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1. Avar-utca 15. Ill. 7.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Egyesületünk ápr. 15.-én tartja XVIII. közgyűlését! A meghívét e
számunk tartalmazza.

Magyarország oktatói hoz. *)

A törvények 'és rendeletek a tanulmányi és fegyelmi
rendnek, az iskola belső életének, csak külső papiroskeretei,
amelyeket élő és hatékony szellemmel megtölteni, a nemzeti' kul-
túra eleven erejévé átalakítani az Onök nemes hivatása. Hazánk
mai történeti helyzetéhez mérten néhány iránye lve f'óha jtok szívükre
kötni, hogy ezek vezessék Onöket a nemzet életében .annyira 'je-
lentős missziójukban és tudatos munkájukban.

A művelődés első irányelve a tisztult nac iona lizm us, melynek
erejét a világháborút követő nemzetközi irányú áramlatok és for-
radalmak nemhogy gyöngítették, de még erösítették. A' nemzetközi
gondolat nincsen ellentétben az általános emberinek eszméjévei, az
egyetemes embriség haladásával. Amikor ugyanis az egyes nemzeti
közösségek kibontakoztatják a bennük szunnyadó energiákat, ugyan-
akkor az egyetemes emberiség haladásán is munkálkodnak. A
történelem eddigi tanusága szerint minden kultúra velejében nem-
zeti kultúra, egy-egy sajátos nemzeti szeIlem alkotása,' amelynek
egyes általános értékű, nemzetfeletti elemei azonban az egyetemes
emberiség közkincsévé válnak. Valamennyi nemzet áthasonftja' a
a maga lelkének és életformájának természete szerint a többi

*) Gróf Klebelsberg Kuno közoktatásügyi miniszter az évforduló alkal-

mából hatalmas koncepcióju szózatot intézett az ország összes oktatóihoz.
Szózatában rámutat az új történeti helyzetre s ebben a céltudatos nemzeti

munka megszervezésének szükségességére. E munka alapvető feltétel ei : .a

gazdasági élet és a műveltség. Kimutatja, hogy e keltő közül az utóbbi a

fontosabb. Ezután ~onásokban megvilágítja azt a' nagyszabású építő

munkát, amit állarnunk kormánya országunk közoktatásának reorganizálása

terén kifejtett. Kiemeli, hogya külső kereteknél jelentősebb az oktató sze-

rnélyisége és munkája. Klasszikusan szépek a szózatnak azon részei, melyek

.azokról az irányelvekről szólnak, melyek az oktatók rnunkáját irányítani hivat-
vák. fl. szózat e részeit adjuk az. itt következőkben. .' .
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nemzet kulturjavait. Ez a szellemi asszimiláció-nálunk is mindig
új rnűvelődési áramlatok forrása volt. Szerit István a nyugati ke-
resztény műveltség befogadásával megalapozta a magyarság jövőjét.
S azóta minden nagy európai kultúrmozgalom megtalálta . nálunk
-a maga képviselőjét. A renaissance, a reformáció, a francia demo-
kratikus eszmeáramlat itt termékeny talajra talált. Mi voltunk első-
sorban a nyugati műveltségnek Keletre és Délre a közvetítői.

Ma, az emberiség még fokozottabb külső, főkép technikai
egységesülése korszakában, az idegen kultúrákat még nagyobb gond-
dal, öntudatosabban kell figyelemmel kísérnünk s a magunk nem-
zeti jellemének és szükségleteinek megfelelően táthasonítanunk.
Vigyáznunk kell azonban arra, hogya nemzeti génusz termelte
sajátos magyar kultúrjavak hagyomány tőkéje és .az, áthasonított
művelődési elemek ~zervesen, mintegy felsőbb egységben forrjanak
össze, melyben a magyar lélek sajátos vonásai el ne halványul-
janak. S amint a magyar nemzeti vonásoknak érvényesülniök kell
a közművetség tartalmában, hasonlókép ezt a tartalmat átszár-
.maztató intézrnényeinkben, a közoktatás egész rendszerében is:
iskoláink valamennyi fokán és ágazatában. Nemzeti egyéniségünket,
a közös történeti sors tudatát, a magyarság sajátos hagyományait
és történeti hivatását minden téren az ifjuság lelkébe bele kell
cseppegtetnünk, természetesen minden naiv sovinizmus, a nemzeti

.gőg minden nagyralátó illuziója nélkül. Mai tragikus helyzetünkben
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzeti önismeretre való nevelés Széchenyi szellemében első-
rendű kötelességünk. ,A magyar ifjúság a nemzeti élet tudatos
tagjaként nőjjön fel. Ugy érezze magát, mint a nemzet ezeréves
művelődési javainak örököse, -kinek erkölcsi kötelessége ezt a
szent örökséget a következő nemzedéknek nemcsak sértetlenül át-
adni, hanem egyben minden erejéből továbbfejleszteni és meggaz-
dagítani. Cakis a történeti felelősség tudatának és érzésének az
ífjúság lelkében való korai felébresztése és ápolása biztosítja azt,
hogy az egyik magyar nemzedék a másikkal szoros történiti füg-
gésben és folytonosságban, mintegy láncszerűen kapcsolódjék össze.
Viszont ez a neveléstöl tudatosan megőrzött kapcsolat teszi lehe-
tövé, hogy a nemzet életét évszázadokra szóló történeti feladatok
és aspirációk tervszerű gondolata hassa át s a nemzet elé állandó,
az egyes generációk váltakozásától független nagy- célok is, az
idők tova robogó árja ellenére, kitűzhetők legyenek. A felforgató
társadalmi törekvéseknek is' legbiztosabb szellemi gátja a nemzet

. fiainak minél jobban elmélyitett és átélt történeti tudatossága. A
fejlett és lehetőleg egységes nemzeti műveltség a legjobb védelem
a nemzet szervezetének ellazulása, a magyar közlélek szerte-
züllése, a· nemzetközi szellemi áramlatok centrifugális erői
ellenében.

Európa új politikai rendjében a magyar naciona lizmus szellemi
tartalma természetszerűen átalakult. Az 1918-i történeti caesuráig
a -nemzeti gondolatnak és érzésnek főkép negatív jegye volt a
magyar lélek előterében: az Ausztriától való szabadulás, a füg-
getlenség vágya. Századokon- keresztül- a-- magyar- nemzeti -érzés

#
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elsősorban az osztrák beolvasztó törekvések ellen .való visszahatás;
melynek kitörése a nemzeti felkelések és függetlenségi harcok
egy-egy véres tragédiája. A legnagyobb magyar elmék ebben a
sikertelen és meddő küzdelemben sugároztak szét erejüket. Ma a
nemzeti gondolatnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApozitíva lakot kell öltenie: a nemzet. vala-
mennyi tia építőmunkában fejtse ki a benne rejlő erőket, iparkod-
jék a hivatásához mért alapos műveltségre szert tenni, hogy 'az
országban szunnyadó természeti kincsek és társadalmi energiák a
leggazdaságosabban kiaknázhatók legyenek. A müveltségnek - mint
már száz évvel ezelőtt Széchenyi a nemzet lelkére kötötte -
nyomában jár a jómódúság, ezzel pedig együttjár a belső függet-
lenség s a külpolitikai tekintély és ütőerő. Az új magyar
nacionalizmus szegletköve a magyar munka termékenysége legyen.
A munka az igazi élő hazafiság. A régi szónokló magyar ember
retorikai típusát fel kell váltania a dolgozó, tetterős magyar aktív
alakjának. Csakis a minél többet és minél céltudatosabban dol-
gozó magyar - akár szellemi, akár fizikai munkás - lehet egye-
düli biztosítéka annak a szent reménynek is, hogy az országot
egykor újra ősi határai övezik körül. A régi függetlenségi harcokba
fektetett magyar szellemi és anyagi energiáknak most át kell vál-
tódniok a Szent István birodalmátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszívós munkával újra vissza-
szerző és kiépitő erökké,

Amikor Onök, a nemzet nevelői, a jövő nemzedék lelkét a
munkás magyar ember ezen eszménye értelmében formálják, sohase
feledkezzenek meg arról, hogya világháború tragikuma nemze".
tünket olyan helyzetbe sodorta, hogy számunkra a nemzeti állam
fogalmának jó hosszú időre nem elsősorban az egyén jogait védő
rnozzanata van előtérben, hanem az a jegye, mely kollektiv
-hatalornkifejtést jelent s az egyéni erőknek közös cél érdekében
való együttes munkáját követeli. Az állam magát íönn akarja tar-
tani s amennyire lehet, lecsökkent hatalmát kifelé fejleszteni s
újra kiterjeszteni. A létért való küzdelemben a nemzetnek minden
erejét kencentrálni kell. Az egyén nem pusztán önmagáért van,
hanern az egyén feletti, magát halhatatlannak akaró nemzetért.
Ezért az egyénnek a nemzet akaratszervezetébe összhangzóan kell
beilleszkednie. Nemzetünk újjáépitö munkája az egyéntől türelmet,
kitartást, a törvények és szabályok. engedelmes megtartását, foly':'
tonos résenállást, aprólékos pontosságot, fegyelmet és együtt-
müködést követel, oly erényeket, melyek nélkül a nemzet, kollektív
céltudatos tevékenysége és hatalmi erőkifejtése . megbénul,' sőt
lehetetlenné válik. Itt lép előtérbe a művelődésnek az a' vonása,
hogyelsősorban az akaratnak, a jellemnek formálása, az rönmeg-
tagadás, önuralom, odaadás; engedelmesség, fegyelem erényeinek
és szellemének az' új sarjadék lelkében való kialakíiása. Hogy
mikép viselkednek és cselekszenek az emberek, azt elsősorban
jellemük dönti el s csak, másodsorban értelmük. Az' egyoldalú
értelmi képzés eredménye a merő racionalizmus, a hideg számítás,
a puszta kritikára és túlzó vitatkozásra való hajlam, ami már,' ha
a nemzet lelkében tipikussá válik, __a széthúzás s a nemzeti ha-



nyatlás forrása. Az' akarat formálásának azonban, amely az
állampolgári nevelés alapja, nem szolgai, de erkölcsi engedelmes-
ség a célja. Mert csakis az egyesek öntudatos összeműködése
biztosítja a kollektív nemzeti akarat hatalmát.

A társadalompolitikai nevelés másik alapja: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszociá lis étzék
fejlesztése. A magyar társadalom mai erkölcsi és gazdasági válsága
közepett egyik legfontosabb hivatása az iskolának és a szülői
háznak a gyermek lelkében úgyis ösztönszerűen szunnyadó szo-
ciális együttérzésnek és segítőkészségnek ápolása, az odaadás,
önmegtagadás, a nem fecsegő, de cselekvő karitás, az önfeláldo-
zás, az együttes kötelességtudat és felelősség, a társadalmi igaz-
ságosság érzésének fölkeltése és hatékony fejlesztése. Ennek
jelentős eszközei a történeti-irodalmi olvasmányokonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkívül a játékok,
foglalkoztatások, műhelygyakorlatok, tornagyakorlatok, kirándulások,
iskolai egyesületek (önképzökörök, sportegyesületek), ezek között
különösen a cserkészet, az Ifjúsági Vöröskereszt és a Levente-
egyesület. . Ezek útján az ifjúságnak önkéntelenül és észrevétlenül
kell belenőnie az élet gyakorlati szociális munkájába. A jól irá-
nyított iskolatársadalom kicsiben már a nagy társadalom életét
tükrözi vissza. A gyermek már az iskolában korán megtanulja,
hogy mik az ő cselekvésének vagy nemcselekvésének társadalmi
következrnényei. Ennek jelentősége ma egyre nö, amikor az állam
mind demokratikusabb berendezése mellett a közakarat kialakítá-
sában mindenkinek szava van. A jövő magyar nemzedéknek a
mainál sokkal mélyebb szociális szellemben kell nevelkednie, Eb-
ből a szempontból a helyes művelödéspolitika a legjobb társa-
dalompolitika.

A szociális érzéknek a tanulóifjúságban való kifejlesztése
egyszersmind társadalmunk egészséges ·demokra tikus fejlődésének
is biztos alapja. A gyermek már a kis iskolatársadalomban élje
át a társadalmi igazságosság érzését, amely nem engedi, hogy
egyes kiváltságosak erőszakosan döntsenek felebarátaik sorsa felett
s rajtuk önzően uralkodjanak .. A szociális szellemben nevelt ifjú-
nak lesz érzéke az életben a társadalmi érdekellentéteknek a jog-
egyenlőség elve alapján való kiegyenlitésére.

Az erkölcsi és állampolgári nevelés akkor áll szilárd alapon,
ha mély vallásos érzés hatja át. A kultúra emberi értékei egy
abszolút értékbe, az Istenbe vetett hit nélkül a lélekben gyökér-
telenek, mert nincsen végső megnyugtató szentesítésük. A nem-
zetnek lezajlott rettenetes lelki válsága mutatta meg legjobban,
mennyi vigasztalás, tűrés és reménykedés forrása a vallásos hit.
Amint a nemzet hasonló megpróbáltatása idején, a törökvész ko-
rában, a nemzeti gondolat és a vallásos hit a legszorosabban
összeforrott egymással s a nagy Zrinyi tanusága szerint az isteni
igazságosságba vetett hit volt a magyar nép legfőbb vigasza: nem-
zeti létünk mai szomorú korszakában is a magunk minden
megfeszítésre kész erején kívül az Istenbe vetett remény táplálja
az integer magyar nemzet halhatatlanságába vetett hitünketjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J.', "
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G en f i . p e d a g ó g u s o k , p e d a g ó g ia i tö r e k v é s e k , és in té z m é n y e k .

- Befejező közlemény. -'-'

Hátra van még, hogy szóljak Genfnek két nevezetes modern pedagógiai
intézetéröl, a Ro u s s e au - Int é zet rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö l és kisérleti ískolájáról, aKi c s i-

nye kHá zár ó l (Maison des Petits): .

. 1912 őszén, Rousseau születésének kétszázadik évfordulóján alapította

meg Claparéde a Rousseau-Intézetnek (Institut ].-J. Rousseau) nevezett nevelés-

tudományi főiskolát egyrészt a nevelők lélektani és gyermektanulmányi művelt-
ségének elmélyítése, másrészt a neveléstudomány továbbfejlesztése céljából. 32)

Az Intézet azonban nemcsak azért.kapta a Rousseau rnelléknevet, mert Rousseau
születésének kétszázados fordulóján nyilt meg, hanem mert a gyermektanul-

rnányozásban, a gyermek érdekeinek védelmében Rousseau kivánságait igyekszik

megvalósitani. Rousseau volt az, aki a nevelők gondolkozásában előidézte a

copernicusi forradalomhoz hasonlítható forradalmat, amely a gyermeket teszi
a nevelés középpontjává, E szerint a gyermek az a központ, amely felé a

tanterv, a tananyag és a módszer gravitál, nem pedig a gyermek forog, akár

tud, akár nem, fejlődésének, szükségleteinek és sajátos világának számbavétele

nélkül, a felnőtt logikajának megfelelő tanterv, tananyag és módszer körül,
Az emlékezetre támaszkodó, csak a tanitási anyagot látó hagyományos

iskola eljárása nem vált be. Olyan módszereket kell tehát keresnünk, amelyekkel

eredményesebben fejleszthetjük a gyermek testi, értelmi és erkölcsi erőit.

Ezeket a módszereket pedig csak úgy találhat juk meg, ha ismerjük a gyermek
minden irányú fejlödését, testi és szellemi szükségleteit, a fejlődésre' kedvező

körülményeket és az egyéni különbségeket. A Rousseau-Intézet egészen közel

akarja vinni növendékeit a gyermekhez és olyan módszerekkel igyekszik ellátni

őket, ~amelyek lehetövé teszik a gyermek tudományos vizsgálatát. Az Intézet

tájékoztatja növendékeit a gyermekpszichológia, a neveléstan, a didaktika stb.

jelenlegi állásáról, azonba n nem a kész ismeretek nyujtását, hanem az isme-

retek megszerzésének módjába való bevezetést tartja főfeladatának. Inkább arra

derít fényt, amit még nem tudunk; arra mutat rá, hogy' miképpen 'lehet

tudásra szert tenni, s hogy kutatás közben miféle nehézségekkel találkozunk

és miféle hibák csuszhatnak be vizsgálódásainkba. Küzd a pedagógiai dogma-
tizmus, pedantízrnus és bürokratizmus ellen. ' .

A Rousseau-Intézet nyitva áll míndazoknak, akik 18 éves korukat betöl-

tötték és képesek magasabbrendű tanulmányokat végezni. Minden növendék

általános pedagógiai kiművelésének elhanyagolása nélkül azokon az előadásokon
vesz részt, amelyek kitűzött céljához vezetik. A főbb tárgyak a következők :

általános pszichológia, gyermekpszichológia, gyermekápolás és -védelern,
didaktika, iskolaegészségtan, pszichopathológia, gyógyító 'pedagógia, erkölcsi

és szociális nevelés, a nagy nevelők élete és filozófiája stb.33) Mi~denikből

32) Ed. Claparéde :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUn Institut des Sciences de /'Educa tion et les besoins auxquels il répond.
Kűlönnyomat az Archives de Psych, XII. kötetéböl, 1912febr.-> P. Bovet: L'Institut l-r l- Rousseau.

Rapport sueemet sur son actívité de 1912 il 1917. Arch. de Psych. XVI. kötet, 1917 nov.

33) Az 1926-27. iskolai évben a téli félév három részre oszlott. Az első két hónapon
(okt. 22-től dec.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22-ig ) az egészen új növendékeket vezettek be a pedagógiai tanulmányokba.
A tanrend 'a következőket tartalmazta: 'Bibliográfia. Hetenk in t egy délelőtt az Intézet könyv-
'tárában. Á klasszikus pedagógiai művek és a legfontosabb folyóiratok megismertetése, ezeknek
olvasása.az olvasmányokról való beszámolás. - Kísérleti pszichológia. - Iskolaszervezet és didak-
tika. - Hetenkint egy délelőtt tanításokon való részvétel. Elernzés és beszámolás. - Klinikai szem-
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különösen _azokat a részeket ragadják ki, amelyekből a nevelő foglalkozására
és önművelésére nézve közvetlen hasznot húzhat. .

Az Intézet a tanév folyamán helybeli vagy külföldi szakembereket és
tudósokat is föl szokott kérni vagy meg szokott hívni egyes témák kifejtésére.

A tanítás gyakorlati és családias. A növendékek egyéni munkáján vanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a hangsúly. A növendékek a szóban forgó tárgyra vonatkozóan vizsgálatot

folytatnak, vagy megkapják a kérdés irodalmát felölelő könyveket s munkájuk

eredményét a következő órákon megbeszélés végett előterjesztik. Ritkák az

olyan órák, amelyeken csak a tanár beszél, el1enben gyakoriak az olyanok,

amelyeken a tanár csak az egyszerű hozzászóló szerepét játssza.

Az Intézet szép könyvtárral és sok folyóirattal van ellátva. Az ú] növen-

dékekkel' megismertetik az egyes folyóiratok irányát s a növendékeket hozzá

szoktatják a folyóiratok olvasására s az értékesebb közleményekből való

beszámolásra. A növendékek iskolákon kivül különböző társadalmi és ember-

baráti' intézményeket: bölcsödét, lelencházat, rnenhelyet, nyaralótelepeket, stb.
is látogatnak.

A Rousseau-Intézet kezdettől fogva orvosi és- pedagógiai tanácsokat is ad
értelmi, vagy' erkölcsi fogyatékosságban szenvedő gyermekek számára. Ebből

a tanácsadásból fejlődött ki az Intézet kisegítő osztálya (Classe d'Entrainement),
arnely a tanulásban nehezen boldoguló elemi és középiskolai tanulókat foglalkoztat.

Az osztály vezetői a gyermekek huzamosabb tanulmányozása után megállapítják,

hogy milyen· tanítási és nevelési móddal lehet az egyes gyermekeket a leg-
sikeresebben előbbre vinni.Az osztályban a körülményeknek megfelelően egyéni

vagy tömegtanítás folyik s a gyermekek csak olyan .tankönyveket használnak,
amelyek elkerülhetetlenül szükségesek, .

A kisegítő osztály, továbbá az orvosi és pedagógiai tanácsadás alkalmat

'ad a gyermekek társadalmi környezetére és erkölcsi életére vonatkozó vizs-

gálatokra. ,Ezeket a Rousseau-Intézetnek azok a növendékei végzik megfelelő

irányítás mellett, akik a gyermekvédelemben kivánják magukat kiképeztetni.

A Rousseau-Intézet megnyitása után lapot is adott kizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL' Intermédia ire desjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eanca teurs címen, amelyben közölte vizsgálatainak eredményét s felelt a hozzá

intézett kérdésekre. A lap, amint neve is mutatja, 'közvetítő szerepet játszott

az Intézet és a nevelők (főként a volt növendékek és az Intézet barátai) közt.

Ez a lap a háború után megszűnt, illetve beleolvadt a L'Educateur címü, Svájc

'francianyelvű tanítóságának havonkint kétszer megjelenő kis lapjába, amelynek
Bovet a társszerkesztője.

lélet. Hetenkint egy délelőtt: gyermekbetegségek, lelki abnormitások. Bevezetö előadások:
A gyermek és a társadalom. Anatomia és fiziológia. Pszichológia. Heti 1 óra. Hogyan kell jegyezni?
'Összesen 4 óra. A következő hónapokban: Pszichológiai technika. Pszichológiai számítások és
grafikon ok. Nevelő pszichoanalizis. Nevelő autoszuggesztio, A munka pszichológiája. Testnevelés.
Iskola-szervezet, Gyermekvédelem. Egész féléven át tartó előadások: Kisérleti pszichológia A'z
intelligencia. Általános pszichológia. Neveléstörténet: Pestalozzi. - A család válsága. - A történe-
lem tanítása kapcsolatban az erkölcsneveléssel. - A nyelvek tanítása. - Az erkölcsi nevelés
problémái. - A munka pszichológiája. Pszichológiai diagnosztika. - Gyermekvédelem. -
A gyermek gondolkodása. - A pedagógia és pszichológia ismétJése. Órák gyakorlati bemuta-
tássaI : A rajz és a lélek művelése. - Diszítő tervezesek. - Ritmikus torna. - A kézi tevékenység
a nevel es szolgálatában. -.Haladók számára: Gyermekpszichológia. Kisérleti pedagógia. Pálya-
választási tanácsadás és pszichotechnika. Az elemi oktatás. Kisdednevelés. Az anorrnálisok neve-
lése. Orvosi pedagógiai tanácsadás. A mozi az. iskolában. A fegyelem. különböző felfogása,
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A Rousseau-Intézet kisérleti iskolája, a Kicsinyek Háza 34) 1914-ben nyílt

meg s 1915-ben került Genf Champel nevű részébe Claparéde gyönyörű parkja
mellett levő egyemeletes villába, ahol jelenleg is van. 1916 öszéíg csak

3-6 .éves, azontúl 7-8 éves gyermekeket is fogad magába. 1922-ben rendes

állami intézette válik, de továbbra Is megmarad az államilag segélyezett
Rousseau-Intézet szellemi kölelékében,

A Kicsinyek Házát kert veszi körül, amelynek százados fáin madarak

fészkelnek és rnókusok szökdelnek. A kisebb (3-5 éves) gyermekek az emeleten,

a nagyobbak (6-8 évesek) a földszinten tartózkodnak kisebb-nagyobb szobákban.
Ha az idő és a körülmények megengedik, a gyermekek az udvaron vagy

a kertben játszanak vagy munkálkodnak. Különösen sok ingert ad nekik a
tágas kert.

A Kicsinyek Háza Mon tessori eszméinek és példájának hatása alatt

keletkezett. Az alapítók előtt az a cél lebegett, hogy megfigyelő és fejlesztő

helyet létesítsenek, ahol a vezetők, továbbá a Rousseau-Intézet növendékei

a gyermekekkel foglalkozva megfigyeléseket tehetnek és módszereket kípróbál-

hatnak. Montessori rendszerétől azonban hamar eltértek, mert úgy látták, hogy

ez az eszközökhöz kötött rendszer nem felel meg teljesen a normális gyermek

szükségleteinek. A normális gyermek mesterséges ösztönzés nélkül is fejlődik;

fö, hogy olyan kedvező környezetbe kerüljön, amely érdeklődését, tevékenységi

vágyat és mozgásszükségleteit kielégíti s gondolkozásat megfelelő feladatok elé

állit ja. Ilyen körülmények között a nevelőnek csak ügyelnie kell, hogy meg nem

3t) A Kicsinyek Házának történetet és a benne folyó munkát részletesen ismertettem a
Kis d e d nevel é s 1926, évi 12" továbbá az 1927. évi 1-6, számaiban "Genfi levél" címen meg-
jelent közleményeimben. - M, Audemars etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL Lafandel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa Maison des Petits de t'Institut
L-] , Rousseau. Delachaux & Niestlé, Lausanne 1923.
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felelő időben alkalmazott gyakorlatokkal a fejlődés ellen ne dolgozzék s hogy

bőséges alkalmatadjon a 'testi és a szellemi fejlődésre.
, :A' szellemi 'aktivitást csak úgy Iejleszthetjük, ha lehetövé tesszük, hogy

a gyermek a sajátéletét élje s ne inesterkélt, kényszerű 'és tőle idegen iskolai

életet, Az alapítók tehát arra törekedtek.ihogy a gyermekek a Kicsinyek Házá-

ban otthon érezzék magukat, a maguk valóságos gyermekéletét éljék, ne pedig

iskolai életet, amely mintegy beékelődik természetes életükbe, s hogya gyer-
mekek olyan tevékenységeket végezzenek, amelyekkel mindenoldalú íejlödésü-

ket munkál hatják.

, A Kicsinyek Házában nincs órarend és órák szerint elosztott, a gyermeket

rendszerint nem érdeklő tanítás. A fejlődési szükségletektől hajtva és a kör-

nyezettől ösztönözve a gyermekek maguk határozzák meg foglalkozásaikat.

A gyermekek jönnek, mennek, kijönnek, bemennek, kérdeznek és elbeszélnek,

amint pillanatnyi érdeklődésükzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkívánja. Fölvetett kérdéseikre maguk igyekszenek

feleletet keresni, és ezt szívesen csinálják, mert érdekli őket a dolog.

Nagyon fontos, hogy a gyermek akarja, amit csinál s ne más kényszerítse

tevékenységre. Az olyan munka ugyanis, amit kelletlenül végzünk, nem fejtheti

ki teljes nevelő hatását. Természetesen a nevelőnek úgy kell berendeznie a

környezetet, hogy a gyermek olyan foglalkozásokat válasszon, amelyek értelmi,

erkölcsi és morális fejlődését mozdítják elő, s hogy minden, amit akar, jó

alkalom legyen saját nevelésére.w)

A nagy szabadság természetesen nem jelenti azt, hogy minden gyermek

minden szeszélyét szabadon érvényesítheti. Amikor az intézet alkalmat ad az

értékes hajlamok és erők természetes és akadálytalan kibontakozására, egyszer-

smind fejleszti a felelősségérzetet is és érezteti a cselekvések következményeit.

A vezetők legfőbb gondja, hogy növendékeikben minél erősebb önfegyelmet

fejlesszenek ki. A gyermekeket állandóan figyelik s minden kinálkozó alkalmat
fölhasználnak arra, hogy őket egymással való békés megíérésre, egymáson való

segítésre, rendre, és, udvariasságra szoktassák. Nem a mozdulatlanságban nyi-

latkozó külső fegyelemre, hanem az öntékentartásban és türelmes várásban

kifejezésre jutó belső fegyelemre törekszenek. A 6-8 éves gyermekek közt már

bizonyos mértékű önkormányzatot honosítanak meg. Itt a gyermekek már belátják
a rend szükségességét és néha maguk találnak ki módokat a fegyelem íönn-

'tartására. A nevelőknek persze állandóan ébren kell tartaniok a rend, a segítés,

az, udvariasság és egyéb társas erények iránt föl keltett érdeklődést, mert a
gyermek hamar felejt és nem tud kitartó lenni.

A Kicsinyek Házában az óvónő és a tanítónőjelöltek föladata első sorban

a megfigyelés. Az első éves jelöltek először a legkisebb gyermekek mellé
kerülnek s körülbelül egy-egy hónapig tanulmányozzák a gyermek egyes tevé-

kenységeit (az építést, a rajzolást, agyagtormálást), Állandóan jegyzőkönyvecske

van náluk (rniként az intézet vezetői nél) s ebbe jegyzik megfigyeléseiket és e

,közben támadt gondolataikat. Annak a jelöltnek, aki egy gyermek bizonyos
nyilvánulasát (pl. rajzolását) tanulmányozza, behatóan ismernie kell a gyermek

összes tevékenységeit; evégből azokhoz a jelöltekhez fordul, akik más oldalról
építés, számolás, beszéd stb. szempontjából) nézik a gyermeket. 4A jelölteknek

a gyermekek kérdéseire feleletet kell tudniok adni, vagy irányítani kell tudniok
a gyermeket a felelet önálló megkeresésében. Szükség esetén ösztönözniök is

. ke.!1 a gyermek kiváncsiságát.

35) Claparéde :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPsycttologie de l'Enfant etc. XXXVIII. 1.
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A Kicsinyek Háza gyermekei a kertben .

. A másodéves jelöltek az iskoláskorú gyermekeket figyelik meg és Ifa-

nyítják. Mindegyiküknek valamely szabadon választott tárgyat kelJ tanulmányoz-

nia. Az egyik pl. az olvasás,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a másik a számtan tanításának módszereivel

ismerkedik meg stb. A jelöltek minden hónap végén beszámolnak megfigyelé-

seikről, az előfordult nehézségekről, a föl merült kérdésekről stb. Minden héten

két elméleti órán megismerkednek a különböző rnódszerekkel, tanítási eszkö-

zökkel és anyaggal. Kisérleteket 'is végezhetnek s evégből külön gyermek-

csoportokat is alkothatnak maguknak.

A Kicsinyek Háza tehát azok közé az új iskolák' közé tartozik, amelyek

különösen a mi évtizedünkben óriási módon elszaporodtak. Brüsszelben például

az elemi iskolák csupa Decroly-féle új iskolák. Bécsben hasonlóképpen csupa

új iskolákkal találkozunk. A külföldi modern pedagógusok tábora különben

_jelenleg Ausztriát s főképpen Bécset tekinti olyannak, amely nevelésben a

a haladás élén áll s ahol pedagógiai tekintetben a legtöbbet lehet tanulni.

Csodáljak azt az óriási erőfeszítést, amit Ausztria tett a nevelésügy terén

és bámulják azt a nagy átalakulást, ami aránylag rövid idő alatt Ausztriának

régimódi tanításában és régitipusú iskolaiban végbement. Magam is végighall-

gattam az egyik genfi elemi iskola igazgatójának az osztrák reformokról szóló
.előadását, Az igazgató több hónapon át tanulmányozta a bécsi iskolákat és.hatalrnas

szemléltető anyagot hozolt haza annak bemutatására, hogy miféle munka folyik
a bécsi iskolákban.es) Mindenkit bámulatba ejtett. Ezért van az, hogy Bécsről

úgy beszélnek, mint pedagógiai Mekkáröl. Többször gondoltam arra: "Vajjon

36) Az ausztriai iskolákról szóló könyve a folyó év elején hagyta el a sajtót. Robert
-Dottrens: L'Education nouvelle en Antr iche. Collection d'actualités pédagogtques. Delachaux et
Niestlé, NeuchAtel et Paris.
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otthon tudják-é, hogy mi folyik szomszédunkban? Vajjon nem lehetne nekünk

is tanulni abból, amiről olyan elragadtatással szélnak Genfben?"

A Kicsinyek Háza egyuttal bizonyság is akar lenni, hogy az, amit

Claparéde és köre elméletben hirdet, a valóságban is megállja helyét és szép

gyümölcsöket terem. Ebből persze nem következik, hogya Kicsinyek Házának
vezetői eljárásnkat egyedül helyesnek, véglegesnek és tökéletesnek tartják.

Ellenkezően, tisztában vannak azzal, hogy több út vezet a célhoz. Növendé-

keiket állandóan figyelve, a gyermektanulmányizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkutatások eredményeit fölhasz-

nálva, módszereik hatását állandóan ellenőrizve, mindig készek nevelésüket és
intézétüket tökéletesebbétenni.

A Kicsinyek Házának hatása részint a genfi iskolákra, részint a Rousseau-

Intézetnek idegen országokból származó növendékei révén a külföldi iskolákra

is mind nagyobb. E hatás alat! a régi Herbart-féle iskolákból a gyermek fejlő-

déséhez alkalmazkodó, a gyermek testi és lelki szükségletét kielégitő tevékeny

iskolák lesznek, ahol a gyermekek vidáman ~oglalatoskodnak, nagy mértékben

ügyesednek, megtanulnak gondolkozni, mélyebb és szervesebb tudást szereznek,

hozzászoknak önmagukat fegyelmezni, egymást segíteni és megbecsülni.

Milyen boldogan járt az én lányom is Genfben egy ilyen iskolába, mennyire

várta mindig az órát, amikor iskolába indulhatott, és milyen szép szellemi

gyarapodással járt számára a genfi esztendő! Igaz, hogy tanítónő]e Genf egyik
legjobb taníténöje-voít- _. - __ o ~ • • •••

Az új iskolák módszereinek tanulmányozását legmélyebb figyelmébe
ajánlom a t anítóképzői tanárságnak, főképpen pedig a gyakorló iskolai tanítóknak.IHGFEDCBA

D r . Kenyeres Elemér.

A ta n itó k é p z ő i ta n á r k é p z é s r e fo r m ja . *)

l.

Előadó a tanítóképző-int. tanárképzés problémáját mélyebb
elméleti alapvetés nélkül, mindjárt a gyakorlati megvalósitás szem-
pontjából vette vizsgálat alá. Csupán röviden okadatelia a kérdés
időszerüségét s futólagos történeti visszapillantást ad. A gyakorlati
megvalósításra vonatkozó javaslatait nagyrészt helyeslem, azokkal
egyetértek, mert a jövő . tanítóképzői tanárképzésre vonatkozó
tervezete számol a jelenlegi helyzettel és az eddigi fejlődés tanul-
ságaival. Teljesen egyetértek azzal, hogy· a polgári iskolai és a
tanítóképző-intézeti tanárképzés utjai szétváltak s így a kettő
egymástól elválasztandó. Minden más iskolafajtói független tanár-
képzésre van szükségünk, Abban is egyetértek az elöadóval, hogy
ez a külön tanárképzés a tanítói képesítésre épüljön. Tanítóképzői
tanár tehát csak az lehessen, aki a Tanltóképzö Főiskola felső
tagozatát elvégezte s tanítói oklevelet szerzett. Ugyancsak helyes
az a megállapítása is, hogy az elméleti tanárképzés az egyetemen,
és pedig kifejezetten a bpesti egyetemen, továbbá a zeneművészeti
sa .rajztanárképző főiskolán' történjék és 8 félévig tartson. Véte-

*)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMesterházi\1enő előadó felolvasása folyóiratunk mult évi évfolya-

mában jelent meg. 105-112.1. A hozzászólásokat oly rendben közöljük, amint
.elhangzottak.
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ményem 'azonban' további három dologban eltér az előadó különben
logikusan felépített tervezetétől, ezek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa pedagógia i és filozófia i
szak, a gyakorla ti tanárképzés és végül a tanárképzéssel kapcso-
latos szervek, illetőleg azok hatásköre.

. . 1. Azon szaktárgyak között, melyeket a tanítóképzői tanár-
jelöltek választhatnak, említi az. előadó a pedagógia-filozófiát is
rnint külön szakot. Mikor ezt teszi, nyilván a jelen állapotokból
indul ki. Amíg a tanítóképzői tanárképzés a polgári iskolai' tanár-
képzésen épült fel, ez természetes és helyes .rnegoldás volt. A jelölt
megelőzőleg. három éven keresztül főiskolai szinvonalon két- három
tudománnyal behatóan foglalkozott, felettük áttekintést nyert s a
tud. kutatás módjával is valamennyire megismerkedett. Valamennyire
mégis csak elég volt téve annak a föltétlenül igaz tételnek, hogy
filozófiával és pedagógiával csak az foglalkozhatik, aki megelőzőleg
feldolgozta valamely tudomány konkrét anyagát s magáévá tette a
tud. gondolkodás szellemét. Ezen előzmény 'nélkül a filozófia és
pedagógia üres, rnert nincs szolid bázisa, amelyre' támaszkodhatik;
nincsenek kankrétumai, melyekkel az absztrakciókat alátámaszthatja.
Ha egyébre nem, gondoljunk csak a módszertanra, hogyan folal-·
kozzunk a pedagógia ezen részével, ha egy tudomány anyaga
felett sincs áttekintésünk, ha egynek sem ismerjük tud. nívón az
anyagát? A dolog természetében rejlő ezt a nehézséget az előadó
is érezte, mert a pedagógiai és -filozófíai szakon levő tanárjelöltek
részére .elöírja, hogy tetszés szerint választott humánus vagy
reális tárgyat kötelesek tanulmányozni s belőle vizsgálatot tenni.
Miért kell a ped.efilozófiás szakos tanárjelölteknek szakjukon felül
egy más tudományt is tanulmányozniok? Azért, hogy amint az
imént mondtuk, ezeknek az absztrakt, a tudományok tételeit
szintézisbe foglaló s a tudományok közlés ének problémáit tárgyaló
tudományoknak - a pedagógiának és filozófiának - legyen mire
támaszkodniok? Ez esetben .a választott humánus. vagy reális
tárgyban való elmerülés terrnészetszerüen megelőzi a pedagógia és
filozófia tanulmányozását. Ebben az esetben viszont a .pedagógia-
filozófia szakos tanár csak abban fog különbözni többi szaktanár
kollégáitói, hogy azoknál műveletlenebb, kevésbbé sokoldalu lesz.
Az előadó ugyanis a többi szakosoknak két szaktárgy tanulrná-
uyozását s ezeken felül a pedagógiai tárgyak kötelező tanul-
mányozását s vizsgálattevését írja elő. A pedagógia-szakos tanárnak
inferioritása ily módon abból fog állani, hogy neki a .pedagógián
kivül csak egy szaktárgya lesz, a többieknek meg kettő. Kétség-
telen, hogy itt a tervezetnek egy gyenge pontjával állunk szemben.
A filozófia-pedagógiai szak nincs megnyugtatóan megoldva.
Felfogásom szerint külön filozófiai-pedagógiai szakot nem kellene
állítani. Felvetődik a kérdés, hogy ebben az esetben hogyan,
kikkel töltenék be a Tanítóképző Főiskola pedagógiai tanszékeit ?
A felelet egyszerü: úgy, mint az egyetemek és főiskolák hasonló
tanszékeit. Főiskoláink ped. tanszékeit tehát azok nyernék el, akik
mögött le, tárgyakból értékes irodalmi mult van, akik, kitüntek a
pedagógia művelésében vagy akik e tudományból .doktorátust.és
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egyetemi magántanári fokozatot szereztek. Ez a megoldás azért is
jó .lenne, mert így nyitva állna azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAút a felső tagozatba az alsó
tagozat minden tanára számára, nem lennének külön pedagógusok,
akik már ezen képesítésük folytán predestinálva lennének a felső
tagozat tanári állásainak betöltésére. Másodszor a pedagógia
művelése is nagyobb lendületet venne, mert mind többen akad-
nának, akik a további érvényesülés, a további haladás ezen
eszközével foglalkoznának. Valamely tárggyal való foglalkozás az
abban való elmerülést, annak megszeretését jelenti.

2. A második dolog, amiben felfogásom eltér az előadó úrétói,
a gyakorlati tanárképzés. Szerinte a gyakorlati képzés az elméleti
képzéssel párhuzamosan történnék, és pedig oly módon, hogy a
jelöltek az 5. félévtől kezdve vennének részt benne. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy az elméleti és gyakorlati képzés
egyidejüleg nem végezhetők. Akik a gyakorlati tanárképzésben
résztvettek, tudják, hogy tanárjelöltjeinek mennyit panaszkodnak,
hogy a tanítási gyakorlatok tanulmányaikban feltartóztatják őket.
A vége az lett, hogya gyakorlati képzés idejét annyira redukálták,
hogy elveszítette értékét s jelentősége a jelöltek szemében is
nagyott esett. A gyakorlati tanárképzést tehát csak úgy lehet meg-
oldani, ha az elméleti képzéstől elválaszt juk és fokozzuk idejét.
Ezért a négyévi elméleti képzésre egy évi gyakorlatot kell építeni.
A tanítóképző-int. tanárképzés így is csak két évvel haladja meg
a középiskolai . tanárképzést, mert ez utóbbi is négy évi egyetemi
tanulmány után egy évig tartó gyakorlati kiképzést vesz fel.
A gyakorlati képzés körébe tartoznék a, pedagógia és filozófia is.
Ezért minden jelölt, tekintet nélkül szaktárgyára, az 5. félévtől
kezdve, amint azt az előadó is kivánja, tartoznék pedagógiai és
filozófiai előadásokat is hallgatni. A gyakorlati évben pedig minden
jelölt a szakjába:' tartozó tanítóképző-int. tárgyak módszerét
hallgatná a gyakorló főiskola illetékes szaktanárától, szakjába
tartozó tanításokat hallgatna, nevelési megfigyeléseket, gya-
korlati tanításokat végezne s a tanári állással járó minden
teendőt (dolgozatjavítás, osztályozás, önképzőköri s osztályfőnöki
munka, tanári gyülések stb.) elsajátítana. A súlypont a tanítási
gyakorlatokra esnék. A most elősoroltakon kivül minden tanárjelölt
hallgatná a főiskola egyik tanárától a pedagógia azon ágát, melyet
egy, a közelmultban írt cikkembenjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtan ítóképző i pedagóg iának

neveztem. *) Ertem rajta azt a ped. ismeretanyagot, mely külön-
legesen a. tanítóképzésre vonatkozik s mellyel az egyetem nem
foglalkozik. Ilyen anyagrészek: a tanító képzés célja, a tanító-
képzökbe járó mindkét nembeli ifjúság testi és lelki fejlődése,
alkata, a tanítóképzöi tanítás anyaga s elrendezése (tantervek), a
.tanítóképzés összehasonlító és hazai története, statisztikája, jelen-
legi rendtartása, szervezete stb. A gyakorlati év végén a meg-
előzően már szakvizsgázott jelöltek a pedagógiából (beleértve. a

*) A ian ítóképzö i pedagóg ia körvona la i. Mag y arT a n í t Ó kép z Ö.

XXXVII. évf. (1922-23.) 92-100 1.
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tanítóképzöi pedagógiát), filozóíiából, szakjuk módszertanából és
gyakorlátából vizsgálatot tennének, melynek sikere után meg-
kapnák tanári oklevelüket. Ezzel megszünnék az a nehézség ís;
amely az előadói tervezet kétségtelen hibája, hogya negyedik év
végénegyidejüleg állítja a jelölteket a szakvizsga és a pedagógiai
vizsga elé.' ,

3. Ezzel eljutottam harmadik észrevételernhez, mely a tanár-
képzéssei kapcsolatoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszervekre vonatkozik. Előadó négy 'szervet
tervez. Elegendőnek tartok hármat, ezek: 1. gyak ori ó 't a n í t Ó':'
kép z ő fői s kol a, 2. O r s z. Tan í t ó kép z ő Tan á r v.i z s'"
g á l ó Biz ott s á g és 3. Ap pon y i Kol l égi u m. Elejtendö a
tanítóképző-int. tanárképző-intézet. Tekintve, hogyagyakorló
főiskolák a tanárjelöltek internátusi elhelyezését biztosítanák, 'előadó
két gyakorló főiskolának felállítását hangoztatja. De elképzelhető 'a
ttóképzői tanárképzés internátus nélkül is. A jelöltek elhelyezked-
hetnek a meglevő főiskolai internátusokban is vagy másképen.
Más pályára vagy a tanári állás más íajtáira készülő jelöltekkel
való együttélés csak hasznukra lehet. De ha elfogadom is az
előadó javaslatát a két gyakorló főiskola felállítására vonatkozólag,
nem tartom szükségesnek, hogy, egy kerettervezetben tovább-
menjünk és konkréte meg is nevezzük, melyek legyenek a gyakorlé
tanárképző főiskolák.

. De kifogásaim nem is annyira a hatóságok számára, triint
inkább azok hatáskörére vonatkoznak. Előadó íökép az Apponyi
Kollégium szervezetét és hatáskörét részletezi. Két dologban 'nem
értek egyet. Egyik a tanárjelöltek kiválogatása, másik a szakvezető
tanárok hatásköre: Előadó szerint az .Apponyi Kollégium vezető-
sége válogatja ki a ttképzői tanárjelölteket. ,Ez az egyéni elhatá-
rozás és haladás jogosulatlan korlátozását jelenti. Nem is éri el
mindig azokat a célokat, amiket elérni akar. A legnagyobb
objektivitás mellett is fordulhatnak elő ígazságtalanságok, tévedések
és épen a Iegrátermettebbek és legtehetségesebbek nem juthatnak
helyhez, mert nem tudták megnyerni a kiválogatók rokonszenvét
vagy tetszését. Szabad utat kell engedni mindenkinek, kit hajlamai
és képességei a ttóképzői tanári pályára vonzanak. A· kiválo-
gatás elve helyébe, tehát a kiválögatódás elvét kell tenni, mely
természetszerübb, igazságosabb és a mindenkori szükségletek
szabályozó hatalmának is eléggé alávetétt. A szakvezető tanárok
munkakörének megjelöléseben is hibát látok. Előadó szerint
feladatuk a tanárjelöltek tanulmányainak irányitása, ellenőrzése ~s
számbavétele. Bizonyára lesz egy pontos vizsgálati siabályz~f,
amely pontosan megjelöli minden' szakkörnek részeit, anyagát
Mire való tehát minden jelölt háta mögé 'még egy felügyelő is, aki
ellenőrzi, hogy az előírt szabályzat szerint jár-e el. Olyan 'felnőtt
ifjakról és nőkről van itt szó, akiknek már ismerniök kell köte-
lességüket, nos hát adjunk nekik alkalmat," hogy azt teljesíthessék
is. A tulzotttútorság, a félelem, nehogy a jelölt saját iniciativáját
kövesse, jogosulatlan és hibás. Közoktatásügyünknek ugyis egyik
nagy hibája, hogy nem nevel' önállóaágra. Előadót a hatáskör
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megjelöléseben bizonyára az a gondolat vezette, hogyagyakorló
tknítóképző főiskola tanárai, tapasztalataik s az ügy biztos átte-
kintése birtokában lévén, adjanak a jelölteknek tanácsokat, útba-
igazítást. Én is azt mondom, igenis' adjanak, de csak akkor, ha
erre a jelöltek őket kérik. Nem helyes azonban a tanácsadást és
irányítást mint hatáskört, mint jogot s a jelöltek számára mint
kötelességet elöírni. Felfogásom' szerint a szakvezető tanárok
hatásköre a módszertani előadásokban, a jelöltek gyakorlatainak
irányításában és a tanitóképzői pedagógia előadásában önmagától
adódik és ki is, merül. Molnár Oszkár.

2.

A' magam részéről semzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMesterházy Jenő javaslatával, sem
Molnár Oszkár hozzászólásával nem értek egyet és egyáltalán nem
tartom a tanítóképzői tanárképzés ügyét' oly nehéz dolognak, hogy
azon hónapokig kelljen' a fejünket törni.

, Erre a gondolatra a következők vezetlek:
1) először is úgysem veszik a mi véleményünket súlyosan

tekintetbe, tehát kár az intenziv munkáért;
2) másodszor pedig, . ha a szakbizottság által már elfogadott

kéttagozatú tanítóképzésre támaszkodunk, a tanítóképzöi tanár-
képzés tulajdonképen már meg is van oldva. '

Ugyanis:
a) mivel a, képző felső tagozatába középiskolai érettségi vel

be lehet lépni, az alsó tagozat részére megfelelő tanár a közép-
iskolai; 'oda tehát nem kell külön tanárképzés ;

b) ha a középiskolai tanár képzői tanári oklevelét úgy szerzi,
hogy a következő tanúlmányi utat folytatja: 1) szerez középiskolai
érettségit, 2) utána, elvégzi a képzök felső tagozatát, 3) majd a
középiskolai tanári diplomát szerzi meg és ennek utána, 4) vizsgát
tesz' a Molnár Oszkár által érintett tanítóképzöi pedagógiából, úgy
szakképzettség és pedagógiai alap tekintetében is az új kéttagozatú
képző részére teljesen megfelelő tanár lehet belőle. Esetleg ki lehetne
még kötni azt, hogy képezdei tariárrá csak az lehetne kinevezhető,
aki már pár éve tanított és helyes pedagógiai érzékével kitünt.

, Nincs szükség tehát sem az Apponyi Kollégiurnra, sem a kép-
zőkben való hospitálásra mert a 2 évi felső tagozat alatt tapasztalt
és tanúit és a Molnár-féle tanítóképzöi pedagógia tanúlmányozása
alatt elsajátított pedagógiai tudás, valamint a középiskolai tanári
oklevél megszerzésénél elsajátított pedagógia és szakismeret teljesen
megfelelő jövendő hivatására. ,

Ezen móddal megszünne a képzöi - tanárság tekintélyének
hiánya is., Mih~lik József.

3.

Az előadói javaslat alapgondolata,' hogy t. i. a tudományos
.általános képzés az egyetemen, a' speciális pedagógiai képzés az
Apponyi-Kollégiumban és egy gyakorlo: állami tanítóképző-intézetben
történjék" egészen helyes és. azért magam is elfogadom.
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1. A részletekre nézve azonban különösen egy pontban eltérő
a felfogásom az elöadóétól. .

Az előadó röviden közli a kérdés történeti előzményeit. Pedig
a fejlődés bírálata rávezet az intézmény, tökéletlenségének .eredeti
okaira. Rámutatok e célból a következőkre: ' .

Volt idő, nem is régen, mikor még sem önálló tanítóképzés,
sem önálló tanárképzés nem volt. A felvilágosodás kora és a nagy
francia forradalom megteremti az alkotmányos jogokat nyert nép
számára a népiskolát a mai értelemben' és ezzel együtt szükség-
szerüleg megkezdődik azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülön tanítóképzés. Mikor nálunk az 1868.
XXXVIIi. t.-c. kimondja, hogy minden 5000 lélekkel biró község
a kötelező népiskolán kívül polgári iskolát is tartozik felállítani és
erre, ha eleinte nem is nagyon sűrűn, megindúL a polgári iskolák
.íelállítása, .nernsokára rá megszervezik a külön polgári iskola i tanító-
képzést. Ez is természetes fejlődés volt, bár nem annyira szükséges,
rnint az előbbi, hiszen a polgári iskola tulajdonképen differenciált
népiskola és ép ezért lehetséges lett volna a polgári isk. tanító-
képzést az el. isk. tanítóképzéssel együttesen megszervezni, Tudjuk,
hogy a külföldön nem fejlődött ki egészen külön polg. isk .. tanító-
képzés.

A tanítóképző tanárok külön képzésére a 68. XXXVIII. t.-c.
nem gondolt, bizonyára azért, mert hiszen akkor külön középiskolai
tanárképzés sem volt még, Oe hogy nagy Eötvösünk tisztában volt
ezen kérdés fontosságával, mutatja eljárása, mellyel a felállított áll.
képzők számára a tanárokat megválogatja az arra hivatottságot érző,
kiváló középiskolai tanárok és tanítók sorából, akiket azután szak-
szerű tapasztalatok szerzése céljából kütföldi tanúlmányutakrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAküld,
Ha ő ráért volna rendezni a középiskolai és a tanítóképző-intézeti
tanárképzést - a középiskolai tudvalevőleg már akkor tervbe volt
véve, - bizonyára kikerülte vola a későbben elkövetett hibákat.
Miután a tanítóképző tanáttestületekben a tanárképzés rendezetlen
volta következtében igen vegyes elemek kerültek össze, célszerűbb-
nek találták a 70-es évek végétől kezdve a már jól.működő Peda-
gógiumból venni a szükséges tanerőket. Azonban nemsokára kény-
szerültek belátni, hogy ezzel a tanítóképző tanárképzés elintézve
nincsen. És mikor azután hozzá is fognak az intéző köröka kérdés
elintézéséhez, nem úgy járnak el, mint a népisk. és polg. isk.
tanítóképzés rendezésénél, nem szervezik meg a külön tanítóképző
tanárképzést, hanem összekapcsolják azt a polg. isk. tanárképzés-
sel. Itt volt az első elkövetett elvi hiba . Hiszen a polgári iskola
népoktatási intézet, mely a polgárok egy nagy részének gyermekeit
a szükséges általános ismeretekkel és készségekkel látja el, a tanító-
képző ellenben egy életpályára képesítö szakintézet merőben más
feladattal.' Emlékeztet ez a rendezés a Mária Teréziá kora utáni
kezdetleges tanítóképzésre, mikor a normáliskola kiválóbb tanítvá-
nyaiból kerültek ki nemcsak a népiskolai tanítók, de a tanítóképzést
vezető. főtanítók is.

, És a tanítóképző tanárképzés továbbfejlesztése megmaradt a
(hibás alapon, noha ..időközben.. a. 80-as években a középisk, tanár-
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képzést helyes elvi alapon, rendezték a gyakorlő mintagimnázium-
maI és az Eötvös-Kollégiummal. Az Apponyi-Kollégiurn megszerve-
zése' és az egyetemen való négy félévi folytatólagos tudományos
képzés nagyot lendített ugyan a tanítóképző tanárképzésen, azon-
ban az intézményben bennrejlő alaphiba miatt a képzés fogyatékos-
sága megmaradt, mert a Pedagóg.ium célja eredetileg .nem a tanító-
képző tanárképzés volt és így nem szolgálhatta ezt a képzést kellő-
képen. Mígnem úgy látszik, most nyílik alkalom ennek a kérdésnek
elvi alapon való .megoldására. ,

Amint elörebocsátottam, helyesnek találom az előadó javasla-
tának alapgondolatát, azonban egy 'fontos részletben éltérek tőle.

2. Ugyanis kérdeznem kell,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa képzés ideje tekintetében miért
licitáljuk ismét túl a középisk. tanárképzést ; miért kell a tanító-
képző tanárképzésnek hat évig tartani, míg a középisk. csak öt év.
Erre, nézetem szerint, kényszerítő ok nincsen, a képzés -alapgondolata
megvalósítható öt év alatt is és pedig jól. A népisk. tanítóképzésre
vonatkozó reformjavaslatunk szerint, mely a kongresszus elé kerül,
a megrefórmált tanítóképző kéttagú, az .alsó ' tagozat négy évfolyam
és az állalános képzést lesz hivatva nyújtani, amely az egyetem
megfelelő szakaira és Iöiskolákra jogosít. Aki tehát ezt .az alsó
tagozatát a tanítóképzőnek jól elvégzi és megnyilvánúlt tehetségei nél
és jellembeli tulajdonságainál fogva arravalónak igérkezik, az fel-
vehető és szerintem felveendő az Apponyi-Kollégiurnba és felvehető
az egyetemre, ahol nyolc féléven át hallgatná az előírt előadásokat,
a negyedik év végén lenne a szakvizsgálat, az ötödik év. .tisztán
a speciális népiskolai és tanítóképzési pedagógiai elmélet és gyakorlat
.megszerzésére és végül az ötödik év végén a pedagógiai vizsgálatra
fordítható volna.

Én természetesnek és logikusnak tartom,. hogy a .tanítóképzö
tanárképzés így történjék, Jeltünő talán, hogy elégségesnek tartok
a tervbe vett tanítóképző felső két éves _tagozatában tanítandó
tanítói szakismeretek elsajátítására a tanárjelölteknél egy esztendőt,
melyben még a tanári praxist is meg kell szerezní l Ha azonban
'figyelembe vesszük azt, hogy az egyetem általános elméleti peda-
gógiai képzést amúgy is ád és így fölösleges ezt a. tanítóképzőben
is tanúIni, továbbá, hogy ezenkívül még tudományos magasabb
szakképzés megszerzése után, érettebb korban fognak hozzá a tanár-
jelöltek a speciális tanítóképzési pedagógiának elsajátításához,
bizony-bizony nyugodtan mondhatjuk elégségesnek ezt az egy
esztendőt. ,

. És Mesterházy előadó .javaslata .szerint .níncsen is tulajdon-
képen külön idő a tanítóképzöi pedagógia elsajátítására, ez legfel-
jebb párhuzamosan történhetik az .egyetemi tanulmányokkal, mig
az én javaslatom szerintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerre egy esztendő jut és pedig alapos
'előkészítés' után. Az én fölfogásom szerint is lehet az Apponyi-
kollegium nak olyan szervezetet adni, amely lehetségessé teszi az
egyetemen folyó tudományos képzéssel a párhuzamosan folyó
.speciális pedagógiai képzést, ámde akkor még kevésbbé van szük-
ség a tanítóképző felső tagozatának elvégzésére és még inkább
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elégséges az 5-i~ évaspeciális pedagógiai elmélet és gyakorlat
megszerzésére. Es kérdem végül, hogy gondolják a tanítóképzöi
tanárképzést akkor, ha a tervbe vett tanítóképző felső tagozata
bővülni fog és nem kettő, hanem talán három lesz? Akkor talán
7 éves legyen 'a tanítóképzö tanárképzés ?! Tanárképzésünket oly
alapra kell rakni, amelyen a továbbképzés nem' vezet ily torza la-
kokhoz. '

Ha az 5 éves középisk. tanárképzés mellett mégisa közép-
isk. tanárok sorából rekrutálódnak a leghíresebb egyetemi profesz .•.
szorok, akkor az öt évnek elégnek kell lenni a tanítóképző tanár-
képzésre is.

3. Az én tervem lehetövé teszi azt is, hogy középisk. érett-
ségit szerzett ifjak is különös akadály nélkül léphessenek a tanító-
képző tanári pályára. Mert részünkről csak elfogultságnak tartom
azt, hogy ez ne tétessék lehetövé, vagy hogy megnehezíttessék.
Ne feledjük el, hogy 1867 után a kiváló tanítóképző igazgatók és
tanárok egész sora épen a középisk. tanárok, az egyetemet: vagy
főiskolát végzettek közül kerültek ki, akiknek elégséges volt tudo-
mányos készültségük mellett az egy-két évi külíöldi tanulmányút
és kellő hivatás- és kötelességérzetük arra, hogya mai tanító-
képzési és népoktatási pedagógia megalapozóivá legyenek, kik
közül csak dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEmericzy Gézát, Verédy Károlyt, Dezső Lajost,
dr. Kiss Áront és Oyertyánffy Istvánt .említem. Es legújabban is
a középisk. rajztanári képesítéssel birók közül bizony többen vál-
tak kiváló tanítóképző-int. rajztanárrá. Ezek a tények legalább is
arra a felfogásra kell, hogy vezessenek minket, hogy nem tanácsos
torlaszokkal elzárni az utat a tanítóképző tanári pályára a más
elökészültségűeknek, . .

Föltétlenül szükséges, nemcsak kívánatos a speciálls népisk.
és tanítóképzési pedagógia ismerete a leendő tanítóképző tanárnak,
de ezt egészen jól megszerezheti az 5 éves képzés ideje alatt, ha
a szükséges intézetek és eszközök megvannak.

Elvi felfogásom a tanítóképzésröl : az általános tudományos
része, akár középiskolai, akár tanítóképző-intézeti vagy polg. isk.
tanárképzésröl van is szó, az egyetemre való, mert a tanárképzés-
nek ezt a részét az egyetem tudja legjobban ellátni; a tanárkép-
zés speciális része és pedig úgy az elméleti, mint a gyakorlati
speciális része' az ~gyes kollégiumok és gyakorlóiskolák feladata
kell, hogy legyen. Es erősen hiszem, eljő majd az idő, ha nem
is egy-két év mulva, mikor még a tanítóképzés is ezen alapgon-
dolat szerinf lesz szervezhetö, amit az a körülmény, hogy 4 egye-
temünk is van, nagyon meg fog' könnyíteni.

4. Ezzel befejeztem hozzászólásomat. Indítványozom ennél-
fogva, hogy Mesterházy előadó 'határozati javaslata a következő-
képen módosítandó:

1. A tanítóképzö tanárképzés általános tudományos része 8
féléven át a tud. egyetemen, a rajz- és zenetanárok, a szlöjd, a
testgyakorlat tanárainak képzése az illető müvészeti , és egyéb
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megfelelő főiskolákon történjék. Minden szak hallgatója köteles
a bölcseleti és pedagógiai előadásokat is hallgatni és ezekből
vizsgálatot tenni.

2. Tanítóképző tanárjelölt mindenekelőtt az lehessen, aki a 6
évfolyam ú tanítóképző-intézet 4 éves alsótagozatát elvégezte és ott
érettséglt szerzett. Aki elvégezte a 6 éves tanítóképző felsőtagozatát
és oklevelet is szerzett, az az Apponyi-Kollégiumba való fel-
vétel nél előnyben részesüljön. Mig a tanítóképző 5 évíolyamú,
addig mind az 5 évfolyam elvégzése, és a tanítói oklevél meg-
szerzése előfeltétele az Apponyi-Kollégiumba való felvétel nek.

Felvehetők tanítóképző tanárjelöltekül középísk. érettsegit szer-
zett és a tanítóképző-int. tanári pályára hivatottságot érző ifjak is
és pedig a Apponyi-Kollégiumba is.

3. A tanítóképző-int. tanárképzés különös pedagógiai részét
az Apponyi-Kollégium tanárai egy megfelelő gyakorló tanítóképző
segítségével látják el. Az Apponyi-Kollégium szervezete e cél
szemelőtt tartásával készítendő el. Ennek a szervezetnek biztosítania
kell azt, hogy az egész 5 évi, képzés az általános tudományos
képzés mellett a különös pedagógiai képzést is szolgálja, hogy
tehát kellő hivatás- és kötelességérzettel redelkező, jellemes tanító-
képző tanári személyiségeket neveljen, akik jártasak a tanítóképzési
és népiskolai pedagógiában. Az 5-ik év legfőképen ennek a cél-
nak szolgálatában álljon. Az 5-ik év végén minden jelölt peda-
gógiai vizsgálatot tesz, melynek sikere esetén kapja a tanitóképzö
tanári oklevelet. Oömöri Sándor.

4.

Az eszményiség felé törekvő tanár az eszményiség felé tö-
rekvő emberrel kezdődik. Az előadó jól mondja, hogy a jó tanár
maga a jó iskola is, csakhogy ehhez nem elegendő az, amit az
előadó így fejez ki: "Valóban igazán jó tanár csakis tudományo-
san és szakszerűen képzett egyén lehet". - Bizonyára általános
pedagógiai közvélernényre támaszkodhatom akkor, amikor azt
mondom, hogy a tudományos és szakszerű képzés csak .akkor ér-
tékes, ha egészséges erkölcsi alanyra olt juk ezeket az' értékeket.
Csakis mintaember lehet mintatanárrá. Ha tanárképzésről beszé-
lünk, akkor' legelőször az itt hangoztatott előfeltételt kell
biztosítanunk. Azaz azt kell néznünk, hogy a jelentkező jelölt lelki
élete olyan egészséges-e, amelyből a kívánt egészséges' gyümölcs
fakadhat. Ezt az előfeltételt bizonyos felvételi feltételek' megállapí-
tása révén vélem elérhetőnek.

A nemes emberi vonásoknak az iskolában való átplántálása
szempontjábóllegbiztosabbnak látom azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcserkészetet. A tanítóképző-
intézeti tanárok Apponyi-Kollégiumába csak olyan okleveles tanítót
(szaktárgyaiból és a gyakorlati tanításból jeles, a többibőllegalább
jó osztályzata legyen) vennék fel, aki a tanítóképzés egész ideje
alatt cserkész volt, s cserkészmunkájáról a legjobb minösítést
kapta. A tanárjelölt tanulmányi ideje alatt is. tar.toznék állandóan
valamely cserkészcsapatban dolgozni. Mint cserkésztiszt kapna

#
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beosztást vagy a tanítóképző-intézet cserkészcsapatába, vagy esetleg
más cserkészcsapatba. Nemcsak a tanár képzés szempontjából,
hanem a jobb tanítóképzés szempontjából is szükségesnek tartom,
hogy mindén tanítóképző-intézetben cserkészcsapat szerveztessék.
Addig, amig mindenütt cserkészcsapat lesz, átmenetileg az igazgató
és az osztályfőnök által kiállított olyan személyi lap szolgálhatna
a felvétel alapjául, amely határozott szempontok szerint alapos
tájékoztatást nyújtana a jelölt egész lelki világáról. Ezt a személyi
lapot a jövőben a cserkészjellemlap fogja pótolni. Fontos előfeltételt
Játok még abban is, hogy a jelölt tudjon németül vagy más
modern 'nyelven.

Ezen az alapon az Apponyi-Kollégiumba felvett jelölt addig,
ameddig a tanítóképzés öt évfolyamú, öt évi egyetemi és kollégiumi
tanulmányt folytatna; hat évi főiskolai tanítóképzés mellett az
egyetemi és kollégiumi tanulmány négy évig tartana.

Három szerv dolgoznék a tanítóképző-intézeti tanárképzés
körül: az Apponyi-Kollégiurn, a tudományegyetem (esetleg rnű-
egyetem) és az Országos Tanitóképző-intézeti Tanárvizsgáló Bi-
zottság. Külön igazgató-tanácsra nincsen szükség. Kár volna a
középiskolai tanárképzéssel kapcsolatos eme szervet lemásolni.
Tanárképzésünk minden funkciója, amely az egyetemen és a tanár-
vizsgáló bizottságon kivül esik, az Apponyi-Kollégium keretébe
tartozik.

Az Apponyí- Kollégium szakvezető tanártestülete ama inté-
zetek tanáraiból alakulna, amelyekben a didaktikai gyakorlatok
folynak. Nem fogadhatom el az előadónak azt az álláspontját, amely
szerint a kollégium "Tagjai között lennének az Orsz. Képzőművé-
szeti Főiskolából és .az Orsz. M. Kir. Zeneakadérniából kinevezett
tanárok is .... " Ezekre nincsen szükség, hiszen nekünk is van
rajztanárunk és zenetanárunk. Ha a magyar nyelv tanára (s má-
sok) alkalmas arra, hogya kollégiumban a magyar szakvezető
tanára legyen, akkor a rajz- és zenetanárai is alkalmasak erre.
Meg kell állapítani, hogy a mai tanárképzésnek - a sajátos ta-
natóképző-intézeti pedagógia szempontjából - bizonyos hiányai
vannak. Ezeket lehetne az Apponyi-Kollégium munkakörének tar-
talmasabbá tétel évei kiküszöbölni. Jelenleg a szakvezető tanárok
mindegyike érzi, hogy munkaköre (a tanárok támogatása csak a
jelöltek egyetemi tanulmányainak megválogatására és ezek elvég-
zésének ellenőrzésére vonatkozik) vérszegény. A jövőben a követ-
kezö tartalommal szeretném ellátni.

Az Apponyi-Kollégium tanárai a szakvezető órákon jelölt-
jeikkel együtt olvasnak szakkönyveket és szakfolyóiratokat. Meg-
ismertetik tárgyuk irod almát és általában forrásait. Minden tanár
bevezeti jelöltjét abba, hogy hogyan tanítja saját tárgyát a tanitó-
képző-intézetben és hogyan kell azt a népiskolában tanítani. Ismer-
teti tárgyának tanítóképző-intézeti tantervét és utasítását, valamint
a népiskolai tantervnek és utasitásnak a tárgyára vonatkozó részét a
legjobb tankönyvekkel és vezérkönyvekkel egyetemben. Segíti
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jelöltjét abban, ha egyetemi tanulmányaiban bizonyos nehézségek
merülnek fel. Támogatja jelöltjét azzal, hogy az utolsó félévben
feldolgozza azokat a részleteket, amelyeket a jelölt az egyetemen
nem hallgathatott. Minden jelöltnek minden évben 1-2 kollégiumi
órája van a szaktárgyaiból és 2 éven át 1-2 közös pedagógiai
kollégiumi órája. (Ezek a közös pedagógiai órák jelenleg is meg-
vannak.) Mi lehetne e közös pedagógiai órák tartalma?

Ez a tartalom a következőkből alakulhatna : a tanitónöven-
dékek testi és lelki világának vizsgálata; a tanárjelölteknek tanító-
jelölt koruk ból való személyes élményeinek megbeszélése; a
tanítóképző-intézeti utasítás általános részének tárgyalása; a szak-
tárgyak pedagógiai vonatkozásai; annak a szellemnek a meg-
gyökereztetése, amely szerint a tanár a növendékben a leendő
tanítót lássa, ne pedig a historikust, a geografust, a fizikust, a
matematikust, a zenészt stb. A pedagógia szakvezető tanára tapin-
tatos módon - a jelöltek írásai alapján - folytat beszélgetést
egyéni világnézetükről. Tapasztalatból tudom, hogy ez általában
igen gyümölcsöző. Pedagógiai művek és folyóiratok tanulmányo-
zása is tartozik ide.

Jelenleg az a helyzet, hogy a jelölt a kollégiumi órák elmu-
lasztása esetén is szerezhet oklevelet. Nézetem szerint a jövő
tanárképzésben ezek a kollégiumi órák úgy állíttassanak be, hogy
azok szorgalmas látogatása és tartalmuk elsajátítása előfeltétel le-
gyen az oklevél megszerezhetéséhez. Szeretném, ha az. Apponyi-
Kollégium tartalmasabbá tétel évei a didaktikai gyakorlatokat is
jobban ki lehetne ragadni abból a helyzetéből, amelyben sokszor
csak függeléknek tekintetnek.

Ugy gondolom, írásom ból érezhető, hogyasajátos tanító-
képző-intézeti tanárképzést kimélyíteni szeretném, nem pedig ella-
posítani olyan kijelentéssel, hogy középiskolai tanár is alkalmaz-
ható a tanítóképző-intézetben. Ezt a gondolatot véltem érezni az
egyik hozzászólásból. Előttem kritikán felül áll az a tény, hogy a
sajátos tanítóképző-intézeti tanárképzésen átment jelölt átlagban
jobb tanárrá lesz, mint amilyenné az okleveles középiskolai tanár-
ból lenne. Lehet, hogya középiskolai tanárból jeles tanítóképző-
intézeti tanár lesz, de ~ nézetem szerint - bizonyos, hogy ha
ugyanaz az ember a sajátos tanítóképző-intézeti tanárképzésen
ment volna át, akkor kisebb erővel és hamarább jutott volna oda,
hogy jeles .tanárrá legyen. Az is lehetséges, hogy egyes okleveles
középiskolai tanárok jobb tanítóképző-intézeti tanárok lesznek,
mint egyes okleveles tanítóképző-intézeti tanárok. Csakhogy ebből
nem lehet általános szabályt alkotni. Az a tanár, aki okI. közép-
iskolai tanár létére jó tanítóképző-intézeti. tanárrá lesz, általános-
ságban kivételnek számítható. •

Ehhez hasonló választ adhatunk arra a kérdésre,' amely
"abban az előfeltételben foglaltatik, hogy csak okleveles tanító lehet
tanítóképző-intézeti tanár.. Nézetem szerint - átlagban - jobb
tanítóképző-intézeti tanár lesz abból, aki. maga is tanító. volt. Ez
nem azt jelenti, hogy, aki. nem volt t§nító, egyáltalában nem lehetne
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jó tanítóképző-intézeti tanár; de ha azzá lesz, ez csak az ő kivé-
teles egyéni hajlamainak köszönhető. Nekünk nem szabad ilyen
kivételes kedvező hajlamokra számítani; nekünk bizonyos átlagot
kell figyelembe venni.

A jövőben gondoskodnunk kell a gyakorló-iskolai tanárok
kiképzéséről is. A gyakorló-iskola vezetőjétöl a pedagógiai elmélet
és gyakorlat olyan egységét kívánom, amelyben a gyakorlaté az
elsőség. Ezért a jövőben is a gyakorlati arravalóság alapján vá-
lasztanám ki a gyakorló-iskola tanárait. Ehhez a gyakorlati arra-
valósághoz kellene aztán a szükséges elméleti elmélyitést fűznünk.
Ebből a szempontból az illető jelölteket két évig felvenném az
Apponyi-Kollégiumba. Mint az Apponyí-Kollégíum tagjai folytatnának
egyrészt a kollégiumban szaktárgy-irányú. továbbá az egyetemen
és a kollégiumban pedagógiai irányú tanulmányokat. E jelöltek
számára sajátos vizsgakövetelményeket kellene felállítani. Ezen az
alapon kiállított gyakorló-iskolai tanári oklevél mindenben teljesen
egyenrangú a tanítóképző-intézeti tanári oklevéllel. A gyakorló-
iskolai tanári kiképzésről még nagyon sokat lehetne mondani, de
egyenlőre csak az eszmét akartam felvetni.

Nem kívántam a tanítóképző-intézeti tanárok képzésének
egész' kérdés-komplexumát tárgyalni, hanem csak egy-két szem-
pontot akartam kiemelni, amelyeket a jövőben különösebben figye-
lemre kellene méltatnunk.

Miután a polgáriskolai tanárképzés áttelepítésévei kapcsolat-
ban a minisztériumban a tanítóképző-intézeti tanárképzésre vonat-
kozólag is lesznek eszmecserék, szükségesnek tartom, hogy
egyesületünk sürgősen keresse fel a míniszter urat vagy (e kér-
désben való) helyettesét, s ajánlja szíves figyelmébe a tanárságnak
e kérdésben elfoglalt álláspontját.KJIHGFEDCBAD r. Frank A ntal.

5.

Ami ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképzö i tanárképzést illeti, ép az erkölcsi és szociális
nevelés, de a hivatásra nevelés szempontjából is aggodalommal
látom, hogy azt az eddigi helyes rendszer helyett, félszázados,
bevált intézmények megsemmisitésével, amelyekre méltán voltunk
büszkék s amelyeket a kűlföld is irigyelt tőlünk s utánozni töreke-
dett, az egyetemre kívánják terelni, holott az egyetemi tanszabad-
sággal a képzöi tanár képzés szigorú célkitüzése s annak különleges
erkölcsi és szociális nevelési feladata nem egyeztethető .össze.
A képzői tanárban mindennél fontosabb a h iva tás á té rtése s az
ebből eredő felelősségérzet, de fontos az anyag módszeres feldol-
gozása is. Az egyetem ép eme feladatok megoldására nem alkalmas.
A tisztán egyetemi képzés célhoz nem vezethet.

Nem látom a célt teljesen biztosítottnak a közvetítő megoldási
tervezet útján sem; s nem látom eléggé megokoltnak a képzői
tanárképzés elválasztását a polg. isk. tanárképzéstől, amelyből az
kinőtt. Főleg most nem, mikor a törekvések célja a nyolc osztályú
elemi iskola, melynek négy felső osztálya összeesnék a polg. isk.
négy alsó osztályával; tehát maga az élet mossa el a mesterséges



válaszfalakat. (Svájcban, de egyebütt is, a polgári iskola kötelező
betetőzése az elemi oktatásnak s az eredmény kitűnő.) Ha ez a
kapcsolat nem volna meg, most kellene azt megcsinálni. Kár volna
most vájnunk mesterséges szakadékot eddig szervesen össszeíüggö,
bevált intézményeink közzé.

Megmaradni a régi alapon s azon fejlesztení, tökéletesíteni
tovább a képzöi tanárképzést, a 2 évfolyamnak 3-ra, sőt 4-re való
kibövítésével s közben több és az elemi képzöi élet egész műkö-
dését felölelő gyakorlattal; s ami mindennél fontosabb, a föl véte-
leknél a rátermettség szerint való szelektálással s a tényleges szük-
ségletnek megfelelő számban fölvett, alaposan kiképzett taneröknek
kellő elhelyezésévei - ne legyenek azok évek során át - mint
nevelők a tan ügy páriái.

Oeöcze Sarolta.
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6.

A. javaslatot előadó szerint szükségessé teszi a polgári isk.
-tanárképzésnek az egyetemre terelése. Következménye ennek, hogy
a tanítóképzöi tanárképzés ezzel elvesztvén eddigi alapját, új meg-
oldást kell keresnie.

A javaslat ezt az új útat ezúttal már nem a polgári iskolai
tanárképzéssel karöltve, hanem eltérően ettől, a mai gyakorlatból
kiindulva keresi. Tanítóképzői tanár e javaslat szerint csak a leg-
kiválóbban képesitett tanítók közül azok lehetnek, akiket erre a képe-
sítés után nyomban kiválogatnak a hatéves tanitóképzö-föiskolából,
ahonnan négy évrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzz egyetemre kerülnek. A polgári isk. tanár
ellenben - az eddigi sejtések szerint - talán mindjárt érettségi
után kerül az egyétemre, s így képzése esetleg egybe is esik a közép-
iskolai tanárok képzésével, holott ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkét iskolafaj rendeltetése nem
azonos. A polgári iskola a kispolgárság és kisgazdatársadalom
alapvető gyakorlati és nagyvonalu közmüveItségi müvelö helye,
a középiskola a vezető értelmiség behatóbb közműveltségének ápolója.
A tanítóképzöi tanár kétségtelenül mindkét rendeltetést munkálja
a leendő tanító személyén át, talán ez is az oka annak, hogy
a javaslat a tanítóképző-főiskola elvégzését köti ki alapul. Nem nagy
gyakorlati jelentősége van annak a lehetőségnek, hogy középiskolai
érettségivel valaki először a kétévfolyamú . tanítóképző-főiskolára
menjen, hogy ezen az úton aztán tanítóképzői tanár lehessen.
Hiszen ezt lehetne fordítva is megtervezni, ahogyan a mai közép-
iskolai tanárképzés _- nagyon helyesen - felépül: a középisk.
tanulrnányra közvetlenül a négyévi egyetem a szaktárgyi tanulmány
számára, amelyet a gyakorlati methodikai képzés befejez. Ezzel
abevált szukcessziv képzéssel szemben a tárgyalás alatt levő javaslat
éppen a másik lehetőséget választja: a szirnultaneitást (egyidejü
kooperáció a szaktárgyi és methodikai tanulmánnyal), hihetőleg
csak a tradiciók tisztelete miatt avagy a fokozatos fejlődés biztosi-
tásáért, esetleg a vélt intenzivebb pedagógiai képzés miatt. Mintha
az volna a vezető gondolata, hogyatanárképzés fokán átmentse
azt az eredendő hibát, amelyet éppen ez a választmány már ki is
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küszöbölt a letárgyalt tanítóképzöi javaslatával, amely a szukcesszi-
vitás elvén épült fel; éppen ez a nyereségtétele. Ez az alapvető
hibája a mai polgári és tanítóképzöi tanárképzésnek, de nem a
középiskolainak.

A javaslat szerint a tanítóképzői tanár képzési rendje a tanító-
képző alsó tagozatátóI kezdve ez volna: It. Közísmereti tárgyak a
középfokon 4 év.IHGFEDCBAIL Pedagógiai képzés az alsófokú tanítás számára
2 év.KJIHGFEDCBAIll. Szaktárgyak tanulmánya egyetemi fokon 2 év. IV. Szak-
tárgyak tanulmánya és pedagógiai képzés a középfokú tanítás szá-
mára 2 év. Ilyen felaprózása a hosszabb elmélyedést kivánó studíu-
moknak szűkebb látókört eredményez, amelyben a képzés alatt álló
egyén csak nehezen jut oda, hogy uralkodjék anyagán. A választ-
mány tehát önmagával jut ellentétbe, ha ennél a jávaslatnál a szimul-
taneitás mellett nyilatkozik meg, holott a másik javaslatában a
szukcesszivitás mellett tört pálcát.

E mellett az eredendő hiba mellett van ennek. a javaslatnak
felfogásában olyan ellentét is, ·amely szintén csak a tervbejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAve tt

tanítóképző-főiskolát támadja meg létében. E felfogás szerint a fő-
iskolai jellegű képző tanárát oklevelesítéssel lehet majd azzá kreálni
bizonyos vizsgálatok sikeres letétele után. Erre szüksége van az
elemi és középfokú oktatásnak, amely kész műveltségi anyagot
származtat át, de nem az akadémiai fokon- levő szakiskolának,
amelynek tanárát szakjellegében az önálló kutatásnak és hirdetésnek
nemcsak joga, hanem kötelessége is kiemel a merev tantervhez való
kötöttségből Ezt a fokot pedig csak a középfokú tanári oklevél
megszerzésezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAután kifejtett irodalmi és eredményes gyakorlati tevé-
kenység biztosíthatja a tanítóképző-főiskolára pályázó középfokú
iskola tanárának. Ezen a tanítóképző-főiskolán az egyes tanárok
képviselik a maguk tudományszakjának tanítási módszerét az elemi
és középfokon s oda a testület véleményezése folytán jutnak be.
Ha a javaslat ezt nem biztosítja, nincs semmi jogcím arra, hogy
középfokú oklevéllel minden egyéb feltétel nélkül főiskolai kathedrát
foglaljon el, még akkor sem, ha ott óraszámra nézve csak kevés
elfoglaltsága volna. Más elbírálás alá tartoznék természetesen a fő-
iskolai pedagógia tanárának képesítése, valamint a képzöi alsó tagozat
tanáráé. .

Nem felel meg a főiskolai tanúlmány természetéhez fűzött
várakozásnak az a dédelgető gondoskodás, amellyel a javaslat a
tanárjelöltek szellemi vezetését kétféle intézménnyel is körülbástyázza.
Ezek az intézmények elsősorban mint anyagi feltételek (ellátás,
könyvtár, laboratórium) jöhetnek tekintetbe anélkül, hogy házi tovább-
képző támogatásban részesítse a jelöltet, ami olykor megterhelte-
téssel is szokott járni. Az ilyen külön irányu vezetés megbénít ja
a jelölt erökiíejtését ; véleménye, ha van ilyen je, tekintélyi színezetet
nyer s csak nehezen vergődik fel a kritikai tisztánlátáshoz. Pedig
erre nagy szüksége van a tanítóképzés levegőjének, mert ez az
oxigénje. A szemináriumi búvárkodás azonban teljesen megfelel
a célnak.

Az előterjesztett javaslat a benne rejlő alapelvek. alapján tehát



riem mutat haladástzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil mai tanárképzés meIlett,' csak 'a megtoldott
időben. Nem is szólva arról, hogy kétféle középfokú alapképzett-
séggel rendelkező tanárjelöltek kerülnének együvé: a középiskolaiak
és a képző felső tagozatából kikerültek. Mintha bizonyos mesterséges
válaszfalat óhajtana emelni e kétféle gyökérrel' táplálkozo, de azonos
célú kartársak közé. Pedig csak egy cél lehetséges: rninélbiztosabb
alapra épített célszerű szakképzés. Azon felül semmivel sincs meg-
indokolva, miért kell a: tképzői tanár képzésének nem ugyanabból
a forrásból táplálkoznia, mint a középískolainak ? Miért kell egy
időbeli piusszal öt súlyosabb helyzetbe hozni a többi nél, amikor
ez a plusz nem minden esetben válik be. ?

Minthogy ebben az alakjában ez a javaslat ellentétben van
nemcsak egyéninézetemmel, de magával a választmánynak egy
már e kérdésben leszögezett álláspontjával -is.: amellyel magával is
csak kis részében érthetek egyet, a kongresszus elé való terjesztésre
'nem 'ajánlom.

Dr. Novy Ferenc.
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7.

Az előadó javaslatának azon kívánságát, hogy a tanítóképző
-intézeti tanárképzés a tanítói képesítésre épüljön, a következő okok-
nál fogva nem fogadom el: ,

l-ször: a tképzö intézeti tanárjelöltek az egyetemnek ismét
-csak rendkívü li hallgatói lesznek, oklevelük megint nem lesz egyen-
értékű a középískolai tanárokéval s így tanárságunknak a jövőben
is folytatnia kell azt az áldatlan küzdelmet, melyet a középiskolai
tanarsággal való erkölcsi és anyagi paritásért évtizedek óta folytat,
-de elérni nem tud;

2-szor: a tanítói oklevéllel bíró egyetemi hallgatóknak - még
a tehetségesek nek és a szorgalmasaknak is - nagy nehézségekkel
-kell megküzdeniök a tisztán tudományos munkát végző egyetemeken
előtanúlmányaik fogyatékossága miatt, mely a tanítóképző-intézeti
és a gimnáziumi tanterv különbségéből ered. Ilyenek: a latin- és
görög nyelv hiánya, a mathernatika szűkebb köre, továbbá a gim-

· názium tananyagában rejlő fokozatos problem a-anyag szülte ráter-
mettség hiánya;

3-szor: a tanítóképző-intézet pedagógiájának tökéletes és alapos
·megismerésére és elsajátítására elegendőnek tartom azt az előadó
által is megszervezendőnek véleményezett tképzö-intézeti tanárképző-
intézetet, mely azután teljesen kiegészíthetné az egyetemen nyert
elméleti képzést a tképzö-intézeti tanári pálya speciális kívánalmaival.
Ez a megismerés - tekintve a jelöltek egyetemi végzettséget és
érettebb korát - feltétlenül felér a tanítói oklevéIlel.

Mindezek alapján tehát az előadó által javasolt tanítói képe-
sítés helyett középiskolai érettségit kívánok.

Párvy Endre.

8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

· '. Megiegyzések a hozzászólásokhoz. Hogyapolgáriskolai és a tanítóképző-
· intézéti tanárképzés 'útjai szétváltak, az természetszerű következménye köz-



A tanítóképzői tanárképzés reformja. 89

oktatásügyi korrnányzatunk ama határozatának, mellyel e kétféle tanár képzés
alapját biztosító Pedagógiumot és Erzsébet-Nőiskolát megszüntetendőnek
tartja és a polgáriskolai tanárképzésrőla szegedi. tudományegyetemmel kap-
csoJatban kiván .gondoskodni, Eme szándék és határozat taglalásával sem az
előadó, sem a hozzászólók foglalkozni nem kívántak; csak, egyetlenegy fel-
szólalás nem látta megokoltnak a .képzői tanárképzés elválasztását a' polg.
isk. tanárképzéstől és határozottan kivánta a régi alapon való megmaradást
és a két évfolyamos képzöi tanárképzésnek háromra, sőt négyre való kibővi-
tését. Miután a régi alaptói való eltérés már elhatározott szándéka a köz-

oktatásügyi kormányzatnak, eredrnénynélküli, pusztán elméleti vitát eredmé-
nyezhetne csak, ha felszólalónak eme indítványát részletesen fejtegetnők.
Nem akarok tehát kiterjeszkedni ez inditványra, bár meg kell jegyeznem,
-hogy a polgáriskolai tanárképzésnek is idők folyamán annyira speciálizálódtak
képzési cáljai, hogy azok, ha merőben nem is váltak ellentétesekké a tanitó-
képzőí tanárképzéssel, de mindenesetre nem elsősorban annak céljait szol-
gálták. A közös alaptói való eltérési szándék tehát valójában csak kedvező a
tanítóképzőint. tanárképzés szempontjából, mert módot és alkalmat nyújt
tanárságunknak ahhoz, hogy e gyökeres változtatást felhasználhassa egy
speciális és az eddiginél alkalmasabb tanítóképző-intézeti tanárképzés meg-
valósitására. Hogy ez az új tanárképzés a megreformálandó és hatosztályú
tanítóképzöre épüljön fel, - tehát csak az lehessen tanítóképző tanár, ki a
.tanítóképző főiskola felső tagozatát elvégezvén tanítói oklevelet nyert -,
'azt nem rninden hozzászólás akceptálja. Elegendőnek tartaná az alsótagozat
elvégzését igazoló érettségi vizsgálatot és a jellem, tehetség alapján való rá-

.termettséget ahhoz, hogya javaslatban megemlített főiskolákon keresztül
tanítóképzői tanár lehessen. E felfogás alapján tehát a középiskolák bármelyik
fajtáját elvégző ifjú is lehetne tanítóképző-intézeti tanár, anélkül, hogy tanuló
korában átment volna azon a szakiskolán, melynek pedig tanára óhajt lenni.
A megreformálandó, hat osztályú tanítóképző-intézeti főiskola, ha mindjárt
kéttagoiatú is, de alapjában (als6tagozatában is) már szakiskolai jellegű,
mert "növendékeit a tanári testületek a tanítói pályára való arravalóságuk
megviszgálása alapján veszik fel It, hol többek között »művészi és technikai
készségeket alapoznak meg" az általános ismeretek átszármaztatásán kivül.
Ha tehát hajlandók lennénk belemenni abba, hogyatanárképzés idejének két
évvel való megröviditéséért már az alsó tagozat elvégzése után indulhasson
meg a tanítóképző tanárképzés, akkor e fontos feladatra olyanok is vállalkoz-
hatnak, kik esetleg még a tanítóképző főiskola alsó tagozatában sem feleIné-
nek meg. De eltekintve ettől.a legelengedhetetlenebb feltételét tanárképzésünknek
abban látom,' hogya leendő tanárok már mint tanulók is végigmenjenek annak
a szakirányú főiskolának a munkáján, melynek tanárai óhajtanak lenni. Hogy
a multbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli tanítóképző-intézeti tanárokat a középiskolai tanárok közül sze-
melte ki a nagy Eötvös és Trefort, az igaz. De azok valóban megválogatott,
tehát ú] hivatásukra is biztos reményt nyujtó férfiak voltak, kiket amellett a

. nagy miniszterek nem mulasztottak el kiküldeni a külföldi tanítóképzés tanul-
mányozására is. Hogy a tanítóképző-intézeti főiskola felső tagozatába a
középiskolát végzettek is kérhetvén felvételüket, csak két évig tanulói a
szakiskolának a hat év helyett, az 'bizonyos. De a két év alatt érettebb ko-
rukkal inkább elsajátíthatják, mindazt, ami egy leendő tanítóképző-intézeti
tanárnak isa legfontosabb attributuma : a tanitói állás sikeres betöltéséhez
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szakismereteket és alkalmas lelkiséget. Csak az ilyen retortán keresztül menö
ifjú gondolhat szerintem arra, hogy tanítóképző tanár legyen. Vallom és
hiszem, remélve, hogy ebben legalább a mai tanítóképző-intézeti tanárság is
egyetért velem, hogyelsősorban csak az lehet jó tanítóképző-intézeti tanár,
-ki előbb jó tanítóvá lett. Ezért kivánom én azt, hogy necsak kereszttilmenjen
.a leendő tanárjelölt a tanítóképzésen, hanem azt elvégezve, még a legszigo-
rubb észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegsokoldalúbb mérlegelés után válogattassék ki az egyetemre. Ez a
tanítóképzés lesz a garanciája annak, hogya leendő tanítóképző tanár akár-
milyen egetverő magas tudományosságot is szerez majd az egyetemen (és
sajátitsen is el minél többet), de azt mégsem ugy "adja" majd le a tanító-
jelöltjeinek, hogy az órájára betévedő középiskolai kollégája éppen olyannak
láthassa és érezze azt a munkát, mint amilyen a középiskola (általunk igazán
le nem becsült, de nekünk mégsem megfelelő) munkája. A leendő tanítóképző-
intézeti tanár tanításának a mikéntjére tehát már az a hat évi tanítóképző-
intézeti képzés lesz elhatározó hatással, mely lényegében nem a tanárképzést
szolgálja, de valójában az alapvetése annak. Felszereli a tanítóképzőí tanár-
ságra készülő ifjút nemcsak a magasabb foku tudás számára szükséges biz-
tos alappal, hanem olyfokú elméleti és gyakorlati pedagógiai ismeretekkel
látja el, melyek máris biztosítékai lesznek annak, hogy a jövőben is a
tanítóképző-intézeti tanár lesz a didakszis terén hazánk legjobban képzett
tanára: Hogy elméleti téren is azzá lehessen, fogadtam el az 1924. évi XXVII.
törv. azon alapvetését - mely ugyan a középiskolai tanárképzésről szól, de
helytálló nálunk is s ez az, hogy. "az elméleti tanárképzést csakis az
.egyetem végezheti". Az egyetemi képzés szerintem nem törődne eleget a ta-
nítóképző-íntézetí tanárképzéssel, ha intézményesen nem lenne biztositva az
egyetemi tanár urak érdeklődése a tanítóképzőí tanárképzés iránt. Ehhez
nem .tartom elegendő nek az Országos Tanítóképzői Tanárvizsgáló Bizottságba
való kinevezésüket, mert ilyen mínőségükben még ha mutatkozna is egy kis
figyelem részükről a tanárjelöltek iránt, az pusztán csak a vizsgára való elő-
készületkor nyilvánulhatna meg, miként azt az eddigi tapasztalatok is igazol-
ják. De ha szerveztetnék külön egy tanárképzőintézet, mely legalább féléven-
ként egyszer (többször nem is kellene) összeül ne az egyetemi tanrend elké-
szítése alkalmából, hogy mérlegelés tárgyává tegye a hirdetésre tervezett
tanári kollégiumokat és gyakorlatokat á tanítóképző-intézeti tanárképzés szem-
pontjából is; úgy ennek üdvös eredményei abban is megnyilvánulhatnának,
hogy az egyetemi tanárok egy része nemcsak tanárjelölteinkkel, hanem magá-
val a tanítóképzési munkával is szorosabb érintkezésbe .kerülne;' amely csak
javára válna mindkét fél sokszor nem eléggé megismerhető munkájának. Nem
oszthatom tehát az egyik felszólaló ama véleményét, hogy a tanítóképző-
intézeti tanárképzőintézet elegendő.

Szükségesnek tartom hangsulyozni, hogy hazánk tanítóképző-intézetei
(csekély kivétellel) internátussal vannak felszerelve, melyek hivatása nemcsak
a. növendékek testi ellátása, hanem az ennél sokkal fontosabb nevelési munka

-és tanulmányaikban való segítés. Nem zárkózhatik el e tevékenység elől tehát
egy tanítóképző-intézeti tanár sem, sőt intézményesen kell gondoskodnunk
arról, hogyatanárjelöltek necsak figyelhesse ezt a rnunkát.v hanem abban
megfelelő módon aktiv részvételük is biztositassék. Miután fővárosunkban
csak az 1. ker.-ben és a II. ker.-ben van internatusos tanítóképző, nem tartom
szokatiannak, hogy tervezetemben e két tanítóképző-intézetet jelöltem meg
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mint olyanokat, melyek a gyakorlati kiképzés rnunkájának a végzésére

a legalkalmasabbak.

A gyakorlati kiképzés az egyetemi tanulmányok első felének a befe-
jezése után (a 4. félév végeztével) kezdődik és tart két éven át úgy, .m iként
az eddigi tanárképzésnél. A mostaninál intenzivebb munkáját biztosítja az

Apponyi-Kollégium szervesebb kapcsolata a két gyakorló tanitóképzővel,

mely lehetövé teszi az eredményesebb gyakorlati útmutatásokat a tanítóképző-

intézetek tanulmányi és fegyelmi rendjére vonatkozóan. Az elméleti tanár-

képzéssel párhuzamosan halad tehát a gyakorlati kiképzés s igya tanárjelöl-

tek szakvizsgálatukkal egyidőben vizsgaznak a pedagógiai tárgyakból, melynek

sikere esetén nyernek tanári diplomat minden ugynevezett gyakorlati év
nélkül.

E. javaslatommal azért nem követtem a. középiskolai tanárképzés
menetét, mert arra gondoltam, hogya ttóképző-íőískolát eredményesen elvégző

és kiválogatott tanárjelölt olyan felvértezett pedagógiai tudással megy az

egyetemre, hogy elméleti tanulmányaiban. nem hatnak zavarólag az előtte már
ismeretes pedagógiai tárgyak. A ttóképzö-íöiskolán megszerzett didaktikai

gyakorlatok pedig már oly rutinnal látják el. a tanirás és nevelés terén,

melynek a tanárjelölt speciális didaktikai' kiképzésében egy rövidebb
időszak kiegészítő munkája is elegendő. Éppen ezért nem tekinthetjük

veszedelmesnek, sőt alaprengetőnek az elméleti és gyakorlati képzés terén a

szirnultaneitást, miként azt egyik felszólaló kartársunk igyekszik kimutatni
hozzászólásában, hangsulyozván a középiskolai tanárképzésben, mint a leg-

jobbat, a szimultaneitás ellenében szukcesszivitást. Hozzászóló elfelejti, hogy

a középiskolai érettségi vizsgálatot tett középiskolai tanárjelöltet, még ha akar-

nók, sem lehetne ugy képezni, hogy elméleti és gyakorlati képzése párhuza-

mosan történjék, éppen mert nincsenek még pedegógiai és gyakorlati tapasz-

talatai,' mikor az egyetemre megy. Sőt miként közismert, még a szukcessziv
és egy éven keresztül történő gyakorlati képzése mellett is messze elmarad

a kivánatos eredményektől, aminek bizonysága az új középiskolai tanárkép-

zésről szóló törvény, melynek indokolása egyenesen megrögzíti, hogy a polg.

iskolai és tanítóképző! tanárok "a tanítás metodikájában és a nevelés tuda-

tesságában nagyobb készséget tanusitanak", mint a középiskolai tanárok egy

része. A szimultaneitás elve tehát korántsem oly veszedelmes és éppen nem

lehet elmoridani, hogy a választmány ellentétbe kerülne önmagával, ha ez

elvet elfogadná, rníután a tanítóképzésnél a szukcesszivitás mellett nyilatkozott.

Ha ott erre az elvre is volt szükség, fentiek alapján- látjuk, mennyire nem

következés, hogy a mi képzésünknél is ezt kövessük pusztán csak azért,
mert külsőleg igy látszunk következeteseknek. Sokkal fontosabb ennél az a

hosszászólás, mely gyakorló tanári tapasztalatok. alapján arra hivatkozik, hogy

hogyatanárjelöltek az eddigi képzés rendjén csak a legnagyobb nehézsé-
• gekkel tudják gyakorlati munkájukat az elmélelivel való ütközés miatt elvé-

gezni. Gyakorlóiskolájukban valóban máskor nem is jelenhetnek meg, csak

közvetlenül a tanév elején, v. a félév végén, esetleg a tanév befejezése előtt

akkor, midőn félévenkénti egyetemi dolgaikat még meg sem kezdték vagy

már befejezték. Bármennyire igyekeztek ezen eddig is segíteni az erre hiva-

tott tényezők, ezt. a kérdést megoldani még sem tudták s másként nem is

. tudják (bár ez radikális mód és tanárképzésünk egy évi meghosszabbítását

jelenti); .minthogy meg kell toldani a 8 félévi egyetemi. tanulmányokat kötelező



92zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMesterházy Jenő.

egy évi gyakorlattal, melynek folyamán a jelöltek igy könnyen elsajátíthatnák
mindazokat az ismereteket is, melyeket Molnár O. kartársunk tanítóképzői pe-
dagógiának nevezne. Igy a tanítóképzői tanárképzés ideje öt év lenne, való-
jában, azonban hét. . .

Az elméleti lanárképzés idejének nyolc félévre való tervezését a leg-
több felszólaló helyeselte. A szaktárgyak megválasztásánál azonban egy hoz-
zászólás helytelenítette a pedagógiát és filozófiát mint kűlön szakot, azzal
érvelve, hogy filozófiával és pedagógiával csak az foglalkozhatik, aki meg-
előzőleg feldolgozta valamely tudomány konkrét anyagát s magáévá tettezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil

tudományos gondolkodás szellemét. Ha felszólaló ezen ideális követelményén
kívül magamévá tenném még azon megállapitását is, hogya ttóképzői főiskolából
kiváló eredménnyel kikerűlt tanárjelöltben nincsen a filozófia és pedagógia
számára elegendő szolid bázis és vnincsenek az abstrakciók alátámasztására
konkrétumai, akkor nagyon kicsinylő és igazságtalan felfogásom lenne a
ttóképző-föiskola tervezett nívójáról és azokról a legkiválóbb, minden tekinfetben
megválogatott fiatal tanítókról, kik egyéni k~alitásaikkal is biztosítékát nyújtják
annak,.hogy belőlük még a filozófiai és pedagógiai tárgyak és gyakorlati
.tanítások vezetésére is alkalmas tanári anyag váljék. De helyezkedjünk fel-
szólaló álláspontjára, hogy e. szaktárgyak elsajátitásához szükséges valamely
tudomány konkrét anyagának feldolgozása. Aki ezt vallja, annak megnyugta-
tására kijelentem, hogy a tetszés szerint kiválasztott humán v. reáltárgy pá-
rositása a .filoz. és pedag.-val arra való, hogy legalább egy tudománynak
(még pedig olyannak, mit a jelölt legjobban kedvel) a konkrét anyagát a
pedag. és filoz. szakos a magáévá tehesse, Az már aztán egészen egyszerü
szervezeti kérdés, nagy ezt az első négy félévben végezhesse el, hogy ra 1kö-

· vétkező négy félév minden idejét aztán a filoz.-nak és pedag.-nak j,szentel-
hesse. Felszólaló azt kérdezi, hogy miért kell a ped. filozófia-szakos tanár-
jelölteknek szakjukon felül egy más tudományt is tanulmányozniok? ",Hisz,
ha úgy és azért cselekszik ezt, hogy előbb négy félévig ebben mélyedjenek
el és csak aztán kerűljön .a sor a ped. és .Iiloz.era, ez esetben műveletle-
nebbek és kevésbbé sokoldalúak lesznek többi szaktanár kollégáiknál. Inferiori-
tásba .kerülnek - hozzászóló szerint - többi kollégájukkál szemben. Ez
azonban tévedés. Hisz a többi más szakos kartárs mint jelölt csak "foglal-
kozik" a pedagógiai tárgyakkal és még csak megközelítőleg sem annyit mint
az; akinek, hatázozottan . egyik tárgya a ped. filoz. És' ha inferioritástól

· tart hozzászóló, úgy nagyon könnyen belemehetünk még annak is a vitatásába,
hogykell-e egyáltalán viszgálat pedag. és fifoz.-ból a nem pedag. és filoz.
szakosoknak, mikor enélkül is elég a dolguk és máskülönben úgyis kollok-

· .válnak..e tárgyakból ? Oe had folytassam azzal, hogy milyen messzemenö és
mélyenjáró célja van a ped. és filoz mellett még egy .tárgynak il konkrét
anyagszerzésen kivül és csodálom, hogy ezt éppen a pedagógus hozzászóló
kollégák nem vették észre, igaz, feleslegesnek találtam akkor ennek hangoz- .
tatását. Ez a cél az, hogy a pedag. és filoz.-ra képesített ttóképzö-Iöiskolai
tanároknak lehetövé váljék a főiskola alsó tagozati munkájában való részt-
vevés is. Hisz tudjuk, milyen nagyjelentőségű dolog az, ha egy szerves egé-
szet képező iskolának (még ha kéttagozatú is) minden osztályában (ha mindjárt
'évenkénti felváltással) résztvehetnek az összes tanárok. Ennek" [elentöségét
részletezni (a tanulök megismerhetése szempontjából), azt hiszem, felesleges.
Ezzel szemben felszólaló szerint ajtóképzö-Iőiskela .pedagógiai tanszékére



A tanltóképzői tanárképzés reformja. 93:

azokat neveznék ki, ~akik mögött e tárgyakból irodalmi mult van; akikkitün-

tek a pedagógia művelésében v. akik e tudományból doktorátust és egyetem í

magántanári fokozatot szereztek." Így "nyitva állana az úta felső' tagozatba

az' alsó tagozat minden tanára számára, nem lennének külön pedagógusok,

akik már ezen képesítésük folytán predesztinálva lennének' a felső tagozat
tanári állásainak betöltésére." - Hozzászóló szerint ez lenne a legegyszerűbb

megoldása _a pedagógiai tanszékek betöltésének. Az volna, ha hozzászóló elve
a tanárképzésről általában az lenne, hogy tanítóképzői tanárképzésre szükség
nincsen j egyszerűen ki kell nevezni az összes tanszékekre azokat a középiskolaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v., másféle tanárokat, kik mögött valami irodalmi múlt áll, kik kitüntek szakjukból

v, szaktárgyukból, doktorátust és egyetemi magántanári fokozatot szereztek. Egy

másik hozzászólás tényleg ilyenféle megoldásra enged következtetni, mert elveti

a külön tanárképzést. Megállapítja az előadó által javasoltnak helytelen voltát,

hangsúlyozván, hogy "a termékenységi hiányt" a tanulmányi évek megszaporítá-

sával és a jelöltek szellemi vezetését biztositó intézményekkel ("dédelgetéssei")
pótolni nem lehet. Ezen a hozzászóláson azonban azért nem lehet meglepődni,

mert inditványozója nem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmí eddigi tanárképzésünk ernlőin nevelkedett és a

kiképző főiskola szervezete felett lefolytatott vitáktól távol állván, nem láthatta
kidomborítva -. mennyire nem ttóképző akadémiát kontempláltak a vitában

résztvevők, ha mindjárt meg is állapították, hogyattóképző iskola főiskola. Nem is

egyszer, de sokszor elhangzott ott az a megállapítás, hogy ha mindjárt két-

tagozatú is a ttóképző főiskola, de a tanári kara egységes, ott nem lesznek
különíéle képesítésű fő- vagy al-, vagy másmicsodás tanárok. Ezen vitákat

lezárőjhatározatok alapján úgy érzem, hogy a javaslatom szerint képezendő

pedag. filoz. szakos tanárokat hiányosan képzetteknek még sem mondhatjuk
és a többiekkel szemben való inferioritásukat túlzás volna emlegetni. Ne feledjük,

hogy mi a ttóképzőintézetek számára akarjuk képezni a tanárainkat és a ttó-

képző-föiskolában - még ha magunkévá is tettük ezt az elnevezést, nem fiók-

egyetemeket akarunk alapítani. Csak mosolyt csalhátunk tehát nem őszinte

barátaink arcára, ha olyan tanárokat reklamálunk attóképző főiskolába,

"melynek tanárát szakjellegében az önálló kutatásnak és hirdetésnek nemcsak

joga, hanem kötelessége is kiemel a merev tantervhez való kötöttségből. " -

Ilyenfokú tanárok nélkül is hirdetem és merem állítani, hogy az általam java-

solt tanárképzés produkál majd nagyon sok olyan tanárt, ki tarsolyában hordja

már jelölt korában a marsallbotot és ha talán doktorátust és egyet. magán-

tanárságot sem szerez, de éppen .cáfolatul ezekre, termel olyan irodalmi mű-
ködést, mely fényt áraszthat nemcsak a tanítóképzésre, hanem az egész magyar

tudományosságra. ,
Tanítóképző-intézeti tanárok bizonyára nagyon sokan óhajtanak majd

lenni, hisz a felekezeti iskolákkal együtt van ttóképzőintézetünk szép számmal.

Óriási gondot okoz tehát azoknak a kiválasztása, kik méltóak lennének arra,

hogy ttóképzőint. tanárok legyenek. Nehéz _ feladat hárul' tehát ·~ajd .azokra,

kik e kiválasztás munkáját elvégzik. ,
Ezt különösen hangsúlyozni szinte felesleges, mert ha egyszer felvétel-

hez van kötve attóképzőint. tanárjelöltség. akkor természetesen a pályázóknak

nemcsak tanúlmányi előrnenetelét kell figyelembe venni. Két felszólalás' azon-

ban nagyon hangsúlyozta a felvételnél az egyéni' és jellembeli arravalóságot,

tehát ezért emelem-ki én is most javaslatomban. Egy hozzászólás a felvételt
teljesen korlátlanná tenné, hogy a protekció mellőzésével érvényesülhessen '!-
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szabad verseny' és senkit el ne lehessen zárni a pályáról. De eltekintve attól,

hogy ma még a tanulási szabadságot szinte korlátlanul' bíztosítö egyetem

is feltételekhez köti a felvételt, - csak arra 'utalok, hogy a korlátlan felvétel

alapján végzett ttóképző tanárok tömegéből is csak kiválogatódás útján jutná-

nak egyesek a tanári állásokba és nem bizonyos, hogy éppen azok lesznek

a szerencsések, kiket a tudásuk és kiválóságuk képesítenek arra. Egy kollé-

giumba való felvétel feltételei rnindig szabatosabban vannak meghatározva,

mint egy bárminő - akár legmagasabb állás betöltésénél figyelembe vett

szabályok és szokások. Feltételezhető tehát, hogya leghatározottabban formu-

lázott felvételi feltételek alapján csak a legérdemesebb jelöltek jöhetnek szá-

mitásba, kiknek tehát verseny társakat nevelni teljesen céltalan eljárás lenne.

Eredetileg a tanulmányokban való irányítást, ellenőrzést és számbavétel!'

javasoltam. de mert ebben az egyik felszólalás hátmögötti felügyeletet látott,

elejtettem, mert magam sem óhajtanám, hogy a jelöltet egyéniségében, mun-

kájában esetleg korlátozzák. Túlzott tUdbrság, sőt túlzás nélküli sem volt soha
az ideálom és az egyéni kezdeményezést és munkát mindenben - nem csak

a tanárképzésben - rnindig örömmel láttam és látom. Rá kell azonban rnu-
tatnom arra, hogy sokszor felnőtt ifjaknak és nőknek hiába van előírva a kö-

telességük s ha ismerik is azt, nem bizonyos, hogy követik. Az ilyirányú ellen-

őrzést tehát, ha szabályzattal nem is, azzal a szeretettel kell biztositani, mely-

nek máskülönben is minden porcikájában át kell lengeni attóképző tanárkép-

zést, hogy az ahhoz füződő nagy rernénységeink valóra válhassanak.

Mesterházy Jenő.

Határozati javaslatok a tanítóképzöi tanárképzés reform jához.

1.

1.' A polgári iskolai és tanítóképzőintézeti tanárképzés útjai
egymástól elváltak s így a tanítóképzőintézeti tanárképzésről a polgár-
iskolai tanárképzés közbeiktatása nélkül kell gondoskodni. Az új
tanárképzés a tanítói képesítésre építendő fel és annak általános,
tudományos és szakképzést biztosító elméleti része a budapesti
egyetemeken, a zeneművészeti, a rajztanárképző és testnevelési fő-
iskolákon, speciális, gyakorlati része pedig a budapesti állami
gyakorló- tanítóképzőintézetek útján történik. Az elméleti képzés ideje
nyolcfélév, kapcsolatban egy rnegszervezendö tanitóképzöi- tanárképző-
intézettel, melynek szervezete, hivatása hasonló a középiskolai tanár-
képzőintézetével. Elén áll az elnök (egyet. ny. r. tanár) és az igaz-
gatótanács, melynek tagjai a bpesti tud. egyet., rnüegyetern, főiskolák
kiválasztott tanárai és a szükséghez rnérten meghívott egyetemi,
műegyetemi magán- és tanítóképző főiskolai tanárok. Ez az intézet
irányítja. az egyetemeken és főiskolákon folyó' elméleti' képzést és
tagjaiból nevezik ki az Országos Tanárvizsgáló Bizottságet Az in-
tézmény. székhelye BudapestzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszékesföváros, •

2. A tanárjelöltek elméleti és gyakorlati munkájának hatható-
sabbá tételére fenntartandó az Apponyi-Kollégium intézménye, mely
internátusi· elhelyezést biztosítana a férfi és női tanárjelölteknek;
még 'pedig székesfővárosunk olyan állami tanítő-, illetve tanitónö-
képzöjében, hol- internátus is van szervezve. Ezzel az intézkedéssel
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biztosítja a tanítóképzői tanárképzés egyrészről szorosabb kapcso-
latát a gyakorlati képzéssel, másrészt lehetövé teszi az internátusi
nevelés alaposabb megismerését.

3. A gyakorlati kiképzés t. k.-i munkája a nyolc félévi egye-
temi és főiskolai tanulmányok befejezésével az eredményes szak-
vizsgálat letevése után kezdődik és tartama egy év, melynek folya-
mán a' jelöltek nemcsak, tanítási gyakorlatokat végeznek, hanem
elsajátítják mindazt, aminek gyűjtő nevejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfan ífóképzö i pedagóg ia .

A gyakorlati év végén a szakvizsgázott jelöltek a pedagógiából
(beleértve a tanítóképzöi pedagógiát), filozófiából, szakjuk módszer-
tanából és gyakorlatából vizsgálatot tesznek, melynek sikere es etén
kapják meg tanári oklevelüket.

4. Az elméleti tanárképzés ideje nyolc félév. Kötelezö legalább
két ttóképzőint.-i szaktárgy tanulmányozása, nemkülönben a peda-
gógiai tárgyakkal, a magy. irod. tört. és magy. művelődéstörténettel
való foglalkozás. Azok a tanárjelöltek, kik a pedagógiai és filozófiai
tárgyak tanitására óhajtanak képesítést szerezni, kötelesek egy tetszé-
sük szerint választott hurnán v. reáltárgyat is tanúlmányozni.
EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkötelező összes. tanulmányokból a jelöltek vizsgálatot tartoznak
tenni. ..

5. Tanítóképzőintézeti tanárjelölt csak az lehet, kit a ttóképzöint-i
tanárképzés hathatósabba tételére szervezett Apponyi-Kollégium vezető-
sége ilyenül felvesz. A felvétel feltétele nemcsak a ttóképzőint.-i
főiskolának kitüntetéssel való elvégzése, hanem a tanári pályára való
egyéni és jellembeli arravalóság.

6. Az Apponyi-Kollégium vezetősége, mely a felvételre javas-
latot tesz a közoktatásügyi kormányzathoz, áll az elnökböl, ki a
ttóképzői tanárképzőint. elnöke; az alelnökökböl, kik a gyakorJó
ttóképzöint.-i főiskola igazgatói és mint ilyenek a kolIégium vezetői.
Tagjai a szakvezető tanárok. Utóbbiak elsösorban . a két gyak.
ttóképzöíöisk.Yaz Orsz. Zeneművészeti; Orsz. Képzőművészeti és
Testnevelési Főiskola kijelölt tanárai. Feladatuk a tanítóképzöi tanár-
képzés speciális céljait a kollégiumon belül szolgálni és a jelölteket
tanulmányi ügyeikben segiteni.

Mesterházy Jenő.

2.

Mivel a szakbizottság csakis a már elfogadott tanítóképzésre támaszkod-

hatik, azaz annak a részére szükséges tanárok kiképzéséről gondoskodik,

ez:a kérdés: nagyobb kereteiben az elfogadott tanítóképzői reformmal már

meg)s:van"oldva.
Ugyanis: 1. mivel a leendő' tanítóképzők alsó tagozatának tanterve a

középiskolák alsó négy osztályára épül; a felső tagozatba középiskolai érett-

ségiveI: be lehet jutni, ebből az következik, hogya leendő tanítóképzők a lsó

tagoza ta részére a m ai közép isko ía i tanár m inden tovább i né lkü l a lka lm azha tó ,

e Jok részére tehát nem is kellene tanárképzésről beszélni.

2. Ha ez a középiskolai tanár képzői tanári oklevelét úgy szerzi meg,

hogy középiskolai érettségi után a. tanítóképző felső tagozatába lépve

megszerzi a népiskolai tanítói oklevelet s ezután beiratkozva az egye-

temre, megsze rzi a középiskolai tanári oklevelet s ennek. pedagógiai- részénél



vizsgát tesz a tanitóképzői pedagógiából; akkor 'az ilyen tanárnak szakképzett-
ség és pedagógiai érték tekintetében oly alapja van, hogy nemcsak az új

tanítóképző alsó tagozatára, de a felsőre is megfelel.
Lehetne itt azután kikötéseket tenni, például a didaktikai kiképzés a

tanítóképzőknél történjék; bizonyos gyakorlati évek mutattássanak ki stb., de

ezek nem oly nagyon fontosak, mert aki ifjúkorában 2 éve! tanult a képző ben,

majd mind szakképzett egy évig foglalkozik a tanítóképzővel (és gyakorló

iskolával), tökéletesen bírni fogja azokat a kellékeket, melyekegy tanítóképző-
intézeti tanártóI megkívánhatók.

Mindezek alapján javasolom, hogy a leendőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképző-intézeti tanár-
képzés útja a következő legyen:

1. A jelölt tegye le a középiskolai érettségi vizsgálatot.
2. Ezután szerezze meg a népiskolai tanítói oklevelet.
3. Majd szerezze meg a középiskolai tanári diplornát, mellyel

kapcsolatban a tanítóképzői pedagógiából is tegyen vizsgálatot.IHGFEDCBA

M ih a lik J ó z s e f .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.

, (A reform sziiksége.) A reform okozatszerűen szükséges következmény

abban az esetben; ha a polgári 'tanárképzés mai alakja megszünik és az egye-

temre kerül át. Ezzel a régi út: tanítóképző-polgáriskolai tanárképző-Apponyi-
Kollégium, járhatatlanná válik. . '

(A megoldás módja .) 1. Ére t t ség i viz s g á lat.""'· A feltevésből

szükségszerűen következik, hogy az új tanárképzésnek az érettségi vizsgálatra

kell felépülnie, mert a tanítóképzői tanterv nem fedi az egyetemi tanulmányokra

előkészítő középiskola ismeretkomplexurnát és így sikeres egyetemi tanúlmány

csakis' a hiányok pótlása után, végeredményben tehát megint csak érettségi

alapján volna lehetséges.

2. Sza k kép z é s. Az egyetemi szakképzés célja az, hogya mai

tudományos szintnek megfelelő ismeretet nyujts on. Összefüggő, meg. nem

bontható 'szerves egység tudományszakonkint. Ebből következik, hogya tanít6-
képzőintézeti tanár szakképzése nem különbözhet a középiskolaiétől. 1

3. Did akt i kai kik é P z é s. Ha a tanítóképző intézeti tanterv nem

is fedi a középiskola ismeretkomplexurnát, ebből még nem következik, hogy

a képző nem középfokú iskola. Ez csupán annyit jelent, hogy a képző -

tanítói pályára készítvén elő - szükségszerűen előtérbe helyez olyan tényező-

ket, amiket a középiskola nem ölel fel, viszont kisebb mértékben van tekin-

tettelolyanokra,. amelyek ugyan azonos elemeit képezik a két intézmény tan-
anyagának,melyek azon ban amott bővebb keretben érvényesűlnek. A különbség

itt tehát csak mennyiségbeli és ennél fogva mindaddig, amig nem mutatkozik

lényeges elhajlás a két intézmény között, amely elhajlás a tanítój szakképzés
folyománya, 'mindaddig tehát, 'aniíg' a külöribség nem lesz. minöségbelí, kell,

hogya kétféle tanárképzéskéz-kéiben haladjon, azaz a képzői tanárnak

ismernie kell a középiskolai módszert," Mihelyt azonban ez az elhajlás bekö-

vetkezik, már nem érheti be ezzel, hanem meg kell ismerkednie a népiskolai
módszerrel is.

A képzőí tanár didaktikai képzése tehát önként oszlik két részre, a közép-

fokú és elemi tagozatnak rnegíelelően ..
Mivel továbbá nem vonható meg hajszálnyi pontossággal az a határ-

vonal, ahoi végződik a középfokú és kezdődik az elemi fokú didaktikai vonat-
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kozás - ez a kettő át és átszövi egymást, ezért okvetlenűl szükséges, hogy

a tanítóképzői tanár a tanítóképzőben szerezze meg a középfokú gyakorlatot is.

A didaktikai képzés tartamát illetőleg mértékadó az a meggondolás.

hogy a kétféle didaktikai képzés nem valósítpató meg egy év keretén belül,
amiért a képzői tanár didaktikai képzésére legalább két év fordítandó. Időbeli-

ségekre nézve a középfokú didaktikai képzés - mint a könnyebben hozzáférhető
színt - természetszerűleg megelőzni az elemifokú didaktikai képzést.

Ezekből az elvi megállapításokból szükségszerüen.következik, hogy az

új tanítóképző tanárképzés útja a következő: középiskolai érettségi, a közép-
iskolai tanárokéval azonos egyetemi szakképzés és két évi didaktikaigyakorlat
az arra kijelölt tanítóképzőben.

Folyik ebből logikusan az is, hogyatanítóképzőben végzett középfokú

didaktikai gyakorlat után a jelölt megszerezheti a középiskolai tanári oklevelet.

(Hogy tanítóképzőben végzett didaktikai gyakorlat alapján megszerezhető a

a középiskolai tanári oklevél, - erre már van precedens.)

De folyik másrészt az is, hogy a didaktikai képzést lezáró tanítóképző-

intézeti tanárvizsgálaton alapuló oklevél nemcsak tanítóképzőben, de közép-
iskolában való tanításra is jogosit.

Ezzel a kérdés elvi oldalát kimerítettük volna. Az alábbi meggondolások

csupán okozatszerü következmények. De célszerű ezekre kitérni azért, hogy

élesebb körvonalakban bontakozzanak ki a részletek.

Két szempont merűl itt fel automatikusan. Az egyik az, hogy mi legyen

lényege a tanítóképző-intézeti tanár didaktikai képzésének; .. a másik pedig,

hogy melyek azok az előnyök, melyek a hosszabb és intenzívebb képzéssel
szükségszerüen összefüggnek.

A tanítóképzőtanámak főfeladata, hogy önálló, értékes .tanítói egyéni-

ségeket neveljen, kell tehát, hogy döntő irányitással legyen a gyakorló iskolára,

mert feladatát csak azon keresztül oldhatja meg.

Neki kell rámutatnia arra, hogyanépiskolai tanítás ma fennálló rendje

nem megdönthetetlen igazság és utat találni arra, miképen eszközölhetők

célszerű változtatások, javítások. Erre hivatottá teszi szak- és pedagógiai

képzettsége és ezeken alapuló filozófiai összefoglaló képessége. Hogy mennyire

következik ez a képző szelleméből, annak bizonyítéka, hogy pedagógiai tanári

állásokat létesítettek. Erre a pedagógia tanára volna hivatott. Helyesen felállított
elv, téves alkalmazás. Ez az a bizonyos formai kezdeti kibontakozás, amely
mindenkor fellép a fejlődésnek egy-egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ú] íokozatán, mely nagy körvonalakban

utal a követendő útra, de amely egyben a tartalmi meg nem álíapodottságnak
félreismerhetetlen jele.

Ennek a feladatnak elvégzésére a pedagógia tanára t. i. képtelen és tevé-
kenysége tisztán és kizárólag arra terjedhet, hogy bizonyos sablonokat von el

egyes tárgyak tanítására nézve ugyanakkor, amikor nem rendelkezik, de a tudo-
mányok mai állásánál nem is rendelkezhet megfelelő szaktudással. Legfeljebb

történeti ismertetésben lehet a módszer ilyenfajta tárgyalása helyénvaló.

Különben a módszert nem lehet sablonként kezelni. Nem választható el

a szaktudástói es olyan mértékben lesz értékesebb, amilyen mértékben bővül

az ismeretkör, inert annál inkább van lehetőség arra, hogy a tanár a lényegest

elkülönítse és az alapvető elemekre leegyszerűsítse. .

Ezért az oklevél megszerzésévei összefüggő vizsgálatnak a főnyomatékot
kell annak kipuhatolására helyeznie, hogy a jelöltnek it megkívánandó és
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a tanítóképzői pedagógiával összefüggő tudnivalókon felül van-e megfelelő

összefoglaló áttekintése szaktárgyának népiskolai vonatkozásait illetőleg, elég

kritikai itélete, s így elegendő önállósága?

A másik szempont, amelynek érvényesülnie kell, az, hogy milyen legyen
a képzői tanár helyzete, milyen megkülönböztetésben részesüljön társadalmi

és anyagi tekintetben.

A társadalmi helyzet. alakulása - aminthogy nem is lehet máskép -

a képzésnek a középiskolai képesítést meghaladó mivoltából automatikusan

következnék be.

Legelső következménye az volna, hogy megszünnék az a különös viszony,

amely ma középiskola és tanítóképző-intézet között fenn áll. Az érettségizett

tanuló ugyanis megszerezheti a tanítói oklevelet, ha egy évig rendes tanulója

a képzőnek. Vagyis: míg egyrészt érettségit követelünk meg az oklevélhez,
másrészt még maga az oklevél sem egyenlő értékű az érettségi bizonyítvánnyal.

Még valahogyan érthető volna a dolog, ha a tanítóképző V. osztálya tisztán

az elemi. iskolai didaktikai gyakorlatot célozná .. Rá lehetne mondani, hogy

a jelölt csupán a tanítói szakképesítést szerzi meg. De ez nem áll, mert

a didaktikai kiképzéstől függetlenül tanúl. olyan tárgyakat, amelyek tárgyai,
a középiskolának is. Itt tehát a képző, legalább formailag, .kétségkívül föléje

van rendelve a középiskolának. A tanárképzésnek fenttaglalt módja okozatként

hozná magával, hogyatanítóképzőnek kétséges szerepe megszünnék és be-

állítást nyerne arra a polcra, amely a tanítót értékben felbecsülhetetlen

nemzetnevelő munkájáért méJtán megilleti. Külsőleg ezt az "Akadémia" meg-

jelöléssei lehetne kifejezésre juttatni anélkül, hogy ezzel egyidejüleg észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükség-

szerűen a tanítóképző átszervezése összefüggne.
Anyagi javadalmazás szempontjából a képzöi tanár a középfokú gyakorló

iskolák tanáraival egyenlő elbánásban volna részesítendő.
Hiányos volna azonban az elaboratum, ha nem terjeszkednék ki a tanár-

képzéssel kapcsolatba hozható más reformtervezet nyilvánvaló hátrányaira.

Teljesen meggyőzni csak az ellenérvek lerombolása után lehet.

Első pillanatra tetszetős az a megoldás. hogy a képzőí tanár érettségi

után szerezze meg a tanítói oklevelet és ennek birtokában a középiskolait.IHGFEDCBA

H a igaz az, hogy egyéni, értékes módszer csakis megfelelő szakismeret alapján

alakítható ki, aminthogy ez kétségbevonhatatlan, akkor. a képzöi tanárság

szempontjából a középiskolai ismeretre épülö tanítói didaktikai képzés semmi-

féle kézzelfogható előnyt sem jelent. A tanár nyilván revideálni volna kénytelen

álláspontját, amit megint csak az elemi iskola tanúlmányozása révén tehetne

meg. De nem mutatkozik ez a mód célszerűnek azért sem, mert akko! a képzöi
tanár útja' a következő volna: középiskolai tanúlmányi alapvetés - a közép-

iskolai ismeretek didaktikai hasznosítása -; egyetemi szakképzés - az egye-

temi szakismeretek didaktikai hasznosítása. Szembeötlő itt az erőszakos meg-

szakítás, mert nyilvánvaló, hogy az egyetemi szakképzés implicite felöleli

a középiskolai elemeket is, amiért ez a tagolás sehogysem érthető. (Azonban

még lehetne koncessziókat tenni ennek az irányzatnak, ha a jelölt többévi

elemi iskolai tanítóizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorla tnak volna birtokában, mert akkor' megszerezné

tapasztalatból a népiskolának tüzetes ismeretét, amit később, értékesíthetne.

De a dolog úgy áll, hogy a tanítói oklevél még nem jelent.annyit, hogy valaki
taní-tó is s hogy teljesenbeleélte magát anépiskola szellemébe, Erre az a

néhány tanítás, néhány hospitálás és .elméleti útbaigazítás igazán nem.elegendő.)
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Egy másik felvethető gondolat az, hogy középiskolai és képzői tanár

a gyakorlati kiképzés szerint külön üljön el. Aki középiskolánál végezte didak-
tikai évét, az középiskolai, aki tanítóképzőnél, az pedig tanitóképzői tanár.

Ha áll az, hogy középfokú és elemi fokú módszernek megvan nak a maga

jellegzetes vonásai, akkor - hacsak a képzői tanárt nem akarnók kizárni

a középfokú didaktikai képzésből, amit komolyan senkisem kívánhat-

önként következnék, hogy a gyakorlati év két szakaszra tagozódna: a közép-

fokú és elemi fokozatfal összefüggő didaktikai kiképzésre, amit egy év keretén

belül - amint már mondottuk - nem lehet megoldani. Ha pedig ennek

alapján bővitenők a gyakorlat idejét, eredeti állásfoglalásunkhoz jutunk el.

(Ebből is - mellesleg - csak az következik, hogy nem célszerű elzár-

kózni olyan ujítások elől, amiket a jelen parancsoló szava tesz szükségessé.

Csak kompromisszum jöhet létre, amely sem intézménynek, sem tanárnak nem

szolgálhatja az érdekeit.)

A fenti megoldással azonban más aggodalom is kapcsolatos. Nem

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a társadalom leértékli a tanítóképzőt

a középiskolával szemben. A közvélemény azonban perdöntő az egyén elhatá-

rozásaiban. Nagyon kérdéses, hogy juthatna-e a képző megfelelő tanárhoz ilyen
viszonyok között, hiszen nagyon természetes, hogy mindenki a középiskola felé

fordulna az egyetemi szakképzés után. A képző csak afféle lapisrefugii volna,

amit végső szükség es etén vesz igénybe az ember. Holott malegalább meg-

van az az egészséges állapot, hogy a tanítóképzőt végzett ifjuság szine-java

igyekszik a tanári pályára. Ennek köszönhető a tanítóképző felvirágozása.

De eltekintve ettől a szubjektivnek minősíthető mozzanattól, megdönt-

hetlenül áll az a tény, hogy a középiskolák száma tetemesen nagyobb s így

mindenki arra felé indulna, mert egyszeruen több azelhelyezkedési lehetőség

és mindenki lehetőleg hamar akarja kenyérre váltani diplomáját.

A harmadik megoldási rnód, t. i. az egységes tanárképzés halálos sebet

ejtene a tanítóképzőn és rajta keresztül a magyar népoktatás ügyén. Ez egészen

nyilvánvaló, ha újra átgondoljuk, amit középískola és képző viszonyáról mon-

dottunk. A középiskolai tanár még nem tanítóképzői tanár. Bizonyos, hogy

hosszú, sok éves gyakorlat után azzá lehet, ha t. i. önmagára' van utalva,

de épp oly bizonyos, hogy abban az időben, mig eljut oda, ahova kell, súlyos

károkat szenvedne az intézmény.
Ha mindezeket figyelembe vesszük, végeredményben következőleg for-

mulázható meg a javaslat:

Tanítóképző-intézeti tanár olyan érettségizett, négy évi egyetemi
szaktanúlrnánnyal ren delkezö egyén lehet, aki két évi didaktikai
kiképzésben részesült az arra kijelölt tanítóképző-intézetben. Egy évi
didaktikai gyakorlat feljogosít ja a középiskolai tanári oklevél meg-
szerzésére. A kétévi tanítóképzői gyakorlat befejezése utánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil jelölt
vizsgálatot tesz, amelynek sikeres megálltával tanítóképző-akadémiai
oklevelet kap. A tanítóképző-akadémiai oklevél a középiskolákban
való tanításra, is jogosít. Anyagi tekintetben az alkalmazott tanító-
képző-akadémiai tanár egyenlő elbírálásban részesül a középíokú
gyakorló iskolák tanáraival.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Zenetanárképzés.) Érdemleges megállapítások eszközlése végett olyan

elv után kell néznünk, amelynek alkalmazásával biztosíthatjuk a képzői zene-

tanárképzésnek megfelelő mértékét.
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Művészetre az taníthat, aki kellő rnűvészi kvaIitással rendelkezik. A szük-

séges készség elnyeréséhez három mozzanat szükséges: 1. rátermettség;

2. bizonyos technikai készség megszerzése, tehát a tárgyi megvalósitás lehető-
sége; 3. az esztétikai itélet kiformálása, tehát a tartalmi elem érvényrejuttatása,

A két első pontot mint előfeltételt tekintve, a harmadik, tehát az eszté-

tikai itélet kiformálása az, amelyeljuttathat bennünket a müvészi képzésben

követendő elvhez.
Itéletet kiformál ni csak teljesen zárt .ismeretkörön lehet. Ennek teljes

áttekintése, lelki asszimilálása nélkül, nagyon természetesen érdemleges itélet

sem lehetséges.

Az ismeretkör maga lehet kisebb vagy nagyobb, eszerint kisebb-nagyobb
szint je lehetséges az itéletnek, ez tisztán kvalitativ különbséget eredményez.

de kell, hogy az itélés minden esetben a tartalmi komplexum teljes áttekintésé~

nyugodjék, mert ellenkező esetben a különbség már kvalitativ, azaz, mint már
feljebb emlitém, hiányzik a kellő ítélőképesség.

Ebből a szempontból nézve a kérdést és zenei térre alkalmazva a tételt,

következik, hogy az, aki zenét tanit, csak úgy tehet eleget érdemlegesen felada-

tának, ha bizonyos zárt kört lélekben asszimilált.

Ezzel szemben, ha azt kutat juk, hogy milyen mértékben tesz eleget

a mai képzői zenetanárképzés ennek a kivánalomnak, sajnálattal kell meg-

állapítanunk, hogya lényeg teljes félreismerésévei, láthatólag azon a gondo-

laton épűl fel, hogy a képző zenei követelményei kisebbek, s hogy elegendő

ennélfogva, ha a képzői tanárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtiiredékét tudja annak, amit különben a zene-

müvészetí főiskolát végzett zenetanártói megkivánnak.

A két képzés nagyjából kéz-kézben halad a második akadémiai évig,

itt azonban a tanitóképzői zenetanár elő képzése megáll.
A hiba. itt szernbeszökő : beállítást nyer egy magasabb szintre, amit

azonban nem ér el, sőt érdemben meg sem közelit, mert a kezdet kezdetén

van, ahol az esztétikai elemeket éppenhogy alkalmazni kezdi, de ahol tudatos

művészetről még szó sem lehet.

Ezek után nem lehet kétség aziránt, hogy milyen zenei értékkel rendel-
kezik, ha szinvonalát a legmagasabb művészi szempontból nézzük.

Oe visszatérve arra a megfontolásra, hogy az ismeretkör lehet kisebb
és nagyobb s hogy ennek lelki asszimilálása folytán lehetséges művészet sze-

rényebb és legszerényebb körben is, mindig művészetről kell beszélnünk,

mert anélkül nincsen művészi nevelés, el lehet fogadni azt a tételt, hogy

a képzöi zenetanárnak nincsen szüksége olyan előképzettségre, mint a főiskolát

végzett tanárnak.

Csakhogy ebben az esetben szükséges volna, hogy az akadémia-töre-

dékre olyan záróépület emeltessék, amely biztositja annak a szerényebb körnek
tel jes asszirnilálását.

Itt első sorban az ismeretkör helyes kijelölésén mulna a kérdés. Neve-

zetesen olyan kört kell választani, amely, ha primitiv is kifejező eszközeiben,

de lényegében igazi, hamisitatlan müvészet, amely másrészt elég közel áll

a lélekhez és amelynek feldolgozása fontos érték a tanitóképző szempontjából.

Ezzel a magyar népzene kerülne homloktérbe. mert bár megnyilatkozá-

sában naiv, de rnűvészet, mikrokozmosz, amely mint ilyen, perspektivikus képe

a makrokozmosznak.

Szükséges volna ebben az esetben, hogy a jelölt tüzetesen megismer-
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kedjék a magyar faji zenével, annak kítünő ismerője és avatott tolmácsolója

legyen.

Ez volna a logikusan következő és befejező lépcső.
Ehelyett mit látunk?

A magyar zene csak mintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfakulta tív tárgy szerepel a képzői zenetanár-

képzés rendjében! Így tehát a helyzet az, hogy van ugyan kollégiumi képzés,

amelynek feladata volna összefoglaló szempontok kialakitása, de a kör, amit
felölel, helytelenül van megválasztva s igy zenei ránevelésről szó sem lehet,

mert annak, aki zenét tanit, előbb magának kell rendelkeznie kiformált eszté-

tikai itélettel és csak azután kerül érdemlegesen sorra az a kérdés, hogyan

tanítsa, amit tanítania kell, vagyis a pedagógiai vonatkozás.

Hogy mennyire a lényeg félreismerésen épül fel a mai képzői zenetanár-

képzés, annak bizonyitéka továbbá az, hogya főtanszakot a hangszerhez kötik.
Ez áll előtérben, holott nyilván valamely megfelelő művészi tartalom kiálaki-
tása volna a feladat, olyan tartalomé, amely erre az előképzésre felépíthető.
Mert a más szintre beállitott követelmény egészében célt szolgál, mivel befe-
jezett egészhez vezet. De ennek töredéke lehet jó egyéni és társas szórakozásra,

lényegben azonban problematikus értékű. Vagy talán már az sem!

Felmerül azonban az a kérdés, hogy miért ne érje el a képzői zene-

tanár a lehető legmagasabb szintet?

Minél tovább jutott valaki, annál inkább képes arra, hogy meggyőző

erővel, megragadó szükségszerűséggel tolmácsoljan valami zenei tartalmat.

A zenetanításban pedig ezen a körülményen fekszik a főnyomaték.

A tartalom minél intenzivebb átérzése és átéreztetése az a leghatalmasabb

eszköz, amellyel az érzelem re hatni lehet.
Nincsen tehát semmi ok arra nézve, hogy a képzőí zenetanár képzését

illetőleg szerényebb mértékkel érjük be, mint a főiskolát végzett zenetanárnál.

Meg kell kivánnunk tőle azt a zenei készültséget, amelyet ma legma-

gasabb mértékben a zene művészeti főiskolai tanárképzés képvisel, mégis azzal
a hozzátevéssel, hogy a képzői zenetanár, mint minden más képzőí tanár,

érettségi vel rendelkezzék, különben nagyon kétségesen alakulna helyzete, s hogy

a zenetanári oklevél megszerzése után egy évi didaktikai kiképzésben része-

süljön az elemi fokozaton, tekintve azt, hogy a zenetanárképzőben már

végzett olyan gyakorlatot, mely a középfokú didaktikai képzéssel szembeállitható.
A javaslat ezek alapján következőleg szövegezhetö meg:

Tanítóképzői zenetanár olyan érettségit tett, okI. zenetanár
lehet. aki egy évi elemi fokozatu didaktikai kiképzésben részesült
az arra kijelölt tanítóképzőben, s az ezzel összefüggö vizsgát siker-
rel letette. Oklevele ennek alapján záradékoltatván, őt tanítóképző-
akadémiai zenetanárságra képesíti.

(Rajztanárképzés} Ebben a kérdésben nem érintjük a Képzőművészeti

Főiskola rajztanári szakképzését, amely, amint azt a gyakorlat mutatja, hibátlanul

oldja meg a kérdést.

A képző speciális jellegévei összefüggésben azonban szükségesnek

mutatkozik, hogy már a főiskolai képzésben legyenek olyan elemek, amennyi-

ben képzőhöz igyekvő rajztanárról van szó, amelyek ráutalnak a képzőben

töltendő elemi foku didaktikai képzésre.
Lényegben az abban állana, hogya rajz technikája lehetőleg Ieegyszerű-

sitessék, az alak néhány vonallal jellegzetesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAodavettessék.
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Hogy mi értendő jellegzetes odavetés alat!?
Minden élő lénynek megvan a maga karakterisztikus vonala: az élet-

vonal. A szerencsésen eltalált életvonal hű képe azoknak a közös sajátságok-
nak, amelyek valamely tipusra jellemzők, Nevezhetjük tipusvonalnak is. Ez kép-
viseli a közös jegyek összegezödését.

Nagyon természetes, hogy olyan embernek, aki a rajzoláshoz hajlamot
érez magában, más nem megy rajztanárnak, ez a kérdés nem fog nehézséget
okozni. Mégis sok idő fog elmúlni addig, mig a maga praxisából rájön arra,
hogy milyen fontos szerepet játszik az életvonal kiemelése a népiskolai tanitó
rajzolási módjában.

Ezért szükségesnek mutatkozik, hogy az idevonatkozó tételek rendszerbe
foglaltassanak, s hogy ezeket az a rajztanár, aki képző höz igyekszik, össze-
foglalva, lehetőleg tüzetesen megismerje.

Az alaknak az életvonaira való leegyszerüsitése két okból fontos a képző
életében. Egyrészt azért, mert a gyakorlóiskolai növendékben még nincs elég
esztétikai elvonás ahhoz, hugy reá a képnek valami kiemelkedő rnűvészi kvalitása

különös hatással lehetne. A gyereket azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtipus érdekli. Még nem tart ott, hogy
a tipust egyedei re bontaná. A rajzolt mackóban nem egy mackót lát, hanem
a mackót látja. Ennek a lelki beállitottságnak teszünk eleget, amikor a közös
jegyeket összefoglaló tipusvonalat emeljük ki.

Ezért problematikus értékűek, mellesleg megjegyezve, a szokott könyv-
illusztrációkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a használt fali szemleltető képek, mert ha még művészi
értékűek is, amihez sok esetben szó fér, akkor sem állnak elég közel a gyer-
mekhez, hogy érdeklődését lebilincseljék, képzeletét mozgásba hozzák. Pedig
éppen ez volna a főfeladat. Mindenesetre áll az a tétel, hogya jól siker ült,
tipust képviselő táblai rajz többet ér, mint a használatos, rendesen merev
sablónt képviselő szemléltető rajzok legtöbbje.

Másrészt azért fontos az életvonal kiemelése, s igy a legprimitivebb,
de jellegzetes alaki érzékeltetés, mert ezt a készséget a tanitó csak némi
ügyesség mellett is könnyen elsajátithatja és sikerrel alkalmazhatja a népiskolában.

Mindezek alapján kivánatosnak mutatkozik, hogy az a rajztanár, aki
képző nél akar szolgálni, különösen foglalkozzék ezzel a kérdéssel, amelyet
a főiskolai rajzpedagógia keretén belűl lehetne erősebben, esetleg külön
kollégíumban kidomboritani.

Ennek alapján következő javaslat állitható fel:

Képzői rajztanár olyan okI. középiskolai rajztanár lehet, aki
a képzöi rajzoktatáshoz szükséges, s a sematikus rajzot illetö külön
követelményeknek eleget tett, egy évi didaktikai gyakorlatot végzett
az arra kijelölt tanítóképzöben és az ezzel kapcsolatos vizsgálatot
letette. Oklevele ennek alapján záradékoItatván, öt tanítóképzö-
akadémiai rajztanárságra képesíti.IHGFEDCBA

D r . K o s á r y J á n o s .
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Erkölcsi és szocíálls nevelés.

A II. Egyetemes Tanügyi Kongresszus és az ezred éves kiál-
lítás verőfényes napjai óta az ország erkölcsi állapota nagyot vál-
tozott. A sülyedés jelei mutatkoznak a családban, a társadalomban s a
közéletben. A bűnözésnek nálunk addig ismeretlen mérete nem, kor,
vallás és foglalkozási különbség nélkül; új bűnök, amik, addig a
nemzeti lélektől idegenek voltak; s addig ismeretlen bűnök. A
magyar lélek - sajnos - mindenféle idegen mételyt magába vett ;
s a hanyatló társadalmak minden jelensége - az egyke, a válás,
az öngyilkosság s a korrupció - a társadalom valamennyi réte-
gében elharapódzva ejti gondolkozóba a haza sorsáért még
komolyan aggódni tudókat, kiket még nem fásított el az uralkodó
cinikus önzés. Az erkölcsi züllés előbb-utóbb minden nemzet pusz-
tulására vezetett. Nem nézhetjük azt tétlenül mi sem, mert a meg-
csonkított országnak az sirásója lehet. Hiábavaló minden törekvés
a területi integritásra, ha nem tudjuk helyreállítani az erkölcsi
integritást a lelkekben. A tanügyi kongresszus a multban is a
nevelés minden kérdését felölelte s ez a Ill. nem volna méltó a
nagy hagyományokhoz} ha ez elől a legnehezebb feladat elől kitérne.
Keresnie kell a nemzet erkölcsi betegségének orvoslását, már t. i.
a nevelés utján.

A baj forrása kétféle: részint gazdasági - a háború, kom-
mün és az oláh megszállás okozta pusztulás s Trianon, részint
erkölcsi: a háború, de méginkább a kornrnün hatása, de főleg az,
amit a lelkek bolsevizálódásának nevezhetnénk. Tehát az orvos-
lást is - ennek megfelelően - két úton kell keresnünk. A gaz-
dasági okok megszüntetésére az eddiginél okosabb, gyakorlatibb
nevelő eljárással : az erkölcsi okokkal pedig szembe kell állítanunk
az erkölcsi és szociális nevelés minden tényezőjét.

Mindent nem lehet a háború s a trianoni nyomor rovására
írni, mert gazdag szülök fia is lop autót, jó emberek gyermekei is
alkotnak betörő bandát, bőségben élő ember, gazdag is egykézik,
a kényelmes lakásban lakó házaspár is válik s a jólétben úszó is
beveszi a veronált. Itt mélyebben rejlő bajjal állunk szemben s az
ellen a nevelésnyújtotta megelőző eljárást alkalmaznia kötelessége
minden nevelőnek, legyen az néptanító, vagy -egyetemi tanár; de
legjobban kell ismernie a baj természetét s az orvoslás módját a
tanítók nevelőjének, a képzőintézeti tanárnak.

Mondja ki a Kongresszus, hogy az erkölcsi sülyedésben rejlő
nemzeti veszedelemmel s főleg a bolsevizálódással szemben' való
védekezést és megelőző nevelői eljárást az egész vonalon szük-
ségesnek tartja:

1. a valláserkölcsi nevelés mélyítése,
2. az erkölcsi ellentálló erő fokozása,
3. a törvény- és tekintély tisztelet helyreállitása;
4. a családi érzés fejlesztése,
5. a szigorúbb fegyelem s az önfegyelmezés,
6. az edzés .s az akarat szilárdítása,
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7. a segítésre, munkára s életrevalóságra nevelés (cserkészet),
8. a divat- és fényűzési őrülettel szemben az igények mér-

séklése es az egyszerűséghez való visszatérítés,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, 9, a szociális érzék s a társadalmi felelősségérzet és szoli-

daritás kifejlesztése,
10. a régi magyar erkölcsi hagyományokhoz való vissza-

térés,
ll. a hazaszeretet fejlesztése s a magunkénak megbecsü-

lése által. Oeöcze Sarolta.

EGY E SÜL E TIKJIHGFEDCBAÉ LE T.

MeghivózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének

Budapesten, a székesfővárosi Pedagógiai Szernináriurn
(VIlI. Mária Terézia-tér 8.) nagy előadótermében 1928

április 15-én d. e. 9 órai kezdettel tartandóIHGFEDCBA

X V II I . r e n d e s k ö z g y ü lé s é r e .

Tárgysoroza t :

1. Elnöki megnyitó.
2. Emlékbeszéd Scherer Sándor kir. főigazgató, egyesületi

diszelnökről. Mondja: Barcsa i József.
". 3. Tisztviselők jelentése:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j a főtitkár jelentése, b) jelentés a

pénztár állapotáról, az egyesületi alapokról, a Tanárok Házáról;
a számvizsgáló bizottság jelentése és a költségvetés előterjesztése.

" 4 A közgyülés előtt 14 nappal az elnökséghez irásban be-
nyujtott inditványok tárgyalása. (L az alapszabályok 21. §. e.
pontját.)

" 5. A tanitóképzés és a tanitóképzői tanárképzés reformja
tárgyában szétküldött kérdőivek eredményének megállapitása és
kihirdetése.

6. Tisztujitás. (A választás a tisztujitási ügyrend szerint tör-
ténik; megjelent a Magyar Tanitóképző 1928. évi márciusi szá-
rnában.)

A közgyűlést megelőző napon, április 14.-én (szornbaton) d. u. 3 óra-

kor a II. ker. állami tanitónőképző-intézetben (II. Osalogány-utca 43.) közgyű-

lési ELŐÉRTEKEZLETET tartunk. Ugyanaznap este 7 órakor a bpesti áll.

tanító- tanítónő- és óvónőképző-intézetek dr. KORNIS GYULA államtitkár úr

Őméltósága védnöksége alatt a budai Vigadó összes termeiben Egyesüle-

tünk javára M Ü SOR O S EST É T rendeznek. Ennek részletes prog-
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rammja külön fog megjelenni. Jegyek 4, 3, 2 és I pengős árban kaphatok.

Előjegyéseket elfogad az egyesület ügyvezető alelnöke (VII. Damjanich-utca

43). A rnüsoros estét a Vigadó éttermében társasvacsora követi. Vidéki

kartársaink elszállásolásáról a lehetőséghez képest gondoskodunk. Ezirányu

jelentkezések szintén az alelnökséghez intézendők.

Az ELNÖKSÉG.

Egyesületi és szakosztályi gy ülések.

1.

Egyesületünk ezen isk. évizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmásodik, Párvy Endre alelnök elnöklete alatt

dec. 21-én tartott ülésén jelen voltak: Gömöri Sándor, Dúzs Mária, Mesterházy

jenő, dr. Frank Antal, dr. Kenyeres Elemér, Geácze Sarolta, dr. Novy Ferenc,

Sebestyén Erzsébet, Strauchné Entz Jolán,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFarkasdy Zoltán és Molnár Oszkár.

1. Elnök jelenti, hogya Rothermere lordhoz intézett s Egyesületünk háláját

tolmácsoló sürgöny elment.

2. Jelenti, hogy az új illetményrendezés folytán előállt fizetésitöbbletek

utalványozasát megsürgette. Határozott igéretet nyert, hogy mindenki, akinek

jár, karácsony előtt megkapja.

3. Jelenti, hogy' az illetmények új rendezésével foglalkozó rendelettel

kapcsolatban már a múlt ülésen szó ba kerültek az anyagi ügyek. A széniurnos

rendszer nagy lépést jelent előre, de vannak fogyatkozásai, amelyekkel foglal-

kozni kell. A tanárságnak vannak e rendszeren kívül eső sérelmei is. Öröm-

mel jelenti, hogy dr. Novy Ferenc tanár személyében az anyagi ügyek egész

komplexumának feldolgozására hozzáértő és gondos előadót nyert, ki már

a legközelebbi ülésen elő fogja terjeszteni azt az emlékirat-tervezetet, melyet

megvitatás és végleges formábaöntés után illetékes helyre fel fogunk terjeszteni.

4. Elnök jelenti, hogy dr. Tóth István min. tanácsos, ügyosztályunk uj

főnöke elé a tisztelgő küldöttséget a karácsonyi szünet után, alkalmas időben
fogja vezetni.

Az elnöki előterjesztések után a választmanyi ülés szakosztá lyt üléssé
alakúIt át. ..

1. A rajzoktatási szakosztály megküldötte határozati javaslatait hozzá-

szólás és tárgyalás végett. - Szakosztályunk rajzszakos tagjainak kiadatott.
2. Napirenden volt a tanítóképzőí tanárképzés reformja. Az előadói

javaslathoz hozzászóltak : Mihalik józsef (írásban), Gömöri Sándor, dr. Frank

Antal, Geöcze Sarolta és dr. Novy Ferenc. (A hozzászólások folyóiratunk jelen

számában olvashatók). t • -ro
2.

Egyesületünk választmányának 1928. január 11· iki ülésén Párvy Endre
elnökléte alatt a következők voltak jelen: Mesterházy Jenő, Molnár Oszkár,

Szontágh Katalin, Haltsen Elia, Woysiechowskyné Lajos Mária dr., Biberauerné
Abcnyi Julia, Schwartz Károly, Schön István, dr. Novy Ferenc, Farkasdy Zoltán,
Veverka Edith, dr. Kosáry János, Kostyá l Ilona, Novák Eszter, [a loveczkyné

.Cinkovszky Kornélia, Patyiné Láng Mária, Strauchné Entz jolán, Heger Lujza,

Roda Mária, Csukás Zoltán, Nagy Ferenc, Ambrozy Margit, Ibererné .Popovits

Olga, Braun Angela, Kalabayné Schmidt Vilma, Gömöri Sándor, Dúzs Mária,

GeÖcze. Sarolta és Mihalik józsef.

Elnök az ülést. azzal nyitotta meg, hogy anagy érdeklődés az egyesület
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intenzívebb munkálkodásának egy szebb jövőjére enged következtetni. Majd

felkérésére dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANovy Ferenc előadja azt a tervezetét, melyet alapúl gondol

ahhoz a memorandumhoz, melyet egyesületünk a széniumos rendszer életbe-

léptetése alkalmával előállott sérelmek orvoslása ügyében a közoktatásügyi

kormányhoz be akar nyujtani. A gyíílés élénk eszmecsere, hosszas megvitatás

és Párvy Endre, Molnár Oszkár, dr. Kosáry jános, Mihalik József, Farkasdy
Zoltán, Nagy Ferenc, Schwartz Károly, Ambrózy Margit, Csukás Zoltán,

Strauchné Entz Jolán, Mesterházy jenő, Geőcze Sarolta, Biberauerné Abonyi
Júlia hozzászólásai után úgy határozott, hogya memorandum szövegének

végleges elkészítésére egy bizottságot küldött ki dr. Novy Ferenc, dr. Kosáry
János és Molnár Oszkár személyében; elhatározta, hogy a memorandum mentől

rövidebb idő alatt felterjesztessék, valamint hogy a memorandum teljes szövege

az egyesület közlönyében megjelenjék.

A január 18-iki választmányi ülésen Párvy Endre elnökölt és Woyci-
echowszkyné Lajos Mária dr., Molnár Oszkár, Csukás Zoltán, Schwartz Károly.

Schön István, Berta Mária, dr. Novy Ferenc, Répay Dániel, Patyiné Láng Mária,

Kalabayné Schmidt Vilma, Balázs Dezső, Mesterházy jenő, lbererné Popovits
alga, Nagy Ferenc és Mihalik józsef voltak jelen.

Elnök bejelentette, hogya múlt ülésen tárgyalt memorandum, mely a

széniumos fizetési rendszerrel kapcsolatban fel merült sérelmek orvoslása

tárgyában készült, pár napon belül beadatik a kultuszkormányhoz ; a gyakorló

tanítóképzők· ügyében szerkesztett memorandum pedíg a következő napon

nyujtatik be.

Főtitkár jelenti, hogy az új tagoknak (Szemere Samu, Medgyesy Zsófia,

Oszwald József és Laszczik Ernő) a tagfelvételi értesítés elküldetett.

Elnök bejelenti, hogya legközelebbi ülésre azokra az ügyekre vonat-

kozólag, melyek anyagilag a széniurnos fizetési rendszeren kívül is érdeklik

a tanárságot (gyakorlati kiképzés, tanári mellékmunkák díjazása, vizsgadíjak

és elosztásuk, óratöbbletí díjak stb), előadóul Mihalik józsefet kérte fel és

kéri a tagokat, hogy az ügy iránt való érdeklődésük demonstrálásául mentől

számosabban jelenjenek meg.

Szerkesztő jelenti, hogya Magyar Tanítóképzö ezévi első száma 4 ív

terjedelemben a napokban kerül ki a sajtó alól. Szomorú, hogy az egyesületi

pénztárban nincs annyi pénz, amennyivel e szám kinyomatásáért tartozunk.

Oka ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszomorü jelenségnek a tagdíjak rendetlen és hiányos beszolgáltatása.

Olyan tagjai is vannak Egyesületünknek, akik elfogadják az egyesület lapját és

élvezik a dolgozó tagok által ki küzdött előnyöket, de legelemibb kötelezett-

ségeiknek nem tesznek eleget. Meghúzták a halál harangot az oly egyesület

felett, melynek tagjaiból kihalt a szolidaritás, a lelkesedés, az összetartozás

érzése és az áldozatkészség. Meg tudna nevezni több egyesületet, ahol a köz-

löny évvégi tartalomjegyzékének költségét a tagok. adják össze. A Magyar
Tanitóképző-t 1925-ban legalább 15 ív terjedelemben, évenkint ötször tervezi

megjelentetni. Számításai szerint ehhez évi 2000 pengő államsegélyre és leg-

alább 200 olyan tagra van szükség, aki a tagdíjat pontosan befizeti. Tudva,

hogy Karnis Gyula államtitkár úr és Tóth István min. tanácsos úr meleg és

jóságos érdeklődés sei kisérik a tképzői tanárság szellemi ügyeit is, az állam-

segély elnyerésére megvan minden remény. Rajtunk fog tehát csak múlni,.,
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hogy folyóiratunk zavartalanul megjelenhessék. A mult évben 160 fizető tagja

volt az Egyesületnek. Ezzel szemben, ha a legutolsó rangsorok létszámát meg-

nézzük (amely azóta. inkább emelkedett, mint apadt), azt találjuk, hogy az

állami intézeteknél működött 173 tanár és gyak. isk. tanító, az állarnsegélyben
részes ülő nem állami intézeteknél 107, a tanulmányaiapi tképzőknél 18 és az

izr. tanítóképzőnél 10. Összesen 308 tanár és tanító. Rendkívül szomoru és

fájdalmas adat, a tképzői tanárságra nézve lesujtó erkölcsi bizonyítvány, hogy

tagjainak csaknem a fele nem tagja az országos egyesületnek vagy, ami még

szomorúbb, olyan tag, aki elfogadja a közösség jótéteményeit és védő karját,

de ellenszolgáltatás ra nem hajlandó. Ezt a közömbösséget a közelmúlt szomorú

időknek és a tanárság anyagi leromlásának tulajdonítja. Helyzetünk azonban

javult, erkölcsi kötelességünk hozzálát ni egyesületi életünk föllendítéséhez.
Inditványozza:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) hogy az egyes intézetekben az igazgatókat kell az

egyesület ügyei iránt való nagyobb buzgólkodásra felkérni; b) az 1926-ik évi

közgyülés azon határozatát, amely a nemfizető tagok törlését mondja ki, végre

kell hajtani, mert ezáltal kevesebb lapszámot kelJ nyomatni; e) a tagdíjak tan-

évek szerinti kezelése zavart okozott, ezentúl a tagdíjak polgári évek szerint

kezelendők; d) mellékeljünk a lapban megjelenő felszólításhoz egy csekklapot

és a postatakarékpénztárnál nyitassunk folyószámlát; e) fizessenek elő a lapra
az intézetek és lehetőleg az ifjúsági önképzőkörök is;jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1) az intézeti

hangversenyek jövedelmének bizonyos százalékát engedjék át a lap céljaira;

g) toborozzunk a felső évfolyamok tanulói közt előfizetöket, akik folyóiratun-

kat megismerve, tanító korukban is előfizetői maradnának. Dr. Novy Ferenc

• szerint fel kell vetni az egyesület esetleges feloszlatásának kérdését, ez össze-

hozná a tagokat, felrázná a közömböseket. A közgyülésen ki lehetne fejteni,

hogy az egyesületet át kell szervezni, egyes kérdésekre szakértőket kell képezni,
akikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmaguknak'utódokat nevelnének. Okvetlenül a vidék elé kell tárni azt a nagy

munkát, amit az egyesület tisztviselői és aktiv választmányi tagjai a sok ülése-

zéssei, az ügyek elintézésével stb. végeznek.

M este rházy Jenő szerint a budapestenlét erkölcsileg kötelez arra,

hogy a gyűléseken jelen legyenek az itteni tanárok. Verbuválódjék össze tehát

a választmánya budapesti és környéki tagokból s ne legyen abban olyan,

aki sohasem néz az egyesület felé.

C sukás Zoltán indilványozza, hogy minden tag belépése alkalmával irjon

alá egy nyilatkozatot, melyben felhatalmazza az intézet igazgatóságát, hogy

fizetéséből a tagdíjat egyszerre, vagy bizonyos részletekben levonhassa. Mihalik

József és Mesterházy Jenő is pártolja ezt az indítványt kipótolva azzal, hogy

terjesztessék ki ez a már meglévő tagokra is.
E lnök a maga részéről is szomorúan tapasztalja, hogy az érdeklődés

hiánya miatt az Egyesület munkássága nem eléggé kielégitő és eredményes.

Több lelkesedésre és önfeláldozás ra lenne első sorban is szükség. Azonban,

ha tekintetbe veszi az élet nehézségeit, a tapasztalható érdeklődés hiányát

indokolva látja. Reméli azonban, hogy ez csak múló baj s igy nem is látja

a helyzetet olyan súlyosnak. A gyógyulás folyamata az állami és a társadalmi

élet egész gépezetében megindult, egy szebb jövő jelenségei - lassan bár -

de minden téren mutatkoznak. Teljes bizalommal van eltelve a tanítóképzés

jövője iránt. Az elhangzott bajok orvoslását keresni fogja .. Felhatalmazást kér,

hogyahátralékosokat a pénztárnokkal egyetértve felszólítsa a tagsági díjak

befizetésére. Minden egyes igazgatónak írni fog a tagdijak lehető pontos be-
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fizetésének elősegítésére; oda fog hatni, hogy az egyes intézetek lépjenek be
az előfizetők sorába, fel fogja hívni a figyelmet arra, hogy az önképzőkörök

és az ifjúsági egyesületek szinten rendeljék meg a lapot. A tanítóság bekap-

csolódása csak úgy lehetséges, ha olyan lapot szerkesztenénk, melyben ők is.

megtalálnák az őket érdeklő ügyeket. Ezt szerkesztőnk meg tudná csinálni,

az egész csak pénzkérdés és így ezzel a résszel csak akkor foglalkozhatunk,

ha tőkénk lesz. Megigéri, hogy rajta lesz egy közös hangverseny előkészítésén,

melynek jövedelme tetemes segítséget nyujthatna.
A választmány tudomásul vette az elhangzottakat és az elnöknek a kért

felhatalmazásokat készséggel megadja; kimondja, hogyatagdíjakat ezentúl pol-

gári évek szerint kezeli; az összes tagokhoz hátralékaik feltüntetésevel fel-

szólítást küld a tagdíjhátralékok sürgős kiegyenlítésére.
A választmanyi ülést szakosztályi ülés követte, melyen a tképzői tanár-

képzés vitája folytatódott. Az ülés folyamánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMesterházy jenő előadó válaszolt

az elhangzott felszólalásokra.

4.

Egyesületünk választmánya február 4-én Párvy Endre elnöklete alat!

ülést tartott. jelen voltak: Köveskuti jenő, Schön István, Mesterházy jenő,
dr. Harmos Sándor, Molnár Oszkár, Répay Dániel, dr. Kosáry jános, Tóthné

Zala i Emma, [a loveczkyné Cinkovszky Kornélia, Kalabayné Schmidt Vilma

dr.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANovy Ferenc, Farkasdy Zoltán, Fehér Aranka, Woychiechowskiné Lajos

Mária dr., Nagy Ferenc, Kostyá l Ilona és Mihalik józsef.

Elnök üdvözölve a megjelenteket és közöttük a vendég Táthné Zala iEmmát

Debrecenből, az ülést Scherer Sándor ny. kir. főigazgató elhalálozásának be-'

jelentésével nyitotta meg. Meleg szavakkal emlékezett meg az elhunyt hosszu
és érdemes életpályájáról es munkásságának nagy és gazdag eredményeiről.

Bejelentette, hogy az egyesület nevében koszorút helyezett sírjára és beszéd-

del bucsuztatta el a tanítóképző nagy halottját. Indítványára a választmány

elhatározta, hogy Scherer Sándor emlékét és érdemeit jegyzőkönyvében meg-

örökíti, a legközelebbi közgyűlésen emlékbeszéddel áldoz érdemeinek s rész-

vétéről jegyzőkönyvi kiiratban értesiti hozzátartozóit. Ezután bejelentette, hogy

az .előző gyűlés határozatainak megfelelően a memorandumokat a megfelelő

fórumokhoz juttatta. 49 intézet igazgatóságához a tagdíjak beszedese és az

egyesületi közlöny felkarolása érdekében körlevelet intézett; a tagdíj hátralé-

kosokat névre szóló kimutatással szólította fel; a fővárosi intézetek közös

műsoros estélyére a kezdő lépéseket rnegtette, úgyszintén közlönyünk szub-

venciójának kiutalása iránt is.

A választmány köszönettel vette tudomásul abejelentéseket és felha-

talmazta az elnököt, hogya rendezendő hangverseny ügyében az érdekelt

igazgatókat, majd a tanárokat közös értekezletre hívja egybe; a felekezeti

képzőket az együttműködésre felkérje ; az egyes képzök igazgatóságának a

hátralékokról összesített kimutatást küldjön és hogy az egyesület részére a

minisztériumtól az eddiginél nagyobb állam segélyt kérjen.

Az elnöki bejelentések tudomásul vétele után áttér a választmány Mes-

terházy jenő tanárképzési javaslatának pontok szerint való tárgyalására.

Köveskuti jenő, Mihalik józsef, Nagy Ferenc, Mesterházy jenő, Párvy Endre,

dr, Kosáry jános és Molnár Orszkár hozzászólásai után a felmerült javas-

latokat az elnök szavazás alá bocsájtotta,
A javaslatok a következők voltak:
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1. Mesetrházy jenő javaslata: tanitáképző-intézetí tanár csak az lehet,

aki a tanítói oklevél megszerzése után a középiskola i tanárképzésnek megfelelő
idejű tanulmányt végez.

2. Mihalik józsef javaslata: tanítóképző-intézeti tanár legyen az, aki
középiskola i érettségi és tanítói oklevél bir tokában megszerzi a középiskola i
tanári oklevelet.

3. Nagy Ferenc indítványa : tanítóképző-intézeti tanár az lehet, aki a
tanítói oklevél és érettségi tnegszerzése után elvégezte az egyetemet és a tanító-
képző tanári oklevelet megszerezte.

4. Dr. Kosáry jános inditványa: tanítóképző-intézeti tanár olyan okle-
veles középiskola i tanár lehet, aki lega lább egy évig didaktika i gyakorla tot
végzett az arra kijelölt tanitóképző-intézetben.

Először a választmányzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII szavaza tta l (dr. Novy, Farkasdy, W. Lajos

M. dr., Fehér Aranka, Kostyál Ilona, dr. Kosáry, Köveskuti, Mihalik, Schön,

Répay és Párvy) 3 ellenében (Molnár, Mesterházy és Nagy F.)· úgy döntött,

hogy a tanítóképző-intézeti tanárképzés középiskola i érettségire .épüljön fel,
majd 7 szavaza tta l (Párvy, dr. Novy, Farkasdy, Fehér, .Kostyál, dr. Kosáry

és Schön) 4 ellen (Mihalik, Köveskuti, Répay, Woychiechovskyné Lajos M.)

dr. Kosáry János inditványát fogadta el, vagy is, hogy tanitóképző-intézeti ta -
nár olyan okleveles középiskola i tanár lehet, aki lega lább egy évig didaktika i
gyakorla tot végzett az arra kijelölt tanitóképző-intézetben.

A határozat meghozatala után elnök köszönetet mond Mesterházy Je-
nőnek eddigi munkálkodásáért, az új javaslat előadójául dr. Kosáry Jánost

kéri fel s a jövő gyűlés idejéül febr. ll-ét tüzve ki, az ülést berekeszti.

5.
Egyesületünk február Il-iki választmányi ülésén megjelentek: Párvy

Endre elnöklete alatt Köveskuti Jenő, Lechnitzkyné jancsó Gabriella, Berta
Mária, Molnár Oszkár, dr. Novy Ferenc, Schöti István, Maurer Mihály, dr.

Kosáry János, Mesterházy Jenő, Strauchné Entz jolán,' W. dr. Lajos Mária,

Farkasdy Zoltán" Répay Dániel, Geőcze Sarolta, Nagy Ferenc és Mihalik
József.

Az ülés megnyitása után napirend előtt Mihalik József a választmány

és az egész tanítóképzői tanárság nevében őszinte örömének ad kifejezést,

hogy, ime, a hosszantartó küzdelmek mégis eredményhez vezettek, mert
három igazgatónk az V. fizetési osztályba való előléptetésével (Dúzs Mária,

Párvy Endre és Quint József) a becsületes tanári munka és igazgatói tevékeny-

ség immár kellőképen honorálva van. Kivánja, hogy egyesületünk e három

kiváló tagja az elért szép pozició előnyelt még sokáig élvezze. Melegen üd-

vözli Párvy Endre igazgatót, aki egyesületünk ügyeit is már huzamosabb

időn át a legnagyobb lelkesedéssel vezeti s a tanítóképzés legfontosabb

problémáinak tárgyalását irányitja. Párvy Endre megköszöni az üdvözrést és

egyben igéretet tesz, hogy tőle telhetőleg igyekezni fog az egyesület eredmé-

nyes munkásságának biztositására és azon lesz, hogya tapasztalható közön-

bösséget és érdeklődéshiányt eloszlassa. Ehhez kéri a tagok támogatását.

Ezután dr. Kosáry János előadja a tanitóképzői tanárképzésre vonatkozó

javaslatát, melyhez Köveskuti Jenő és Mihalik József azt a kijelentést teszik,

hogy bár nem mindenben értenek egyet az előadóval. de elfogadják a jól

kidolgozott tervezetet ; Répay Dániel a középiskolai érettségi után oklevélszer-

zést ajánl, Molnár Oszkár szerint, ha il középiskolai tanárképzés gyakorlati
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didaktikai része egy évig tart, a tanitóképzői tanárképzésé meg kettőig, akkor

azonos fizetés esetén senki sem fog menni tanitóképzői tanári pályára, ezért

azt javasolja, hogy a didaktikai kiképzés itt is csak egy évig tartson. Aki kö-

zépiskolai tanár akar lenni, az a gyakorló középiskolában, aki meg tanitóképző-

intézeti tanár, az a gyakorló tanítóképzőben töltse gyakorlati évét.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPárvy
Endre csatlakozik Molnár inditványához. Schön István a didaktikai két évet
megosztaná; az első év a különféle nép iskolai iskolafajok tanulmányozásával,

külföldi tanulmányuttal telnek el, a második esztendő a képző megismerésére

fordittatnék. Dr. Kosáry János reflektál az elhangzottakra, kiemeli, hogy ja-

vaslatával az ideális tanár képzést akarja megvalósítani. A választmány a

javaslatot általánosságban elfogadta, részleteiben annyitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmódosit, hogya tanár

didaktikai kiképzése a képzőnél eltöltendő 2 év legyen, a képzői tanári oklevél

érvényes legyen a középiskolákra is.
Ennek befejezte utánjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKosáry János felolvassa a képzőí zenetanárok,

majd a képzői rajztanárok képzésére vonatkozó javaslatát. Ezekre vonatkozó-

lag Geöcze S., Köveskuti J., Répay D., Nagy F., Farkasdy Z., Párvy E. és
Mesterházy Jenő hozzászólása után ugy határoz, hogy a képzői zenetanári
oklevél megszerzéséhez középískolai érettségít, a Zeneművészeti Főiskola el-

végzését es egy évi didaktikai gyakorlatot kiván; a rajztanártóI a középiskolai

érettségi után a Képzőművészeti Főiskola elvégzését és 1 évi képzői didaktikai

gyakorlatot, valamint az illusztrativ rajztudás bizonyságát kivánja. Az elfo-

gadott javaslatok a maguk egészében megjelentetnek az egyesület közlönyében.

A tárgyalások befejezte után Párvy elnök bejelentette, hogy az elfoga-

dott javaslatokat, valamint a kisebbségi javaslatokat is fel fogja terjeszteni a

minisztériumba, hogya minisztériurn a tanárságnak a tanárképzésre vonat-

koió összes elgondolásait megismerje.

Majd Mesterházy Jenő inditványára, Molnár Oszkár, Párvy Eridre

Mihalik József, Köveskuti Jenő és W. Lajos Mária dr. hozzászólása után
elhatározza a választmány, hogy a tanítóképzés reformjának a kérdését, vala-

mint a tanárképzés ügyét a közgyülés elé terjeszti szavazás céljából; felkéri

az elnököt és a szerkesztőt, hogya szavazást készítsék elő; a közgyülés elő-
ér tekezletét április 14.-re, a közgyülés! április 15.-re tüzi ki. Megbizza továbbá

a tisitikart a tárgysorozat összeállitásával s óhaját fejezi ki, hogyha lehetsé-

ges, a fővárosi intézetek közös hangversenye az előértekezlet napjára
tüzessek ki.

Az elnök a jövő választmányi űlés idejét február IS.-ban állapitva meg,

az ülést berekesztette.

6.
Egyesületünk választmányának február IS-án a II. kerületi áll. tanítónő-

képzőben megtartott ülesén Párvy Endre elnöklete alat! jelen voltak: dr. Frank

Antal, özv. Szárnovszky Jánosné, Szala tsy Richard, Gömöri Sándor, M olnár

Oszkár, Geöcze Sarolta, Woyciechowskyné Lajos Mária dr., Nagy Ferenc,

Dúzs Mária, Répay Dániel, [a loveczky Péter, Sirauchné Entz Jolán, Pócza
József, Drózdy Gyula, Váradi József, Schön István, Tscheik Ernő, Németh Sándor,

B. Braun Angela, Lechnitzkyné Jancsó Gabriella, Sebestyén Erzsébet, Grynaeus
Ida, dr. Kosáry János, [a toveczkyné Cinkovszky Kornélia, Kostyá l Ilona, Vajda
Böske, Farkasdy Zoltán és Mihalik József.

Elnök az ülést megnyitva, fölolvassa dr. Frank Antal indítványát, mely-
ben kéri, hogy a múlt választmányí ülésen elfogadott tanítóképző tanárképzési



Egyesületi életKJIHGFEDCBAIII

javaslatot szintén csak az intézetek tanártestületeinek meghallgatása után ter-

jesszük fel a minisztériumhoz. Felette fontosnak tartja az ügy érdekében

a tanárság egységes állásfoglalását.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElnök felvilágosításkénl közli, hogya múlt
választrnányí ülés szintén úgy határozott, hogya javasiatra nézve keressék ki,

előbb az ország összes tanártestületeinek véleménye, illetőleg szavazásai

melynek eredménye azután a közgyülésen kihirdettetvén, a többséget nyert

javaslat fog a Ill. egyetemes tanügyi kongresszus elé terjesztetni. A dr. Frank

indítványa a választmány nak ugyan e tárgyban hozott másik határozatára

vonatkozik, t. i. hogya minisztériumba már most terjesztessenek fel és pedig

nemcsak az elfogadott, hanem az összes kisebbségi javaslatok is avégből,

hogy ily módon a minisztérium megismerje a választmánynak a tanítóképző

intézeti tanárképzésre vonatkozó összes elgondolásait. A maga részéről az ügy

fontosságára való tekintettel elfogadhatónak tartja dr. Frank indítványát, csupán

az iránt vannak aggodalrnai, hogy a felterjesztés elodázásával a minisztérium

esetleg már elkésve fog értesülni a tanárság állásfoglalásáról. Dr. Frank Antal

élőszóval is megindokolja javaslatát s azon véleményének ad kifejezést, hogy
a tanárség nem fog elkésni javaslatával. A választmány úgy határoz, hogy

a tanítóképző tanárképzés ügyében az ország testületei által elfogadott javas-
latot terjeszti fel a minisztériumba. .

Ezután Ge6cze Sarolta felolvasta a kongresszés elé szánt és az erkölcs,

és szociális nevelés intenzívebbé tételét célzó határozati javaslatát. Gömöri

Sándor kiemelendőnek tartja, hogy ebben a tekintetben nem elegendő csak

az iskolák útján való védekezés, hanem a kultura fejlődésének irányitói is

munkálkodjanak közre az erkölcsi sülyedés meggátolásánál. Szerinte a főténye-

zők, mint az irodalom, a hirlapok, a szinházak és mozik és a politikai életzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szereplőí is adjanak jó példát és az egész társadalom fogjon hozzá a javító

munkához. A védekezés módjai közé ezek is felveendők.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR épay Dániel ezt

a tételt a kongresszus más szakosztálya elé kívánja irányítani és mi csak

akkor dolgozzunk ki részletes programmot, ha a kongresszus a főbb irány-
elveket mármegállapította. Szerinte is hiányos az előadó javaslata, mert az

erkölcsjavítás terén nem mutat rá a tanítóképzők speciális feladataira,' pedig

reánk nézve épen csak ennek lenne értéke. Özv. Szárnovszky Jánosné kifejti,

hogy mindaddig nem lesz igazi erkölcsiség, amig a nemek között nem lesz

meg a teljes erkölcsi párhuzam. Ma a férfiak erkölcse rosszabb, mint a nőké.

Szerinte első sorban az álJamnak kelJ az erkölcs javítás terén jó példával elől-

járnia. Kifogásolható egész fizetési rendszerünk, mert feltünően nagyok a fize-

tési különbségek. Ellensége a sok rang- és címbeli megkülönböztetésnek 'is.
Woyciechowszkyné Lajos Mária dr. előadja, hogya Ill. tanügyi kongresszuson
a nőnevelésí szakosztályban épen ő fog ezzel a témá val foglalkozni. Felesleges

tehát azt itt tovább tárgyalni, mert a kongresszus központja ezt úgyis nem

a tanítóképzői szakosztályba fogja utalni. A hozzászólások után elnök javas-

latára a választmány kimondja, hogy az erkölcsi és szociális nevelésre vonat-

kozó tételt az előadó az értékes hozzászólások pontos figyelembevételével

bővítse ki s azután a javaslat a kongresszus vezetőségéhez fog beküldetni

Ezután a választmány Molnár Oszkár, Gömöri Sándor, dr. Kosáry János,

Váradi József, Párvy Endre és Mihalik József hozzászólásai után megálJapitja

a legközelebbi közgyülés idejét és tárgysorozatát, melyet lapunk más részé-

ben közlünk.

Elhatározta továbbá a választmány, hogya közgyülést megelőzőleg -a.
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tanársághoz a következő kérdésekkel fordul, melyekre vonatkozólag tanitóképző-
intézetenként összegyüjtött, névszerint kiállitott szavazólapokat . kér be. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanitáképzésre vonatkozólag két kérdés küldetik szét az egyes tanári testü-

letekhez :
a) a tanitóképzés tanítóképzőben történjék-é?

b) a tanitóképzés középiskolai érettségire épüljön-e fel?;

A tanárképzésre vonatkozólag három kérdés:
a) tanitóképzőre legyen-e épitve a tanárképzés (Mesterházy javaslata);

b) a tanárképzés érettségi és tanitói oklevél birtokában' megszerzett

középiskolai tanári oklevél utján történjék-e? (Mihalik javaslata);
c) csupán középiskolai érettségi, 'középískolaí tanári oklevél és két évi

didaktikai gyakorlat utján (dr. Kosáry javaslata) történjék-e ?
A választmány örömmel iktatta a tagok sorába Peschó Zoltánt Sopron-

ból, Klazsik Lehelt, Renczes Ferencet, Pörzsött Gézát, Horváth B. Kristó-
fot Szegedről és .Takács Magdát Budapestről.

Főtitkár jelentést tett, hogy Tóth Mihály gyak. isk. tanitó Sárospatakról

inditványt küldött be a gyak. tanitóság öt százalékának a VI. fiz. osztályba

való sorolása iránt. Miután abban az emlékiratban, mellyel egyesületünk a

széniumos fizetési rendszer hiányainak kiküszöbölése ügyében a közokt. mi-

nisztériumhoz fordult, ez a kérelem már bentfoglaltatik, az inditvány ujabb

intézkedést nem kiván.
A választmány kimondotta, hogy március havában még egy gyülést fog

tartani, amelyen a tanári különrnunkákat és azok dijazását fogja Mihalik
József előadói javaslatának keretében tárgyalás alá venni.IHGFEDCBA

M ih a lik J ó z s e f .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*KJIHGFEDCBA

E gyesü\etünk e m lé k ir a ta i .

1. Emlékira t a . széniumos rendelet hiányainak megszüntetéseért.

Nagyméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes Urunk! A Tanttóképző-lntézeti
Tanárok Országos Egyesülete 1928. évi jan. l l-iki választmányi ülésének ha-

tározata folytán hódolatos bizodalommal járulunk Nagyméltóságod elé őszinte

nyiltsággal feltárni a tanítóképzői tanárság helyzetét abból a nevezetes alka-

lomból, hogy az 1927. évi november 12-énjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA900D /M . E. sz. a. kiad ott magas

kormányrendelet a széniumos fizetési rendszerre való áttérésseI új fejlődési

lehetőségeket nyitott meg a tanárság számára.

Kegyeskedjék megengedni, hogy kifejezést adhassunk a tanítóképzői
tanárság mélységes hálájának azért a megértő jóindulatért és hathatós fel-

segítésért, amelyben Nagyméltóságod a tanárságot részesíteni méltóztatott.

A széniumos rendszer a tanárság egészére nézve u. i. olyan helyzetet

teremtett, amely az eddigi állandó hanyatlással szemben bizonyos meg-

állapodottságot fog kialakítani, az eddigi bizonytalansággal szemben pedig

olyan munkafeltételeket biztosítani, amelyek alkalmasak arra, hogya tanárok
lelkületében a szükséges megnyugvást kiváltsák. •

Amikor ezért az értékes alapvetésért. amelyről a tanárság mindenkor

mint Nagyméltóságod bölcs kormányzatának egyik legértékesebb vívmányaról
fog megemlékezni, hálás köszönetünket ismételten kifejezzük, kegyeskedjék

megengedni, hogya jobb jövő kiépítése érdekében hódoló tisztelettel rámutat-
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hassunk azokra a 'csorbákra is, amelyeket ez az elsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAátcsoportosítás részint
a tanári státus egészén, részint .. az egyesek érdekén ejtett. S ha e közben a
multra is hivatkozunk, tesszük ezt bizonyos relativ tényezők kiesése miatt,
amelyek a tanárság anyagi helyzetét más kategoriákkal szemben a multban
megkülön böztették.

1. A rangsoros . fizetési rendszerben a tanárság : speciális helyzetével
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összefüggő ötödéves kerpótlékot r élvezett, hogy tudományos szintjét meg-
tarthassa mellékf oglalkozások hajhászása nélkül is. A heti óraszám a 25-öt
meg nem haladhatta (vkom. 22.568/1903. sz. r.). Az ötödéves korpótlék
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- az iskola érdekeinek védelmében - olyan többletei jelentett a tanárra·

nézve, amilyen más formában rninden más kategoriáju tisztviselői státusnál '

megvan (kiszállás, részesedés stb.). Elvonása súlyos' visszaesést jelentett a .

multra nézve, de megérzi azt a közeljövő is, mert amaz- okok hatása még

nincs csökkenőben.

A csatolt grafikon *) feltünteti egyrészt a, tanárságnak a szeniálás révén

fennállózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvalóságos életvonalá t, másrészt a quinquenia lis pótlék bevezetése

által elérhető átlagos vonalat, végül jelzi a békeállapotnak megfelelő normál-
vonala t abból a tényből kiindulva, hogya rendes tanárt a IX. fiz. osztály
2-ik fokozatába nevezték ki és hivatali megfelelés esetén a VII. fiz. oszt. 1.

fokozatának illetményeivel mehetett nyugdíjba. Kitünik belőle, hogy az ötödéves

pótlék megvonása folytán súlyos és indokolatlan hátrány éri a tanárságot.

Kegyelmes Urunk! Első tisztelettel teljes kérésünk az, hogy rnéltóz-
tassék visszaállítan í az ötödéves korpótlékot és így visszaállítani azt az előző

relativ anyagi helyzetet, amely más tisztviselői kategoriákkal szemben

fennállott.

2. A tanárképzői tanárság fájdalommal veszi tudomásul, hogy a

széniumos rendszer ebben az első koncepciójában is még mindig egy egész
fizetési osztállyal szorítja háttérbe a tanárságot a béke beli normális ellátott-

sággal szemben, pedig csak numerikus összehasonlitásról van szó, amikor

átlagosan havi 80-100 pengő különbözetek mutatkoznak a tanár hátrányára.

Ezt a hátrányt még tetézi a széniumos rendszer azzal, hogy a rendes tanárrá

való kinevezést nem a IX. fiz. oszt. 2-ik fokozatához köti, mint ezelőtt,

hanem csak a 3-ik fokozathoz, holott a helyeitesi szolgálat esélyeit a fizetés
szempontjából semmivel sem javította meg a multhoz képest. Ezzel a .kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi-

indulási alappal a széniumos rendszer vonalvezetése végig egy évvel romlott,

a kezdő IX. fiz. osztályban pedig hat esztendőn keresztül juttat kevesebb
illetményt a tanárnak.

Ez újabb sérelem rnegszüntetéseként kérjük a régi gyakorlat vissza-

állítását: azt, hogy a rendes tanárrá va ló kinevezés a jövőben is a IX.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfiz .

oszt. 2-ik fokoza tának megfelelő fizetés élvezetéhez köttessék.

3. A rendelet szerint a fizetés szempontjából nem lehet beszámítani a
kezdő három megbizott tanári évet. ••

Minthogy az iskolai munka jellege szerint a megbizott tanár a rendes

tanáréval azonos munkakört tölt be teljes felelősséggel, tisztelettel kérjük

a tanári oklevél bir tokában eltöltött megbizott tanári éveknek a fizetés szem-

pontjából való beszámításá t.
4. A várakozási idő a középfokú iskolák tanárai számára akként van

megállapítva, hogy a 35 évi szolgálati időnek csupán csak 11'5 %-a esik a

legfelsőbb fizetési fokozatra, holott a polg. iskolai és elemi iskolai tanerők

szolgálati idejük 25 %-át töltik a reájuk nézve legkedvezőbb fizetési

fokozatban.

E viszonylagos sérelem kiküszöbölésére kérjük a középfoku iskolák

tanáraira érvényes várakozási időknek a jelzett kedvezőbb 0/O arányában való

olyatén csoportosítását, hogy a középfoku iskola tanára is megfelelő időn át
élvezhesse a legfelső várakozási fokon a legmagasabb illetményeket.

5.Viszonylagosan hátrányba kerültek a tanítóképzöi tanárok az elemí .

*) Rajzolta Farkaady Zoltán, a VII. ker.' áll. tanítónöképzö rajztanára ..,
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es polg. isk. tanerőkkel szemben aza Ital is, hogy közűlök kitüntető kiemelésse

%-os arányban senki sem kerülhet az V. fiz. oszt-ba, miként a tanítók 10
%-a a VJI.-ik, a polg. isk. tanárok 5 %-a a VI. fiz. oszt-ba, tehát ,egy-egy

fizetési osztállyal magasabbra.

Minthogy ez a körülmény a tanítóképzői tanári diploma es' munka·

visszaszorítását jelenti az említett kategoriákkal szemben, tisztelettel kérjük,

hogyjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa fan ítóképzö i tanárok is összlétszámuknak 10 %-a erejéig az V . fiz .

a -ba neveztessenek k i. Az ide kinevezett tanárok elvesztik ötödéves
pótlékaikat.

6. Mellőző elbánás érle a tanítóképzői tanárságot a középisk. tanár-

sággal szemben is a rendelet 4. pontja 6-ik bekezdésében kifejezett ama,

lehetőség utján, hogy a tanárt igazgatóvá lehet kinevezni anélkül, hogy,
igazgatói teendőket végezne. Az-állami tanító-, tanítönö- és kisdedóvónőképző-

intézetek igazgatói állásaira u. i. egyetlenegy állással sincs több felvéve,.

mint amennyi az intézetek tényleges létszáma, azaz 15, ennélfogva az igazgatói
státusba tanár nem juthat be.

Kérelem: . Bővíttessék az igazgatói állások száma akként, hogy abbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10 %-os arányban " igazga tó -tanári"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkinevezések is lehetségesek . legyenek, .'

7. A tanítóképző-intézeti igazgatók részére csak 3 állás: jut az V. íiz,

osztályból, azaz csak 20 %-a az igazgatói állásoknak, hol olt ugyanakkor 19:

ilyen állással vagyis 31'6 O/o-kal .dotáltatnak a középiskolák.

Az előbbi pont kéreimévei kapcsolatban szerveztessék meg az igazgatói

status' az intézeti igazgatók és igazgató-tanárok számára úgy, hogy 5 állás az
V. fiz. oszt.-ra (29 0/O), 10 állás a VI. fiz. o.-ra. (59 019), 2 állás a VII. fiz.«

o.-ra (12 0/O) jusson.

8. A rendelet 4. pontjának 7-ik bekezdése a m egb izo tt igazga tó i szol- :

gála tot rendszeresíti, de nem szabályozza a véglegesités kérdését.

Kérelem: a. igazgatói megbizatás nyilvános pályázat utján adassék; ,

b. a megbizott igazgató egyévi megbizatás után véglegesíttessék.
9. Agyakorló iskolai tanítók minőségi és mennyiségi munkatöbbletének

elismeréseként a rendelet a polgári isk. tanárok csoportjába helyezte öket..
de nem emlékezik meg külön is az óvónőképzők mintaóvóiról, sem nem ad

lehetőséget arra, hogy a gyakorló iskolai tanítók és mintaóvók kiválóbbjai a

fizetés szempontjábel is kiemeltessenek a magasabb fizetési fokozatba, miként

ama csoport egyéb kategóriái.
Kérelem: a .. A rendelet 1. pontjának 3- ik bekezdésébe felveendők az

állami óvónő képző-intézetek mintaóvói; b. 5-ik pontjának 5-ik bekezdésébe
pedig az állami tanító- és tanítónőképző-intézetek gyakorló isk. tanítói,

valamint az állami óvónőképző-intézetek mintaóvói.

10. A gyakorló középiskolai tanárok mellett a rendelet nem emlékezik

meg 'a, gyakorló tanító- és tanítónőképző-intézetekhez kinevezett tanárok

illetményeinek hasonló megállapításáról, holott szakszerüség tekintetében a,

tanitóképző-intézetek nincsenek amazok mellett hátrányban.
Kérelem: • A rendelet 4. pontjának 4-ik bekezdésébe a, tanító- és

tanitónőképzö-intézetek . gyakorló tanári állásaira való. kinevezéssel járó

illetménymegállapítás is felveendő.
ll. Nem emlékezik meg a rendelet a tanító-, tanítónő- és óvónőképző-

intézetek nevelőitől, akik ennek következtében a most folyó átcsoportosítás

alkalmával el sem biráItattak, holott mindeddig az oktatói létszámba tartoztak.
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Kérelem: A tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnévelök és nevelönök
oklevelüknek megfelelő fizetési csoportba vétessenek fel.

12. Az átcsoportosításnak vannak, olyan károsultjai is, akik a széiiiumos

rendszer betűszerinti értelmezése szerint teljesen kiesnek a' 10 %-os

iIIetményjavításból, amennyiben' nem hogy iIIetményemelésben részesülnének,

hanem szerzett jogaiktói is megfosztatnak azáltal, hogy egy fizetési fokkal

degradáltatnak arról a helyről, ahova őket miniszteri kinevezés helyezte.

Minthogy a rendelet erre vonatkozó átmeneti intézkedést nem tartalmaz,

kérjük, hogy számukra pótrendeletben biztosittassék az a fokozat, amelyet az
átcsoportosítás idején már elértek, azzal az iIIetménnyel, amelyet erre a

fokozatra a rendelet előír. Számukra a várakozási idő ebben a fizetési foko-

zatban a kiegyenlítés tartamára meghosszabbíttatik.

13. A tanítóképző-intézeti státusban oly egyének is vannak, akik már

hosszabb ideje nem teljesítenek tanári szolgálatotzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli ekként útját állják azon

nagyszámu fiatal okleveles tanerő érvényesülésének, akiknek kiképeztetésére
pedig maga az állam már sokat áldozott. Viszont, vannak olyanok, akik meg-
felelő oklevéllel már a tanítóképzőnél működnek, de a polgári iskolai státusba

vannak beosztva.

Kérelem: A tanítóképzői státusba csak azok az okleveles tanítóképzői

tanárok vétessenek be, akik tényleg a tanítóképzés ügyét szolgálják.

14. A rendelet 7. pontjának 2-ik bekezdése a várakozási idő meg-

hosszabbításának módozatairól intézkedik.

A tanárság tisztelettel kéri, hogya várakozási idö meghosszabbítása
csakis fegyelmi itélet a lapján legyenjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk iszabha tá .

15. A szolgálati évek elbirálásánál követett .gyakorlat több olyan esetet

szolgáltat, amelyekben nem vétetett figyelembe a kisebb állásra történt kinevezés.
Több tanár szolgálatát - kathedra hiányában - tanítónőképzői tanári

oklevél birtokában a legalsóbb fokon mint nevelőnő kezdte. .Rövid ideig tartó

ilyen szolgálat után nevelőnöi kinevezéshez jutottak, egyike fizetési osztályba

való sorolás, másika csak a megfelelő fizetési osztály illetményének kiutalása

mellett. Valamennyien hiva ta li esküt is tettek. Csak azután jutottak fokozatosan

tanári megbizatáshoz, végül tanári kinevezéshez. Szolgálatuk még sem az első,
hanem csak a második kinevezéstől számittatott be, holott már az első-eskü

kivétele is a rendes állami tisztviselői minöség jellegévei bir.

Minthogy a nevelőnői szolgálat tanári oklevél és törvényes kinevezés

birtokában csak olyan kezdő oktatói szolgálat, mint amilyen kezdő jogi

szolgálat a birói kinevezés előtt a gyakornoki stb. tisztség, tisztelettel kérjük

a kettős kinevezéseknél a tanári szolgálati idő beszámítása szempontjából az

első kinevezést, illetőleg eskütételt is figyelembe venni.

16. Az iskola érdekeinek szempontjából a tanltóképző-intézeti tanárság

nem tartja kivánatosnak a 35 évi tanári szolgálat további fenntartását, mert

ez a jelenlegi viszonyok között annyit .jelent, hogy sok tanár - a legjobb

esetben - még hatvan éves korában is, sőt nem ritkán még ezen koron tul

is fog tanári szolgálatot végezni.

17. Végül - a szolgálati időnek beszámitásáról lévén szó - köteles

szolgálatot velünk teljesiteni hadviselt kartársaink iránt, akik erre a, nehéz

időkben tanusított hazafias teljesítményükkel nyertek, jogot. Évek során át
azonban olyan méltánytalan elbánásban részesültek, hogy ügyüket ismételten :

szóvá kell tenni.
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A tanárok nagy része mint tartalékos vagy népfölkelő tiszt vette ki

részét a közös nagy közdélernben a hivatásos tisztekkel egy sorban. Ezt a

szolgálatukat egy felségrendelet kétszeresen beszámítandó hadi éveknek mi-

nősítette. E' helyett legénységi elbánásban részesiilnek azáltal, hogy "hadi

pótdijat" utalnak ki számukra, s nem a felemelt szolgálati időnek beszámitá-
sával' biráltatnak el; miként a hivatásos tisztek.

Minthogy a háborus szolgálat ideje alatt semminemű kiilönbség hivatá-

sos és nem hivatásos tiszt között illetmény dolgában fenn nem állott, hanem

valamennyi az egyenlő szolgálat elve; alapján biráltatott el az állam részéről,

tisztelettel kérjük, hogy a polgári szolgálatba visszarendelt hadviselt tanárok

hadi szolgálata azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtényleges hadi szolgá la t kezdetétől számitva legalább

akként biráltassék el, hogy minden 8 hónap 12 hónapnak számittassék annyi

időn át, amennyi a hadi pótdij alapjául már eddig is beszámittatott.

A hadi pótdij egyidejü beszüntetésévei ez a szolgálati többlet számitt-

tassék be a széniumos rendszerü fizetés 'tokozatának megállapitásánál.

Kegyelmes Urunk!
Midőn a fentiekben a tanítóképzői tanárság szerény re szabott kérelméit

az új elhelyezkedéssei kapcsolatban őszinte nyitsággal Nagyméltóságod előtt

feltártuk, tettük azt a felelősségnek azzal az élénk tudatával, melyet egyrész-

ről szenvedő hazánk sulyos helyzete, másrészt a tísztviselői rétegeződésben
fenntartandó hivatásszerű helyzetünk sugall.

Szilárd meggyőződésünk, hogy ezzel a megnyilatkozással kötelességet

teljesitettünk szeretett hivatásunkkal szemben is.

EzértzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbízunk mélységes hálával Nagyméltóságod további támogatásában.

Maradtunk Nagyméltóságodnak

.hódoló tisztelettel

alázatos szolgái:

Budapesten, 1928. január hó

Párvy Endre
alelnök,

Dr. Lajos Mária
főtitkár.

2. Emlékira tjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorlá tanitóképzők szervezése ügyében.

, Nagyméltóságu Miniszter Úi! Kegyelmes Urunk! A m. kir. Míníszté-
riumnak 1927. évi 9000/ME. számu rendelete a közalkalrnazottak s ezek körén

belül a tanárok alapilletményeit újból szabályozta.

A rendelet a tanárságra vonatkozó részében, 4. pontjának 4. bekezdé-

sében kimondja, hogy a gyakorló középiskolákhoz kinevezett tanárok fizeté-

sét, a gyakorló középiskolai állásra történt kinevezést követő hónap első

napjától kezeve úgy kell megállapítani, hogy az említett időpontig a tanári

fizetés szempontjából már figyelembe vett szolgálati időhöz hét évet hozzá
kell adni és az együttes idő után kell a' fizetést megállapítani.'

Agyakorló 'középiskolákban a jövő tanári nemzedék gyakorlati kikép-

zése folyik s igy Nagyméltóságod megkülönböztető' rendelkezésével kiemelte

agyakorló középiskolákat a középiskolák sorából, értékelte és jobb előhala-

dássaI jutalmazta agyakorló középisk. tanárok azon tevékenységét, melyet az

elméleti és gyakorlati didaktika terén kifejtenek.
Hasonló értékelésben fognak részesülni azok a keresk. isk. tanárok,

kik a keresk. iskolai tanárjelölték didaktikai kiképzését végzik. E célra a
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bpesi VII. ker.: áll. felsőkereskedelmi iskoláhak(tehát szakiskolának) gyakorló

kereskedelmi iskolává való átszervezése folyamatban van.

. A tanárjelöltek didaktikai kiképzésének a tanitóképzésterén intézmé-

nyesen szervezett mult ja van. Nagyméltóságod hivatali elődje már husz évvel

ezelőtt, 1907-ben 106.794. sz. a. kelt rendeletével megbízta 'a tanítóképző-

intézeti tanárjelöltek gyakorlati kiképzésével a budapesti 1. ker. áll. tanító- és
a VII. ker. áll. tanitónöképzö-intézeteket. A gyakorlati tanárképzésnek ezekben

az intézetekben 'kifejlődött módja az 1911. évi 149.837. sz. közokt. miniszteri

rendelettel végleges szervezetet nyert a tanítóképzői tanárjelöltek Apponyi-

Kollégiuma keretében. Végül további lépés volt a gyakorlo tanítóképzők kié-

pítésében Nagyméltóságodnak 1922. évi 34.233. sz. rendelete, mely kimondja

hogy a gyakorlati tanárképzéssel megbizott tanítóképző-intézetek tanári kara

a jövőben különös gonddal állítandó össze.

Az elmult husz esztendő alatt a megbizott intézetek teljes megelége-

désre teljesitették különleges megbizatásukat s a leendő tanárok százait ve-

zették be gyakorlatilag hivatásuk ba. Hogy a gyakorlati tanárképzésnek inté-

zeteinknél kialakult szervezete mit ér, bizonyítja' az is, hogy Nagyméltóságod-
nak 1925. évi 79.000. sz. rendeletével felállitott bpesti, pécsi és . szegedi
Középískolai Tanárképzök szervezésénél nem egy tekintetben mintául szolgált.

Mindezek dacára, az elől emlitett illetményszabályozási rendelet csak a kö-

zépiskolai tanárjelöltek didaktikaí kiképzésével megbizott gyakorló középisko-

lák tanáraira vonatkozólag mondja ki o a szolgálati évek kedvezőbb megálla-

pitását. A jelenlegi fizetési átcsoportositásnál fájdalommal kellett tapasztal-

o' nunk, hogy két évtizedes multtal biró gyakorlati kiképzésünk legfelsőbb helyen

intézményes elismerésre nem talált.

Kegyelmes Urunk! Tekintettel arra,' hogy a jelenleg érvényben levő

rendelkezések mindenben azonos elbánást biztositanak a tanitóképzői tanár-.

ságnak a középiskolai tanársággal; továbbá, hogy a gyakorlati tanárképzés

ép úgy megköveteli a tanitóképzői tanár állandó lelki feszültségét, fizikai és
szellemi energiáját, mint a gyakorló középiskolai tanárét ; végül, hogy az

intézményesen megszervezett gyakorló tanítóképzők ezen intézetek elméleti és

gyakorlati didaktikai fejlődése érdekében ép annyira szükségesek, mintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil

gyakorló középiskolák a középisk. pedagógia kiformálása szempontjából:

mély tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék az egyenlő elbánás

. elve alapján azon intézeteinket, melyek a gyakorlati tanárképzést évtizedek

óta ténylegesen végzik, formailag is gyakorló tanítóképző-intézetek nek nyil-
- vánítaní, s tanáraikra az 1927. évi 9000/M. E. sz. rendelet 4. pontja 4. be-

kezdésének hatályát kiterjeszteni.

A Tanítóképző-int. Tanárok Országos Egyesülete megbízásából

Legmélyebb tisztelettel maradtunk

Budapesten, 2928 január 15.

Nagyrnéltóságodnak alázatos szolgái :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Párvy Endre Dr. Lajos Mária
alelnök. főtitkár,



: Egyesületi élet .119

A. Tanítóképző-Intézeti- Tahárok Országos Egyesületének- tisztujitási
ügyrendje.

1. A közgyülési előértekezlet az elnök javaslatára tetszésszerinti létszámú
de legfeljebb husztagu jelölő-bizottságet küld ki, me ly nyomban tanácskozásra

ÜI össze.

2. A tisztségek mindegyikére betürendes hármas jelölés ejtendő meg s

erről csupán a jelölés eredményét tartalmazó rövid jegyzőkönyv veendő fel,

melyet a jelölő bizottság elnöke, jegyzője és két hitelesítő tagja ir alá.

3. A jelöltek listáját a jelölő-bizottság jóváhagyás végett az előértekez-

leten bemutatja s ennekmegtörténte után nyomban a kellő példányszámban
sokszorosittatja és a tagok között széfosztatja.

4. A tisztujitást a közgyülés korelnöke vezeti.

5. A korelnök hatos szavazatszedő-bizottságot küld ki: egy elnököt, két

jegyzőt és mind a három elnökjelölt részéről általuk, vagy megbizottjuk által

ajánlott egy-egy bizalmi férfi ut.

6. Az összehajtott szavazó-lapot a szavazatszedő-bizottság elnöke veszi

át; rnindkét jegyző külön-külön iven jegyzi a szavazó tag nevét, kinek jogosult-

ságát az elnök kétes esetben hiteles taglista alapjánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAállapítja meg.

7. A szavazás megszünte után a bizottság mindenek előtt megállapitja,

hogya beadott szavazó-lapok száma megegyezik-e a szavazók számával.

8. A szavazatok megoszlásának megállapitása ugy történik, hogya bizott-

sági elnök minden egyes szavazó-lapot felolvas, a jegyzők egy-egy rovatos iven

a felolvasott név alá mindketten egyidejüleg egy-egy vonással jegyzik a leadott

szavazatokat, a bizalmi férfiak pedig tévedések kikerülése végett figyelemmel

kisérik az egész választási eljárást.

9. A jelölő listán nem szereplö névre leadott szavazat érvénytelen. A

jelölő-listán szereplö többi névre leadott szavazat ellenben érvényes, tehát a

szavazó-lap csak akkor mellőzhető teljesen, ha minden név eltérő. Nem semmi-

sithető meg a szavazó-Iap azon a cimen sem, hogy egy vagy több tisztségre

nem szavazott a választó.
10. A választás eredményét a szavazat szedő-bizottság együttesen állapitja

meg a jegyzők által vezetett s a szavazatok megoszlását feltüntető rovatos ivek

alapján. Amennyiben a két iv adatai nem egyeznének, a tévedés a szavazó-

lapok ujabb átvizsgálása alapján igazitandó helyre.
11. Az egyesületi elnök általános, a tisztikar többi tagjai és a választ-

mányi tagok viszonylagos szótöbbséggel választatnak.

12. A szavazás megszünte után, vagy is a szavazatok megoszlásának és

a választás eredményének megállapitása idejében a szavazatszedő-bizottságon

kivül senki sem lehet jelen a szavazásra kijelölt helyiségben.

13. A szavazás számarányáról a bizottság összes tagjai által aláirt jegyzék
. készítendő, melyet a bizottság elnöke a többi irattal együtt a közgyülés kor-

elnökének ad át. A szavazat szedő-bizottság tagjait titoktartás kötelezi.

14. A választás eredményét az előző pontban emlitett jegyzék alapján

a közgyülésen a korelnök hirdeti ki sennek megtörténte után a gyűlés további

vezetését az ujonnan megválasztott elnöknek adja át.
15. A [elölésre és szavazásra vonatkozó iratokat (a megsemmisithető

szavazólapok kívételével) a korelnöktöl átveszi az ujonnan rnegválasztott főtitkár,

aki azokat az egyesület irattárában helyezi el és a legközelebbi közgyülésig őrzi.

16. A 'választmány tagjainak megválasztásánál nincs hármas jelölés. A
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.jélölő-bizottság. annyi tagot jelöl, ahány hely a választmányban betöltendő. A
szavazónak joga van a nevek bármelyikét törölni és mással pótolni. A szám-

felett beirt név azonban a szavazatok számbavételénél érvénytelen.

Scherer Sándor temetése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" 'A magyar tanítóképzés nagy halottját,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAScherer Sándor nyug. főigazgatót

február 3.-á,n kisértük 'utolsó útjára. Lankadatlan munkában töltött, több mint

40 évi szolgálat után 1926-ban ment nyugalomba s Pestszentlőrinere vonulva,

szerettei, unokái körében élvezte a jól kiérdemelt pihenést. Ámde nern sokáig.

Február elsején kioltotta életét a kegyetlen halál., Hült tetemeit a rákos-

kereszturi új temetőben helyezték örök pihenésre. Temetésén résztvettek az

összes budapesti (cinkotai) tanítóképzők tanártestületei s növendékei" a bajai

áll. tanítóképző képviseletében Kiss A. József, Chobodiczky Alajos és vitéz

Losonczy György tanárok, a főigazgatóság, bajai és bpesti tisztelők, jóbarátok

és ismerősök nagy' tömege.

A halotlas kápolnában Sarudy Ottó kir. főigazgató a nemes barátság

szivbe markoló szavaival vett búcsút a halottól s tolmácsolta a kir. főigazga-
tóság búcsúszavait a következőkben :

Kedves Sándor Bátyám!
Mielőtt végleg itt hagynál bennünket; míelött. átadnánk szent magyar

földünknek; amellyért. közel félszázadig annyit dolgoztál s melynek boldogsá-

gáról annyit álmodoztál : fogadd' búcsúját hűséges barátodnak, akihez
annyira ragaszkodtál s fogadd búcsúját a tanító- és tanítónőképző-intézetek
kir. főigazgatóságának, amelynek 13 éven át tiszteletreméltó tagja voltál!

Köszönörn, kedves Sándor bátyám barátságodat, amelyet 20 év alatt

sohasem zavart meg semmi sem. Köszönöm tanácsaidat, amelyekkel egykoron,
fiatalabb éveimben elláttál. Köszönörn jóságodat, 'amely nem egyszer akkor is

felém áradt, amikor nem is tudtam róla.

Sajó barát, a hűséges kartárs szivével küldi köszönetét a tanító- és
tanítónőképző-intézetek kir. főigazgatósága is. Köszöni a kötelességtudást,
melynek mindvégig mintaképe voltál. Köszöni a lelkesedést, buzgóságot,

amely sohasem ernyedt lelkedben egy pillanatra sem; s küszöni az ügyszere-

tetet, amely elmúlásodat is okozta. Mert neked, kedves Sándor bátyám, nem

pihenést szereztek a nyugalom évei, hanem szenvedést; nem erőgyüjtést,

hanem erőveszteséget. Nem korod, nem betegség vitt el közülünk, hanem a

fájdalom, hogy iskoláidtól s hivatalos íróasztalodtói szokatlanul hosszúra

terjedt szolgálatod rniait búcsút kellett venned.

Ez a gondolat gyötri. bizonyára most is a lelkedet. Pedig nincs rá okod,

kedves Sándor, bátyám! Hűséges sáfárja, becsületes öre voltál a rád bizot-

taknak. Nem írtál -fóliókat, de amit mások írtak, te mind megtanultad. Nem

találtál fel új elméleteket, de amit náladnál nagyobbak napfényre hoztak,

te azt legapróbb részleteiben is valóra igyekeztél. váltani. Élő lexikon volt a
lelked, amelyre mindig lehetett támaszkodni, amelyből mindenkinek böségeslrész
jutott, akivel érintkeztél ; s gondolataidat átvették tanítványaid, ezrei s szórják,

vetik szép Magyarországon mindenfelé; s így ha nem hagytál is magad után írott

.örökséger, neved irattalanul is be van a jnagyar közoktatásügy történetébe írva .

. -Pihenj hát, rkedves Sándor bátyám nyugodtan! Ne vádold magadat

'nincsen okod rá! .Ketten vagytok már ott kicsiny sorainkból. ! Követünk nem-

sokára mi is. Követlek én is, s ha van tul viIági élet, s ha majd találkozunk,
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s ha ott is elsirtuk fájdalmainkat, melyeket gyermekeink s hűséges élettársunk

új hazájukba való elköltözése földi életünkben okozott: el-ellátogatunk egy-

máshoz újra, s ott szövögetjük szép Magyarország tanítóképzéséről való

álmainkat tovább.

Isten veled, kedves Sándor bátyám! Isten veled! Isten veled!

AsimáIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPárvy Endre, egyesületünk alelnöke kegyeletteljes szavakkal

méltatta a megboldoguItnak az egyesületi életben és a tanító képzés terén ki-

fejtett példaszerű, lankadatlan tevékenységet, érdemeit és tolmácsolta egye-

sületünk búcsúját:

Mélyen tisztelt Gyászoló Közönség!
A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének koszorúját

teszem le Scherer Sándornak, a tanítóképzés nagy halottjának koporsójára,

kit elválaszthatatlan kötalékek füztek egyesületünkhöz. Ott állott már bölcső-

jénél is, hogy azután élete végéig lankadatlan buzgósággal munkálkodjék
megerősítésén és felvirágzásán. A mienkének tudtuk mí s annak tekintette ő

is magát utolsó leheletéig. Ezt a sziklaszilárd hűséget igyekezett meghálálni

egyesületünk elsősorban, mikor pár .évvel ezelőtt közfelkiáltással tiszteletbeli

elnökévé választotta. De meg akarta hálálni azt a ragyogó mintaképet j is,
melyet nagyarányú munkásságával, közmondásossá vált szervezőképességével,

értékes' tapasztalatainak gazdag tárházával a tanitóképzö-intézeti tanár-nem-

zedékek elé állitott. S ime, e mintakép, e félszázados, nemcsak a tanitóképzés,

de a népoktatás egész területére kíterjedő tevékenység mintaképe most örökre

elcsendesedett s mi fájdalmas érzéssel temetjük el őt! De mélységes gyá-

szunkban is tudjuk és érezzük, hogy e temetés csak a porhüvely nek szól,

szelleme továbbra is közöttünk marad, hogy megvilágítsa a biztos boldogulás,
a jobb jövő felé vezető utat.

Isten veled, Scherer Sándor, nyugodjál békében! Nekünk, élőknek pedig

hagyd meg azt a reményt, hogyeszményeidet, elveidet s akaraterödnek párat-

lan energiáját ne csak csodálni, de követni is képesek leszünk!

Ugyancsak a sirnál mondott búcsút az intézet egykori igazgatójának és

felvirágoztatójának a bajai áll. tanítóképző tanártestülete nevébenjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAChobod iczky

Alajos tanár:
Szeretett, jó Főigazgató Urunk!

Faradhatatlan munkásságban eltöltött életednek több mint egy negyed-

századát szentelted a bajai m. kir. áll. tanítóképző-intézetnek. A mi intézetünk

fejlődésének legszebb, legértékesebb korszaka a Te nevedhez fűződik. Mi
voltunk a legközvetlenebb tanúi a Te lázas munkádnak, amely a tanító-
generációk egész sorozatát bocsátotta a nemzetnevelés magasztos eszméjének

szolgálatára; Te voltál az, akinek a vezetésével intézetük növendékei ol!hatat-

'lan hazaszeretetben forrottak össze s vérteztettek fől a vallásosság páncélja-

val. Benned intézetünk fölvirágoztatóját gyászoljuk, s mig sirodra helyezett

koszorunk: hálánk és kegyeletünk szimboluma, az enyészeté, - emléked bennünk,

hüséges munkatársai db a n és hálás tanítványaid lelkében, tovább él ...

lsten Veled, Isten Veled! '

Végül Lissák: Kálmán bpesti polg. isk. tanár beszédje után, ki a volt

tanitványok és a bajai társadalom nevében búcsúzott, az anyaföld ölébe fo-

gadta a magyar művelődés fáradhatatlan munkásának hült tetemeit. Tevékeny

.szelleme, nemes ügybuzgalma azonban köztünk él ; példája a tanitóképzés

önzetlen szolgálatára buzdít !
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'AKIK ELMENTEK.

" "Holló Sándor, ,
1848-1924.

Holló Sándor,dr. Holló, Lajos-
'nak, az isrnertvfüggétlenségi párti
'politikusnak testvérbátyja, Kiskun-
félegyházán született ,1848-ban.A
Petőfi szülőföldje,ahcil ő is ifjúságát
élte és születésének éve deterrninálták

, egyéniségét. Az előbbi a határtalan
'magyar érzést fejlesztette benne; .az
utóbbi pedig politikai útját világí-
totta be. ' ' "

Léván, a tót vidékkel határos
magyar városban .kezdternűködését
1873-ban mint az állami tánítóképző

'tanára. Oe munkásságatúlnőtt a
, .tanári hivatás keretein s társadalmi

téren is érvényesítette kiváló .képiettségét, rendkivüli szervezö erejét.
, A haladás és kultura embere volt. Tanári működésének legnagyobb
eredménye, hogy nagyszámú .tanitványait rnind ezeneszméksz ol-
gáíatába tudta állitaní.. Mint a Lé v ai.Nö e gy.l.e ttitkára, nagy

,mozgalmat indított meg egy árvaház 'felállítása érdekében; amelyet
, tisztán társadalmi erőforrásokkal oly jól sikerült rnegalapoznia, hogy

ma is egyike a felvidék legérdemesebb jótékonysági intézményeinek.
1880-ban megindítja azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABars című hetilapot, "mely ina is bámulatos

, elszántsággal védelmezi a csehek által halálra ítélt magyar kulturát.
Az ő fáradhatatlan agitál ása hozta létre a Párkánynána-Iévai

vasuti vonalat, új iskolákat, népkönyvtárakat, s tanítványai; a Léva
vidékén működő tanítók mind lelkes támogatói voltak ebben, a magyar
kulturáért indított küzdelem ben.

1894-ben vonult nyugalomba, de hem pihenőre. A L é v a i
Tak a r é k P én z t á r nak, a város legrégibb bankjának élére került
s ez a pénzintézet az ő vezetése alatt inkább a közcélok felé, mint
'az üzlet felé igazodott. A Lévai Takarékpénztár nemes irányát

. szám os jótékony s kulturális alapítás dicséri. Mint a lévai alsófokú
ipariskolák felügyelő bizottságának elnöke, elsőrangú intézménnyé
fejlesztette a lévai iparostanonc-iskolát, mely kiváló tanerők vezetése
alatt művelt és a haladást szerető magyar iparosokat adott Léva
vidékének.

A csehek bevonulása szárnyát szegte Holló Sándor közéleti
tevékenységének. Legutoljára még égy mozgalom élén szerepelt,
melynek az volt a célja, hogy az ősi lévai piarista gimnázium
hagyassék meg magyar iskolának, mivel a tanítóképzőt már úgyis
elvették. Nem sikerült. Agimnáziumból is száműzték a magyar szót,
s Holló Sándor fájdalmasan látta aggkorában legszebb alkotásainak
pusztulását. Erdemes, sokoldalúan munkás .életét mult .évi május hó
27 -én fejezte be.
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• ". í •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.. Lovag Petrovácz József •

Az ősi város tan-
intézeteire kitűzték a
gyászlobogókat. Meg-
döbbenéssel. fogadta
mindenki . a szomorú
hírt, hogy meghalt Pet-
rovácz főigazgató.

Nem. jött váratlanul
a halál, nem' is találta
készületlenül az el-
távozottat. . Csaknem
észrevétlenül . szende-

: rült el ajó aggastyán,
mint a fáradt munkás

. dolga végezetten.
83, évet juttatott neki

a Gondviselés s ö ezt
az időt . tüneményes
munkássággal töltötte
el. Hozzánőtt a veze-
tése alatt álló intézethez,
eggyé forrt vele s csak

, . . ,'. a halál volt erősebb
az ő szívósságánál, mellyel irányította.. vezette a kalocsai iskola-
nővérek intézeteiben folyó leánynevelést és tanítónöképzést.

, Baján született 1845-ben. 18 éves korában Katóesán. szerzett
tanítói oklevelet, majd egy évig tartó nevelői tevékenység ~után
a Kalocsa melletti Foktö községben, Bajaszentistvánon mű-
ködik mint néptanító. Itt jegyzöi . vizsgát tesz,' a község a
[egyzöí állással akarja megtisztelni, de a szegény javadalmazású
tanítói .. pálya erősebben vonza öt, főképen mikor a Tisza
melletti Otak bácskai község magyarjai hívják meg főelemi iskolai
tanítójuknak

. Itt fejtette ki legjobban kiválóságait. Kitűnő szónoki készsége,
széleskörü ismeretei, kedély, humor kedveltté tették nevét és hir-
nevessé iskoláját. .

Az 1868-iki törvényhozás intencióit jobbra-balra kanyarították
a konzervatív és Iiberális pártárnyalatok. Petrovácz éles szemmel
vizsgálja a. tanítóság körében észlelhető mozgalmakat, s tanító-

: egyesületekbe tömöriti az egyházmegye tanítóságát. A nagy főpásztor,
.az európai tekintélyt szerzettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHaynald bibornok apostoli buzgalrnú
munkatársának szemén keresztül észreveszi Petrováczot s csakhamar
Kalocsán találjuk ötjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKub inszky kanonok, főtanfelügyelő oldalán mint
segédtanfelügyelőt és tanítónöképzö-intézeti tanárt. Ebben is, abban
is Kubinszky . vezeti öt sa' tanítvány becsületére vált mesterének;
hűségesen folytatta Kubinszkynak 1881-ben bekövetkezett halálától
...;.....deíöleg 1888-tól, amikor a zárdai iskolák igazgatója lett. Tanított,



124 Hirek

írt, agitált, propagált, küzdött a fanatikus krisztusi.lélek szivósságával.
Az ügyé lett egészen, az iskoláé .szívvel-lélekkel.

Cikkei, birálatai, tudósítá sai, tankönyvei a legtisztább katholikus
és magyar lélek tükrét ragyogtatták, s ezt elismerték és megbecsülték
benne azok is, akiket a politikai vagy világnézleti szempontok más
sorba állítottak.

Az ezredévi ünnepek jubileumi lezajlása után egymásután kapta
a kitüntetéseket: a Szent Gergely-rend és Ferenc József-rend lovag-
keresztjeit, szám os címet, díszoklevelet. Számára azonban a leg-
nagyobb kitüntetés az volt,' hogy patriarchák éveivel a vállain
igazgatta azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ' kedvenc iskoláit, a zárd ai iskolákat. Az évek súlya
alatt, erői fogytán legnagyobb fájdalma volt megválni intézetétől,
melyet naggyá, híressé tett.

Szornorú volt' számára az 1927. szept. 1.; ezen a napon ment
nyugalomba. Jobban mondva ezen a napon halt meg a világnak.
Ettől kezdve már csak rajongó szeretettel hozzá ragaszkodó család-
jának élt. Egyszer-másszor még megjelent a zárdában, végre dec.
31.-én utoljára: koporsójában. ,A jó nővérek saját halottjuknak
tekintették s imádságos csendjükben virrasztottak kihült teteme mellett.
Temetése jan. 2.-án ment végbe oly részvéttel, aminőt Kalocsa még
nem látott. Nagy ember volt, áldott az emléke!IHGFEDCBA

H IR E K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagyon, kérjük egyesületünk minden tagjá t sjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfo iyá ira tunk elöfizetöit,
hogya . tagsági, előfizetési dliaka t, meiyek alapszabálya ink értelmében az év
első negyedében fizeten(iők, {lz egyesületi pénztáros címére sürgősen megküldeni
sziveskedjenek, A mulha ta ilanul sziikséges anyagi eszközök' híján egy lépést
sem tehetünk! Sa jná la tos, hogy amifltegy 310 személyt magában fogla ló
tképzői stá tusnak még mindig lega lább /40 olyan tagja van, aki tagdíja t nemi
fizet s ,a testületi éleltel mitsem törpdik. Nem szégyenletes ez? Nem a testűlett
ttntuda t és az összetar tozás, érzésének hiánya ez?

Változás a tképzöí ügyosztály vezetésében, Dulovits Árpád min.

tanácsos, ügyosztályunk eddigi vezetője, kinek jóindulatát és figyelmét egyesü-
e tünk ismételten érezte s kinek egészségi megrendüléséről a tképzői tanárság

résztvevő fájdalommal értesült, nyugalomba vonult. A VI. ügyosztály ily módon

megüresedett élére a közoktatásügyi miniszter dr. Tóth István min. tanácsost

állította. Ogyosztályunk , új főnöke eddig a II. ügyosztályt (prot. és gör. kel.

egyházak, valamint más, nem kath. felekezetek ügyei) vezette, sőt beosztása

olyan, hogy a VI. ügyosztály mellett eddigi ügyosztálya vezetését továbbra is

ellátja. Dr. Tóth Istvánban a közokt. minisztéríum régi, kipróbált munkását

üdvözöljük, ki jóindulatával, közvetlen és szeretetreméltó modorával máris
sok tisztelőt szerzett a tképzői tanárság soraiban. Ismert, kiváló munkaképes-
ségéhez vas egészséget kivánunk, mert két ilyen nagy ügyosztály vezetése nem-
csak a szellemi, de az összes fizikai erőket is feltételezi! •

.Kínevezések az V.- fizetési osztályba. A széniumos fizetési rendszer

három tképzői igazgatónak az V. fizetési osztályba való előléptetését tette
lehetővé. Ezek az elöléptetések megtörténtek. A kormányzó úr őfőméltósága
a közokt, miniszter előterjesztésére Dúzs Mária főígazgatói c}mmel felruházott
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bpesti II.' ker.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPárvy Endre bpesti VII. ker. áll. tanitónőképző-intézeti és Quint
józsef bpesti I. ker. áll. tanítóképző-intézeti igazgatókat az V. fizetési osztályba

kinevezte. Mindhárman kipróbált, kiváló munkásai a tanitóképzésnek s díszei
az igazgatói statusnak. Kinevezésükben a tképzői tanárság az igazságosság

megnyilvánulását látja, mert előhaladásukban a szolgálati idő és a különleges
érdemek rnéltánylása jut kifejezésre.

Kinevezések. A kormányzó úr őfőméltósága a közokt. miniszter
előterjesztésére Kovács Dezsöt, a sárospataki áll. tanítóképző-intézet igazga-

tásával megbízott áll. tképzői tanárt és Zoltán Gézát, a kőszegi áll. tképző

igazgatásával megbizott áll. tképzői tanárt tanítóképző-intézeti igazgatókká

a VI: fizetési osztályba kinevezte, hasonlóképen dr. Nagy józsef kiskuníélegy-
házai, dr. Inczéné Méray Irén hódmezővásárhelyi, Kiss A. ]ózsefés Desits
József bajai, Németh Sándor bpestí 1. ker., Buday Lajos pápai, Révay Ödön

sárospataki, Strauchné Entz Jolán és Wolszky Emiiia bpesti II. ker., Urbányi
Kardlin cinkotai, Neubrunn Tóbiás nyiregyházi 'és Herczegh Karnilla bpesti
lJ. ker. áll. tanító-, tanitónö-, illetőleg óvónőképző-int, tanárokat 1927. évi nov.

l-i hatállyal az állami rendszerü VI. fizetési osztálynak megfelelő illetmények-
kel 'egybekötött s az áll. középisk; és a hasonló elbirálás alá eső többi tanárok

részére megállapított tO., illetőleg ll. fizetési fokozatba kínevezte, - A közokt.

miniszter kinevezte Vajda Erzsébet okI. középisk. tanárt, bpesti II. ker. áll.
tanitónöképző-int. megbizott nevelőt áll. ttónőképző-int. nevelövé.

Személyi hirek. Az eszperantó magyar hivei január elsejévei Hungara
Hera ldo cimen havonkint megjelenő folyóiratot inditottak s egyik szerkesztőjéül
Mihalik józsef cinkotai áll. tanitónöképzőí tanárt, Egyesületünk titkárát válasz-

tották. ,- Hatvani Lajos pápai áll. tképzői tanár Praeludiumok, nágyobbe16-
és utá já tékok orgonára vagy harmónlumra cimen értékes zenemüvet szerzett,

mely 2 pengőért a szerzőnél megrendélhető. - Mácsay Károly a nyiregyházi

tanítók közös értekezletén dec. lO-én Aktuális pedagógia i kérdések cimen elő-

adást ~;tartott, január l4-én meg a nép iskolai tanítók győri továbbképző tan-

folyamát ismertette. - Mihalik józsef cinkotai kollégánkat az 1929-ben Bpesten

tartandó Esperantó Világkongresszus előkészítő bizottságának szükebbkörü

bizottságába beválasztották. - - A Szülők Iskolájának, melynek igazgatója
Répay Dániel kartársunk, 1927/28. II. félévében előadást tartanak a tképzőí
tanárság köréből : dr. Frank Antal az önnevelésről és Nagy László a gyermek

egyéniségének fejlődéséről. - Köveskuti jenő nyug. tképzői igazgató a' Magyar

Irodalomtörténeti Társaság dec. lü-iki felolvasó ülésén Vajda János és követői
cimen felolvasást tartott. - Dr. Frank Antal kartársunknak Önismeret cimen

értékes könyve jelent meg a Révai Testvérek kiadásában, amelyben történeti,

elméleti és gyakorlati nézőpontból vizsgálja a nevelőket kütönösen érdeklő
problémát. - Kosáryné Réz Lala és dr.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKosáry János bpest áll. ttónőképzői
zenetanár március l3-án a Zenemüvészeti Főiskola nagytermében nagysikerü

együttes szerzőí estét tartottak.

Kitüntetés. XI. Pius papa az egri érsek előterjesztésére Bury Lajos kisvár-
dai r. kath. tanítónőképzö-ínt, igazgatót t. b. pápai titkos káplánná nevezte ki.

A cinkotai tanitónőképző hazafias ünnepélye. A cinkotai tanitónő-
képző 1928 február l3-án a pozsonyi vértanúk emlékezetére nagyobbszabásu

ünnepet rendezett, melyen nagyszámú válogatott közönség jelent meg. Az

ünnepi beszédet Pettká Szanatner Aladár államtitkár, a zárobeszédet Alőrecht .

kir. herceg öfensége mondotta,
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A tanitóképzői tanárság. állásfoglalása a. tanító- és tanárképzés .• I

ben. Egyesületünk elnöksége már szétküldötte azokat a. kérdőíveket, amelyek
alkalmat adnak minden egyesületi tagnak arra, hogya tanitóképzői tanársá-'
got ezen legközelebbről érintő, nagyfontosságú kérdésekben nyilatkozhassék."

Ezekből az egyéni nyilatkozatok ból teljes objektivitással fogjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyesületünk a

maga állásfoglalását kialakítani. Azt akarjuk, hogya ttóképzői tanárság köz-.

véleménye; nem pedig a tanárság elenyésző töredéke döntsön e fundamentálls

kérdésekben. Ez uton is kérjük kartársainkat, hogy a kérdőíveket - töltsék ki

és küldjék be. -

Előadások az esperantó érdekében.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMihalik józsef cinkotai áll.

tnőképzői tanár, jeles esperantista az esperantó nyelv elterjesztése érdekében

buzgón tevékenykedik .. December ·18.-án az Erzsébetvárosi Kaszinó _nagy ter- 1

mében Az esperantó nyelv fontossága a magyarságra nézve, cimen .tartott .

előadást, január 15.-én a Terézvárosi Demokrata körben az esperantó tanu-

lásának és tanításának, pedagógiai előnyelt fejtegette, jan. 20.-án pedig az

Orvosi Kaszinóban a nemzetközi érintkezést lehetövé tevő. ezen v.ilágnyelv.

gyakorlati vonatkozásait -ismertette.

Ismeretterjesztő előadások a budai tanítóképzöben. Az 1. ker, áll. .
tanítóképző tevékeny tanártestülete a művelödni vágyó nagyközönség részére

február 13.-tól április 30.-ig minden hétfőn este 6 órakor a következő nyil-

vános ismeretterjesztő előadásokat tartja: Quint józsef: Iskolánk rnultja ;
dr. Madzsar Imre: A krisztinavárosi templom; Mesterházy Jenő: A királyi

vár; Németh Sándor: Virág Benedek; Tscheik Ernő: Stilusos épületek _az 1.

kerületben; [a loveczky Péter: A budai keserűvizforrások ; Éber Rezsö : : Az

alagút épitése; Németh Sándor : A városmajor .története ; Mesterházy jenő:

A honvédek sirjáná!. Amint láthatjuk az előadás-ciklusnak határozott célja a

az intézet környékének sokirányu megismertetése. A lokálpatriotizmusnak, a

tartózkodási hely szeretetének elmélyitéséhez, a környezet helyesebb .érté-
kelésének kialakításához az ilyen előadások mindenesetre közelebb visznek s .

igy igen értékesek.

A nem állami tanárok átcsoportositása. A Budapesti Közlöny f. évi
44. számában (febr. 23~ 96.717/1927: V. sz. alatt jelent meg a közoktatásügyi

miniszter azon rendelete, amely a fizetéskiegészítő államsegélyben részesülő

nem-állami- közép- és középíoku iskolai tanszemélyzet előlépési viszonyainak

rendezését és fizetéskiegészítő államsegélyének ujabb szabályozását tartal-

mazza. A rendelet 23 pontban csekély eltéréssel ugyanugy szabályozza az

illetményügyet, -rnint ahogy azt az állami tanszemélyzet illetményeit szabályozó

rendelet tette. Ugyanazon elvek szerint birálja el az eltöltött szolgálati időt,

a különböző iskolafajoknál eltöltött szolgálatot, ugyanazokat a fizetési osz-

tályokat állapítja meg, az igazgatókat külön rangsorozza, a magasabb illet-
ményeket 1927 nov. l.-től kezdve folyósitja stb. A nem-állami tanitó-, tanítönö-
és kisdedóvónőképző-intézetek elkülönített igazgatói státusát a következőkép

állapítja meg: V. fizetésí osztályban van 2 igazgatói állás, a VI.-ikban 18 és

a VII.-ikben 2.' Az igazgatói státusba, a megállapitott létszámon belül, a

közokt, rniniszter az illetékes főigazgató és. fentartó hatóság előterjesztésére

tudományos vagy tanügyi érdemei alapján olyan tanárt is. sorozhat, aki

tényleg nem teljesit igazgatói szolgálatot. A közoktatásügyi miniszter utasitotta '

a pénzügyigazgatóságokat, hogy az ezen rendelet alapján. járó fizetéskiegé-

szitő államsegélyeket a lehető legrövidebb idő alatt fizessék ki. Akiket. a ren- ,
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delet már magasabb fizetési osztályban talál, mint arnínő őket a jelen rende-
letben megszabott várakozási idő szerint .megilletné, . azok a magasabb fize-
tési osztálynak megfelelőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAilletmény-felemelésben fognak részesülni mindaddig,
amig szolgálati idejüknél fogva is az. illető magasabb fizetési osztályt
elérik.

Találkozó. Az iglói áll. tanítóképzőnek a megszállás elötti ()871-1919)
években végzett volt növendékei a f. év nyarán Budapesten tartandó Ill. Egye-
temes Tanügyi Kongresszus alkalmával külön is óhajtanak találkozni. Föl-
kérem az érdekelteket, hogy ezen ünnepélyes találkozó előkészithetése céljából
címüket velem közölni sziveskedjenek. Megbizásból: Baja, 1928 Ill. 8..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmIer·
Antal nyug. ttképző-int. c. főigazgató.

A jászberényi áll. tanitóképző épülete. Attóképző tanárság orom-
mel fogadta a hírt, hogyakultusztárca 1928/29. évi költségvetésében a jász-
berényi áll. tanítóképzönek célszerü épülettel való ellátására 384 ezer pengő
van felvéve. Ezzel végre megfelelő elhelyezést nyer azon intézetünk, me ly a
tanyai iskolák. tanítóinak különleges nevelése terén oly kiváló érdemeket szer-
zett s amelyre e téren a jövöben még fontos hivatás vár.

Halálozás •.Scherer Sándor kir, tanácsos, nyug. kir. főigazgató február
l-én este 9 órakor hosszas szenvedés után, életének 70.-ik évében. elhunyt.·
Temetése nagy részvét mellett február 3.-án történt a X. ker. új temető ha-jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ

lotlas kápolnájábóI. A temetés lefolyásáról .lapunk .más helyén emlékeztünk
meg. Az elhunytban Pócza József kartársunk, egyesületi pénztáros apósát
gyászolja.

Nyugtázás. Tagsági díja i fizettek az 1925. évre: Balázs B. (5.44),
Dobossy E (5.44), Grau G. (5.44), Znojemszky F.. (5.44), Zrinyi A. (5.44),
Becht J. (5.44), Lehoczky E. (5.44), Molitor G. (5.44), Sipos A. (5.44), Vo-
haner D.' (5.44) ;.

az 1926. évre: Zoltán G. (2.86), Sárosi J. (2.86), Hatvani L. (8), Zrinyi
K. (5.44), Berényi 1. (2.72), Balázs B. (5.44), Pfaltz Gy. (5.50), - Dobossy E.
(5.44), Becht J. (5.44), Lehoczky E. (5.44), Molitor G. (5.44), Sipos A. (5.44),.
Vohaner D. (5.44), BudayJ. (2.72), Kelemen K. (2.72), Jankó L. (5.44), Kováts
E. (5.44), Levius E. (5.44), v. Szornjas F. (5.44), SnaseI F. (5.44), Patyi J-né
(5.44); . .

az 1927. évre: Pfeiffer 1. (8), dr. Radák O. (8), Urhegyi A (4),' Radnai
O. dr. (4), Zsindely. K. (4), Fehér A. (4), Bagó M. (4), Hatvani L. (8), dr.
Becker V. (8), Mellau M. (8). Berényi 1. (8), Jakab F. (8), Pfaltz. Gy. (8)"
Kapossy K. (8), Puresi J. (8), Tömör B. (8), Dúzs M. (4), Ambrózy M. (4),
GirtIer M. (4), L. Baur 1. (4), Szontagh K. (4), W. Schwartzer 1.(4), Grynaeus
1. (4), Kádár 1. (4), K. Schmidt V. (4), Hercegh K. (4), Répay D. (4), Kostyál
1. (4), Buday 1. (1.28), Vajda E. (4), Jancsó E. (4), L. Jancsó G. (4), S.. Entz
1. (4), Kelemen K. (1.28), K. Wolszky E. (4), Sebestyén E. (4) Varga L. (8),
Kovács E. (8), Juhász 1. (8), Kiss S. (8), Levius E. (8), v. Szomjas F. (8),.
Miklós J. (8), Novák E.(8), Wajdits K. (8), Farkasdy Z. (8) .Bartha M. (8),
Snasei F. (8). Horvay E. (8), Nagy F. (8), Éber R. (8), Reisz. 1. (8), Patyi
l-né (8), Váradi J. (8), Zala J. (8);

az 1928. évre: Barcsai Károly (8), dr. Szemere S. (8), Horváth 1. (8),
Lacher E. (8), Pimper E. (8), Mihalik J. (8), Wagner J. (8) Vadász Z. (8),
Urbányi K. (8), Horváth A. János (8), A. Gludovátz E. (8), B. Ribiczey E.
(8), dr. L Mérey 1. (8), Exner L. (8), Szerényi A. (8), Bartal A.

o
(4), Bartos R.
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(4), Homor J. (4), Hidegh B. (4), Milakovszky L. (4), Nemesszeghy 1. (4),
Rosta J (4), Santha K. (4), Szkalka L. (4), Horváth B. Krístóf (8), Kövessy
1. (8), Straub F. (8), Bocskay 1. (4), Katona M. (4), Klazsik L. (4), Májer R.
(4), Renczes F. (4), Pörzsölt G. (4), Hamar Gy. (5), Bognár K. (4), juhász
F. (4), v. Lenky 1. (5), Martheidesz 1. (4), Peschkó Z. (4), Rozsonday K. (5),
Sass L. (4), jakab F. (8), Zoltán G. (8), Sárosi 1. (8), Pécs Gy. (8), Tanács
J. (8), Takáts M. (4), W. dr. Lajos M. (0.80), Varga L. (8), dr. Málnai M.
(8), Juhász 1. (8.08), dr. Magdifs J. (8), jombart A. (8), Roda M. (8), Med-
gyessy Zs. (8), Nagy F. (4), Quint J. (8), jalovetzky P. (8), Schőn 1. (8). B.
Braun A. (2);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

az 1929. évre: W. dr. Lajos M. (3.20), Molnár O.. (8).
E/öfizettek a folyóira t ]928. évfolyamára : Budapest 1. ker. áll. tanító-

képző (8), Hatvan íelsőmezögazd. isk. (8), Papa róm. kath. ttnőkép. (8), Orsz.
izr. tkp. (8), Ranolder-intézet (8), Kőszeg róm. kath. tnőkp, (8), Bpest VII.
áll. tnőkp. (8), Debrecen róm. kath. tnőkp. (8), Győr. áll. tnőkp, (8), Györ
róm. kath. tkp. (.1927-re 8, 1928-ra 8), Sopron (Ors.) róm. kath. tnökp, (8),
Kőszeg áll. tkp. (8), Szeged rk. tnőkp. (8), Csurgó áll. tkp. (8).

Befizetések a Tanárok Háza a lapjára : Sopron ev. tkp. (8), Buda-
pest I. áll. tkp. (14), Bpest II. áll. tnőkp, (34), Bpest VII. áll. tnőkp. (6),
Csurgó áll. tkp. (312), Nyiregyháza áll. tkp. (316), Pápa áll. tkp. (387).

Adománya Tanárok Házára : Sarudy O. kir. főig. 3 P.
Bpest, 1928. márc. 1. Pócza józsef, pénztáros.
Adományok Gerencsér István síremlékére. Bikfalvy Ilona. Bpest

10 P, Bod Péter Bpest 8 P, vitéz Csörgey Károlyné Várpalota 5 P, özv. dr.
Incze Béniné Hódmezővásárhely gyüjtőivén (Incze Béniné 4, Dánfy Benő
Szeged 2, Dánfyné Méray Margit Szeged 2 P) =,8 P, Schön István Bpest 5 P,
Szőnyi Pálné Steier Margit Dömsöd 10 P, Éltes Emilia Bpest· ·1O P, Ujsághy·
Gézáné Szekszárd 20 P, Molnár Gyula Bpest 5 P. A gyüjtés eredménye
február 15.-én- 439.04 P, mely a m. kir. postatakarékpénztár 4825840. sz.
betétkönyvéri van elhelyezve.

Anyagtorlódás miatt az Iroda lom rovat e számunkból kirnaradt. /
Májusi számunkban lehetőleg a következő könyvekről hozunk ismertetést:
Az elszakított magyarság okta tásügye ; Kenyeres Elemér: A gyermek első
szavai; Dr. Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története; Dr. Olay F.: A·magyar jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ku llú ra válságos évei ]9]8-Z927-ig; Kernis Gyula: Kultúra és politika ; Lux
Gyula: A modern nyelvek tanulása és tanítása ; Vitéz Komárnoky Gyula:
A tábla i ra jzolás; Malche Albert: Vie de Pesta lozzi; Ferenczi István: Tanítói
fogások és botlások; Tóth Mihály: Szántás, vetés. I. és II. köt.; Fohn Tibor:
A pszichotechnika i a lka lmasságvizsgá la tok módszerei; Fábri Károly Lajos:
Az értelemvizsgá la t modszerei; Varga Lajos: Kalocsa és vidéke; Háros Antal
és Körösi Henrik: A magyar fogalmazás vezérkönyve; ' Az Orsz. Református
Tanáregyesület Évkönyve; Kiss Gy.-Nagy Ferenc: földra jz .•

Nyomatott Zachariás György "Mars' grafikai müíntézetében, Szegeden. Telefon 7-44. c ,


