczy Ernő egyetemi tanárt. Ez az ünnep-
lés oly férfiúnak szólt, aki tehetségének és hivatottságának,

fáradhatatlan tudományos munkásságának és jellemnemes-
ségének köszöni magas polcát és a tudóspályát ékesítő miu-
den elismerését. Fináczy mintegy három évtized óta a peda-
.gógia tanára a budapesti egyetemen, tagja a Magyar Tudo-
mányos Akadémiának, husz évig volt elnöke a Magyar Paeda-
gogiai Társaságnak és ügyvezető alelnöke a Kezoktatási
Tanácsnak stb. Mindez nemzeti kulturánk szellemi vezéreinek.
legelső sorában biztosít neki helyet, egyszersmind beszédes
tanúsága gazdag és sokféle kultúrális tevékenységének. Mert
hivatal, méltóságok, tiszteletbeli ,állásók sohasem csupán
címet és díszt, hanem mindig munkát jelentettek számára,
még pedig alapos, eszményi felelősségtudattól kisért munkát,
mely egyforma gonddal öleli fel a nagy szempontokat és

a legapróbb részleteket s amelynek sikerét a tágynak való
'teljes odaadás biztosítja.

Ez az' odaadás mindenekelőtt tudományos műveiből szól
hozzánk. A pedagógia egész problémaköre foglalkoztatja
ugyan, mégis irodalmi munkásságát elsősorban a nevelés tör-
téneti kutatásának szenteli, Ily tárgyú nagyobb művei rtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A francia középiskolák múltja és jelene; A magya rországi
középiskolák múltja és jelene; A magya rországi közokta tá s'

tör ténete Már ia Terézia korában (két kötet] és végül: A ne-
velés tör ténete. Ez az utóbbi mélyreható kultúrtörténeti érzék-
ről tanuskodó monumentális mű; eddig négy kötete jelent-
meg s mintegy élet-műve a szerzőnek ; reá fordítja munka-
ereje javát egy negyedszázad óta - az első kötet 1906-ban
jelent meg - és befejezése legbensőbb óhaja és életfeladata.
S mily gondossággal jár el a szerző valamennyi művében '
Hogy mindig az eredeti forrásokból merít, oly tudósná], mint
Fináczy, magától értetődik. Sőt az olvasót is visszavezeti
bizonyos mértékben a forrásokhoz : A nevelés tör téneté-ben
a históriai tárgyalásba válogatott szemelvényeket illeszt bele
a nagy pedagógusok műveihől s így legjellemzőbb eszméiket
eredeti fogalmazásban engedi hatni az olvasóra. A gondolat-
kifejtés sohasem a száraz tudományosságé, hanem mindig-
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lelkes, hangulatos, az eszmék és személyiségek erejét érez-
tető. A: tudomány itt nemes stílusművészettel szővetkezik.

Világos és áttekinthető .az anyag elrendezése az egészben és
a részletekben, a kifejezés mindig plasztikus és árnyalatos,
a mondatok Iinornan csiszoltak. Ez az írásművészet a leghatá-

sosabb talán azokban az elnöki megnyitókban,amelyeket
Fináczy a Magvan T'aedagogiai Társaság évi nagygyűlésein
tartott s amelyek a hallgatóságót nemcsak tudományos tar-
talmukkal gazdagították, hanem mindenkor formaszépségük-

kel is gyönyörködteHék.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,S ugyanezeket a vonásokat mutatják Fináczyegyeteml
előadásai is. Mindig tartalmasá kés előkelő, választékos nyel-
vezetűek, Nevelő hatásuk messze túlterjed az értelmi tudo-
mányos képzésen, mert Fináczy minden előadása mintája
a lelkiismeretes tudósmunkának, a komoly kötelességteljesí-
tésnek s önkéntelenií lis azt az érzést kelti a hallgató lelkében,
hogya tudomány szent dolog és a nap kötelessége is szént,

Még erősebben érzik ezt azok a tanítványok, akiknek. 'meg-
adatott, hogya' tantermen kívül is a mcstér kozelébe jussa-
nak. S 'Fináczy hozzáférhető mindenki számára,' aki komoly
'törekvéssel járul eléje, útbaigazításokkal és' könyvekkel

támogatja az útját keresőt, 'bizalmával' önbizalmat ad
a . fiatal szellemnek és mindig örömmel ismer el miri-
den értékes teljesítményt. Sokan a mai pedagógusok.vsorá-

ban '-'--három évtized óta a magyar pedagógus-tanár nemze-
dék legnagyobb részt az ő neveltje - mindig hálás sz ívvel
gondolnak majd reá, akitől ösztönzést kaptak tudományos
munkájukhoz, aki írásaik közreadásában támogatta őket s
még azután is, hogy rég kinőttek védőszárnyai alól, jóakaró
figyelemmel kíséri múködésuket.'

.Igy a tudós és .afanármögött, mind a kettőt átfogva és

mind a kettőre bélyegét nyomva, szemünkbe tűnika gazdag
egyéniség: gazdagnemcs:ak'a sokoldalú, rendkívül elmélyült
műveltség értelmében, hanem mindenekelőtt a, magaseszmé-

nyekbe vetett rendületlen hite miatt. Ebből a hitből fakad
az .az önmagában nyugvó harmónia, amelynél fogva még a
súlyosélétpillanatokat .is biztonsággal és tiszta látással képes
elviselni és megítélni; helő1e .árad aza szuggesztív hatás,
amely, akaratlanul Í!"szellemi vezérségre pred~sztinál Fo-
Jötte állva minden pártszellemen, Fináczy mindenfelő] a leg~
nagyobb tiszteletnek örvend; jellerntisztasága és veleszületett
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méltósága lefegyverez minden irigyeéget és rosszindulatot,
amelyele pedig oly szivesen kikezdenek minden kimagaslót.
Az emberekhez való viszonyát szivjóság nemesíti meg, Az
emberszeretet neki legbensőbb élettőrvény. Ez a szerétet meg-
érzik Írásain is; legmelegebben sugárzik talán a Dickensről
Írott gyönyörű dolgozatából.

Fináczy egyetemi előadásai és pedagógiai irodalmi mun-
kássága tanítóképzésünkben is mély nyomokat hagytak.
Hogy tanítóképzőink pedagógiai oktatása az utóbbi évtize-
dekben magasabb színvonalra emelkedett, hogy eltávozott a
Dittes képviselte iránytól és tudományosabb jellegű lett, jó-
részt Fináczynak köszönhető. De finom pedagógiai ösztönnel
és gyakorlati tapintattal meglátta a tanítóképzés jövő fejlő-
désének irányát is. A kiskunfélegyházi közgyűlésen (1912)
mondott beszédében a tanítóképzés következő fejlődési fokát
a kéttagozatú tanítóképzőben jelölte meg; oly felfogást val-
lott már ekkor, mint aminőt legújabban egyesiiletünk is el-

foglalt."
A magyar tanárság "mirrt eszménykép ére . tekint föl

Fináczy Ernőre. Ünnepeltetését a maga ünnepének érzi stsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:1

jókívánságok, amelyek e nevezetes évfordulón a mester felé

szállnak, a hálás tisztelet és ragaszkodás őszinte megnyilvá-

nulásai.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Szemere Samu.

,1' Dl'.Fináczy Ernő: Tanítóképzésünk jövője. Mag y arT a n í t ó-
kép z: ő. XXVII. évf. 254-{i2. 1.

MOLNÁR OSZKÁR:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NEVEL~STÖRT~NELEM
SEGÉDKÖNYV A TANÍTÓ- ÉS TANÍTÓNÖKÉPZÖ-
INTÉZETEK V. OSZTÁLYA SZÁMÁRA ÉS A TOV ÁBB-
KÉPZÉS CÉLJAIRA.

Ára könyvárusi forgalomban 6 P. Ha megrendelését a szerző

címére küldi (Bpest, 1., Avar-u, 15.), a könyvet 4.50 pengőért portó-
mentesen megszerezheti sa pénz beküldésére csekk1apot kap.
Iskolák minden 10 példány után egy ingyen -példányt s kívánatra'

több hónapi részletfizetési kedvezményt rkaphatnak.
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A magyar tanító képzés statisztikai adatai.

- Hatodik közlemény, -

.A miniszteri jelentések ugyan a rohamos emelkedést látva,
megállapították, eleinte, hogy a ianítónőlképző-intézetek szaporí-
tása nem képez szükségletet.!" majd, hogy a tanítönöképző-
intézetek túltermelését szomorúan igazolja az állás nélkül levők
nagy száma.l'" De ezek a megállapítások ,a tanítónőképző-intéze-
'tek fejlődését és benépesedését nem akadályozták meg, annál
kevésbbé, mert erre az időre esik 3 állami, 11 róm. kath., 4 ref.,
1 ev., 1-1 gör. death. és gör, kel. tanitónőképző-intézet felállí-
-tása, továbbá, arnint azt majd látrui fogjuk, a tanítói állások
.nőkkel való betöltésének erős emelkedése.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítónöképző-intézetekben ·a növendékek létszáma átlag-
ban nagyobb volt, rnint a tanítóképzőkben. A maximális létszámnál
-egy-egy állami ianítóképzőben átlag volt 2393 : 18= 133, a róm.doat,
tanítóképzőben 1176: 11= 107 növendék A tanítónőképzőkben,
a legnagyobb Iétszámnál, egy intézebre esett az államiaknál
'3902 : 20 = 195 növendék. A többi iskolafenntartók képzőiben az
átlagos létszám ennél legtöbbször valamivel alacsonyabb, kivéve
az izraelita tanítóképző-intézetet, ahol a legnagyobb létszám,
1906-ban, 159.

1890-ig az állami tanítónóképző-intézetek növendékeinek
létszáma volt a nagyobb, attól kezdve a róm. kath. tanítónőkép-
.zőké és 1895-től az ezekben a képzőkben tanuló növendékek lét-
azáma mindig több volt, mint az összes növendékek számának
.a fele, sőt pl. 1918-ban az összes tanítőnőképző-intézeti növendé-
keknek 57%~a járt róm. kath. tanítőnőképző-intézetbe.

A tanítőnőképző-intézetekből kimaradt 1883-ban az 1014 be-
iratkozott növendék közül 50, azaz a beírtak 5%-ia. 1887-ben az 1.
-osztálvból 30 (7'1%), a II. osztályból 10 (3'4%), a Ill. osztályból
6 (1'8%), a IV. osztályból 3 (1'5%). 1889-ben évközben kirnaradt
72, a beírtak 6%-a, 1890-ben 56, abeírtaik 4'5%-a, 1895-ben a 75, a
beírtak 4'4%-a, 1908-ban 165, a beÍrtruk 4%-a, 1912-ben 114, a be-
Írtalk 3·5%-a. Ez pedig lényegesen kevesebb, mint azt a tanító-
képző- in tézeteknél láttuk.

_'\.magánvizsgálatot tevők száma a tanítónőképző-intézetek-
ben aránylag elég nagy. Például 1890-ben 1108 növendék közül
magántanuló volt 132, azaz az összes növendék 11·8%-a. És pedig
.az áll. tanítónőképzőkben 48 (9'9%), a róm. kath. tanítónőképzők-
ben 84 (15%). Ez a szám 1895-ben, 1906-ba'11,1908-ban és 1914-ben
:így alakult: .

l80 V. K. M. jelentése az 1902. évről,
l81 V. K. M. jelentése az 1904. évről.
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Amagánvizsgázók száma A magánvizsgázók száma
az intézetek jellege az intézetek növendékei-

Mely szerint c:: nek hány %-a c::
<lJ <lJ

tanévben cn cntsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l' 'I'I~ 1 I

<lJ <lJ
N

1, ~ 1 ~ I ~ 1 ~ 1 >
N

;:: ~ ~.!I::aj ~
(fl "(fl cn

[I"~ ~ eo b.iJ ~ ll) :0 :c;; ~ OIJ on l-o Q) :0

I 189'11061128 1 _1- 16'6115'5 _1_1_11 13-4 I
I

- - 234 -

1
1905/6 1216 352 5 23 40 3 639 14'4 13'2 4'8 23 9'8 61 14"Ü/o

1907/8 li 212 281 3 - 32 - 528 19 12'4 4'2 - 7'3 - i 11'7%
I

J 913/14 11207 387120 3'167 - 1684120'7 15'7120 12'8 13'4
1

-1114 ofo

A magánúton vizsgázók száma tehát a tanítónőképzőkben
elég nagy. J őval több, mint a tanítóképzőkben. azonban még-
korántsem érte el az ugytanazon években az óvónőképzőkben
magánvazsgálatot tevők seámát, ahol pl. 1913/14-ben a rendes;
tanulók szálma 306, 'a magántanulők száma pedig 357 volt. Azaz az
összes tanulók közül 54% volt magárrtanuló, a rendes tanulókhoz
viszonyítva pedig ez a szám 117%-ot tett ki.

Sokáig szokásban VQH az is, hogy- nők tanítóképző-intézetben
tettek magánvizsgálatot és ott szeréztek tanító női olelevelet. Külö~
nösen 'a ref, és a gör. kel. képzöknél. A karánsebesi gör. kel. kép-
zőben épen eztb:t a tanítóképesítő-vizsgá1ati bizottságnak nőtagja.
is volt. A nőknek fiúképzőkben való vizsgázását a minisztérium
1901-ben' 'me@szüilÍeite. .' .

• 1 Az elemi iskolai tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékek
vallásáról és anyanvelvéről, .körülbelül minden tíz, évre vissza-
menőleg, százalékos táblákat ánítottunk össze. Ezeknek azonban
csak úgy van igaron értékük, ha az ország lakosságának ugyan-
akkori va.llás] és anyanyelvi százalékos megoszlásával is össze-
hasonlfthatjuk.i'" Azért közlöm együtt az erre vonatkozó adatok-
kal. Láthatjuk ezekből, hogy az ország különböző vallású és
anyanyelvű lakosai milyen százalékos arányban küldték fiaikat
és leányaikat-tanítói pályára és-hogv ez az arány mennyiben tér
el az ország iakosai~'ak ilyen szempontból vett összetételétől. A
tauítóképző-intézetekben a két protestáns felekezet arányszáma.
nlilldig,a róm. kath. vallásúaké 1910. óta nagyobb a lakosság
arárryszárnáná]. A tanítónőképző-intézetekben a' róm. kath. val-
lású növendékek arányszáma mindig sokkal több, mint a róm.
kath. vallású lakosoké.

Anyanyelv tekintetében a magyar anyanyelvű növendékek
arányszáma több mint az országos átlag, úgy a tanító-, mint a
tanítónőképző- intézetekben. A más anyanyelvűek száma, külőnö-
sen a tanítónőképző-intézetekben volt alacsony.

182 Magyarország adatai, Horvátország nélkül.
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Ugyanilven két táblát állítottunk össze ,az állami tanító-
és tanítónőképző-mtézetekben tanuló növendékek vallásitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés anya-
nyelvitarényszámáról is,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A növendékek anyanyelv szerint, összebasonlitva a lakosság' anyanyelvével.

1tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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+) Azért ilyen nagy szám, mert a Ill. éves növendékek közül is sokan leképesitőztek. néhány hetes tanfolyam elvégzése
után. Lásd VKM. jelentése az 1915/6-19 7/8. évről 21. !.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kiss József.



Tanfolyam testnevelő tanárok számára 219ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n f o l y a m t e s t n e v e l ő t a n á r o k s z á m á r a .

A közoktatásügyi miniszter a tanítóképzők testnevelést tanító
tanárai részére június 30-tóI július Iő-ig a budapesti Testnevelési
Főiskolán tanfolyamot szervezett. A tanfolyamon vajó részvétel
minden testnevelést tanító tanárr-a kötelező volt, viszont a részt-
vevő tanárok a tanfolyam idejére a fizetési osztálynak megfelelő
napidíjat és utiköltség-meg térítést kaptak.

Ezt a tanfolyamot annak a felismerése hozta létre, hogy az
egyes iskolafajták közül a tanítóképzőkben folyó testnevelő
munka hat el a legszélesebb néprétegekig. A tanítóképző-int. nö-
vendékek szerzett gyakorlati készségüket és elméleti tudásukat
s ügyszeretetüket ugyanis mint működő tanítók nemcsak a nép-
iskolai tanulók százezreibe plántálják átsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt, hanem a levente-egye-
sületekben folyó testnevelő munkájukkal a 12-21 éves ifjúság szé-
lesebb rétegeit is hatásuk körében tartják.

Ennek oa széles rétegekre kiterjedő hatásnak a felismerése
indította a minisztérium testnevelési ügyosztályának tetterős veze-
tőjét, vitéztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATérczeu Feliczides Románt a tanfolyam megszervezé-
sére és a kötelező részvétel elrendelésére.

A tanfolyam június 30-án reggel 7 órakor kezdődött. Dr.
SzukODáthy Imre, a Testnevelési Főiskola igazgatója nyitotta azt
meg s meleg szavakkal üdvözölte az összegyűlt tanárokat. Körül-
tekintő gondossággal rnindent megtett, hogya tanfol yam hallgatói
jól érezzék magukat.

A tanfolyamon az összes állami és felekezeti tanítóképzők
tanárai részt vettek. Egyik-iIllásIik tanítóképző két tanárral is. A
bpesti 1. ker. áll. tanítóképzőből Nagy Ferenc tanár és De eler

István felügyelő tanár, oabajaiból F lóra Sándor és Stich Nándor
tanárok, a csurgóahól Székely Zoltán é.s Mácsay Károly, a jász-
berényiből Pazár Zoltán és Blénessy János voltak jelen. A többi
intézet a következőkép volt képviselve: Kiskunfélegvháze, (áll.)
Tuu: Péter, Kőszeg (all.) Pödör Béla, Nyiregvháza (áll.) Petreseká

László óraadó tanár, Pápa (áll.) Csiky István, Esztergom (kir.
kath.) Bárdos Béla, Eger (T. ikath.) Szokolooszícu Béle, Cvőr (kir.
kath.) Polesinszky Béla, Pécs (r. kath.) Kuch.i« Béla, Kalocsa (1'.
kath.) Dundielo Gyula és Pestuik: Gyula, Nagykőrös (ref.) Vargha
Jenő, Sopron (evangélikus) Dégay Zoltán, Miskolc (evangélikus)
Szabó J ózsef, Szeged (kir. kath.) dr . Mandola Aladár és KÖDessy
Jenő, Körmend (áll. polg. Iiuiskola) Szlamh Antal, Esztergo'ill-
Nyergesújfalu Miha loDich Gyula el. isk. tanító. Tanítóképzői tanár

volt tehát 23, polg. iskolai 1 és elemi iskolai tanító 1.
A tanfolyamon a napi elfoglaltság nagyon komoly volt. Reggel

7-től 12-ig, d. u. 4-től 7-ig, a nap legmelegebb órái alatt 12-től

d. u. 4 óráig volt szünet, tehát napi 8 órai munkát jelentett a tan-
folyam.
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Reggel ?-8-ig volt gyakor.le.ti tornatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKmetykó János főiskolai
tanár vezetésével; anyaga az elemi iskola mozgásanyagából 5-6
óraterv feldolgozv,a, a második héten a tanítóképző anyagát tor-
náztuk szintén 5-6 óraterv keretében.

A 7-8-ig általunk is eltornázott an yagot 8-9-ig lejegyeztük.
Minden hallgató vihetett magával 5-6, elemi iskolai korú gyer-
mekek számára összeállított, mintaóratervet s -5-6 mintaóra-
terveta tanítóképző-int. növendékek kerának megfelelő gyakor-
Iatanyagból összeállítva. Minden tanfolyamhallgató ezen felül
megikapta az Országos Testnevelési Tanács munkálatai c. könyv-
sorozatból: A nevelő testgyakor lá s tanítá_sanyaga korosztá lyoknak

megfelelő csopor iositésben, oelemenruji tanintézet részére cíimű
munka három .kotetét, amelyet Kmetykó János és Misángyi a ttó
.állítottssk össze. Az 1. kötet az iskolai tornatanítás elméletét és
módszerét, a Ill. kötet leányok számára 4 éves kortól a 18 éves
korigal:kalmas testnevelő gyakorlatanyagot tartaknazza: a IV. ikö-
'tet ugyanezeket fiúk szá:mára; ezekből a kapott mintaóratervek
alapjáu a tanulők .korának megfelelő nevelő testgyakorlatok
összeúllíthatók.

Az első héten (június 30-július 5-ig) délelőtt 9-li-ig a Iiúk
számára összeállított anyagból eljátszottuk a 7 éves gyermekek
számára előírt játékanyagtól kezdve az összes játékokatJIHGFEDCBAZ á -
borszku főiskolai óraadó tanár vezetése mellett, Sok új játék kerül
be ennek alapján a tanítóképzőbe is, mega népiskolába is.

A mésodik héten (júl. 7-12-ig) naponta 9-11-ig Misángyi
Ottó a szabadtéri sportok és az atletika tanára ismertette és gya-
korolta is velünk a kulőnböző futások. dobások. ugrások stílusát
és tréningmódját. Mindegvikiínk saját képességéhez mérten töre-
kedett maga is bemutatni a helyes stílust. Sok apró fogás, finom-
ság, tréningenód került megbeszélésre és feljegyzésre is.

Naponta 11-12-ig úszástanulás lett volna programm szerint,
A Császárfür-dő napi beosztása miatt azonban ezt délután 2- 3-ig
gyakoroltuk KugleT' Sándor útmutatásai szeránt Kerezsy Endre
főiskolai gyakornok vezetésével.

Tánc volt d. u. 4-5-ig. A modern táncok térhódításának ellen-
súlyozására a magyar táncok, a magyar kettős, a körmagyar, pa-
lotás és toborzó volt a feladat. Néhány kedves svéd és norvég
táncot is elsjátítottunk.

Naponta délután 5-c-ig leventeoktatói kiképzésben részesül-
tünk vitéz Luby főtanácsnok-főiskolai tanár tól, aki nagy ügy-
szeretetével és lelkesedésével bennünket is magával ragadott s bár
a napi munkától fáTadtak voltunk, lelkesen gyakorla.toztunk és
hareáuy hangon vezényeltiink a nagy sportpálya zöld füvén.

Az utolsó három nap (júl. 13-16-án) új előadások iktatodtak
a napi progreanrnba, Malán Istvánantropometriai óráin a test ará-
nyos fejlődésének és ta rnodern mérő módszereknek nagyon érde-
kes és újszerű megvi.lágítását adta.

SzukolJá thy Imre főiskolai igazgató a sportolás egészségtaní
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vone.tkozásait valágította meg, kiilönosen a szív, a tüdő, a gyomor,.
a vese működése és a sportolás kapcsolata keltett nagy figyelmet
és érdeklődést.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jávor Albert pedig a test nevelését állította be a pedagógia
rendszerébe szisztematikusan felépített és választékos stílussal elő-
adott fejtegetéseiben.

A minisztérruan részéről tanfolyamunk iránt nagy volt az
érdeklődés.

Július 7-én délután Greszler Jenő miniszteri tanácsos, ügy-
osztályunk főnöke és Horn József igazgató, ügyosztályunk refe-
reuse Iátogatták meg tanfolyennunkat. Arragy sportpályán bemu-
tatott mozgásos gyakorbataink, játékaink és atlétikai számaink
után iigyosztályfőnőkiink közvetlenhangú meleg elismeréssel üd-
vözölte oatanfolyam hallgatóit, akik - ime - a szünidei pihenés
helyett a nyári melegben nehéz testg yaikor.lással töltik oa napot,
hogy ,a magyar tanítóképzést és ezen keresztül a magyar népokta-
tást az újabb eljárások és gyakorlatok elsajátításával még értéke-
sebbé, még tarbalrnasabbá tehessék.

Ugvosztálvfőnökünk közvetlenhangú elismerő szavai nagyon
jó hatást gyakorojtaik ránk s dr . Mandola Aladár szegedi kartár-
sunk tolmácsolta kösz'önetünket s tartalmas beszéldéhen az új idők
aktív embertípusának nevelését jelölte meg célul s ehhez eszközül
több testnevelésre van sziikség, mint amilyen a mi diákkorunkban,
a tornaóra volt.

Ügyosztályfőnökünk ezután minden egyes tanfol yam hallgató-
val váltött pár közvetlen és meleg szót. Július 14-én a testnevelési
ügyosztály vezetője, vitéz Tárczay Feliczides Román miniszteri
tanácsos látogatta meg tanfolyamunkat.

Szuk:ová thy Imre dr. ,a főiskola igazgatója üdvözölte a test-

nevelési osztály főnökét, külön is kiemelte, hogy ennek a tan-
folyaannaik a létrejötte kizárólag az ő kezdeményezése és érdeme ..
A testnevelési ügyosztály főnöke válaszáhan kiemelte, hogy az
összes iskolafajok közül a tanítóképző-intézetekben folyó test-

nevelő munkát látja a legnagyobb hatástinak és legfontosabbnak

s ha igaz volt az, hogy a német erő 1870-ben az iskolamesterek
munkája a.lapján épült, akikor nekünk - akiknek ma nem egy, ha-
nem nég'y Elzász-Lotharingiánk van - sokszoros gondot kell
iskolamestereink nevelésére. fordítanunk, ezt a nagy célt pedig
a tanítóképző-intézetek tanárai útján érhetjük csak el. Ez a gon-
dolat vezette a tanfolyarn szervezésében, ez vezeti ezután is a
tan itóképző-in tézetek különösebb figyelemben való részesítéseben.

Iskolánk és tanári munkánk értékelésének ez az elismerése
mély hatást gyakorol ránk s Nagy Ferenc budai kartársunk köszönte
meg munkánk elismerő méltánvlását s üdvözölte a magyar test-
nevelés agilis szervezőjét és Iejlesztőjét, vitéz Térczeu Feliczides
Románt. Július 16-án délután 6 órakor ünnepi keretek között
zárult tanfolyamunk. Jelen voltak: Demény Károly ny. áUam-
titkár, az Országos Testnevelési Tanács társelnöke, vitéz Horvá th
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Lász ló vezértanácsnok,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN eoiczlcu Antal és Holly Jenő tanács-
nokok, Balázs Béla főigazgatói teendőkkel nnegbízott áll. tanító-
képző-int. .igazgató, Molná r Oszkár a főigazgatósághoz beosztott
áll. tanítóképző-int. igazgató és Mesterházy Jenő tanítóképző-int.
megbízott tornaszakfelügyelő. A Testnevelési Főiskola részéről
dr. Szuková thy Imre kormárryfőtanácsos, ,a főiskola igazgatója,
Kmeiuko János és Misángyi Ottó főiskolai tanárok, vitéz Luby
főtanácsnok, főiskolai 'előadó tanár, J áoor Albert főiskolai titkár,
előadó tanár.

Kmetykó János főiskolai tanár vezetésével játékos elemi isko-
lai tornagyakorlatokat, majd mozgásos tornát mutattunk be;
czután at1étikai számok és játékok lcövetkeztek, végül levente-
gyakorlatok és vezénylés zárta be a programmot, ezután disz-
menetben vonultunk fel a sportpályán s rajból vonalba fejlődve
állottunk fel.

Szuková thy Lmre főiskolai igazgató üdvözölte záróiinnepiin-
kön megjelent notabilitásokat s a tanfolyam sikerét annak a lel-
kesedésnek érdeméül ida, amellyel az egész tanfolyam alatt talál-
keztak az összes előadók. Deménu Károly, az Országos Testneve-
lési Tanács társelnöke meleg elismeréssel szólt a tapasztaltakról
s oa testnevelés ügyének további szerétetére és Ielvirágoztatására
buzdított bennünket. Vitéz Horvá th László vezértanácsnek a ma-
gyar leventemozgalom és a Ieventeegyesületek felkarolását és a
tömegnevelésben ,rejlő nemzeti erőt hangsúlyozta. Dr. Mandola
Aladár szegedi kartársunk válaszolt elvi magaslaton mozgó szép
beszédben az üdvözlésekre s kiemelte, hogy a mai fiatalság neve-
lése sokkal értékesebb, mert aktív, cselekvő embertipust akar
nevelni. A mi iskolai nevelésíínktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil benne ternaóráink ezelőtt nem
voltak komoly óráJk s a tanár-tipus se az aktív ember tipusa lett,
hanem passzívek, szemlélődők s laz élettől visszahúzódák voltunk,
pedig nekünk életformálóknak, életalakítóknak kell lennünk.
Ehhez az életerőtől duzzadó új tipushoz ad tetterőt és bátorságot
a testnevelés s a testi erejét érző egészséges és ügyes ember
.alaikítja majd az életben aktívvá, cselekvő erővé a magyar ifjú-
ság fejlődőerejét és lelki energiáját is.

Végül megemlítem, hogya tanfolyannon benső, kollégíális han-
gulat volt mindvégig s kiilőn is kiemelem Jávor Albert kartár-
sunk, főiekolai titkár és köztartásvezető érdemeit, aki tápláló és
Ízletes étkezésünkről gondoskodott, ami napi 8 órai testi munka
mellett elsőrendűen fontos volt s ezenfelül is minden kérdésben
készségesenés szíves szeretettel állt rendelkezésünkre.

Mácsay Károly.
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- A jászberényi áll. tanítóképző új épülete. -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E G Y E S Ü L E T I É L E T .

V álasztmányí ü l é s e k .

I. Egyesületünk 1930. április hó ?-én a budapesti II. ker. tanítónő-
képző-intézetbentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPárvy Endre dnöklete alatt megtartott választmányi
üléséri megjelentek: dr. F rank Antal, dr. Becker Vendel, Gömöri Sándor,
dr. Dehény Mária Alacoque (Kalocsa), ja loveczky Péter, Maurer Mihály,
dr. Novy Ferenc, Osvá th Ferenc (Nagykőrös), dr. Szemere Samu, dr.
Hermos Sándor, Haitsch Ella, Németh Edith, Gyulayné Grá tz Marta,
Grynaeus Ida, j a loveczkyné Czinkooszku Kornélia, j ancsQ Erzsébet,
Bar ta l Alajos (Esztergom), Gerencsérné Szánthó Jolán, Kostyá l Ilona,
Kádá r Ilona, Keszler Károly, Schön István, Éber Rezső, Balázs Béla,
Homor Imre (Esztergom), Pócza József, Molná r Oszkár, W. La jos Mária
dr., Váradi József, Nagy Ferenc, Fehér Aranka, Roda Mária, Fa ltányi
Margit, NODák Eszter és Miha lik József.

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. különösebben a vidékről feljöt-
teket és bejelenti: a j Ba lázs Béla megbízott főigazgató az egyesület
részéről megbízatása alkalmából küldött üdvözletet és jókívánságokat
igen meleghangú levélben köszönte meg; bJIHGFEDCBAJ az egyesület által a tanító-
képzőkben tartandó gépírás-, gyorsírás- és eszperantó-tanfolyam okra
vonatkozó kérelmet a minisztériumnak nincsen módjában teljesítenie:
cJ Á g o sio n . Vendel tanár (Baja) az egyesületből való kilépését bejelen-
tette. - A választmány tudomásul veszi az elnöki bejelentéseket.

2. Elnök előterjeszti Lukács Béla nyíregyházai igazgatónak a titkár
útján szóbelileg küldött javaslatát, melyben kéri az országos egyesületet,
hogy az ellátási díjak nak reálisabb megállapítása és azoknak az egyes
intézetekre nézve az igazgatóktói bekért árlapok alapján a helyi körül-
ményekhez való alkalmazkodása tárgyában foglaljon állást és tegye
meg a szükséges lépéseket.

A javaslathoz F rank Antal szól hozzá, aki azt igen fontos kérdés-
nek tartja, amellyel egyesületünknek foglalkoznia kell. Kifejti, hogy
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a növendékenként most az államtól kapott 30 P. ellátási díj nem ele-
gendő arra, hogy abból a 'növendék megfelelő élelmezést kapjon. Kívá-
natos lenne ennek az ellátási díjnak az emelése, mégpedig nem az
egész országban egyformán, hanem minden egyes intézetnél a tényleges
szükségletnek megfelelően.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉber Rezső a kérdést szintén nagyon fontos-
nak tartja és annak általánosabb színezetet is kívánna adni. Nem ért-
hető meg ugyanis és nem megnyugtató gondolatokra ad alkalmat az
a mostani állapot, hogy ugyanazon fejlődő életkorban lévő képezdész.
képezdésznő, ludovikás és egyéb internátusban lévő ifjak élelmezésére
különböző összegek vannak megállaptsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAítva és úg-y tűnik fel a dolog, hogy
az aránylag legszegényebb néposztályból kikerülő tanítónövendékek
ellátására a legkisebb összeget állapították meg. Ezen az állapoton egy-
séges irányban változtatni kell. Pároy Endre, dr. Becker Vendel és
Miha lik József rövidebb hozzászólásai után a választmány az üggyel
behatóbban foglalkozik, megállapítja, hogy a mai 30 P. ellátási díj
nagyon alacsony és elhatározza, hogy memorandummal fordulunk a
minisztériumhoz, hogy az ellátási díjat emeljék és azt az egyes tanító-
képzőknél a helyi körülményekhez alkalmazkodva állapítsák meg.

3. Elnök felkérésére dr.JIHGFEDCBAIl a ,.,,1OS Sándor előadja a szaktanárok által
a magyar nyelvből tanítandó es annak népiskolai tanítási módszerére
vonatkozó javaslatát.

Az előadáshoz hozzászóló Pároy Endre előrelátta, hogy a rendel-
kezésre álló kevés idő miatt a módszeres rész tárgyalásánál sok akadály
lesz, azt meggondolandónak tartja, hogy az eddig a pedagógushoz tar-
tozott beszéd- és értelemgyakorlatok tanítási módjának tárgyalását
ujabb teherként a magyar nyelv tanárára rójjuk. F rank Antal szerint
a beszéd- és értelemgyakorlatok módszerének tanítását a pedagógusra
kel! bízni, aki azzal behatóbban foglalkozhatik s nem egyóra hosszáig,
mint az idő rövidsége míatt a magyar nyelv tanára. Az olvasás és írás
megtanításának módját is a pedagógus tanítsa. Az olvasmány tárgyalás-
nál a munka megoszlik a szaktanár és a pedagógia tanára között, a tör-
téneti rész mindenesetne a szaktanáré, A fogalmazás módszerének begya-
korlására már a képzőben kapjon a növendék olyan feladatokat a szak-
tanártól, minő fajtákat az elemisták kapnak. A nyelvi magyarázattal
mind a két tanár foglalkozzék, kiknek működésükben összhangnak kell
lennie, különben a növendék nem fogja tudni, hogy mit is cselekedjék.
Grynaeus Ida szerint szűkíteni kell azon, amit az előadó előadott; a szak-
tanárnak meg kell emlékeznie azokról a törvényekről is, melyek a ma-
gyar nyelvet, mint közoktatási nyelvet biztosítják. - Maurer Mihály
a beszéd- és értelem gyakorlatokat a szaktanár által tanítaadónak véli
és a történeti fejlődésnél a kisebbségi iskolákról is említést tenni kíván.
- Dr. Noou Ferenc aggályát fejezi ki, hogy az előadott anyagnak, ha
a rendelkezésre álló 6 óra alatt akarjuk elvégezni, lesz-e valami
értéke? A történeti rész legtöbbjét, mint főiskolai anyagot, el kell hagyni.
Kívánsága lenne, hogya TITOE nyilatkoztassa ki a rendelkezésre álló
idő kevés voltát. - Balázs Béla szintén kevésnek tartja az időt; a beszéd-
és értelemgyakorlatokat ő is a pedagógusnak utalja, általában véve
minden szaktanár az ő tárgyának népiskolai anyagát taglalja részlete-
sen, mert ez csakis az ő dolga lehet. - Nagy Ferenc tulajdonképen
szeretné világosan látni, hogy hát mi is legyen a mostani 6 óra alatt
a magyar szaktanár dolga a népiskolai módszeres részből. A beszéd- és
értelemgyakorlatok maradjanak a pedagógusnál; a szaktanár a képzői
fogalmazásokat végezze úgy, hogy már abból elsajátítsák a növendékek
az elemi módszert; a történelmi rész is elhagyható. Indítványozza az idő
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ilyen felhasználását: tanterv, tanmenet és némi történelem 1 óra; tan-
körryvek és vezérkönyvek ismertetése 1 óra; a többi 4 óra használtassék
fel a tanár által mintatanításokra, melyeket tartalmas előkészítés és
megbeszélés kísérne; ezek vonatkozzanak a helyesírás ra, nyelvtani részre,
olvasmány tárgyalásra és fogalmazásra.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPárvy Endre örvend annak, hogy
a téma ilyen élénk vitát szült, ebből is látszik, hogy a kérdés nagyon
fontos. Kifejti a felolvasott javaslat tárgyalásának keletkezési történetet,
célszerűségét és rámutat arra, hogyanépiskolai tananyag médszeres
feldolgozásában a közreműködö szaktanárok és a pedagógia tanárának
szerepe még mindig nem elegendően tisztázott. Mivel szinte zsinórmérté-
keket akarunk alkotni az egyes szaktárgyak nép iskolai tanítási módsze-
rére vonatkozólag és ezek megbeszélése több időt követel, javaslatára a
kérdés folytatását a választmány, köszönetet mondva az előadónak fára-
dozásáért, a jövő ülésre halaszt ja.

4. Elnök javaslatára a választmány kimondja, hogy ezévi közgyűlését
1930. június 8-án d. e. 10 órakor tartja a budapesti II. ker. tanítönöképző-
ben. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó. Főtitkári jelentés. Pénztáruoki jelen-
tés. Előadás. Indítványok tárgyalása, közöttük a jövő kozgyűlés helyének
megállapítása. A választás eredményének kihirdetése. Az előadóról való
gondoskodásra és ha a körülmény tek megengedik, egy hangverseny
rendezésére a választmány az elnököt kéri fel.

5. Mivel a választmányi ülés után közvetlen a jelölőbizottság fog
ülésezni, Pároy Endre ismerteti a jelölőbizottság munkáját és feladatát,
üdvözli annak jelenlevő elnökét, Sztankó Béla c. kir. főigazgatót, majd
az ülést berekeszti.

II. Egyesületünkmek 1930. május hó i2-én a bpesti VII. ker. áll.
o tanítónőképzőben tartott választmányi ülésén Párvy Endre elnöklete
alatt jelen voltak: Ja loveezky Péter, Póeza József, Melleú Márton (Deb-
recen), Horvá th B. Kristóf (Szeged), Váradi József, dr. P rohászka
Ferenc, F r ig'yes Béla, dr. Csada Imre, Mesterházy Jenő, Szántó Lenke,
cll'. Novy Ferenc, Farkasdy Zoltán, Herrnos Sándor dr., Na.gy Ferenc,
Sehön István, Meurer Mihály, Ber iha Mária, B. Bruun. Angella, [elo-
veezkyné Czinkovszky Kornélia, Ruiez Márta, Gir tler Mária, Farkas
Mária, Máesay József, Bibersuerné Abonyi Julia, W. La jos Mária dr. és
Miha lik József.

1. Elnök üdvözölte a megjelenteket. különösebben a vidékiek et és
örömét fejezte ki; hogy választmányi üléseink ilyen népesek.

2. Az elnök bejelentései: a ) Gyur jáes András (Budapest), Nagy
Sándorné (Budapest) és Gyula i Aladár (Budapest) tanárokat ajánlatára
a választmány a tagok sorába iktatta;JIHGFEDCBAb ) köszönettel veszi a választmány
tudomásul, bogy a budapesti 1. ker. Quint József-emlékünnepen egye-
sületűnket az elnök képviselte; e) sajnálattal veszi tudomásul a választ-
mány Orbók Mór kolozsvári volt igazgató és dr. Nagy József tanár el-
hunytát, kiknek érdemeit az elnök méltatása után a választmány jegyző-
könyvileg örökíti meg. Orbók Mór temetésén egyesületünket Molná r

Oszkár képviselte, a volt növendékek nevében Nagy Ferenc beszélt;
el) köszönetét fejezi ki a választmány Lux Gyula tanárnak, aki a Magyar
Országos Eszperantó Egyesület május 11-Í országos közgyűlésén egye-
sületűnket képviselte; e) Gyula i Aladár tanárnak ct Magyar-Holland
Bank igazgatósági tagságára vonatkozó felhívásával egyesületünk a
hivatalos megkeresés után fog foglalkozni; f) a választmány csatlakozik
el Polgári Iskolai Tanárok Országos Egyesületének azon mozgaimához,
amely nemzeti ünnepek alkalmával a házak fellobogózására vonatkozik;

MagyarZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a n í t ó k é p z ő 15
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g) egy egyesületi tagnak a nevelőnők beosztási és anyagi sérelruei
orvoslására vonatkozó javaslatoait az egyesülettsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGrynaeus Ida ígazgató-
nak adja ki, megk-érvén öt, hogytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil novelőnőkkel Jeíoiytatott levelezés
vagy megbeszélés eredményeképen. ha 'azoknak tényleg komoly sérel-
meik vannak, hozzon kész javaslatot a választmány elé; h ) tudomásul
veszi .a választmány a titkárságnak a tagok részér kibocsájtott kérését,
rnellyel a belépés, kilépés és lakóhely változás írásbeli bejelentését
óhajtja; i) egyesek sérelmesnek találván azt, hogy az új választrnányi
'tagok között egyetlen budapesti sincsen, a választmány m gá llap itja,
hogyajelölőbizottság teljesen alapszabály szerint járt el s még így is
átmenetileg 7 taggal több budapesti választmányi tag van, akik a követ-
kező alkalommal ki fognak esni; j) tudomásul veszi a választmány,
hogy az egyesület pénztárát és vag ycnkezelését az előljáróság mcg vizs-
gálta és rnindent rendben talált: k) tudomásul veszi a választmány
elnöknek 'a közgyűlés előkészítése körül tett intézkedéseit és újabb
megbízást ad a közg yűlésen tartandó előadásnak megfelelő erő által
való betöltésére, Elnök inditványára elhatározza, hogy Greszler jenő dr.
min. tanácsost az egyesület tiszteleti tagjává választja, Az erről szóló
oklevél elkészftésére Farkasdy Zoltán tanárt kéri fel; 1) a választmány
tudomásul veszi elnök bejelentését, hogy oa meg nem felelő dátum miatt,
nehogy .az iskolai év megzavartassék, a közgyűlést nem kapcsoljuk össze
'hangversenn yel.

3, Elnök felkérésére dr. P rohászka Ferenc meg tartja előadását a
földrajz népiskolai tanítási módszerének a tanítóképző tanár által el-
végzendő részére vonatkozólag, - A hozzászólások során Párvy Endre
a javaslatot a kitűzött célnak kitünően megfelelőn k tartja, Örvend,
hogyeszak tanárai ügyes és kimerítő vezérfonalat kapnak a javaslat-
tal. Az előadottalehoz teljes mértélcben chozzájé rul, csupán a következő
-óhajai lennének: szögeztessék le, hogy .a tanár a tanév melyik felében
foglalkozzék -a módszerrel; emeltessék ki, hogyatanmen tet a növendé-
kek a tanárnak a tanítási óra alatt megadott utasításai nyomán otthon
készítik el és a tanár azokat időközönként átnézi, Mesterházi Jenő
·szer1nt az idő fele nem állhat a módszeres rész feldolgozására rendel-
kezésre, hiszen magának az utasításnak a megismerése 2-3 órát vesz
igénybe, Hangoztatni kell a javaslatban, hogy a mődszerre fordított
-órák száma 12-nél több is lehet. - Pá l'vy Endre szerint nagy akadály
a tanításuál az, hogya módszerre vonatkozó rész már megjelent, de
a lakóhelyisrnertetésre még nincsen megfelelő minta, javaslatára a
választmány kimondja, hogy Budapest Iakóhel yisrnertetésnek a megjele-
nését sürgősen szííkségesnek tartja, Dr.Novy Ferenc a mellett, hogy el-
'ismeréssel adózik az előadónak a kitünő munkáért, az előadónak il

Farkas Sándor-féle vezérkönyvre tett némely kritikai megjegyzését,
minthogy azok nem mindenben felelnek meg az ő és más szakemberek
véleményének, ,a javaslat végleges szövegezésében megfelelőbb módon
-elhelyezni kéri, - Braun Angela kérdést tesz fel, hogy megfelelő tan-
könyv híján a növendékek mi.képen tegyék sajátjukká a tanár' által el-
mondottakat, melyre Mella .u Márton a Fodor-féle módszertani kézikönyvet
ajánlja, a választmány szerint pedig semmi akadálya nem lehet annak,
hogy a növendékek eredménytárszerűleg jegyzeteket készítsenek.

Elnök megköszönve az előadónak értékes előadását, az ülést he-
:rekesztette.

Miha lik józsef, titkár.
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A jászberényi tanítóképző új épíilete az udvar felől. -

Közgyíílési jegyzőkönyv.

Egyesületunk 1930. június hó 8-án a bpestí II. ker. állami tanítónő-
képző-intézetben tartotta XX. rendes közgyűlését.

Jelen voltaktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPárvy Endre elnöklete alatt: özv. Loczke [ózsefné,
Madzsa r Imréné, dr. Nagy Zsigmond, Madzsa r .Imre, Bozsik Béla,
Sarudy Ottó, Balázs Béla, dr. Loczk:e Alajos, dr. Kőrös Endre, özv.
Gerencsér Istvánné, Váradi József, Ber tha Mária, j a loveczkyné Czin-

kovszky Kornélia, Ibererné Popovics Olga, Németh József, Kirchmeuer

'Győző (Pápa), Szőts Cyula, Répay Dániel, Gömöri Sándor, Horvá th

Jolán, jancsó Erzsébet, Szántó Lenke, Erdélyi Olga, Pafyiné Láng

Mária, Bagó Margit, Sztankó Béla, Pócza József, Molná r Oszkár, W.
La jos Mária dr., Sireuchné Entz Jolán, Kostyá l Ilona, Kádá r Ilona,
Sugá r Margit, dr. F rank Antal, Vadász Zoltán (Szeged), Sza la tsy

Richard, Kristofcsák Lajos, Ma.rczelly Kornél, Kooécs Dezső (Sáros-
patak), Medgyes'i Marida. dr. Zsindely Katalin, Szon/ágh Katalin, Gir tler

Mária, Máchik Ida (Pápa), dr. Szemere Samu, dr. Herrnos Sándor, Éber

Rezső, dr. Novy Ferenc, dr. Éber Zoltán, Mácsay Károly (Csurgó),
Németh Sándor, Mesterházy Jenő, Lux Gyula, ja loveczky Péter,
dr. P rochask:e Ferenc, Móczá r Miklós (J ászherény}, Csade Imre dr.,
Blénessy János (Jászberény), Kovách János dr., Stroke Henrik, dr. Kosá ry

János, Drozdy GyuJ.a, Schön István, lr fzing F., Farkasdy Zoltán,
P feiffer Ilona, Tabódy Ida, Fehér Aranka, Schroa rcz Károly és Miha lik
József.

1:. Párvy Endre elnöki rnegnyitójában bejelenti, hogya mai köz-
.gvülés fordulópontot jelent az egyesület életében, mert a mai közgyűlés
már a jóváhagyott új alapszabályok alapján hivatott egybe. Vázlato-
san ismerteti az új .alapszabályt és kiemeli annak legfontosabb újítá-
sát: a havonta megtartandó taggyűléseket, melyek .a régebbi választ-
mányi üléselokel szemben minden tag részére hozzászólási és szavazati
jogot biztosítanak. Ezzel kapcsolatban azon reményét fejezi ki, hogy ez
a demokratikus jogkiterjesztés jótékony hatást fog gyakorolni egyesü-
leti életünkre. Kifejti azt az óhaját, hogy laz egyesiiletd életet és mun-
.kát együttérzés, áldozatkészség és egyútonjárás hassa át, Majd áttér a

15*
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jelen tanítóképzés bajaira, szól a túlterhelésról. a szakképzés nem ele-
gendő voltáról és a bizonyos értelemben nem megfelelő nivóról. mellyel
kapcsolatban öröm 't fejezi dei afelett, bogyaz 1. osztályba való növén-
dékfelvételnél a nivó már emelkedett, mert a tanítóképzökbe már csakis
legalább jórendű növendék vehető fel és véleménye szerint, ha ez a ren-
delet még bizonyos zenei előképzettséget is követelne, a nivó emelése
még inkább biztosított lenne. Elgondolása szerint a szakképzés érde-
kében bizonyos túlterhelő tárgyaktóI tantervünket meg kellene szabadí-
tani; a gyakorló iskolák számát emelni; ar' zletes módszertan tanítá-
sát a gyakorlo iskolai tanítók kezébe adni; a rajzoktatást. a súlyt ,a
táblai rajzoltatásra helyezve, át kell reforrnálni. Ezen célok eléréséhez
lelkes együttmunkáhkodást és az egyesület szerétetteljes támogatását
kéri a tagoktól.

A közgyűlést megnyitva, üdvözli a vendégeket: dr.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy Zsigmond
min. tanácsost,aki a közoktatásügyi minisztérium nevében, Bozsik Béla
igazgató-tanítót, aki a Magyarországi Tanítóegyesületek Szövetsége
nevében, dr. Medzser Imrét, az Orsz. Közoktatási Tanács Iőtitkárét,
dr. Loczke Alajos tanárt, Szőts Gyula tanárt, a Középiskolai Tanáregye-
sület képviselojét, valamint az összes vendégeket és az egyesületi
tagokat.

Dr. Nagy Zsigmond a miniszter nevében megköszöni a szeretettel-
jes üdvözletet és tolmácsolja a miniszter, az államtitkár és 'az ügyosztály-
főnök urak üdvözletét. A maga részéről kijelenti, hogy mindig szeretet-
tel és megbecsüléssel van az intézmény és a tanítóképző-intézeti tanár-
ság iránt. Jól tudja, hogy most a tanítók tanítói között van, akiknek lelke-
sedése, példaadása és munkaszcretete legyen világító Iákl yája a magyar
tanítóképzésnek. A tanítóképzés. éppen a tanárok munkája folytán, nagy
utat futott be és legtudatosabban halad célja felé. Kívánja, diogtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy a
kotelességteljesítő lélek hassa át ezentúl is u tanárságot.

Elnök javaslatáraa közgyűlés .a következő üdvözlő táviratokat
küldi el: Klebelsberg Kumo gróf miniszter urnak: "A Tanítóképző Inté-
zeti Tanárok Országos Egyesülete XX. közg yűléséböl hódoló tisztelettel
üdvözli Nagyméltóságodat, mint a tanügynek évtizedek óta páratlanul
nagyrabecsült vezérét. Hogya nemzeti kultura fel emelését és előrevite-
lét célzó terveinek a1apvető munkáját, a jó tanítóképzé st minél meg-
felelőbben szolgálh.assuk, törekvéseinkhez Nagyméltóságodnak kegyes
támogatását kérjük".

Karrüs Gyula dr. államtitkár úrnak: ,;A Tanítóképző Intézeti Taná-
rok Országos Egyesülete XX. kdzg yűléséből mély tisztelettel üdvözli
Méltóságodat és kéri kegyes jóindulatát és támogatását egvesületünk
számára továbbra is, hogy szerény, de nagyjelentöségű Ieladatunknak,
a tanítóképzésnek, minél jobban megfelelhessünk".

. Bozsik Béla a Magyarországi Tanitóegyesületek Szövetségének
köszöntését adja át. Nagy örömmel vette elnök szavaiból tudomásul,
IlOgy é'. tanítók idejöveteje szimpatikus az egyesületnek. Ezt azért jegyzi
meg, mert a Ill. tanügyi kongresszuson úgy látszott, mintha ellentétek
merültek volna fel a tanárság és tanítóság között. Ezt ő fájlalta ésazon
rnunkálkodott, hogy a félreértések eltümjenek ésa két hatalmas tábor
megtalálj,aegymást a nagyfontosságú közös munkában: a tanítóképzés
kérdésében,ami csakis együtt oldható meg tökéletesen. Szerencséjének
tartja kifejezni, hogy a magyar tanítóság szeretettel és megbecsüléssel
gondol minden egyes tanarra és közös erővel óhajtana dolgozni. Amikor-
az üdvözletet átadja, kéri, hogy ,a tanítóképzés kérdésében adjon a tanár.,
ság alkalmat a közeledésre és ha erre lehetőség van, akkor a tanítóság
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-ez t szerencséjének fogja tartani és azzal eltünik minden ellentét és szebb
lesz a jövő.

Dr.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzőts Gyula tanár a középiskolai tanárság üdvözletét tolmá-
-csolja é.s kivánja, hogy a mai terhes időkben a mag yarok Istene segítse
az egyesületet gazdag' programmjának diadalra jutásában és kívánja,
hogy mindanrryian megérjek Magyarország- feltámadását.

2. Elnök .felkérésére dr. Loczka Alajos tanár megtartja előadását:
Az amer ika i kulture és tanítóképzés címmel. Az előadást egyesületünk
közlönye hozza. Elnök laz értékes és mólytartalmú előadásért köszönetét
fejezi .ki é.s .megállapítja az elhangzottak alapján is, hogya tanítőképzés
ma a közokt. törekvések homlokterében áUó nehéz és fontos világ-
probléma.

3. Szünet után elnök javaslatára a közg yűlés tiszteleti taggá vá-
lasztja az általános ti zteletnek. szerétetnek és nagyrabecsülésnek
örvendő Greszler Jenő miniszteri tanácsos, ügyosztályfönököt, kinek lel-
'kesedése, szaktudása és jó szive már eddig is sokat tett .a magyar tanító-
Képzésért. A közg yűlés Greszler Jenő min. tanácsos úrnak a következő-
táviratot küldi: "A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete
XX.közgyüléséből hálája és szeretete jeléül mély tisztelettel üdvözli
Méltóság'odat, mint ügyeink jóindulatú vezetőjét és mint a mai napon
'közg yűlésünkön nagy lelkesedéssel megválasztott dísztagját. Isten áldása
legyen munkásságán!" - Ugyancsak lelkesedéssel választja meg tisz-
ieleti tagjává Sarudy Ottó kir. főigazgató urat, aki egy hosszú életet
töltve a tanítóképzés szolgálatában, úgyis mint tanár, mint igazgató és
úgyis mint főigazgató mindig az ügyet szolgálta önzetlenül, erős elmével
,é.s nagy szeretettel. Kiváló szakértelem.mel irányítja a tanártestületeket
és állandóan a tanítóképzés nivójának ernelésén fáradozik. Elnök a
jelenlevő tiszteleti tagot melegen üdvözli. - A tiszteleti tagok értesí-
iésével és a formák elintézésével .a közgyűlés .az új tisztikart bízza meg.

4. Elnök felkérésére W. La jos Mária dr. felolvassa az elmult évre
vonatkozó főtitkári jelentését, melyért a közgyűlés köszönetet mond és
azt a jegyzőkönyvhöz csatolja,

5. Elnök felkérésére Pócza József jelentést tesz az egyesület anyagi
helvzetéről, melyet a közgyűlés helyeslőleg vesz tudomásul és a pénztá-
Tosnak köszönetet mondva, jelentését a jegyzökönvvhöz csatolja.

6. Elnök felszólítására a közgyűlés megválasztja számvizsgáló
bizottságul: Tabódy Ida elnökletével Csada Imre és Schön István
tagok.at.

:-. Elnök a mai ülés jegyzőköny-vének hitelesítésére felkéri Gry-
ruieus Ida és Sztankó Béla tagokat.

8. P á rvy Endre alelnök az egyesület tisztikara nevében megköszöni
az eddigi bizalmat és az elnöklést Sztankó Béla bizottsági elnöknek
adja át.

9. Sztankó Béla először is köszönetet mond a lelépő alelnök nek és
a tisztikarnak nagy szorgalommal és szép eredménnyel végzett mun-
'kéjukért. Majd képet ad a jelölő bizottság és szavazatszedő bizottság
eddigi munkájáról és V éredi József jegyzővel felolvastatja az idevonat-
KOZÓ jegyzőkörryveket, melyeket a közgyűl ' jóváhag-yólag vesz tudo-
másul. Ezután bejelenti a szavazás eredményét, melynek eredménye a
következő: elnök: Párvy Endre; fővárosi alelnök: F rank Antal dr.;
-vidéki álL alelnök: Móczá r Miklós; nem áll. alelnök: Becker Vendel dr.
és Hamar Gyula, női alelnök: Tabódy Ida; főtitkár: W. La jos Mária e1r.;
+itkár : Miha lik Iózsef: szerkesztő: Molná r Oszkár; pénztáros: Pócza
József; ellenőr: Éber Rezső; háza'lapvezetd:JIHGFEDCBA.J elooeczku Péter. A választ-



230 Egyesületi élet

mány tagjai atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArégiek közül: Guuleiné Gretz Márta, Herczegh Kamilla,
ja loveczkyné Czinkovszky Kornélia, juhász Imre, Keszler Károly.
dr. Körös Endre, W. La jos Mária, Lechnitzkyné jancsó Erzsébet, Mar-
czélly Kornél, Roda Mária, Snasei Ferenc, Szontágh Katalin, Tscheik
Ernő, Váradi József, Balázs Béla, Barabás Endre, Barká ts Mária, Bar ta l
A1ajos, Éber Rezső, F rank Antal dr., Gerencsérné Szánthó Jolán,
Gömöri Sándor, Hamar Gyula, dr. Herrnos Sándor, Kostyá l Ilona"
Németh Sándor, dr. N,ovy Ferenc, Répi: ly Dániel, Sarudy Ottó,
Sebestyén Erzsébet, Straub Ferenc, dr. Szemere Samu, Schön Ist-
ván, Végh József, Wagner János; új tagok: Tabódy Ida, Barcsa i József,
Amler Antal, Dobossy Elek, Mácsay Károly, Bar tha Károly dr., Papp'
Ferenc dr., Benkóczy Emil, Bar ta l Alajos,JIHGFEDCBAH o m o r Imre, Berényi Irén,
Réoész Györgyi, Giudooécz Emma, Móczá r Miklós, Leszezik Ernő,
Gulyás István dr., Róna i Sándor, Vizhányó Károly, Zoltán Géza, Ger-
h e rd t Béla, Váczy Ferenc, Litkey Péter, Erlich Antal, vitéz Széky Pál,
Sza rka Lajos, Kovács Ernő, Körös Endre dr., Kovács Dezső, Rozsor idei
Károly, vitéz Lenkey Jenő, Kiss Sándor, Bocskay István, Kövessy J enő,
jakab Ferenc, Nádler István. Választmánvi póttagok: Drozdy Gyula,
Kenyeres Elemér dr., Hsiis Ella, vitéz Losonczy Cyörg-y, Székely Zol-
tán, Novák József dr., Ir izing Ferenc, Takács Béla, Barabás Tibor, Hat-
vani Lajos. Sztankó Béla megállapítja, hogy a szavazás az alapsz abál yok-
nak pontosan megfelelően ejtetett meg és ennélfogva a fentiek et az egye-
sület szabályszerűen megválasztott tisztviselőinek. illetőleg választmányi
tagjainak jelenti ki. Meleg szavakkal üdvözli az új tisztviselőket és
megállapítja, hogy a régi tisztviselők nagy gárdája bent van az új tiszti-
karban, ami annak a jele, hogy irántuk bizalom az egyesületben meg-
van és hogy munkájukat eddig is jól végezték. Orömét fejezi ki afelett,
hogy éppen ő iktathatja be az új elnököt tisztségébe. - Pároy Endre
meghatva köszöni megválasztását, de kéri a közg yűlést, hogy tekintsen
el az ő elnöloké való megválasztásától; majd látva az egész közg yűlés-
nek 'egyhangú lelkesedését, meghajlik a közvélemény óhaja előtt és az
elnöki tisztségetelvállalja és az azzal járó kötelességek teljesítését sziv-
vel-Iélekkel teljesíteni ígéri. Programrnot nem ad, ezúttal Hem szií k-
séges, Az egyesület támogatását kéri.

10. A közgyűlés áttér atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyiregyházai tanártestületnek a vidékről
felutazó tanárok és hozzátartozóik aházalapból történendő elszállásolá-
sának ügyében beadott indítványára. Streuchné, Nagy Ferenc, Marczélly
Kornél és mások felszólalása! után elnök összefoglaló szavai alapján a
közg yűlés úgy határoz, hogy mihelyst a házalap kérdése tisztázva lesz
és a kidolgozandó ügyrend a dolgot megengedi, a vezetőség a legjobbnak
tartott módon megoldja a kérdést. Addig is társ egy esiiletek nél érdeklődni
fog, hogy .a vidéki kartársak budapesti elszállásolása miképpen lenne-
kedvezően keresztülvihető.

It. Elnök indítvánvára el kö>::;yülés kimondja, hogy legközelebbi
közgyűlésének helyéül Győr lenne kívánatos.

12. Elnök köszönctet mondva Grynaeus Ida igazgatónak a közg yű-
lési terem átengedéseéri, megköszönve a tagoknak megjelenésüket, a kö7-

gyűlést berekeszt ette. M·' lik J' f titká
_ 1 la 1 - ozse, ) -ar.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ő t i t k á r i j e l e n t é s .

Tisztelt Közgyűlés! Mint az egyesület főtitkára és így krónikásr;
ez alkalommal ötöd ízben kísérlem két hosszú év történetér röviden el-
mondani. Az idők végtelenjének homokóráján két porszem pergett le
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csupán, nekünk parányi létű embereknek .két hosszú esztendő. Munká-
ban eltöltött, örömmel-bánattal elegyített évek voltak. Lelkesedéssel, bíza-
lommal indultunk neki az új ciklusnak. hisz oly elnököt sikerült meg-
nyernünktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuint József személyében, kinek világos feje, meleg szíve, erős
akarata fellendülést ígért. Reményeinkben nem is csalatkoztunk. Már
az első gyűlésre oly sok gondolattal, tervvel jött, s kiváló érzékével any-
nyira megtalálta minden tétel emberét s núnden ember tételét, hogy lázas
munkásságot, pezsdülő életet indított meg. Huszonkét pontha foglalt ter-
vezetébert felkarolta a tanítás és nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseit,
úgyszintén a tanárság anyagi ügyeit. Soha ennyien nem látogatfák az
egyesületi gyűléseket, soha ennyien nem dolgoztak önzetlenül az ügy
iránti szeretetből, mint e két év alatt. Midőn a kérlelhetetlen halál el-
ragadta közülünk, örökébe méltó utód lépett alelnökünk, Párvy Endre
személyében, aki .az ő szeretetreméltó, megnyerő egyéniségével nemcsak
összetartotta a vezér nélkül maradt csapatot, hanem az örökségül kapott
tenet pontról-pontra meg is valósította.

Tizenkilenc választmánvi ülésünkön 23 kérdés került tárgyalásra"
mel yok a következők: A nevelőnők ügyének előadója Vajda Erzsébet
volt; az igazgatók sérelmeinek Kooécs Dezső sárospataki igazgató; az
özvegyek nyugdíj ügyének özv. Sirnuchné Entz Jolán; a gyakorlóiskolai
tanítók sérelmeit Drozdy Gyula gyakorló iskolai tanító tejesztette elő;
aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj tanítóképző tanári és gyakorlóiskolai tanítói állás ok szervezésére
vonatkozó javaslatot kidolgozta Mesterházy Jenő; ő készítette el a tanító-
képzői tanárképzés módosításának tervezetét ; a pedagógus tanárok kép-
zésének előadója Molná r Oszkár és F rank Antal dr. igazgatók voltak,
akik több gy ülésre terjedő vitát indítottak meg és megszólaltattak min-
den pedagógus tanárt. Ug yancsakJIHGFEDCBAM o ln sr Oszkár dolgozta ki A tanító-

képzői pedagógia kereteit, tartalommal való megtöltése sokak szorg almát,
évtizedek munkáját igényli; az Ifj. Vöröskereszt szerepét .a nevelés szol-
gálatában Sebestyén Erzsébet ismertette, a bpesti II. ker. tanítónőképző
tanára, az Ifj. Vöröskereszt-egylet kiváló szervezője: a földrajz tanítá-
sára vonatkozólag értékes gondolatokat hallottnnk Szoniegh. Katalintól,
a bp esti II. ker. tanítónóképző tanárától ; a fogalmazás tanításáról a
tanítóképzőben Németh Sándor c. igazgató tartott előadást; a költészet-
tan a tanítóképzőben dr. Hermos Sándor tanár előadása alapján került
tárgyalásra; a modern rajzoktatásról dr. Meskóné Veoerk:n Edit, a bpest:i
II. ker. tanítónőképző tanára értekezett;a prágai nemz tközi rajzkiáll ítá-
son szerzett tapasxtala tairól érdekes beszámolót közölt Tscheik Ernő,
a bpesti I. ker. tanítóképző tanára. Mit tanítson a szaktaná r tá rgya mád-

szeréről címen sorozatos előadásokat kezdettünk annak bizonyságául,
hogya tanító<képzőre mint szakiskolár.a mulhatatlanul szükség van, mert
minden szaktanár targyának nemcsak mint közműveltségi anyagnak elő-
adója, hanem médszeres feldolgozója is. 7 előadás hangzott el ily címen:
a természetrajz, egészségtan ja looeczky Péter c. igazgató, ,a mennyiség-
tan Kiss József képző tanár, a természettan Mihelik József, a magyar
nyelv cll'. Hannos Sándor, a földrajz dr. P rocheske Ferenc, .a rajz
dr. M eskoné Veverk a Edit tanárok előadásában.

A tanítóképző-intézeti tanárok nak az új népiskolai tanterv szellemé-
ben való továbbképzésére vonatkozólag' indítványt terjesztett elő Miha lik

József, egresi.iletünk titkára. A tárgyalás eredményeként kérelmeztük:
1. pedag ógiai tanfolyamok rendezését, amelyeken az új tanterv, az újabb
pedagógiai törekvések, szervezetek, intézmények, az iskolánkivüli nép-
művelés és a tanítói továbbképzés tárgyaltassék; 2. szakirányú tovább-
képző tanfolyamok rendezését és 3. tanároknak külföldi tanulmán Y:
utakra való küldését.
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Tanulságos előadást tartotttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV á r edi József, a bpesti 1. ker. tanító-
képző tauára Né pműoelés és tanító képzés címtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu, Foglalkoztunk a nyír-
egyházi tanítóképző indítványa alapján a vidéki tanárok pesti elszállá-
solásának kérdésével is. Sokfelé fordultunk ez ügyben, sajnos, ezideig'
hasztalanul. E kérdés különben ma az indítványok során újból tárgya-
lásra kerül. Tervbe vettük .az áll. nyugdíjasok ügyének felkarolását is,
lapunk fel is .hívta őket sérelmeik és kérés eik benyujtására, hogy Gomori

Sándor nyug. igazgató előadása alapján ügyük tárgyalható legyen, de
nem érkezett be kérés, aligha helyzetükkel való megelógcdettségük, ha-
nem Iáradtságuk és reményeikben va ló gyakori esalódásuk folytán be-
állott közömbösségük következtében.

Rendes havi üléseinken kívul egy Dándorgyűlést is tartottunk Kecs-
kernéten, melyet szives megjelenésével megtisztelt Greszler Jenő minisz-
teri tanácsos, ügyosztályunk köztiszteletnek és szeretetnek orv ndő fő-
nöke is. Rendkívüli közgyűlést vont maga után Ouini Józsefn lk várat-
lanul bekövetkezett gyászos elhunyta ..

Tiz memorandummul fordultunk a miniszter úrhoz, a kovetkező
ügyekben: 1. A tanítóképzés reformja ügyében. E kérdés tanítóképzói
szakosz tályunk ülésének is tárgya volt a Ill. Egyetemi Tunüg yi Korigresz-
SZU".Oll. 2. A tanítóképző-intézeti tanárképzés reformja ügyében. Kérel-
meztuk:JIHGFEDCBAa) tanítóképző-intézeti tanár csak az lehessen, aki a tanító-
képzőintézetet elvégezte, s mint ilyen már tanuló ,korában megismerke-
dett e szakirányú iskola munkájával. Kinek jeles tanítói oklevele van,
legalább 1 idegen nyelvben jártas és a tanári pályára ve.ló egyéni és jel-
lembeli arravalósága biztosított; b) A taná rképzés ideje 10 félév legyen:
c) A képzés elméleti és gyakorlati irányhan történjék, az elméleti kép-
zés szakirányú része 8 féléven át a bpesti tudományegyetem n, illetőleg
a megfelelő főiskolákon, a pedagógiai rész 2 féléven át a ,bpesti tudo-
mányegyetemen. A kiképzés .g·ya'korlati rész 't a pedagógiaival párhuza-
mosan a gyakorlótanítóképzők biztosítják; d ) A jelöltek a negyedik fél-
év után alap-i .a nyolcadik után szak-, a tizedik félév végén pedig peda-
gógiai és gyakorlati vizsgát tegyenek. A vizsgálatok az orsz. tanítóképző-
intézeti tanárvizsgáló bizottság előtt folyjanak. A bizottság .a vizsgálat
pedagógiai és gyakorlati részében tanítóképzőintézeti tanárokkal egr-
szítendő ki: e) A g yakorlő-tanítőképzókkel kapcsolatosan kollegiumok
szervezendök, melyek a szemrináriumi foglalkozást és az internátusi el-
helyezést biztosítsák. 3. ÁI!ások szervezése ügyében kértük
40 tanítóképzöi tanári, 20 gyakorlóiskolai és 19 nevelői állás
fokozatos szervezését. Ebből eddig elértünk: 16 tanári és 13 gya-
korlóiskolai tanítói' állást. Hálás köszönet illeti ezért gr. Klebels-

bere Kuno dr. miniszter urat és ügyeink iránt nagy szeretettel viseltető
Kornis Gyula cll'. államtitkárt és Groszler Jenő miniszteri tanácsost.
4. Mernor audumba Iogla ltuk a gyakorlóiskolai kartársak sérelmeit és kér-
tük: a ) a gyakorlóiskolai tanítók statusában is nyittassák meg a VI.
fizetési osztály; b ) a gyakor lóiskolákhoz évek őte beosztott tanerők 1

g vakorlóiskolai tanítók statusában véglegesittessenek. 5. Az igazgatók
sérelmeinek orvoslására kértük: a ) a széniumos rendszer terjesztessék ki
az igazgatókra is, b ) az igazgatók az internátusi · teendőkértaz ingyen
fűtésen és világ ításon kívul megfelelő díjazásban részesüljenek. - 6.
A nevelők és köztartásvezetők érdekében kértük, hogy internátusi teen-
dőlkért kapják vissza az ingyenes teljes ellátás ked vezményét. - ? Me-
morandumot készítettünk az ezidőszerint nagyon siralmas özvegyi nyug-
díjés árvák segély járuléka tárgyában is. - 8. Kértük .az állami intéze-
tek bennlakó növendékei részére az állam által ki utalt ellátási díj eme-
lését és a helyi viszonyok figyelembe vételévei való megállapítását. -



9. Csatlakoztunk a polgári is-
kolai tanárok által megindi-
tott mozgalomhoz a nemzeti
szellemben való nevelés érde-
kében és kértük a nngym.
miuiszter urat, szorgalmazzon
a belügvminiszter úrnál oly
rendeletet. me ly hazafias ün-
nepeken lobogó kitűzésére kö-
telezi a háztulajdonos okat,
'hogv az utca .képe ne álljon
szöges ellentétben 'az iskolai
ünnepséggel. - to. Kérclmez-
tük, adussékulkalom a tanító-
képzökben ,a gépírás, gvorsírás
és eszperantó megtanulására.
- lJ. _~ Rendtartási Szabály-
zat előadói javaslatának tár-
gyalása kapcsán kértük, saj-
nos. ezideig hasztalanul a
:gyakorlati kiképzés és hospi-
tálás óráinak beszámítását, to-
vábbá a .különmunkáknak:
jegnöségnek, osztályfőnökség-
nek, önképzőkör vezetésének
'heti 2-2 órába, a dolgozatjavításnak osztályonkint heti egy órába
való betudását, Amennyiben pedig a kötelező heti 18 órát meghaladná.
óratöbbletként 3 pengővel díjaztassék, A helyettesítő tanár a helyettesí-
tés első órájától kezdve részesüljön rendes óratöbbleti díjban.

~lás intézményekkel és egyesületekkel a kapcsolatot nemcsak á tira-
tok útján, hanem személyes érintkezéssel is igyekeztünk megteremteni.
A Polgáriiskolai Tanárok Orsz. Egyesületének közg yűléséu dr.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKosá ry

János képviselte eg yesületünket, a Földrajzi Társaság Didaktikai Szak-
osztálvának Nyiregyházán tartott vándorgyűlésén Lukács Béla, a Ma-
.gyar Orsz. Eszperantó Egyesület közgyűlésén Lux Gyu1a, a Kath.
Középiskolai Tanárok Egyesületének, a Tanítóegy sületek Orsz. Szövet-
ségének ülésén, valamint az Állami Tanítók Orsz. Egyesül tének köz-
gyűlésén elnökunk,JIHGFEDCBAP é rrn ) Endre tolmácsolta egyesületünk üdvözlő
szavait.

Rövidre vont beszámolómból is kitűnik, hogy egy sületünk erejé-
hez képest mindent megtett, hogy a tanárság anyagi és erkölcsi h Iyze-
tén segítsen, hogy csekél y eredményt értünk el, nem rajtunk múlik, hisz
nem vagyunk végrehajtó hatalom. Szomorú ketelességet kell még teljesí-
tenern. megemlékezni azokról, akik örökre eltávoztak. Bő aratása volt
ez alkalommal .a halálnak, huszat ragadott el tagjaink sorából: életének
72-ik évében elhunyt Pethes János, a pápai tanítóképző egykor igazgatója.
Nevét több értékes irodalmi alkotás őrzi. Gyermekpsychológiá ja . alapvető
munka a magyar pszichológiai irodalomban. Vezérkönyvr . a népisk.
számfaníiá s,hoz ma is a legjobb és legkimerítőbb munká k egyike e nem-
ben. Elhunyt Gáiy Zoltán, a pápai ref. tanítónőképző nyug. zenetanára .
.Sokak szeretete és hálája kísértc sirjáha. Eltemettük Geöcze Saroltát.
A keresztény nemzeti gondolatnak kitartó, lelkes harcosa volt, az esz-
tetikai, vallás-erkölcsi és szociálpedagógiai kérdéseknek kiváló művelő je,
zárnos társadalmi egyesületnek buzgó tagja. Míg lelke tüze másoknak
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A jászberényi áll. tanítóképző
homlokzati része.
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világított, önmagát felemészté. - Váratlanul, rövid szenvedés után el-
hunyttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIr se Béla nyug. tanítónőképzőint. c. igazgató, a bpesti II. ker.
tanítónőképző-intézet volt zenetanára, sok e1al szerzője, számos daleskór-
vezetője. - Elhunyt Papp József, a soproni ágo h. ev. tanítóképző nyug.
igazgatója. A tauitván yok szivébe vésett tanításain és gyakorlatitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAút-
mutatásain kivül emlékét irodalmi munkássága is őrzi. Több tan- és
olvasókönyv szerzője és az Eosngélikus Népiskola C. nevelés- és oktatás-
ügyi folyóirat megindítója. - Elhunyt Ará ityi Antal, az iglói áll. tanító-
képző egykori igazgatója, számos társadalmi és közjótékonysági egye-
sület elnöke. - Szornorú hír érkezett az elszakított ősi koronázo város-
ból, Pozsonyból is, mely közölte Wol/mann Elmának. a pozsonyi tanító-
nőképző egykori igazgatójának, a mag-yar nőnevelés egyik Nagyasszonyá-
nak halálát. - Hirtelenül halt el Mészá ros Jenő igazgató, egyesületünk-
nek egykor több éven át buzgó főtitkára. 17 éven á t teljesített szolgá-
latot a főigazgatóságon, szerette. becsülte mindenki, meleg szívek egyikét
oltotta ki benne a halál. - Elvesztettük Székely György dr. főiskolai
tanárt is, több pedagógiai és pszichológiai mű jeles szerzőjét. Nagy Yesz-
teség érte a pedagógiát Fejes Áron nagyenyedi tanítóképző-intézeti igaz-
gató elhunytával. - Villámcsapásként hatott elnökünknek, Quinl J ózsef-
nek 192<:'.ápr. 26-án történt elhunyta. Vasembernek tartottuk, elpusztít-
hatatlannak hittük, megválasztásával hosszú időre elvetettnek "éltük az:
elnökválasztás gondját és íme bebizonyosodott, hogy csak olyan az ember
élete, mint a gyertyaszál é a szélben. Teste a földé, lelke azonban a
mienk, szelleme itt él közöttünk. Nevét nemcsak kő, de szivünk is őrizni.
fogja. Elhunyt Tha isz Lajos nyug. tanítóképzőintézeti tanár, a losoucí
evang. egyház főfelügyelője. Az ottani magyarság nagy részvéte kísérte
nyugvó helyére. - Kiváló zenepedagógust vesztettünk el Pa taki Vilmosban.
a VII. ker. áll. tanítónöképző volt zenetauárában. Tanításaival és ének-
tanítási kézikönyveivel sokáig irányt szabott a tanítók 'pzői énektaní-
tásnak. - Szomorodott sz ívvel vettük Sva rba József, a lévai tanítóképző
gvakorlóiskolai tanítójának halálhírét is. - Sárospatakon meghalt
Hódinka Ágoston nyug. tanítóképző int. tanár 84 éves korában. A merry-
nyiségtan és fizika kiváló művelője volt évek hosszú során át. - Elvesz-
tettük Csepier Aladárt, a kőrösi ref. tanítóképző-intézet tanárát, életé-
nek 48. évében. Mint Erdélyból menekült, nem tudta feledni Nagy-
enyeclet. Élt, halt Erdélyért. itt is azért dolgozott, haló porában is áldjuk:
érte. - Meghalt Klazsik Lehel, a szegedi róm. kath. tanítóképző-intézet
zenetanára 53. életévében. Tanítván yok és jóbarátok nagy száma őrú
emlékét. - ?? éves korában hirtelen elhunyt Budap sten Orbok Mór, é]

kolozsvári áll. tanítóképző nyug. igazgatója. Sok erdélyi jóbarát kísérte
el utolsó útjára. - Hosszú szenvedés után hunyt el 5? éves korában
ell'. Nagy József, a kiskunféleg yiházi tanítóképző buzgó pedagógus-tanára.
Nagy szorgalmát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 36 éves korában
mint polgáriisk tanár megkezdte végigjárrri a tanítóképző! tanárok
doktorátusának akkor még végtelenül hosszú útját és szí vós kitartással
célhoz ért. Szeretettel fogunk reá mindenkor visszagondolni, kik filozófus
lelkét ismertük. Pár napja kaptuk a hírt Sárospatakról Bodor Dénes:
gyakorlóiskolai tanító elhunytáról. Igazi minta tanító volt,

Sokakat a munkához járulo gond és lelki gyötrődés ölt meg, kese-
rűen kell megállapítanunk: "pusztulunk, veszünk".

Veszteségeink után jóleső érzéssel említem meg nyereségeinket. Tisz-
teleti tagjaink száma három oly kiválósággal gyarapodott, kikre minden-
kor büszkék leszünk, mert hazai tan ügyünk történetébe alkotásaik révén;
örökre bevésték nevüket, ezek: gr. Klebelsberg Kuno dr . va llá s- és köz-



Egyesületi élet

oktatásügyi miniszter,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKarnis Gyula dr. államtitkár és Wagner János
nyug. főigazgató.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR udes tagjaink száma huszonöttel gyarapodott. Új
tagokul felvétettek. Lipter Éya (Szarvas), Forgó Sarolta, GáZ Amália,
Medgyesi Marida és Ruisz Márta (Cinkota), Erdélyi Olga, Németh Edit
és Szér itá Lenke (Bp est VII. ke.r.), Farkas Mária (Bpest II. ker.), Gyula i
Aladár (Bpe t, Orsz. Izr. Tanítóképző), Nagy Samuné Nádor [argit és
Gyur jács András (Bpest Áll. óvóuóképzö), dr. Klein. Gáspár hittanár
(Miskolc), Penie Ilonka, Ritókh István és Varga Gyula (Pá pa, ref. tanító-
nőképző), Réoa i Odön, dr. Kascsák Odöu és Geyer Béla (Kőszeg). Újból
való felvételüket kérték: Szelényi Dezső (Bpest I. ker.), Halmos Péter,
Málnási Dezső, Pazá r Zoltán, Siemeister János és Teruti Antal (Jász-
berény). örömmel üdvözlöm őket tagjaink sorában és kérem, fiatal
lelkük íídeségével, frisseségévei álljanak munkába, szolgálni egyesü-
letünk célját, a jó tanítóképzést és teljesíteni mindnyájunk kötelességét:
a romokból felépíteni a hazát, mert a mi időnknek el kell jönnie, ha
úgy akarjuk.

Most, amidőn főtitkári tisztemtől megválok, köszönetet mondok
megtisztelő bizalmukért. me Ily el e tisztségre emeltek. Kérem a tisztelt
közgyülést, szíveskedjék jelentésemet tudomásul venni.

Woyciechoroskyné La jos Már ia dr .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I R O D A L O M .

Mesterházy Jenő: Egueiemes tör ténelem. Tanító- és tanítónőképző-
intézetek 1. osztálya számára. 12 térképvázlattal és 88 képpel. Franklin-
Tál' ulat kiadása, Bpest, 1929. 1781.

Mestei házy Jenő az előszóban következőkben jelöli meg tankönyve
céljár: "Oly egyetemes történelmi kézikönyvet igyekeztem írni, mel y

nem csupán érdekes események összefoglalása, hanem elsősorhan az em-
beri művelődés folyamatának a foglalata." A könyv tehát nem a politi-
kai történelemre veti a Iősúdyt, mirrt régebbi tarukönyveink, hanem a po-
litjkai történet csak kerettil szolgál egy-egy kor művelődési viszonyai-
nak ismertetéséhez. Az államforma-változások, társadalmi osztályok ki-
alakulása, nemzetek vallási élete, gazdasági viszonyok, tudományos élet,
költészet, képzőművészet ismertetése teszi értékessé e tankönyvet régebbi
bankönyvein'kkel szemben. A tantervnek megfelelően, arnint a CÍmben is
kifejezésre jut, az őskort, ókort és a középkort a magyarok honfogla-
lásáig tárgyalja fl szerző.

A keleti népeik töriénetétbena politikai történet minimálisra redu-
kálódik, előtérben az arryagi és szellemi műveltség áll, mint az európai
műveltség alapja. Nagy gondot fordít szerzőrik a görög történelemre.
Világos körvonalakban bontakozik ki előttünk a patriárché.lis királyság-
ból lcialakuló varisztokratikus köztársaság élete, az, oligarchia túlka-
pásai, ennek következtébcn létrejövő belső harcok, a z athéni tirnokratikus
köztársaság megteremtése s végül .a demokrácia megvalósulása. Tan-
körryvünk részletesen foglalkozik a görög hősi mondákkal, a görög val-
lási Ielfogással, így alap os tájékozódást szerezhetnek növendékeink il

görög mitológtáról, ami azért nagyon fontos, mert a leánykozépiskolák-
kal szemben, ily ismeretek nyujtására a tanítónőképzőkhen ezen kívül
alig nyílik alkalom. A görög történelem minden kerszaka egy-egy érté-
kes művelödési képpel zárul. A tudományos élet és irodalom ismerre-
tése mellett nagy gondot fordít a képzőművészetek fejlődésének hemu-
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tatúsara, az építészeti stílusok jellemzésére, a szobrészat legkiválóbb
mestereinek műveire. Sőt kitér az iparrnűvészetre is. Sikerültebb RómtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

történelmi kerszakainak felosztása a görög történelmi korok elhatáro-
lásánál. A görög történelemben nem különül elaz őskor az ókortól s a
peloponnesosi háború Görögország virágzása korához van kapcsolva, bár
.ép e harccal veszi kezdetét a hanyatlás kora, A római történelemben
még Ielkísért régi tankönyveink részletes háború-leírása. Róma har-
cainak bő ismertetése helyett célszerűbb lett volna kibóvítenia korszakok
végén nyujtott művelődési képet. Görögország művelődési viszonyaival
szemben mostoha elbánásban rész ült.

A népvándorlás bonyolult, egymásba fonódó eseményeiról rendkí-
v iil v.ilágos és áttekinthető Iképet nyujt tankönyvünk. A pápaság, csá-
szárság és hűbériség kialakulásával a középkor három nagy intézményét
ismerjük meg. Nagy gonddal készült a Nagy Károly korabeli műveltség
ismertetése. A népvándorlás bonyolult moxgalme.inak, a mag yarok hon-
foglalásának tanítását nag-y mértékben megkönnyítik ,a térképek, melyek
mint a tankönyv többi térképe, csupán a leglényegesebb adatokat tar-
talmazzák világos, áttckinthetö módon.

A szöveget gazdag, kitünően megválasztott képanyag teszi szemlé-
letessé. A Jképeket magyarázó jegyzetek kiegészítik a szövegben nyuj-
tott művészettörténeti ismereteket. Fokozatos fejlődésükben áHítják
elénk a képzőművészet és íparművészet egyes ágait, pl. a váza festés ki-
alakulását a legrégibb m ykenei vonalas disz ítménvű korsók tól az apu-
liai díszamphorákig.

Szakiskolánk jellege is kifejezést nyer e tankönyvben. Minden
kor művelödési viszonyai kapcsán utalás történék a nevelés- és iskola-
üg vi viszonyokra is.

Növeli a tankönyv éntékét, hogy felöleli a legújabb tudományos
megállapításokat, pL a görögöknél ,a főstrategosi tisztséget.

Értékes gyarapodást jelent szerző tankönyve a tanítóképző-intéze-
tek tankönyveinek 'Sorában s rendkívül megkönnyíti úgy a tanár, mint
él növendék mu nkáját.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Zsindely Ka ta .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

· H I R E K .

Megbizás. A közokt. miniszter Balázs Béla főigazgatói teendőkkel
megbizott áll, tanítóképző-int. igazgatót, jelenlegi munkakörének érin-

tetlenül hagyása mellett, a bpesti 1. ker. áll. tanítóképző-intézet tanul-

mányi igazgatásával megbízta. Egyben az intézet anyagi ügyeinek és ad-
minisztrációjának intézésévei. igazgatóhelyettesi ininőségben továbbra is

dr. F ren k Antal intézeti tanárt bizta meg.

Igazgatói kinevezés. A korrnányzó őfőméltósága a közokt, miniszter
előterjesztésére dr. Szémán István áll. tanítóképző-int. tanárt áll. tanító-

képző-int. igazgatóvá. a VI. fizetési osztályba kinevezte,

Kinevezések. A közokt. miniszter Zala Máriát, a cinkotai áll.
tanítónőképző-intézethez beosztott áll. polg isk. tanárt, szept, elsejei hatály-
lval áll. tanítónőképző-int. rendes tanárrá kinevezte. - A .közokt. miniszter
Vargyas Mária győri áll. tanítónóképző-int nevelőt és .J ámbory Gabriella
cinkotai álL ttónőképző-int. nevelőt szept. elseji hatállyal áll, ttónőképző-
int. rendes tanárokká a C;-.000{1927. M. E. rendelethez mellékelt 4. kimuta-
tásban megállapított illetményelokel kinevezte: Ma.da ra sné Ha .nvay Ilona
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cinkotai áll. ttónőképző-in:t óradíjas helyettes tanárt éstsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATulit Péter kis-
kunfélegytházi áll. ttóképző-int. óradíjas helyettes tanárt szept. elsejtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí
hatállyal áll. ttóképző-int. uevelókké a XI. fiz. osztály 3. fokozatának
megfelelő illetményekkel kinevezte. - A közokt. rniniszter dr. Simonyiné
Müller Irrna áll. tanítónőrt áll. tanítónőképző-int. gyakorló isk. tanítóvá
kinvezete.

Helyettes tanári alkalmazás. A közokt. rniniszter Galló Pál okL
tanítóképző-intézeti tanárt 1929. szept. hó elseji hatálly.al a- jászberényi
áll. tanítóképző-intézetnél óradíjas helyettes tanári minőségben alkal-
mazta.

Áthelyezés. A közokt. miniszter Magya ry Károly sárospataki áll.
tanítóképző-int. tanárt kérelmére a :kőszegi áll. tanítóképző-intézethez
helyezte át.

Visszahelyezés. A közokt. miniszter júl. hó 1-i hatállyal a bpestí
1. ker. áll. tanítóképző-intézethez Kishonii Ba rna , a bpesti VII. ker. áll.
tandtónőképzö-intézethez Csukés Zoltán tanárt visszahelyez te. - Ugyan-
csak Szilágyi János tanárt kérelmére júl. 1.-i hatállyal a hajai áll. tanító-
képző-intézethez visszahelyezte.

nj tanitónőképző-intézet. Az Irgalmas Nővérek székesfehérvári
intézetükben róm. kath. taní tónőképző-intézetet szerveztek s annak első-
osztályát az 193°131. isk. év. elején megnyitják.

Új tankönyv. Tanító- és tanítónőképzők II. osztálya számára újab-
ban megjelent Móczá r Miklós, vitéz Török Imre, özv. dr . Gerencsérné'
Szénthá Jolán: Gazdasági és házta r tá si ismeretek. Athenaeum, Bpest, 1930..
Am 4 P. (884-05-80/1930. sz.)

ösztöndíjas tanítóképzői tanárok. A közokt. miniszter az 1930/31.
isk. évre dr. Blaskooich. Editnek, az Uj Iskolában szolgálatot teljesítő
tanítóképző-int. tanárnak Genfben pedagógiai tanulmányokra áll. ösztön-
díj as helyet, dr. Kéz Andor VII. ker. áll. tanítónőképző-int. tanárnak
pedig geomorfológiai tanulmányokra belföldi tudományos-kutatási ösz-
töndíjat .adománvozott.

Kenyeres Elemér egyetemi magántanár. A közokt miniszter
dr. Kenyeres Elemér hpesti áll. óvónőképző-int. tanárnak a bpesti Páz-
mány Péter tudományegyetem bölcsészettudományi fakultásán a "Gyer-
meklélektsn" című tárgykörból egyetemi magántanárrá történt képesíté-
sét tudomásul vette és megerősítette. Szemünk előtt történt Kenyeres
Elemér tudós kiemelkedése. Több rendkívül értékes dolgozata folyóira-
tunkban jelent meg. Biztosra vesszük, hogy a tudós-pályán nem ez az
utolsó állomás, ahová fáradhatatlan buzgalmú, kiváló képességű s maga-
sabbrendű szellemi munkára elhivatott okartársunk eljutott. Legjobb kí-
vánságaink kísérik további pályáján. Habilitásának tárgyi okból is örül
a tanítóképzöi tanárság. Általa olyan studi um jut majd állandóan szó-
hoz a tudományrnűvelés legfőbb helyén, amelynek értékét a tanítóképzói
tanárság elsőnek felismerte samelynek körünkből úttörő képviselői
voltak.

A Montessori-tanfolyam befejezése. A Rómában 10 hónapig tartott
Montessori-taufolyam, amelyen a világ minden kultúrnemzete képviselve'
volt, rendkívül ünnepélyes .keretek közt nyert befejezési. A tanfolyam
hallgatóságát Mussolini ds Fogadta. A ·kih.allgatá6ona tanfolyam hódolatát
a magyar kiküldött, Kiss József tanítóképző-int. tanár tolmácsolta, akivel
a Duoe kitüntető szivélyességgel elbeszélgetett s akit névaláírásával el-
látott arcképével is kitüntetett.
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Tanitóképzői tanárok előadásai a kath. pedagógiai kongresszuson.
A Szent Imre jubileumi ünnpségekkel kapcsolatosan rendezett kath. peda-
gógiai kongresszus első részén, júl. 2.és 3-án. aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá lta lános szakosztályban
dr. Erdey Ferenc tanítóképző-int. igazgató Theologusuink: pedagógia i kép-
.zése címen udott elő; a dr. Becker Vendel tanítóképzöi igazgató elnöklete
alatt müködő tanítóképzői szakosztályban Oswa ld József tanítóképzői
igazgató A ka tholikus iskolák jelentősége a ka th. neoelés szempontjából,
dr. F rank Antal Tanítóképzésiink a lapgondola ta i és Straub Ferenc
T'snitoké p zésűnk: belső szeroezelének: fokoza tos iooébbí ejlesziése címen
tartottak előadást; az iskolénkitnili népművelési szakosztályban Váradi
József A ka th. ifjúsági és gyermekDédelmi mozga lom-ról, F ekete József
A fa lusi né pmüoeiés-röv beszéltek, végül a testneoelési szakosztályban
F rank Antal A cserkészet ped. ér téke és A testneoelés a lelki nevelés szol-
gá la .tában c. tartott előadásokat.

Tanítóképzői tanárok a népművelési előadóképző tanfolyamok
-előadói közt. Pestvármeg-ye központi népművelési bizottsága ez év
nvarán Balatonföldváron három előadó kiképző tanfolyamot rendezett,
éspedig egyettsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 pestvármegyei tanítónők és tanárnők, egyet a tanítók és
tanárok, végül egyet a pestvármegyei közs. Iójcg yzök részére. E tanfolya-
mokon mint előadók a következő tanítóképzői tanárok működtek közre:
Fekete József közokt. miuisztériumba beosztott áll. danítóképző-intézeti
tanár, dr. Kenyeres Elemér áll. óvónőképző-int, tanár, Németh Sándor áll.
"tanítóképző-intézeti c. igazgató és Móczá r Miklós áll. ttóképzö-iut. h.
igazgató.

Személyi hírek. Rozsonda i Károly soproni evang. tanítóképzői
tanára soproni pcdagógaai szenrináriumban maj. 21.-én Tanterv és
gyermek tanulmány címen értékes előadást tartott. - Miha lik József egye-
-sületünk titkára, akí .a magyar eszperantó-mozgalomban vezető szerepet
játszik, állami támogatással részt vett a f. évaugusztus 'havában Oxford-
ban tartott ,eszperantó-világ·kollJg"resszuson. - Dr. F rank Antal a Rádió
Szabad Egyetemen f. év június havában előadást tartott. - Drozdy Gyula
május-június hónapban Debrecenben a Hajdúmegyei Alt. Tanítóegyesiilet
közg yűlésén, Sóskúton a Fejérmegyei Alt, Tanítóegyesiilet váli járás-
'körének gyűlésén, továbbá Bícskén a tanítói szemináriumban módszeres
-elöadásokat és kapcsolatos mintatanításokat tartott.

Sziinidei tanítói továbbképző tanfolyamok. A közokt. mínisztérium
tanfelüg-yelői üg-yosztálya 1930. év július havában két tanítói továbbképző
tanfolyamot rendezett. Az egyiket júl. 7-14.-ig a bpesti I. ker. áll. tanító-
képző-intézetben. Ezen azok a tanítók vettek réset, akik az elmult
tanévben tartott tanítói szeminé riumokbau ,kitüntek. Az ügyosztálya kir.
"tanfelügyelők előterjesztésére 82 tanítót vett fel államsegéllyel erre a tan-
folyamra. Kivülük még 42 tanító: több tanítóképző-intézeti tanár és kir.
tanfelügyelő hallgatta önkölts'égena tanfolyamot. A másik továbbképző
tanfolyam július hó 14-19-ig- Eg-erben volt. Ezen 314 tanító vett részt, akik
közül 50 róm. kath. tanítónak az eg-ri érsek adott a tanfolyam alatt
'lakást és teljes ellátást. Ezt I8Z ötven tanítót az egri érsek egyházmegyé-
jében iskolalátogatói teendőkkel fogja megbízni. Az áll. és községi isko-
láknál rnűkodő tanítók Bárdos Ádám kirvtanfelüg yelő közbenjárására és
az .alispán rendeletéből Icözségeiktól 25 P-t kaptak költségeik fedezésére.
Erre a tanfolyamra az ország- távolabbi részéhől is jöttek tanítók saját
költségükön. Résztvett sok lelkész és több tanítóképző-int. tanár is. A tan-
folyamok előadói teendőinek ellátásával F rank Antalt és Drozdy Gyulát
bizta meg az üg yosztály. F rank Antal a neveléstan köréből tartott elő-
.adásokat, míg Drozdy Gyula az egyes tantárgyak médszerét is-
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.mertctte s mórlszeres Iejtegetései vel .kapcsolathan mintatanításokat tar-
tott . Kivülük még az egri tanfolyamontsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATra jt/er Károlv ottani gyakorló-
iskolai tanító is tartott bemutató tanitásokat. - Orveudetes jelenség. hogytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.a tanítói szemináriumokban folyó munkába mind több tanítóképzői tanár
és gvakorló isk. tanító kapcsolódik bele. Az ügy javára válnék, ha a
hivatalos körök is minél több képző pedagógia-tanárát és gyakorló isk.
tanítóját fog lalkoztatnák ·a tanítói továbbképző tanfolyamokon. Csak sok
.kiváló elméleti és gyakorlati szakember közreműködése mentheti meg a
népisk. metodikai reformmozgalmat az cg yoldalúságtól és a túlzásoktél.

Vidéki kartársak elszállásolása. Bpestre jövő .kartársaink elsz i llá-
'solásút egyelőre a dcövetkezőkép sikerült megoldanunk. Megkeresésünkre
az Orsz. Polgári Iskolai Tanáregyesület elnökségétőla következö választ
kaptuk: "Míg új házunk fel nem épül, amit jövő ilyenkorra remélünk,
- mai székházunkbau (Szentki rá lyi-utca 11. sz.) levő három vendég-
szobánkban esetről-esetre (a nyári vakációban még inkább) nagyon szí-
vesen látjuk a T. I. T. O. E. mélyen tisztelt férfi és nő-tagjait. A díj, mint
saját tagjainknak. személyenkint és naponként 1 P. 60 f. és egyszeri
40 fillér ágynemű használati díj. Kivánatos, hogy .az igénylők 1-2 nap-

pal előre jelezzék jövetelüket Molná r János internátusi gondneknak. Kér-
jük, hogy az igénylők a T. I. T. O. E. igazolványával rendelkezzenek. Iga-
.zolványt megkeresésre W.-né dr. La jos Mária főtitkár kiild (Bpest, II.,
Bimhó-u. 5., IV. 2.).

Az áll. tanító- és tanitónők'épző-intézetekbe Ielvételért folyamodó
tanulék száma. Az 1930/31. isk. éne a pályázati határidőn belül az áll.
tanítónóképzök I. osztályába f lvételért 784, az áll. tanítóképzők I. osztá-
1yába pedig' 444 tanuk folyamodott. A folyamodók az egyes intézetek
'közt a következőkép oszlottak meg: a bpesti II. ker. tanítónőképzőbe
folyamodott 244, ,a bpesti VII. kerületibe 199, a cinkotaiba 192 s a győribe
149 növedék; a férfi .képzők folyamodóinak száma volt: Baja 47, Bpest
I. ker. 79, Csurgó 61, Jászberény 45, Kiskunféleg yháza 43, Kőszeg 51,
Nyireg yháza 47 és Pápa 71. Sok folyamodó kérte az V. osztályba való fel-
vételét ds, az áll. tanítóuóképzőkbe 185, az áll. tanítóképzőkbe pedig 52.
Az V. osztályba folyamodók túlnyomó többsége középisk, érettségi bizo-
nyítván y, illetőleg- a girnn. VIlI. osztályának bizonyítványa alapján kérte
a felvételt. Az ilyen folyamodók száma a leáuytanulóknál mcssze meg-
haladta a fiútanulók számát. A négy áll. tanítónőképzőbe ugyanis 180
középisk. minősítésű tanuló folyamodott, míg 6 áll. tanítóképzőbe csak
48. Ilyen tanuló folyamodott Bpest VII. ker. ttónőképzőbe 122, Bpest II.
kerüleübe 37, Ciukotára 14, Győrbe 7, a férfi képzök közül Bajára 3,
-Csurgóre 6, [ászberénybe 10, Kőszegre 7, yiregyházára 10 és Pápára 12.
De nem ak számban, hanem rninösítésben is nagy a különbség az V. osz-
'tályba folyamodó leány- és fiútanulók közt. A leánytanulók közt szép
számmal vannak a jelesen érettek, míg a fiúk közül inkább csak azok
folyamodnak tanítóképzői felvételért. akik viszonylagosan gyengébb bizo-
'nyítványuk miatt nem remélhetik. hogy az egyetemekre és főiskolákra
felvételt nyernek.

A bpesti áll. tanítóképző ifjúságának sikere az atlétikában. Az
I. ker. tanítóképző Wesselényi Sportköre az 1930. évi atlétikai versenye-
ken kiváló sikereket aratott. "A döntőbe felverckedett iskolák közül -
irja ·a Nemzeti Spor t - külön ki kell emelni az I. ker. tanítóképző if'jú-
ságát, Nagy Ferenc tanár tanítványait, akik .az idén valósággal betörtek
-s a legszebb eredményeket produkáJták". Elsők lettek a Bpesi kerületi

-csepeibs jnoksegben. E .hat számból álló dekatlonban ötös csapatban részt
vett közülök 17 növendék. Hel yezésük magas-, távolugrásban és az 5-ször
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100 m. stafétahan első, súlydobásban és diszkoszban második, gerely-
vetésben harmadik volt s ezzel megnyerték a kerületi csapatbajnokságot,
Továbbá 595'6 cm. átlaggal (Kisok rekord) elsők voltak a távolugró baj-
nokságban, 159'4 cm. átlaggal elsők a magasugró ,bajnokságban s 57'6 mp.
idővel megnyerték az 5-ször 100 m. stafétát, Egyéni távolugró ker. baj-
nok lettJIHGFEDCBAK o lie i Henrik 17 éves, Ill. éves növedék 655 cm.-es ugrásával
(Kisok rekord), aki később aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorsz, ba jnokságot 666 cm. új orsz. rekord-
dal s végül Magya rország ifjúsági távolugró ba jnokságá t 683 cm. haj-
noki rekord dal nyerte meg.

Emerikánás avatás. Egy évi eredményes próbaidő után mega la ku lt
az Emericana első trmítóképzős oalakulata, a Corpora tio Szegediensie,

mint egyenrangú tagja .a Eoeder a tio Emer icana Ka th. Magya r Egyetemi

és Főiskola i Ha llga tók Szövetségének. - Május hó 28.-án előkelő közön-
ség jelenlétében az egyetem aulájában a 4 egyetemi és 1 föiskolai korpo-
rációvalegyütt történt .az V. éves tanítójelöl teknek leventékké való fel-

avatása.

Pauer Imre. Fájdalommal értesültünk róla, hogy Pauer Imre júL
4.-én, 86 éves korában hosszas szenvedés után Vácott meghalt. Pauer

Imre sok éven keresztül a Paedagógiumnak és a tanítóképző-int. tanár-
képző kollégiumnak is kurátora volt. A tanítóképző tanárság idősebb,

generációja tőle nyerte filozófiai műveltségét. Sokan vagyunk, akik hálá-
val gondolunk reá s akiknek még élénken emlékezetében él elegáns,

férfias alakja. Egyetemi előadásaiban nemcsak tárgyi ismereteket nyuj-
tott, ele rendkívül éles elmével boncolta a felvetett kérdéseket s hallgatóit

elsősorban gondolkodni tanította: Előadásait az ókori filozófia történe-
téből a rnűvelt közönség köréből is sokan hallgatták. Az etikában ön-

álló utakon járt. Wundt pszichológiájának és logikájának hivatott inter-
pretálója volt.

, Halálozás. Bodor Dénes, a sárospataki áll. tanítóképző-í.ntézet i!;ya-
korló iiskolájának kiváló tanítója életének 46., tarrítói működésének 26.

évében máj. 21.·én rövid szenvedés után elhnnyt. Temetése nagy részvét
mellett máj. 23.·án történt. Kiváló képességű mintatanító, jó kartárs és
hű barát volt. Emlékét kartársai és a tanítónövendékek százai kegyelettel
őrzik. - Gyer tyánffy István nyug. pedagógíumi igazgató, c. Iöigazgatő-

életének 96. évében, a ug. 3-án elhunyt. A kiegyezést követő építő korszak

oktatásügyének szervező munkájábau irányító szerepet töltött be. Pályája
elején a székelykeresztúri áll. tanítőképzőnek volt .az igazgatója, ahonnan

fl bpesti Paedagógiurn élére került. Szervező zsenije itt bontakozott ki a
maga teljességében. Ő vetette meg alapjait polg. iskolai és tanítóképző-int;
tanárképzésünknek. De mint ,a Néptanítók Lapja szerkesztője sokáig a

népoktatás irányítását is kezében tartotta. A magyar tanító- és tanárvilág
óriási részvéte kísérte utolsó útjára. Aug. 5-én .temették a Farkasréti-temető-
halortns házából. Az egyházi szertartás és beszentelés után egyesüleíünk

nevében Párvy Endre elnök mondott megható búcsúbeszédet, míg az 1.
ker. áll. tanítóképző-intézet részéről F rank Ante.lIg. helyettes vett búcsút

az intézet egykori igazgatójától.

DU N ÁNT ÚL PÉ eSI EGYE TEMI NY OM DA R.-T.





Gresz/er JenőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

közokt. miniszteri tanácsos, eg yesülctünk tiszteletbeli tagja.

Fo!. Halrni.


