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A II. Orsz. és Egyet. Tanügyi Kongresszus tanitőképzési szakosztálya

cA tanitóképző-intézetek hatása a nemzeti szellem fejlesztésére» ez,

tételról tartott két előadást inditványnak tekinti és az előadásokat

tudomásul vesz i. Fölkéri a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, hogy

a népoktatásügyi törvény tanitóképzésre vonatkozó részének reviziója

alkalmával a tanítóképző-intézeteknek a nemzeti szellem fejlesztésére

való hatását törvényes intézkedésekkel biztositani kegyeskedjék.

Az 1868. évi nép oktatási törvény intencziói jók éshelyesek; de

maga a törvény s z ű k s z a v ú és hiányos s enyheségében minden sanctio

nélkül szűkölködik. E törvény reviziója egyéb okoknál fogva is mind

sürgősebbé válik. Ha sorra kerül, okvetlenül felveendő a törvény-rnődo-

sitásba:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) egyenként való megjelölése ama feltételek nek, a melyek

mellett az iskolafenntartó hatóságok tanitőképző-intézeteket állithatnak

[el; - b) a tanítóképző-intézetek szervezetének és tanitási rendszerének
egységes elveken nyugvó megállapitása. - c) a képzőintézeti tanárok
kvalifikácziójának, szolgálati viszonyainak és fizetésének rendezése -
és d) a tanítói kepesitések oly értelemben való szabályozása, hogy
tanitői oklevelet csak az állam adhat. Sebestyén Gyula . «Elemi isk. tanítö-
és tanitőnő-képzésünk fejlődése. ,.

A tanitóképzésről szóló törvények módositása.

A t e s t i i l e t e k é s e g y e s e k j a v a s l a t a i n a k kímutatasa,
A Tanitóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmá-

nyának megbizásából csoportositottam a törvényreviziora beérkezett
újabb és regíbb javaslatokat a czélbél, hogy a választmányi és köz-
gyülési tárgyalásokon tájékozásúl szolgálván, egy vélemény se marad-
jon kellő figyelembe vétel nélkül. Csak az esetben altketható meg
biztos alapon a tanítóképzés új törvénye, ha az kellő körültekintéssel,
az összes visszonyok és nézetek szem előtt tartásával történik. Munkám
jutalmát abban birandom, ha a kimutatás alapvető reform munkánk
megalkotásánál némi szolgálatot teend.

Csak egy megjegyzést e kimutatás szerkezet ére ! A javaslatok cso-
portositásának vezerfonaláúl a Nagy Lászlo-féle tervezet és a Tanügyi
Kongresszus határozatai szolgáltak. E tervezetek pontjai kurziv betűkkel
vannak szed ve ; az egyes pontokhoz csatlakoznak a módositások, a
melyek közönséges (garmond) betűkkelnyomvák.
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2 Általános megjegyzések.

A' kath. népiskolák aJtonómiája az 1868 : XXXVIII. t.-ezikkben
nyert szentesitést. B. Eötvös J6zsef akkori kultuszminiszter, a törvény-
javaslatot a legtágabb és legteljesebb tanszabadság elvére alapitotta ;
nemcsak a létező felekezeti iskolákat ismeri el, hanem teljes szabadságot
ad uj népoktatási intézetek fölállitására minden felekezetnek. Ezen föl-
fogásban van a szabadság elvének keresztülvitele a tanügy terén és
ennélfogva az államositás kérdése, bármily irányban vettessék is fel,
sem ném előnyös, sem nem igazságos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPécsi ka th. tanitóképző.

1. Az I868-ik évi XXXVIII. t.vcz.vben' lerakott tanitóképzést addig,
mig az az egész vonalon végre nincs hajtva, lényegileg nem kell bántani.

2. Amennyiben a népiskolai törvény reviziója kell, hogy érintse
a tantóképzést is, az uj törvényben mondassék ki az egységes magyar
tanitóképzés és ennek tisztán tanitói szakjellege.

3. Miután a szóban forgó revizió időhöz kötve nincs, az állami tanitó
képzök eddigi kormányzata és részben szervezete addigra is az egységes ma-
gyartanitóképzésszempontjábólrendeletileg szabályozandó. Huzják Lukács.

Az összes tanitő- és tanitónőképzésnek egységesnek kell lenni
gyakorlati irányú tanterv megállapitása, a képzök czéljaira irt s kel-
lőleg megbiráit, tankönyvek alapján való tanítas és egységes képzőtanár- .
képzés által. Kúnfélegyházi á ll. tképző.

Előnyös volna, ha az 1868 : XXXVIII. t.-ez. oda mődosittat-
nék, hogyanépiskolák a helyi körülmények szerint p. o. falusi, városi,
és felsőbb népiskolákra oszlanának és ezen felosztásnak megfelelőleg
szerveztetnének és történnék természetesen a tanitók képesitése is. Ez
tekintetbe veendő volna a tanitóképzés rendszereinek tervezett meg-
állapitásánál. Pécsi r. kath. tképző.

1. Egységes nemzeti nevelés és műveltség nyujtandó mindenkinek
e hazában a r a-ik, illetőleg a t ő-ik életévig.

2. A tanító és tanárképzés egységesen szervezendő úgy, hogy
tanár csak tanitóból lehessen.

3. A tanitóképzők tisztán szakiskolák legyenek, főiskolai ranggal.
4. A tanitói oklevélben egyedül az elméleti és gyakorlati pedagó-

giában való jártasság tüntetendő ki; - s ily oklevelet csak oly tanitó-
képző-intézeti, érettségit nyert jelöltek szerezhetnek meg, a kik az
országos képesitő bizottság előtt a magyarnyelvű tanitói szak vizsgálatot
sikeresen kiállották. Mármaros-szigeti á ll. tképző.

A javaslat czimébe felveendő, hogy ezen javaslat az elemi iskolai
tanító- és tanit6nőképző-intézetekre vonatkozik, esetleg bővitendő ily
ponttal: «A felső nép- és polg. isk. tanító- és tanitőnőképző-intézetek
szervezése külön állapittatik meg s . Budapesti Vl. ker . á ll. polg. tnőképző.

A törvényben külön fejezetekben legyen szó a tanítóképzés fel-
adatáról és czéljáról, a tanitóképző-intézetekről és kellékeikről, és még a
végrehajtási intézkedésekről. Budapesti l? rőóel-féle óvóképző.

Az első szakasz elé ki kellene tenni, hogya teendő intézkedések
(törvény) hatálya mely intézetekre terjed: államiakra és felekezetiekre
egyaránt. Kraus» Sándor.

A felvételről szóló szakasz a szervezetről szóló szakasz elé való. A
VI. szakasz IV-iknek teendő. Krasa» Sándor.



A tanitó-, tanítönö- és kisdedóvóképző-intézetek áUitása és elhelyezése.FEDCBAIrDCBA

A t a n i t ó - , t a n i t ó n ő - é s k i s d e d ó v ó k é p z ő - i n t é z e t e k á l l i t á s a é s

e l h e l y e z é s e .

{A ll. Országos és Egyeteme; Tanügyi Kongresszus tauit6képzési szakoaztélyának határozatai.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Tanitó-, tanitónő- és óvónöképző-intézetek állitása és fentartása
az á llamnak joga és kötelessége.

A tanitónőképzők felállítására vonatkozólag adassék meg a f e l e -

kezeteknek is az a jog, hogy tanítöképző-intézeteket alapíthassanak, ha
tantervök a miniszterium által kiadott tantervvel. megegyezik, azonban
magánosok ne állithassanak fel képzőintézeteket. Szabadkai á ll. tnöképzö.

Azon kivánalom, hogy a tanitó- és tanitónőképzéssel kizárólag az
állam foglalkozzék, kivihetetlen. A felekezetek is állithatnak és tarthat-
nak fenn tanitó- és tanitónőképző intézeteket, de ezekben csak az tanit-
hat, a ki az országos képző tanár-vizsgáló bizottság előtt tanári oklevet
nyert. Kún-félegyházai á ll. tképző.

Minden államositási kisérlet, tehát a tanitóképző-intézetek felállit-
hatása jogának az állam részére való ldzáróJagos eltulajdonítása is, igaz-
ságtalan és káros is. Pécsi ka th. tképző. (1895.)

Tanítóképzők felállitása és fentartása az állam egyedüli joga és
kötelessége. Mármaros-szigeti á ll. tképző.

2. Az állam ily intézetek felá llitására engedélyt, fentartására pedig
.segélyt adhat községeknek. [elekeeeteknek, tá rsula to7cnak és egyeseknek ;
de ezt az engedélyt, illetőleg segélyt meg is vonhatja tőlük.

Nem fogadhatja el. Az 1790-91-iki förvény ző-iki czikkelyének
5. pontja s az 1891-93. években tartott országos zsinat által alkotott s
legfelsőbb szentesitést nyert törvények alapján az ágo hitv, evangeli-
kusoknak feltétlen joguk van előleges engedély nélkül is tanitóképző-
intézeteket állitani. Soproni ágo ev. képző.

Tanitóképző-intézetek állitására engedélyt csakis felekezetnek adjon
az állam s ennek megfelelőleg törültessenek mindenütt a szövegezésből
a községek, társulatok és egyének. Budapesti F rőbel-féle óvóképző.

3. Az állltási engedély, illeto"leg fentartási segély akkor adható meg,
ha a képző országos szempontból szükséges és a törvényes követelmények-
nek minden tekintetben képes eleget tenni; az engedély, esetleg segély
akkor vonandó el, ha a képző országos szempontból felesleges, a törvényes
követelményeknek nem képes eleget tenni, avagy működése á llamellenes
iránJlt vett. Az állam álta l adott segély fejében s ennek arányában a
kormánynak befolyás biztositandó az illető intézetek vezetésére s kormány-
zására , amelynek feltételei törvény álta l á llapitandók meg és esetről-
esetre szerződésileg biztositandók.

Azon felekezeti tanitóképzők, melyek saját erejükből nem képesek
a törvény követelményeinek eleget tenni, állam segélyt vehetnek igénybe
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4 A tanitó-, tanítönö- és kisded6v6képző-intézetek állitása és elhelyezése.

és kapnak vagy pedig ellenkező esetben félévenkénti haromszori meg-
intés után azonnal beszüntetendők.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASla jchóAM., Gamau{ Gy., Kapi Gy.

Ellentét van a 3. pont és a IX. szakasz 3. a) pontja között, Ez
elhagyandó s meg tartandó a IX. szakaszFEDCBAI. és 3. a) pontja, Temes-
vári á ll. tképző. Krausz Sándor.

4. Az állam köteles a szükséghez képest kellő számú tanitóképzők felá l-
litásáról, és fentartásáról gondoskodni.

5. A tanitó-, tanitónő- és óvónőképfJő-intézetek az ország területére
arányosan megos,ztva áUitandók fel, illetőleg tartandók {enn.

6. Tanitó-, tanitónő- és óvónőképzők csak oly városokban állitha tók
fel, illetőleg tartha tók fenn, a hol magyar nyelvű és érzelmű társadalom
van s a mely városok a képző vidékének közművelődési középpontja i.

A már felá llitott képzők elhelyezése ez elvek alapján módositandó.

A nemzetiségi vidékeket a képzők elhelyezésénél kizárni nem lehet,
ha azok elég garancziát nyujtanak a helyes és hazafias tanítóképzés
tekintetében. Az is meggondolandó, vajjon a kis városok nem alkal-
masabbak-e megelégedett, nagyobbrészt kisebb helyekre jutó tanitók
képzésére a nagyvárosi központoknál. Kivánatos, hogy tanitóképző csak
oly helyen állittassék fel, a hol polgári vagy középiskola van, a hon-
nan a' képző növendékeit vehetné, s mely intézetek egyúttal a képzőnél
alkalmazott személyzet gyermekeinek neveltetését megkönnyitenék. A 6.
§. elhagyandó s az 5. §-ban kifejezett carányos megosztás> elve marad
meg. A többi §. változatlan. Székely-Keresztúri á ll. tképző.

A tanítóképzők elhelyezésénél figyelembe veendők a kerületbe eső
«nemzetis (egységes közép-] iskolák száma és növendékanyaga. Tanitó-
képzők csak nagyobb városokban, kerületi székhelyeken állithatók fel.
Mármaros-szigeti á ll. tképző.

7. A vallás- és közokta tásügyi miniszter a képzők épitésére és fe lesere-

lésére vonatkozólag minta terve'ket és szabályzatot dolgoztasson ki; ezek as
összes magyarországi képzők épitésénél és {elszerelésénél szem előtt ta r tandók.

Ezen javaslat azzal volna bővitendő, hogy az intézet épületének
emelésére azon városok, megyék (külön vagy együtt) kötelezendők,
melyeknek területén az intézet el van helyezve és a melyeknek érdekeit
az úgy is szolgálja. Ha saját erejük erre nem volna elégséges, ők kér-
vényezzék a kormánytól a segélyt. Znió-vára lja i á ll. tképző.

(Nagy Lász16 javaslata.]

1. A hazai tanitó- és tanitónőUpző-intézetek legalább 4 évfolya-
múak. Az évfolyamok más iskoláktól függetlenül szervezendók.
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Hozzáfüzendő : egy-egy évfolyamban 25 növendéknél több nem
lehet.

Ha többen jelentkeznek felvételre, más intézethez utasitandók.
(Rendeletileg kell szabályozni.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKroue» Sándor.

Bővitendő ezzel: Egy-egy osztályban 25-30 növendéknél több
nem lehet. Ha több jelentkezik (legalább ro) párhuzamos osztály szerve-
zendő. Az egyik intézetból a másikba való· átlépés szabályozandó.A I

Temesvári á ll. tképző.
A »legalább e szó törlendő. Az e évfolyamoks szó ctanitóképző-

intézetek» szóval cseréleudő fel. Baja i á ll. tképző.
Mindjárt ezután következő pontban szükséges segélyek, ösztöndíjak

kiosztását szabályozni. Legjobb, ha maga a kormány teszi azt. Krausz
Sándor.

2. Az okta tás kiter jed mind az álta lános, mind a szakműveltséget
nyujtó tantárgyakra . A tanitásnak ez a két iránya párhuzamosan halad;
de a tantárgy ak úgy osztandók. be, hogy az első két évfolyamban a
tanitás súlypontja az á lta lános műveltséget nyujtó tárgyakra , azután
fokozatosan a szakmu'Veltségre essék.

Innen: de a tantárgyak . .. stb. elhagyandó. Baja i á ll. tképző.

3. Az okta tás kötelező tantárgyai:
a ) hit- és erkölcstan;
b) neveléstan;
c) tanitási gyakorla tok;
d) magyar nyelv;
e) hazai és egyetemes földra jz;
f) haza i és egyetemes történelem;
.Q ) hazai a lkotmány tan ;
h) német nyelv;
i) természetra jz ée vegytan ;
k) természettan;
l) számtan és mértan;
m) ének és zene;
n) szépirás és ra jz;
o) testgyakorla t ;
p) gazdaságtan és gazdasági gyakorla tok;
r) kézimunka;
E tantárgyakon kivül tanitha tó még valamely nem magyar a jkú

vidék lakosságának anyanyelve.
A kötelezett tantárgyak tanulása a lól senki sem menthető fel

á llandóan.

A kötelezett tantárgyak és ezek sorrendje következőleg helyesb-
bitendö :

I. Hit és erkölcstan. 2. Neveléstudományi tantárgyak. 3. Tanítási
gyakorlatok. 4. Magyar nyelv és irodalom. 5. Hazai és egyetemes tör-
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ténelem. 6. Hazai alkotmány tan. 7. Nérriet nyelv. 8. Mennyiségtan és
könyvvitel. 9. Természettan. IQ Földrajz. 1 I. Természetrajz és vegytan.
12. Gazdaságtan és gazdasági gyakorlatok. 13. Testgyakorlás. 14. Ének
és zene. 15. Szépirás és rajz. 16. Kézügyességi oktatás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyőri á ll. tképző.

A tárgyak igy soroitassanak fel: 1. Vallástari. 2. Neveléstudo-
mányA [a) test- és élettan; b) lélektan és neveléstan; c) népiskolai
nevelés- és oktatástan; d) neveléstörténet és iskolai szervezettan ;
e) tanitási gyakorlatokJ. 3. Magyar nyelv és irodalom. 4. Mennyiségtan
(a) számtan; b) mértan.) 5. Történelmi tárgyak [a) történelem; b) hazai
alkotmány tan ]. 6. Természettudományok (a) földrajz; b) természetrajz
es kémia; c) fizika; d) gazdaságtan). 8. Mű vészéti tárgyak [aJ ének és
zene; b) szépirás és rajz J. 9. Kézimunka és gazdasági gyakorlatok.FEDCBA10 .

Torna és játék. Baja i á ll. tképző.
A tanítóképzők tárgyai: erkölcstan, nevelés- és oktatástan,

gyakorlati tanitás, gazdaságtan, zene-énektan, rajz, technol6gia és
torna.

Az egyes tárgyak médszerét a szaktanárok tanitják, s egész
tanitásuk a módszertanitáshoz alkalmazkodik. Tehát nincsen külön
töldrajz vagy számtan a képzőben. csupán e tárgyak módszere - a
tárgyak hoz tartozó összes ismeretek feldolgozása elsőrangú követelmény,
Mármarosszigeti á ll. tképző.

A tantárgyak közé a magyar nyelv mellé a magyar irodalom is
felveendő. Besstercee-Noseéd-om, Alt. Tanitóegyesülete. .

A ej bekezdés legyen ez: tanitási gyakorlat és 6vodai foglalkozás.
Német nyelv nem kelJ, helyette valamely más hazai nyelv; r) legyen
ez: kézimunka és alaki rnunka. Budapesti F rőbel-féle óvóképző.

A d) pont igy m6dositand6: magyar nyelv és irodalom. A h) pont
kihagyand6. A német nyelv csak fakultatíve tanitandó. - Az utolsó-
előtti bekezdésben «taníthatő s szó helyett «tanitandő» szó tétessék.
Székely-keresztúri á ll. tképző.

A számtan és mértan ne a legutols6 helyre téressenek az oktatási
tárgyak között. Znióvára lja i á ll. tképző tanárkara .

A magyar nyelv után közvetlenül a német nyelv, mint vele rokon
tárgy következhetnék.

Az utolsó mondat igy lenne: A kötelező tantárgy ak tanulása
alól fölmentésnek csak rendkivüli esetben s rendszerint csak ideiglenesen
lehet helye. Arányi Anta l.

Nem volna-e tanácsos a német nyelvnek fakultativ tanitását be-
hozni, vagy pl. csak a jeles osztályzatot kötni a német nyelv rendszeres
tanulásához? Szatmári kir . ka th. tanitókép.?ő.

h) A enérnet nyelvs-hez csatolandő lenne: esetleg más hazai
nyelv. A német nyelv kötelező tanítása csak egyes erre kijelölt inté-
zetekre szorittatnék, Budapesti VI. ker . á ll. tnőképző.

Kötelező oktatási tárgy nemcsak a magyar nyelv legyen, hanem
az irodalom is. A német nyelv s az utolsóelötti bekezdés törlendő.
Marmula János.

Bővitendő igy: neveléstan, lélektan és gondolkozástan ; magyar
nyelv és irodalom. Temesvári á ll. tképző.
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A zene némely ágai alól (de semmi esetre az énekböl), valamint
a gyakorlati tornázás alól kellő orvosi indokolás alapján megadható a
fölmentés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKrausz Sándor.

A kézimunka fölösleges. A kézimunkának szánt időt inkább arra
használják fel, hogy a tanuló ifjúság a gazdaságtanban nyerjen be ható
képzést. Aradi á ll. tképző.

3.Am) ének és zene. Oda módositandó, hogy a zene és ének az
első osztályban egész terjedelmében kötelez.ö, a következő osztályok-
ban azonban csak az ének és hegedű; a zenének egyéb ágai csak
azokra nézve, a kik arra inkább birnak tehetséggel és kántorságra
készülnek. Somogyi Géza .

Tekintette! a zene rendkivüli nevelési és művelői hatására, a
zongoratanitás kiküszöbölése nem engedhető meg. A kántorképzés té-
tessék fakultativvá, a zenének eddig tanított ágai pedig oly mértékben
cultiváltassanak, a mint azt az elemi népiskola szükségletei megkivánják.
Znióvára lja i á ll. tképző tanárkara .FEDCBA

1 ') A kézimunka teljesen törlendő. Somogyi Géza .
A kézügyesség megszerzésére főleg a gazdasági és kerti munká-

latok hasznáitassanak fel. Tél idején pedig, mikor a kerti munkálatok
szünetelnek, tartassanak külön kézimunka-órák. Znió· Vára lja i á ll.
tképző tanárkara .

4. A tanítóképző-intézetek ugy rendezend6k be, hogy azokban' a
növendékek a négy évfolyam elvégzése után még egy éven át tanitási és
gazdasági gyakorla tokat végezhessenek.

Felesleges, hogya négy tanfolyam be végzése után a mezőségi
stb. gyakorlatok miatt még egy évig tartassanak vissza a növendékek,
kiváltkép a jelenlegi, és előreláthatólag még soká tartó tanitóhiány kor-
szakában. Sla jchó M., Gamauf Gy., Kapi Gy.

A mai nagy tanítóhiány mellett kivihetetlen. Soproni ágo ev. tképző.
A képzőintézetek jelenlegi berendezése e javaslat ellen szól,

Szabadkai á ll. tnóképző.
E pont törlendő. Győri á ll. tnőképző.
Az évfolyamole száma nem emelhető fel. Kún-jélegyházai á ll.

tképző.
A «Felvétel- I-SŐ pontja alatt körülirt javaslathoz képest az 5-ik

(gyakorlati) év a 4-ikre helyezendő áto
A gyakorlati évaképzőkben volna eltöltendő. Ezen gyakorlati

évvel kapcsolatban a nézetek az egyesület tagjai között elágaztak ;
nyomós érvek szelanak a mellett, hogy ezen gyakorlati év valamely
jól szervezett és a kir. tanfelügyelők által ajánlott iskolánál is eltölt·
hető legyen. Besetercse-Naseód vm. Alt. Tanitóegyesülete.

Fölösleges a 4 évfolyam után még egy ötödik.
Az sem szükséges, hogy a növendékek a gazdasági gyakorlatokat

a szüneti időben is végezzék. Aradi á ll. tképző.
A gyakorlati, tehát intézeti 5. év beállitása nem indokolt. A mező-

gazdasági szakismeretek elsajátítása, illetve a gyakorlati okmutatás a
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három első évre helyezendő; esetleg a növendékek egyik vakáczió alatt
a mintagazdaságokban való foglalkozásokra bentartandok. Ohajtandó,
hogy minden képző részére, minden tanévben biztosittassék egy akkora
ösztöndij, melyen a tanári kar által kiszemelt soklevelet szerzett végző
növendék egy évi külföldi tanulmányútra volna kiküldendő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALévai á ll.
tképző.

Nem helyes a négy évfolyam elvégzése utáni egy éven át gaz-
dasági és tanitási gyakorlatok végzése, vagyis egy gyakorlati év be-
hozatala. Pozsonyi á ll. tnóképző.

Gyakorlatilag kivihetetlen, tehát elhagyandó. Székely-keresztúri
á ll. tképző.

E pont törlendő. Baja i á ll. tképző. Znió-vára lja i tképző.
Az ötödik tanfolyamra vonatkozó intézkedés mint elvi kijelentés

toldasséle meg a következő mondattal: Ezen ötödik évfolyam azonban
csak akkor lépjen életbe, a midőn az a tanitói pályára vállalkozó
hajlamára már nem hátrányos. Arányi Anta l.

E pont elhagyandó. Kraus» Sándor. l'emesvári á ll. tképző. Buda-
pesti V1. ker. á ll. poZg. isk. tnóképzö.

5. A tanitó- és tanitónőképzó-intézetek okta tási nyelve -á lta lában a
magyar; de az illető {entartó hatóság indokolt (elter jesztésére a vallás- és
közokta tásügyi miniszter megengedheti hogy egyes tantárgyak valamely
más hazai nyelven tanittassanak. '

A a-ik mondat mellőzésével a következőképen módositandó: és
csak más hazai nyelv tanitható az illető nyelven. S(ajchóAJH ., Gamauf
Gy., Kapi Gy.

Az oktatási nyelvre vonatkozó kedvezmény azon határozott meg-
szoritással megadható, hogya magyar irodalom, a hazai történelem és
a hazai földrajz bármely tanitóképzőben kizárólag csak magyar nyel-
ven tanithatő. Besstercee-Naeeád vm. Alt. TanítóegyesüZete.

Azon fentartás, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter a fen-
tartó hatóság indokolt felterjesztésére megengedheti, hogy egyes tan-
tárgyak valamely más hazai nyelven tanittassanak, határozottan ki-
hagyandó. Marmula János.

E pontból csak ez maradjon meg: A tanitó- és tanitónőképző-
intézetek oktatási nyelve minden tantárgyban a magyar. Kívételt képez-
nek a hittan egyes részei. Budapesti F röbel-féle Óvóképző.

Igy módositandó: 'tA tanitó- és tanitónőképző-intézetek oktatási
nyelve kizárólag a magyar, csak a hittan, továbbá az anyanyelv és
irodalma tanítható más hazai nyelven.» Székely-keresdúri á ll. tképző.

cA tanító- és tanit6nőképző-intézetek oktatási nyelve a magyar .•
A pont többi része dhagyand6. Arányi Anta l.

Igy módositandó: A tanitó- és tanitónő-képző intézetek oktatási
nyelve a magyar. Baja i á ll. tképző.

6. Az állam álta l (entartott .tanitó- és tanitónőképző-intézetekben a
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,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanulók nem fizetnek tandija t. A nem állami képzők fentartó testületei a
miniszter jóváhagyásával némi tandija t szedhetnek.

Átalakitandó igy: a tanító- és tanitónőképző-intézetekben a tanu-
IQk nem fizetnek tandijat. Budapesti F röbel-féle óvóképző.

A második mondatban törlendők e szavak: ca miniszter jóvá-
hagyásával némi.s A tandíjat határozzák meg maguk a fentartó testü-
letek tetszésök szerint. Székely-keresztúri á ll. tképző.

A nem állami képző kben, főleg ott, h.QI az állam az intézet fen-
tartásához semmi segélylyel nem járul, nem méltányos, hogy «némi
tandijs -at is csak a miniszter jóváhagyásával szedhessenek. Szatmári
kir . ka th. tanitóképző.

Az általános tandijmentesség nem szakintézetbe való, Budapesti
Vl. ker. á ll polg. tnőképző.

A második mondat törlendő. Baia i á ll. tképző.

7. A vaZlás- és közokta tási miniszter a tanító- és tanítónóképző-
intézetek számára tantervet ad ki. A nem állami képzők fentartó ható-
ságai a sa já t körülményeik á lta l indokolt eltérésekkel, de a míniszter i
tanterv a lapján külön tantervet is adhatnak ki, a melyet azonban csak
a vallás- és közokta tásügyi miniszter jóváhagyása után léptethetnek életbe.

Az állami képzrík tantestületei is eszközölhetnek a miniszter bele-
egyezésével a hiva ta los tanterven a helyi körülmények álta l indokolt
módositásokat.

E §-nak csak első mondata fogadható el. Marmula János.
E pont -első mondata legyen ez: A vallás- és közoktatásügyi

miniszter minden tanitó- és tanitónőképző-intézet zzámára kötelező tan-
tervet ad ki. A többiből csak ez maradjon meg: A képzök tantes-
tületei eszközölhetnek a miniszter beleegyezésével a hivatalos tanter-
ven a helyi körülmények által indokolt módositásokat. Budapesti F rá-
belféle Óvóképző.

Az áll. képzök tantestületei által eszközölt és a miniszter által en-
gedélyzett módositások a min. biztos hoz is részletesen felterjesztessenek.
Pozsonyi á ll. tnőképzö.

E §-ban csak az első mondat maradjon meg, a többi egészen
törlendő. Székely-keresztúri á ll. képző.

E pont első bekezdésének végére a következő megjegyzés tétessék:
Ezen módositás azonban sem a magyar nemzeti szellemet, sem a tani-
tás általános szinvonalát nem sértheti. Arányi Anta l.

Igy módositandó : A miniszteri tanterv egyaránt kötelező minden
intézetre, tekintet nélkül az intézet jellegére. De minden intézetnek,
államinak. felekezetinek egyaránt, megengedhető bizonyos eltérés a
miniszteri tantervtől, ha a viszonyok úgy kivánják. Temesvári á ll. tképzö.
Krausz Sándor.

Az általános tantervtől eltérő módositások az illetékes főigazgató.
hoz s csak ez által esetleg a val\.- és közokt. miniszteriumhoz lennének
fölterjesztendők. Budapesti VI. ker . á ll. polg. tnőképzö.

9
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A második bekezdés elhagyandó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaja i á ll. tképző.

8. A vallás- és közokta tási miniszter á lta l eltiltott tankönyvek hass-
ná la ta bármely tanító- és tanitónő képzőben tilos.

Az összes tanitóképző-intézetekben csak a vallas- és közokt. m.
kir. miniszterium által engedélyezett tankönyvek legyenek használha-
tók. Beeetercse-Nasséd vm. Alt. Tanitóegyesülete.

Hozzáveendő, hogy kéziratok nem használhatók tankönyvek helyett.
Aradi á ll. tképző.

A tankönyvek szó után közbeszúrandó: csegédkönyvek és tér-
. képek.» Székely-keresztúri _á ll. tképző.

Igy rnódositandó : A tanitó- és tanitónőképzőintézetekben csupán
a vallás- és közoktatásügyi miniszter által engedélyezett tankönyvek
használhatók. Baja i á ll. tképző.

9. Néhány tanitónőképző-intézet tanterve úgy dolgozandó ki, hogy
az illető intézetek kisdedóvónők képzésére is a lka lmasak legyenek. Ilyen
tanitónőképzók mintaóvodákkal és míntaóvónőkkel lá tandók el.

Az óvő- éstanitóképzés egyesitésének, vagy az előbbinek az utób-
hiba való beolvasztásának eszméje úgy pedagógiai, mint gyakorlati
okoknál fogva nemcsak elvetendő, hanem megvalósitása esetén az a
népnevelésre, különösen pedig a kisdedóvásra nézve káros. Győri á ll.
tnőképzö.

A kisdedóvóképző-intézetekkel való szerves kapcsolat a jelenlegi
viszonyok között nem helyes; a tervezet javasolta kisérletezés meg éppen
nem való a törvénybe. Besztercze-Naszód vm. Alt, Tanitóegyesülete.

Az, hogy némely tanitóképzőintézet tanterve úgy dolgozandő : ki.
hogy az illető intézetek kisdedóvónők képzésére is alkalmasak legyenek,
sem nem czélszerű, sem nem szükséges. A létező állapot fenntartása
mellett a kisdedóvási törvény szellemének megfelelőleg legalább egy férfi-
óvóképző is állittassék fel. Lévai á ll. tképző.

Az óvónőképzés és tanitónőképzés egyesitése szükséges s az egye-
sités a törvény szövegezésében és a tananyagban nyerjen kifejezést, mi
feleslegessé teszi a külön fejezeteket. Átmeneti intézkedések volnának,
hogy az óvónőképzők fokozatosan átalakitandők tanitónőképzőkké s
addig is az óvőnöi oklevél a tanitónőképző 3 -ik osztályába lépésére
jogosit.

E pont igy módositandó : Minden tanitónőképző és néhány tanitó-
képző részletes tananyaga a hivatalos tanterv keretén belül úgy dolgo-
zandó ki, hogy ez intézetek kisdedóvónők, illetőleg óvők képzésére is
alkalmasak legyenek. Ilyen képzök mintaóvodákkal és mintaövőnőkkel,
illetőleg óvókkal látandók el. Budapesti F rőbel-féle óvóképző.

Az óvónő- és tanitónőképzés nemcsak formailag és részletben, de

tartalmilag s az egész vonalon egyesitendő
Tehát nem «nehány>. hanem valamennyi tanitónőképzőben kell

az óvónő- és tanitónóképzést egyesiteni. Eperjesi á ll. óvóképző.·
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A mult tapasztalatain okulva, a melyek : alapján a miniszter úr
1895. évi 10,379. sz. rendeletével a pozsonyi áll. tanitónőképzővel kapcso-
latos ővőképzőt be is szüntette, semmiképen nem helyeselhető néhány
tanitónőképző tantervének akkép eni kidolgozása, hogy azok kisdedővő-
nők képzésére is alkalmasak legyenek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPozsonyi á ll. tnőkép.ző.

E pont igy módositandó: «Az óvónőképző-intézetek oly tanitónő-
képzőintézetekké fejlesztendők, melyek növendékeiket egyaránt képezik ki
óvónőkké és tanitónőkké.» Sepsi-szentgyörgyi á ll. óvóképző.

A tanitónő- és óvónőképzök egyesitése nem helyes. Elég annyi,
hogy a kisdedóvóképzőből a tanitónőképzőbe való átlépés megkönnyit-
tessék. A javaslat ezen §-a tehát kihagyandó. Székely-keresztúri á ll.
tképző.FEDCBA

E kérdés - különösen pedagógiai szempontból - nem látszik
eléggé érettnek és tisztázottnak s épen ezért ennek eldöntésénél a leg-
nagyobb körültekintés ajánitatik. Znióvára lja i á ll. tképző tanárkara .

A szakszerűség ,elve alkalmaztassék az óvóképzőkre is, s ne legye-
nek azok tanitónő- és egyúttal óvónőképzők is egy személyben. Arányi
Anta l.

A meglevő óvónőképző-intézetek - a mennyiben számuk fölös-
legesen sok nem volna - tanitónőképző-intézetekké alakittatnánakát
s a gyakorló-iskolán kivül gyakorló óvoda állittassék, a hol a növen-
dékek megszerezzék az óvónői gyakorlatot s ez alapon, a mikor tanító-
nővé képesittetnek, egyszersmind övénővé is képesittessenek.

(A tanitóképzőintézetek tanterve az egységes ővó- és tanitónő-
képzés miatt nem változnék semmiben sem, csupán az u. n. alaki munkát
kellene a női kézimunka anyagába az 1. és II. osztályban beleilleszteni
s a gyakorlati képzés az 1. és II. osztály heti tanórái számát emelné
1 -1 órával.) Peres Sándor.

Péterfy Sándor .legczélszerűbbnek vélné, ha az óvói pályára készü-
lők a tanitónőképzőkben, a teljes tanitónői tanfolyam befejezte után
hallgatnák a kisdedóvói tanfolyamot. Ily tanfolyam állittatnék néhány
tanitónőképzőhöz, mig mások mellett a vakok, siketnémák tanítóivá
leendők részére szerveztetnék s állittatnék külőn tanfolyam. Egy-két
tanitónőképzőben pedig a nyári menedekházak vezetői találhatnának
- rövidebb tanfolyamon - czélszerű kiképeztetést, - [1yörgy Aladár
véleménye: a) az óvőképzés szin vonala emeltessék ;A b) az egyesitést
helyesnek nem tartja. c) szükséges, hogy az óvók~pzőből a tanitónő-
képzőbe való átlépés megkönnyittessék. Veszely Odön csatlakozik a
György véleményéhez. - Málnai Mihály elfogadja Peres javaslatát.

Hermann Anta l szerint az ővóképzők alsó tagozatát képezhetnek a
tanitónőképzőknek. Ily értelemben híve az egységesitésnek. Sebestyénné
Stettina Ilona a György Aladár nézeteit teszi magáévá.

Nagy László a tanitónőképzők szempontjából az egységesités mellett
van. 1897. lll. 29-i válo ülés tárgyalása .

A tanitóképző és kisdedóvó egyesitésének eszméje elvben nem
kifogásoltatik. Az' egyesitett tanterv ne áldozza fel a hittani órák számát.
Szatmári kir . ka th. tképző.

E pont végkép elhagyandó. Baja i á ll. tképzö.
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10. Minden tanitó- és tanitónőképző-intézetA a növendékek gyakor-
la ti kiképzése végett ha t osztá lyú elemi gyakorlóiskolávallá tandó el, amelyFEDCBA
f j tanteremmel és 6 tanitóval bir jon .

.A . gyakorlóiskola tanítói a pedagógiából tanítóképző tanári képesí.
téssel bir j< !nak és rendes tanári fizetésben részesüljenek.

Így módositandó: a gyakorlati képzés végett a lehetőség szerint
hat, de okvetetlenül négy osztályú és a tanitóképzővel szerves kapcso-
latban levő elemi gyakorló-iskolával látandó el, a mely legalább egy
t mitöval és két tanteremmel birjon. Sla jchó M., Gamauf Gy., Kapi Gy.

Ideális, Elég egyelőre két tanteremmel s két tanitóval biró gya-
korló-iskola.

A gyakorlati életre való nevelés czéljából a gyakorló-iskola úgy
-szervezendő, hogy az osztályok időnként osztatlan iskolává legyenek
-összevonhatók. Soproni ágo ev. tlcépző.

A 6 osztályos gyakorló-iskolában 2 tanító működjék, Szabadkai
su. tnőképző.

Következőkép módositandó: «Minden tanitó és tanitónőképző-
intézet két tanteremmel és 2 tanitóval biró gyakorlö-iskolával látandó
el; ez iskola a gyakorlati kiképzés czéljait szolgálja. Gyakorló-iákolai
tanitókul csak a gyakorlat terén már kivált tanitók, illetőleg tanitónők
és rendes tanári fizetéssel alkalmazhatők.s Győri á ll. tképző.

A tanitóképző-intézetekkel kapcsolatos gyakorló-iskoláknál legalább
két tanitó alkalmaztassék, s ide a legkiválóbb, IO-I5 évi szolgálatuk
alatt már magukat kitüntetett, legérdemesebb mintatanitókat és íanitö-
nőket kell alkalmazni, rendes tanári fizetéssel és nyugdijjal ellátni. Az
üyen, magukat a gyakorlati életben már kitüntetett régi és érdemes
tanítóktél tanitóképző tanári vagy polgári irkolai tanitói oklevelet köve-
telni fölösleges. Kunfélegyházai á ll, tképző.

Nem helyes, hogy a gyakorló-iskola teljesen osztott népiskola
legyen; mind a tanitó-, mind a tanitónőképző-intézeteknél osztatlan,
vegyes, iskola állittassék fel; legfölebb az lenne keresztűl viendő, hogy
az I-IV. osztályt egy tanító, az V-VI. más tanitó vezesse. Tehát
két tanitós gyakorló· iskolák szerveztetnének. Besetercse-Nasséd vm.
Alt. Tanitóegyesülete. .

Elegendő, ha az osztatlan nak maradó iskola a közvetlen szomszéd-
ságban (helyes építkezési beosztás 1) még egy felszerelt tantermet kap,
a hol a csoportos, vagy osztály szerintí osztottságot rövidebb vagy
huzamosabb időre, előre megállapitott terv szerint minden nagyobb
nehézség nélkül keresztül lehet vinni. Lévai á ll. tképző.

A gyakorló-iskola legyen osztatlan és egy tanitóval birjon. Buda-
pesti F róbel féle óvóképző.

Nem helyes, hogy a képző-intézetek mellé a javaslat hat osztályú
osztott nép iskolát tervez. A tanitók nagy %-a osztatlan iskolában
tanit. Eperjesi á ll. óvóképző.

A 6 osztályú 6 tanitóvalbiró gyakorló-iskolák felállitása il. képzök
mellett elnapolandó. Ideális állapot volna a növendékek gyakorlati ki-
képzésére nézve. Pozsonyi á ll. tnőképző.
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Ilyformán szövegezendő: c ro. Minden taníto- és tanitónőképző a
növendékek gyakorlati kiképzése végett 4-6 évfolyammal biró osz-
tatlan elemi gyakorlóiskolával Iátandóel. ot A második bekezdés válto-
zatlanul marad.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzékely-kereszturi á ll. tképzű.

Megelégedhetünk, haFEDCBAll. gyakorló-iskolában két, kivételesen a szük-
séghez képest három tanitó alkalmaztatik. Ezen berendezés rnellett egyes.
csoportok alkalmilag osztatlan iskolává egyesithetők. Zni6váraTja i á ll.
tképző.

E pont mellőzésével ezen szöveg ajánitatik : Minden tanitó- és,
tanitónőképző-intézetnek gyakorlóiskolája legyen, mely mindenesetre
legalább négy tanfolyamú, de a helyi viszonyokhoz képest lehetőleg hat
osztályú legyen. Ezen gyakorlóiskolák azonban két utóbbi esetben három
tanteremmels ugyanannyi tanitóval szervezendők. Arány~ Anta l.

Egyelőre nem vaíósitható meg. A felekezeti képzők kötelezendők,
hogy tanitóképző-intézetüket szoros összeköttetésbe hozzák elemi nép-
iskolájukkal. Kraus» Sándor.

Minden tanitóképző mellett osztott és osztatlan gyakorló-iskola
állítandó fel legalább öt tanítóval. Mármarosszigeti á ll. tképző.

A gyakorló-iskola kérdését a helyi körülményekhez képest ken
megoldani. Temesvári á ll. tképző.

A hat osztályú elemi gyakorló-iskola léte sitése sem pedagógiai,
sem nemzetgazdászati okokból nem szükséges. Egy másik gyakorló-osztály
(szoba) létesitésével könnyen segithetünk magunkon. Szatmári ki«. ka th.-
tképző.

A 6 tanteremmel és 6 tanitóval biró gyakorló-iskola eszméje nem
fogadható el. Két tanterem szükséges. Bpesti Vi. ker. á ll. polg. tnőképző._

Igy, szövegezendő: Minden tanitó- és tanitónőképző-Intézet a
növendékek gyakorlati képzése végett két tanítóval biro, 6 osztályú.
gyakorló-iskolával Iátandó el. A gyakor ló-iskola 'tanitóiul legalább 5 év
népiskolai gyakorlat után a pedagógiából tanitóképző tanári képesitést
szerzett tanítók alkalmazandók rendes tanári fizetéssel. Baja i á ll. tképző~

11 . .A . tanitó- és tanitónőképző-intézetek a gazdasági gyakorla tok
teljesítése végett kerti, vagy meeei mintagazdasággal, a kézimunkának
okta tása végett műhelylyel szerelendők feZ.

Arra kell törekedni, hogy a tanítóképző-intézetekben a gazdasági
ismeretek a kellő gonddal és alkalmas módon elmeletileg és gyakor-
latilag is tanittassanak. Evégből minden tanitóképző mellé egy' minia-
tur gazdasági minta-telep állitandó, a hol az intézetben nyert elméleti
oktatás a gyakorlat által szemlélhetővé s igy sokkal maradandóbbá is-
válhat.

A tanitónőképző-intézetek mellett a konyhakertészet, virág- s-
gyógynövények tenyésztésére alkalmas mintakert állitandó fel. Kún-
{é/egyházai á ll. tképző.
. cA tanító- és tanitónöképző-intézetek a gyümölcsös, a disz- és a
konyhakerti, továbbá a méhészeti és selyemhernyótenyésztési gyakor-
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latok teljesitése végett kerti gazdasággal, méhessel és selyem tenyésztő
helyiséggel szerelendők fel. ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzékely-keresztúri á ll. tképző.

Törlendő. Sokkal fontosabb, hogy ezek helyett mindsn tanitóképző
nemesen szórakoztató helyiségekkel láttassék el. Znióvára lja i á ll. t7cépző.

A tanitóképzők mellé, a természetrajz és a gazdaságtan sikeres
tanítása, a felállitandó gazdasági ismétlő-iskolák számára szakértő tani-
tók nevelése, ez által a haza testének zömét képező apró birtokosok
okszerű gazdálkodni tudása, tehát az állami általános jólét emelése czél-
jából, egyszerű kis mintagazdaságok szerveztessenek.

A tanitóképző-intézeti tanárok számára rendezendő gazdasági pőt-
tanfolyamok szervezése szükséges. Simkó Endre.

Szükséges, hogy minden tanitóképző egy a gazdasági szaktatás
czéljaira szolgáló kerttel láttassék el; kivánatos, hogy a tanitóképzök
mellett kisebb gazdaságok állíttassanak fel; de csak abban az esetben,
ha a gazdaságok az intézet vagy internatus közvetlen szomszédságában
rendezhetők be.

A gazdaságtan a tanítóképzőkben egy, minden tekintetben az
intézet kötelékébe tartozó szakképzett rendes tanár által tanittassék.
Snasel Ference.

Mőcsy Antal: szükséges, hogya kiválóbb iitjak a nagy szünet két
hónapja alatt felváltva az intézetben tartassanak. Nagy László: a nö-
vendékek közül az arra vállalkozók a négy évfolyam után még egy
évig tartassanak vissza a képzőkben. Dr, Málnai Mihály és Radó Vil-
mos óvatosság ot ajánlanak minden oly tárgynak a tanitóképzőkbe való
bevitelénél, mely annak igazi rendeltetését és czélját / veszélyeztetné.
Miklós Gergely a Mócsy által mondottakhoz járul. jelöltessenek ki
azok a képzők, a melyek úgy enemű viszonyaiknál, valamint berendezé-
suknél fogva kiváló an felhasználhatók volnának a növendékeknek szak-
szerű kiképeztetésére. Sebestyén Gyula nem akarja a tanitóképzőt a
gazdaságtannak túlságos intenziv oktatása által a fejlődés természetes
menetéből kizökkentetni. Határozat: I. A tanitóképzőkben a gazdasági
oktatás csak oly mértékben eszközlendő, mig az a tanítóképzésnek igazi
czélját nem veszélyezteti; miután pedig a készülőfélben levő új anterv-
nek gazdaságtani része is ezen elv alapján készült, zsinórmértékül az
abban foglaltak fogadtatnak el a gazdaságtani tárgynak mennyiségére.
2. A czél eléréséreA a~ föltétlenül szükséges egy a gazdaságtani oktatás
czéljaira berendezett kert; b) a hol a helyi viszonyok különösebben
okadatolttá teszik, kivánatos egy kisebb gazdaság berendezése. 3. A gaz-
daságtan-tanár szakszerű minősitéssel birjon s a tanári karnak rendes és
zsolgálati viszonyaira nézve is a többiekkel egyenlő tagja legyen. -
Nagy László különvélernényképen fentartja inditványát. 1897. Il. 21-i
vá l.· ülés tárgyalása .

E pont befejező része igy módositandó: «a kézügyesség oktatása
végett berendezett munkateremmel szerelendők fel.· Budapesti VI. ker .
á ll. polg, tnőképző.

E pont - mint külszervezetre vonatkozó s magától értetődő -
elhagyandó. Baja i á ll. tképző.
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12. A. tanitó- és tanitónőképző-intézetek a köztartásra és benlakásra
a lka lmas helyiségekk~l lá tandók el. A. benlakás azonban nem kötelező.

A. benlakásul szolgá ló helyiségek az iskolahelyiségektől lehetőleg
elkülönitendők. '

A vallás- éz közokta tásügyi miniszter a benlakó növendékek nevelé-
$ével s á lta lában a benlakás és köztartás közvetlen vezetésével a tanári
testület egyik rendes tagjá t bise« meg, a ki ez ügyeket a tanári testü-
let á lta l megállapított és a miniszter á lta l jóváhagyott szabályok szerint,
de az igazgató ellenőrzése melleit vezeti. (L. 1. 2. p. a .)

Általában a fent jelzett törvények értelmében a felekezeti képzők-
ben a köztartás, benlakás, a felekezeti hatóságok jogköréhez tartozik.
Soproni ágo ev. tképz6.

A harmadik bekezdésben emlitett azon változás, hogyabenlakás
és köztartás vezetése az igazgató kezéből ki vét essék s más tanárra
bizassék, mellózendö. Kúnfélegyházai á ll. tképző.

Az internatus-fölügyelőt - a ki rendesen az igazgató - a
tanártestület 4-4 évre választja (ujra is megválasztható). Ez intézi az
internatus belso ügyeit. Heti 14 óránál többre nem kötelezhető s külön
dijazásban részesül. Peres Sándor.

E pontban legyen benne, hogya miniszter a testület azon ren-
des tagját bizza meg az internatus vezetésével, a kit a testület ajánl.
Budapesti F röbel-(éle óvóképző.

A harmadik bekezdés helyett álljon ez: c A bennlakás és köztartás
vezetéséről a vall.- és közoktatásügyi miniszter rendeleti úton intézkedik.s
Székely-keresztúri á ll. tképző.

Az első bekezdés utolsó mondata mellőzendő. A harmadik be-
kezdés helyett jöjjön ez: «A vallás- és közoktatásügyi miniszter a ben-
lakó növendékek nevelésévei s általában a benlakás közvetlen vezetésével
a tanári testület egyik családos s élettapasztalattal biró randes tagját
bizza meg, a ki ezen tisztét a tanári testület által megállapitott s jóvá-
hagyott szabályok szerint, az igazgató ellenőrizése mellett vezeti.» ,

Az anyagi ügyek vezetésével a gondpok volna megbizható; ha
ez lehetséges nem volna: a házi köztartást, valamint az intézet összes
anyagi ügyeit a saját számadási felelőssége és az igazgató felügyelete
mellett a tanári testületnek olyan alkalmas tagja vezeti, a kinek kisebb
heti tanitási óraszáma mellett ehhez legtöbb ideje marad. (Ez utóbbi
ezen külön fáradságért, valamint az internatust vezető tanár is, a köz-
tartásból ingyen étkezési kedvezményben részesül, az illetők azonban
kötelesek a növendékekkel együtt étkezni. Rendszabályi részlet.) Arányi
Anta l. .

Szükséges minden tanárnak bevonása a nevelésnek szorosabb ér-
telemben vett munkájába. Temesvári á ll. tképző. Krausz Sándor.

A gazdasági tanár vezesse az internatust. Huzják Lukács.
Az 1. bekezdés 2. mondata kihagyandó. A 3. bekezdésben a

«rendes) jelző törlendő. Baja i á ll. tképző.
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13. A vaUás- és közokta tásügyi miniszter a tanitó· és tanitónő-

képző-intézetek épületeinek berendezéséreés felszerelésére minta terveket
dolgozta t ki.

E §. fölösleges, mert az 1. fejézet 7. §-a erről már intézkedik.
Székely keresztúri á ll. tképzö.

14. Az állami tanitó- és tanítónőképző-intézetekben a hitokta tásrót
az illető egyházi ha tóságok gondoskodnak. Azonban a hitokta tókat az
illető egyházi ha tóságok előterjesztésére a miniszter neuesi ki. A hitok-
ta tók az állam pénztárából rendes fizetést húznak, s a tanári testületnek
szavazatta l biró tagja i.A

A hitokta tók állásuktól csak a miniszter beleegyezesével mozditha-
tók el.

A hitoktatás a 'felekezeti hatóságok jogkörébe tartozik. Soproni.
ágo ev. {képző.

Erre vonatkozólag kivánatos, hogy a hitoktatóknak a mainál
nagyobb cfiszteletdíj. adassék, óránként 50 frt. Tekintettel a gyakori
változásra a <rendes fizetés» és «általános szavazati jog» részükre nem
biztositandó. Felmerült az az óhajtás, hogy az egyes felekezetek fel-
sőbb egyházi hatóságai magasabb helyről felhivand6k volnának, hogy
már csak a hitoktatás módszerének kötelezővé tett tanitása okból is
specziális tanterveket dolgoztassanak ki. Lévai á ll. tképző.

A «rendes fizetést. helyébe «tisateletdijat s teendő. A hittani órák
csekély száma mellett nyugdijra is jogosító rendes fizetésről nem lehet
szó. Székely-keresztúri á ll. tképzö.

A hitoktatók tanmenetüket, tankönyveiket mutassák be; a mőd-
szer legyen az intézet czéljának megfelelő. Temesvári á ll. tképző. Kraus3
Sándor.

Hogy a hitoktatót az egyházi hat6ság csak a miniszter beleegye-
zésével mozdithatná' el: az az egyházkormányzat szellemével össze nem
egyeztethető Szatmári kir . ka th. tképző.

Igy módositandó : Az állami tanitó- és tanitőnőképző-intézetek-
ben a vallastanításról az illető egyházi hatóságok meghallgatásával az
állam gondoskodik Baja i á ll. tképző.

Megállapitandó az igazgató és tanárok hatáskörét, jogait és köteles-
ségét szabályozó szolgálati pragmatika. Az iskola egész belső életének
intézése és vezetése a szolgálati pragmatikában részletes en körülirandó
és utasítások kiadásával szabályozandő. Az intézet vezetése hatáskörük
arányában a tanári testületre és az igazgatóra bízandó a kötelességek
és a felelősség azon mértékének meghatározásával, a mi az intézet
helyes vezetéseért és a munka sikeréért úgy a tanárt, tanári testületet,
valamint az igazgatót illeti (Kovács-féle javaslat r. pontja némi válto-
zással). Miklós Gergely.

Ezen fejezetbe felveendő még:
Egy osztályban 30-nál több tanuló ne legyen. Ha több vétetik

fel, párhuzmos osztály állítandó, A szünidőkről, a tanjegyekról szor-
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galom és előmenetelre. nézve, valamint a növendékek fegyelmi vétséget
és büntetéseiról. Továbbá, hogy osztályvizsga ne legyen, de a tanári
testület a kéteseket megvizsgálhatja. A miniszter rendeleteit a felügyelő
útján egyenesen a tanári testülethez intézze.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapesti F röbel-féle óvó-
képző.

Az államitanitóképző-intézetek igazgatói adminisztraczionális ügyek- .
ben a minisztérium tanítóképzési szakosztályával közvetlen össze-
köttetésben állanak, adminisztrativ ügyekben a rendeleteket onnan veszik
s jelentéseiket oda terjesztik fel. Miklós Gergely.

Egyik intézetból a másikba való átlépést is kell szabályozni. Krausz
Sándor.

E szakaszban felemlitendő a növendékekkel szemben való fegyel-
mezés módja; ezt illetőleg, mind a büntetés fokozatait, mind az el-
bocsátást és kizárást illetőleg, pontosan meg legyen szabva a tanár,
osztályfönök, igazgató és tanári testület hatásköre; szigorúan szabályo-
zandó az elbocsátás és kizárás.

E szakaszba tartozik, az évi vizsgálatok felemlítése is. Ez úgy
szervezendő, hogy csak a kétesekre terjesztetnék ki. A IV. évfolyam
nem tesz évi vizsgálatot, hanem érettségi vizsgálatot.

Részletes javaslatotFEDCBA1 . a M . T. 1898. I. sz. l'emesvári á ll. tképző
Krausz Sándor.DCBA

F e l v é t e l .A

1 . A hazai bármily jellegű tanitó-, tanitónőképző-íntézetekbe fel-
vehető az, il, ki a 14. életévet betöltötte s a középiskola , illetve a polgári
iskola 4 alsó évfolyamának, vagy a felső népiskola kielégitő eredménynyel
va ló elvégzését bizonyit ja ; továbbá , ha egészséges testi seeroesetü, ip
érzékű, némi zenei ha llása . van s magyarul tud.

«Némi» zeneismeret a későbbi tanulmányok folyamán aligha lesz
elég. Szabadkai á ll. tnőképző.

A «némi zenei hallás» szavak törlendők. Győri á ll. tnóképző.
Kimondandó, hogy a tanitóképző-intézetekbe csak olyan növendé-

kek vehetők fel, kik a polgári vagy középiskola 6 osztályát végezték s
ilyelőképzettségű növendékekkel a négy évi tanfolyamból a 4-ik év'
legyen a teljesen gyakorlati, hogy a tanítójelöltek a tanitási gyakorla-
tokban és gazdasági ismeretekben á szükséges készséget elsajátithassák.
Besstercee-Nneséd vm. Alt. Tanitóegyesülete.

Az életkor legyen 15 év s fiuknállegfeljebb 18 év, nőknél 30 év,
Feltétel legyen még az 5 alsó osztály elvégzése. A némi zenei hallás
helyett jó zenei hallás kívántassék. Budapesti F rőbel-té1e óvóképző.

Ezen szó: «némi» törlendő. Jó zenei hallással biró növendékekre van
szükség. Szp.kely-Kereszturi á ll. tképző .

. . . «betöltötte» után közbeszúrandó: de a zo-ikat meg nem
haladta.

2
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Ezen megszoritás azonban csupán a férfiképzőknél alkalmazandó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A.rányi Anta l.

Jó volna kimondani azt is, hogy zenei, előképzettség kivánatos.
Kraus» Sándor.

A felvételt nem szükséges a IV. gimn., reál- vagy polgári iskola
előképzettség hez kötni, hanem előkészítő osztályok állitandók fel, me-
lyekbe IS. életévüket betöltött, ép, egészséges testű és elméjű ifjak,
vagy 14 éves leányok vétetnek fel, kik főleg a nyelvtanban, fogalma-
zásban és számolásban gyakoroltatnának, hogy előkészitve, a kepző 3
vagy 4 évfolyamát fennakadás nélkül elvégezhessék. Pécsi r . ka th. tképző.

E kifejezés «némi zenei hallása van», törlendő. Baja i á ll. tképzó.

2. Minden folyamodó kivétel nélkül felvételi vizsgála tnak vetentlő
a lá a magyar nyelvből és zenei ha llóképességből.

A felvételi vizsgálat feleslegesnek látszik. Biznunk kell amaz inté-
zetekben, melyekből fölveszszük a tánulókat. Sla jchó M., Gamauf Gy.,
Kapi Gy.

E pont törlendő. Győri á ll. tnőképző. Baja iA áu.. tképző.

A felvételi vizsgálat a magyar nyelvre, illetőleg a magyar beszéd-
ben való jártasság-ra nézve csupán a nem magyar ajkú növendékekre
terjesztendő ki. Besstercee-Naseöd vm. Ált. Tanitóegyesülete.

A felvételnél nem szükséges a zenei hallást kutatni. Aradi á ll.
tképző.

Felvétel. A javasolt kötelező felvételi vizsgálat, a testületeknek
indokolatlan megterheltetésén túl, ellentétben áll azzal a köteles respék-
tálással, melylyel - tekintette! a közoktatás minden terén kifejlett rend-
szeres ellenőrzésre - egyik intézet a másiknak bizonyitványai iránt vi-
seltetni tartozik. Lévai á ll. tképző.FEDCBA

A jelzett felvételi vizsgalat törlendő, vagy legalább csupán a zenei
hallóképesség kipuhatolására szoritandó. Marmula János.

Felveendő a test és érzékek épsége is. Budapesti F rőbel-féle óvQ..
képző.

E pont törlendő. Znióvára lja i á ll. tképző.

Kivánatos, hogy az orvosi bizonyitvány daczára vizsgáltassanak
meg a felvétel előtt a növendékek az intézeti orvossal. Temesvári á ll.
tképző. •

A felvételi vizsgálat terjedjen ki a középiskola alsó tagozatának
tantárgyaira. Krausz Sándor:

3. A felvételi vizsgála ton jelen. van a tanári testület és egy mi·
niszter i meqbieott. A felvételt a tanári testület javasla tára a tanítóképző-
intézeti felügyelő eszközli.

A felvételt ezután is a tanári testület eszközölje. Sla jchó M., Gamauf
Gy., Kapi Gy.

Ekkép módositandó: cA felvételt a folyamodók okmányai alapján
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a tanári testület eszközli, a képző-intézeti főigazgató pedig megerősiti ••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Györi á ll. tnöképzö.

A tanító- és tanitónöképző-intézetekbe való felvételnél s a jó-

tétemények kiosztásánál a döntő szó a tanári testületé legyen. A fel-
vételnél a tanitói arr-avalóságra kell ügyelni.

A tanitással foglalkozók gyermekei előnyben részesüljenek. Kun-
lélegyházi á ll. tképző.

A felvételt kizárólag a tanári testület eszközölje. Besztercze-Naszód
vm. su. Tanitóegyesülete.

A tanítóképző intézeti felügyelőnek adni kivánt ama jog, hogy a
felvételt tulajdonképen ő eszközölje, nincs kellőleg indokolva; e jog
a tanári karokra ruházandó. Lévai á ll. t7cépző.

E pont szövegezése legyen ez: A felvételi vizsgálaton jelen van
a tanári kar. A felvételt a tanári testület eszközli s a felügyelőnek beje-
lenti. Budapesti F rőbel-féle óvóképző. .

A §-ból c és egy miniszteri biztos» szavak kiha-gyandók, ca tanító-
képző-intézeti felügyelő helyébe» pedig cfőigazgató» teendő. Székely-
Kereszturi á ll. tképző.

Az első tétel törlendő. Znióvára lja i á ll. tképző.
Az első mondat helyett ez: A felvételi vizsgálatot az igazgató

elnöklete alatt az egész tanári kar eszközli, melynél az intézet orvosa
is jelen van. Záradékul hozzácsatolandó: A valláso és közoktatásügyi
miniszter némely intézethez a saját belátása szerint miniszteri biztost
küldhet ki. Arányi Anta l.

Nem szükséges egy miniszteri biztos jelenléte. Az egész tanárkar
jelenléte szükséges. Temesvári á ll. tképző. Krausz Sándor.

Elhagyható a miniszteri biztos, ellenben a hol ésmikor jelenlété-
nek szükségessége felmerül, megjelenhetik a kerületi főigazgató, ki ne
eszközölje, de hagyja jóvá a felvételt. Budapesti VI. ker . á ll. polg.
tnóképzó.

Igy szövegezendő: A felvételt a tanári testület javaslatára a vallas-
és közoktatási miniszter eszközli. Baja i á ll. tképzö.

4. Azok, a kik a közép-, polgári fiúiskola , felsőbb leányiskola hat
osztá lyá t sikerrel végezték. vagy a két évfolyamú kisdedóvó·képzőben kisded-
óvói oklevelet nyertek, felvehetók a tanító, illetőleg a tanitónő-7cépzök har-
madik évfolyamába, ha a tantárgy-különbözetből vizsgála tot tesznek. Hasonló
módon léphetnek át a tanulók a tanító- és tanitónöképzők 1. és 2. osztá-
lya iból a középiskolák 6. és 7. osztá lya iba .

A tanitóképzők szakiskolai jellegéből kifolyólag a más intézetek.
ből (felsőbb leányiskolák, gimnáziumok, óvók) való folytatólagos belépés
meg nem engedhető. Győri á ll. tnőképző.

A tanító- és tanitönöképző-intézetek saját czéllal biró szakiskolák
lévén, ezeknek tanterve más - tudományos vagy szakpályára készitő
- iskolák tantervével káros következmény nélkül nem hozható kapcso-
latba. Nem helyes az, hogy a középiskolák 5. és 6. osztályaból a tanitó-
képző 2, vagy harmadik osztályába, vagy a tanitóképzők 1. 2. osztá-

2*
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lyaiból a kőzépiskolák 6. és 7-ik osztályaiba lehessen átlépni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKun-
félegyházi á ll. tképző.

Igy volna módositandó: «Azok, kik a kisdedővő-képzőben okle-
velet nyertek. felvehetők a tanitóképzők harmadik' évfolyamára, ha a
tantárgykülönbözetből vizsgálatot tesznek.» Ezen pont többi része az
I-;SŐ pontban foglalt javaslat alapján mellőzend6. Besstercee-Nassód vm.
Alt. l'anitóegyesülete.
, Az utolsó mondatban kifejezésre jutó viszonosság teljesen kiha-
gyand9' Marmula János. "

Atalakitandó az 1. ponthoz füzött javaslathoz képest. Budapesti.
F rőbel-féle óvóképző.

A §-ban «osztályaibóh helyett álljon: «osztályai elvégzése után .•
Székely-Keresztúri á ll. tképző.

Az utolsó tétel törlendő. Znióvára lja i á ll. tképző.
A tandijról szóló szakasz ezen fejezetbe veendő fel. Temesvár án.

tképző.
Meggondolandó, nem kellene-e behozni a reversálist, és pedig

úgy, hogy más pályára lépés esetén a tanitójelölt az élvezett ösztön-
dijnak egészben vagy részben való visszatérítésére köteleztessenek. Krausz
Sándor.

E pont törlendő. Baja i á ll. tképző.DCBA

A t a n í t ó k k é p e s i t é s e .

(A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus tanít6képzési szak osztályának határozatai.)

1. A tanitóképző-intézetek növendékei a tanitóképző négy éves tan-
folyamának beoéqeése uNn, valamint a magánúton készült jelöltek is a
most érvényben levő szabályok és feltételek alapján. tanítói érettségi vizsgá-
la tot tesznek, a mely kiter jed a tanitóképzőben tanitott va lo.mennyi tan-
tárgyra s részint irásbeli, részint szóbeli és gyakorla ti.

Az érettségi vizsgálaton a négy osztály tananyagának magasabb
szinvonalon álló. az ifjusag érettségét feltüntető része veendő csupán;
az elemies részek mellőzendők. Soproni ágo ev. tképző.

2. A tanitói érettségi vizsgála ton a tanfelügyelő, illetőleg a tanitó-
képzők felügyeletére rendelt kormányközeg elnöklete, hitfelekezeti, képzőkné~
ezenkivül az 1lletékes egyházi kiküldött tá rselnöklése a la tt, az intézet tanára i
vizsgálnak és osztá lyoznak.FEDCBA

I

A kormány képviselőjének tiltakozása elégséges legyen arra, hogy
kellőleg nem készült jelölteknek bizonyitványa avagy oklevél ki nem
adható. Temesvári á ll. tképző. Kraus» Sándor.

3. Az érettségi vizsgála t a lapján nyert tanitói érettsf> gi bizonyit-
vány feljogosit az egyéves önkéntességre, a tanitói á llás ideiglenes elfog-
la lására , a tudom. egyetem bölcsészeti fakultására való beira tkozásra .
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A tanitőképesités csakis az egész országra nézve egységesen szer-
vezett állami bizottság előtt és pedig a képző-intézet elvégzése után azon-
nal legyen megszerezhető, illetőleg megszerzendő, hogy a tanítójelöl-
tek oklevél nélkül az életbe ki ne lépjenek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABesstercee-Naeeód vm. Alt.
Tanitó-egyesülete.

4. A tanitói hiva ta l 1:églegesbetöltésére csak a tanitóképesitő vizsgá-
la t a lapján nyert tanitói oklevél minősit ; ez jogosit fel az orse. nyugdij-
intézetbe való belépésre 1·S.

5. Tanitóképesitő vizsgála tra oly jelöltek mehetnek, kik a tanitói
-érettségi vizsgála t kiá llása után legkevesebb két évi tanítói gyakorla tot
tudnak bizonyitványnyal kimuta tni. Ugyanezen feltétel a la tt a középiskola i
érettségi bizonyitványnyal birók is bocsá tha tók tanitói képesitő vizsgá-
la tra , ha a tantárgy különbözetből pótvizsgála tot tesznek. Az érettségi
vizsgála ttól számitva négy évnél késóbben senki lcépesitő vizsgála tra nem
bocsá tha tó, s ha valamely jelölt a képesitő vizsgála tot négy év mulva le
nem teszi, tanítói hiva ta lt tovább nem viselhet.

Az 5.FEDCBA§ . második sorában álló «legkevesebb s kifejezés «legalább>
kifejezéssel helyettesitendő. Szélcely-Keresztúri á ll. tképző.

6. A tanitóképesitő vizsgála tok megtartására a vaUás- és közokta tás-
iigyi miniszter külön tanitóképesitő országos vizsgálóbizottságokat rendel,
melyeknek tagja it a szaktudósok, a tanfelügyelők, az á llami és hitfelekezeti
tanitóképzők-intézeti igazgatók és tanárok, va lamint a kivá ló népiskola i
tanítók sorából három ·három évre a közokta tási miniszter nevezi ki.

A képesítési jog az állami képzőkben is a tanári karra, illetve
egyrészről az állami, másrészről a felekezeti hatóság által e czélra kine-
vezett, a tanári kart is magában foglaló vizsgáló-bizottságra ruházandó.
A képesitő vizsgálatok, úgy mint a középiskoláknál az érettségi ek, állami
felügyelet mellett ejtendők meg. Soproni ágo ev. tképző.

A tanitó- éstanitónőképesités azon intézetben történjék, a hol a
növendék képeztetett. A külön országos vizsgáló-bizottság mellőzendő.
Kun-félegyházi á ll. tképző.

A tanitók állami képesitése a hitfelekezeteknek az 1868 : :f(XXVIII.
t.vczikkben biztositott tanügyi autonómiájába ütközik. PécsiAr, kath.
tanitóképző.

Az országos képesitő vizsgáló-bizottság felállitása nem szükséges,
sőt káros. Sérelmes is a kath. autonőrniára nézve, hogya kath. tanító-
képzőt a képesites jogaitól megfosztassanak. Szatmári el. és polg. ha th.
tnőképző. '

Az országos tanitóképesitő bizottság tagjaivá a király, a miniszter :
előterjesztése alapján, főleg a tanitóképző igazgatók és tanárok kiválóbb-
ja it nevezi ki. Mármaros-Szigeti á ll. tképző.

7. A ianitóképesitő vizsgála t, a melynek nyelve csakis a magyar
lehet, irásbeli, szóbeli és gyakorla ti. Tárgyai: nevelés és okta tástan, a
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népiskola i tantárgyal~ részletes modesertona; nevelés-történet, iskola i seer-
vezp.ttan és gyakorla ti tanítás.

A képesités akkép történjék, hogy minden tanév végén szigorú
osztályvizsgálat tartassék s ezen vizsgálatok után megállapitott osztály-
zat vezettessék az oklevél be (oly módon, mint pl. a gazdasági s egyéb
iskolák végbizonyitványainál); a mely tárgy több osztályban is elő-
fordul, ott az osztályokban nyert érdemjegyek átlaga. A negyedik évfo-
lyam befejeztével egy pedagógiai értekezést irnak s a pedagógia összes
tárgyaiból 3- 3 tételt saobelileg fejtegetnek s a gyakorló-iskola rninden
osztályában egy-egy gyakorlati tanitást tartanak. Kun(élegyházi á ll.
tképző .

. Ezen fejezet 4· ik pontjának szövegezésébe vétessék fel az óvói
hivatal is. 5-ik pontjában a legkevesebb 2 év elhagyandó s a maximum
5 évben állapittasssék meg. 7-ik pontjába a képesitő vizsgálat tárgyai
közé felveendő még a magyar .nyelv és irodalom, a magyar történelem
és alkotmány tan. Budapesti F rőbel-féle óvóképző.

Czélszerű volna a «gyakorlati vizsgálatob behozatala, melyre az
okleveles tanítók első ízben működésük 3-ik, később csak 6-ik évében
kötelezvék, ez által jogot nyervén állomásaikon véglegesittetni, vagy
űresedések alkalmával előléptetés ben részesülni. E szakvizsgálat tárgyait
az elméleti és gyakorlati pedagógia, a tanítás és módszertan. a nép-
iskolák szervezetének tanával együtt - képezik; a szakvizsgáló bizottság
tagjai közé pedig a képző-intézeti tanárok közül az igazgató, esetleg
m~so~ is, és a gyakorló iskolai tanitó - lelveendők. Pécsi r . ka th:
tkepzo.

A tanítóképzőben nyert érettségi bizonyitvány egyenlő értékű
a gimnázium vagy reáliskolák érettségi bizonyitványaival s birtokosá-
nak ugyanazon jogokat is biztos itja, melyek amazok által elnyerhetők.
Mármaros- Szigeti á ll .. tképző.DCBA

A z e l e m i i s k . tariító-, t a n i t ó n ő k é p z ő - i n t é z e t i é s k i s d e d ó v ó n ő . , .

k é p z ő - i n t é z e t i t a n á r o k k é p z é s e é s k é p e s i t é s e .

A ll. Orsz, és Egyetemes Tanügyi Kongresszus tanitóképzési szak osztályának határozatai.

I. Kép z é s.A

J. §. A fent nevezett képző·intézeti tanárok képzése elméleti és
gyakorla ti.FEDCBA

2 . §. .Az elméleti képzés az egyetemi filozófia i fa lcultásán történik.
E czélból az egyetemre bocsá tta tnak.

a) Tanitói érettségi vizsgála tot legalább jeles á lta lános osztá lyza tta l
tett oly tanító· és tanitónöjelöltek, Jeik valamely nyilvános elemi iskolában
legalább két évig kivá ló sikerrel tanítottak.

b) Polgári isk. okta tásra jeles vagy jó eredménynyel országos oiss-
gá ló·bizottság előtt· képesitett tanítók és tanitónők.
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A IV. és V. fejezeteket illetőleg és az előbbinek 3. §-a az utóbbi-
nak 2. §-a közt ellenmondás van. Ha a tanitói érettségi bizonyítvány,
a nélkül, hogy jeles lenne, feljogosit a tud. egyetem bölcsészeti fakul-
tására való beiratkozásra, úgy feljogosit a képző-intézeti tanári kurzusra
is, a mely ugyanott tartatik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMarmula János.

A 2. §.A a) pontja nem áll teljes összhangban a IV. fejezet 3.
§-ával, mert előbbi az érettségi vizsgálaton kivül még két évi gyakor-
látot nyilvános elemi iskolában is kiván s igy utóbbi az egyetem bölcsé-
szeti fakultására való beiratkozásra előnyösebb.

A 3. §. második bekezdése mint fölösleges kimaradhat. Széke ly-
Keresztúri á ll. tképző.

A 2. §. a) pont jához :
Még szabadelvűbb álláspontra kivánatos helyezkedni és tekintet

nélkül a képesitő milyenségére, mindenki bocsátaadó az egyetem filo-
zófiai fakultására. Znióvára lja i á ll. tképzó tanárkara .

1. Képzés. 2. §-a. Nem helyes, hogy az egyetemre bocsáttatás föl-
tételéül a jeles általános bizonyitvány vétetik. Sokkal helyesebb volna
e helyett azt tenni, hogy ha valaki valamely szakból kitünő, az azon
szak ból egyetemre bocsátandó. Somogyi Géza .

3. §. Az egyetemi tanfolyam a 2. §. a) pontja szerint belépettelere
nézve 4 éves, a b) pontIa seerint {ölvettekre néere 2 éves.

Nő hallga tókra nézve ajánla tosabb, ha a b) pont seerint aFEDCBA,2 éves
kurzusra lépnek be.

4. §. A gyakorla ti képzés e czélra kijelölt tanitó·, tanitónó- és
kisdedóvónő-képzö intézetekben történik.

Az állam a tanárok gyakorla ti képzésére a budai Paedagogiumban
és a budapesti Vl, ker. á ll. felsőbb tanitónőképző-intézetben interna tussa l
egybekötött egy-egy kollegiumot á llit fel. .

E kollegiumban a gyakorla ti képzés á ll:
a j Tudományos gyakorla t ból, mely as egyetemi tanulmányok sikeres

felhasználásárt~ és kieqéseitésére szolgá l. Rövid kurzusban elóadandók itt
oly melléktárgyalc (gazdaságtan, könyvviteltan stb.), melyekre az egyetemen
nincs tanszék, vagy melyeket a jelölt az egyetemen eszközö!hető tárgy-
csoportosítás mellett nem hallga tha tna .

b) Iskola i tanítási gyakorla tból. A 4 éves tanfolyam hallga tói a 3-ik
évben hospitá lnak elemi isk. tanítóképzőben és kisdedóvónő-képzőben az
utolsó évben ugyanily képző-intézetekben tanitási gyakorla tokat végeznek.
A ,2 éves tanfolyam hallga tói az utolsó évben tanitási gyalwrla tokat végez-
nek képző intézetekben.

Tanitóképző tanárok képzése s képesitése. A képzésnek azon
módja, mely az egyetem és paedagógium között oszlik meg, nem szeren-
esés megoldás. Vagy itt, vagy ott. - Legajánlatosabb volna az egyetemen
egy külön, a tanitőképző-intézet czéljaira szolgáló tanárképzőt szervezni.
Soproni ágo ev. tképző.

5. §. Az ének-, zene- és ra jztanárok képzése a Budapestcn fennálló
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-országos felsőbb szakiskolákban, a tanitóképző tanárok képzése követelmé-
nyeinek megfelelőleg történik.

A testgyakorla t e ceélra kijelölendő intézetekben minden hallga tóra
nézve kötelező.

II. Kép esiFEDCBAt é s.

6. §. Elemi isk. tanitó-, tanitónőképző, úgyszinten kisdedóvónőképző
intézetekben, tanárokul csak oly egyén'3k alka lmazhatók,. kik országos tör-
vény álta t elrendelendő képző-intézeti tanári vizsgála t a lapján tanári ok-
levelet nyernek.

A képesitéet a Budapesten fölá llitandó országos vizsgáló-bizott-
ság adja .

. 7. §. A vizsgáló-bizottság tagja it a nm. vallás- és közokta tásügyi
miniszter ium oly főiskola i és képző-intézeti tanárok közül nevezi ki,
a kik a vizsgála t tá rgyaina lo előadásával és szakszerű művelésével
fogla lkoznak.

8. §. A vizsgála tra bocsá tta tnak az egyetem 4, illetőleg 2 éves tan-
folyamán levő, illetőleg azt bevégzett és szabályza tnak megfelelő gyakor-
la ti képzésben részesült jelöltek.

Kivételesen vizsgála tra bocsáf,ha tók a tanárvizsgáló bizottság aján-
la táraa nm. vaUás- és közokta tásügyi miniszter ium engedélyével oly
egyének is, kik nem végezték ugyan el a kissabott egyetemi tanfolyamot,
de irodalmi munkáiban szakképzettségüknek kiváló jelét adták; s a kik e
mellett kimuta tják, hogy a tanitássa l gyakorla tilag is fogla lkoznak.

8. §. E pont második tétele törlendő. Zníóvára lja i ó'll. tképző.

9. §. A vizsgála t 2 fokkól á ll: a lap- és sza lcvizsgála tból .•
A 4 éves kurzus kallga tói a 2-ik év végzése után alapvizsgála tot,

a 4-ik év után szakvizsgála tot tesznek. A :2 éves kureu« hallga tói a tan-
folyam bevégzése után csupán szakvizsgála tot tesznek.

Viz s g ál at isz a ke s o por tok

a) Pedagógia és segédtárgyai.
b) Magyar nyelv, történelem (alkotmány tan, sta tisztika , közgazda-

ságtan), földra jz ;
-: c) német nyelv, történelem (alkotmány tan, sta tisztika , közgazdaság-
tan) földra jz;

d) mennyiségtan (kereskedelmi és politika i számtan, mértan könyv-
vitel), fizika , kémia;

e) fizika , kémia , természetra jz, gazdaságtan.
f) ének és zene;
.q) ra jz és irás;
h) torna ;
i) kézimunka.
A filozófia i és pedagógia i tá rgyakból minden szakcsoport jelöltje ta r-

tozik vizsgála tot tenni.
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2. Minden tanitó-, tanitónőképző.intézetben az igazgatóval együtt
lega lább 8 rendes tanár (tanitónő) a lka lmazandó.

Az cigazgatóval együtt»-kifejezés - után betoldandó... ki esak
intézeti rendes tanár lehet, legalabb hat rendes tanár stb. Sla jchó M.,
Gamauf Gy., Kapi Gy.

A tanítóképző-intézetben legalább 9 rendes tanár alkalmazandó.
Peres Sándúr.

E pontba felveendő «esetleg 9 r. tanár» (t. i. az óvó). Budapesti
F röbel-féle óvóképző.

Ez talán mégis sok. Nem volna e elégséges hat rendes tanárral
is megelégednünk? Znió-vára lja i á ll. tképző.

Következőleg módositandó: Minden tanitó- s tanitónőképző inté-

A tanárok képesitése iránt kilátásba helyezett reformokat, nem
lehet összeegyeztetni a felekezetek kezében levő jogokkal, melyeket az
állam egész a mai napig elismert, tiszteletben tartott, I868: XXXVIII.
t.-czikkel pedig szentesi tett. Az egyetemi költséges kurzus által sok
szegény, de különben hivatott ember a tanári pályától elriasztatik. Az
országos vizsgáló-bizottságok eszméje nem fogadható el a feleke-
zeteket megillető autonom jogoknál fogva; felekezeti - (kath.) vizs-
gáló bizottságok volnának felállithatók, egyházmegyénként, a hol
tanitóképző-intézetek vannak, akár központositva Budapesten a magyar-
országi kath. tanitóképző-intézetek számára. Ezen bizottságban jeles és
a tanítóképzés terén működő szaktekintélyek foglalhatnak csak helyet,
kiknek egyedüli feladatuk az ienne, hogy a jelentkező tanárjelöltek szak-
képzettségét egy elméleti és gyakorlati szigorú vizsgálat alapján meg-
bírálják és annak eredményéről érvényes bizonyitványt adjanak ki. Ezen
bizonyitványok (tanári oklevelek) a tanítói oklevelek kel együtt állam-
érvényesek. Pécsi r . ka th. tképző.

Tanitóképző tanár oly közép (nemzeti) iskolai tanári képesitést
nyert tanító. jobbára gyakorló-iskolai tanító lehet, a ki az elméleti
paedagógiából, főleg a szakmájához tartozó tárgyak módszeres kezelé-
séből az egyetemen szakvizsgálatot tett. Mármarosszigeti á ll. tképző.DCBA

T a n á r i t e s t ü l e t -és i g a z g a t á s .

(Nagy Lász16 javaslata.]

1. Minden tanitó- és tanitónőképző· intézet a tanári testület kásoet-
len vezetése a la tt á ll.

E pont helyet ez: Minden tanító- és tanitónőképző- intézet az
igazgató közvetlen vezetése alatt áll, a ki az intézet összes erkölcsi és

szellemi ügyeinek a tanári karral egyetemben őre, azoknak vezetője s
azok iránt első sorban felelős. Arányi Anta l.

A tanítóképző-intézet az igazgató közvetlen vezetése alatt áll.
Temesvári á ll. tképző. Krausz Sándor.
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zetben az igazgatóval együtt - de a hittanárokon és egy gondnokon
kivül - legalább 8 rendes tanár alkalmazandó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArányí Anta l.

3. Rendes tanárokul csak oly egyének alka lmazandók, kik erre a
törvényszerü tanítóképző (óvóképzö) tanári (tanitónői) képesitéstmegszerez·
ték. A tanár (tanitónő) csak arra a szakra a lka lmazható, a melyre a
képesitést seereste.

A képzőintézeti tanárok képesitését illetőleg kimondandó lenne,
hogy a paedagógia és mődszertan tanára, valamint a gyakorló-iskola
fanitója is megfelelő magasabb képesirésén kivül elemi népiskolai tanitói
oklevéllel is birjen s az utóbbi legalább 5 évi. megfelelő gyakorlati
működést tudjon felmutatni. Beeetercee-Naseod vm. Alt. Tanitóegyesü-
lete.

A gyakorló-iskola tanitójanak és a mintaóvónak a filozofiából és
a pedagógiából tanitőképző intézeti tanári képesitése legyen. Budapesti
F"öbel-féle óvóképző.

Kiegészitendő a következő mondattal: «Minden tanár és igazgató
3 évi ideiglenes alkaJmaztatása után véglegesitendő, ha kötelességeinek
minden tekintetben. megfelel s a tanitók képzésére alkalmas.» Székely-
Keresztúri á ll. tképző. .

Az igazgatói álláshoi ne ka pcsoltassék okvetlenül a pedagógia
tanitása, hanem az igazgatóvá kinevezett tanár azon tantárgyak tanítá-
sát folytassa, a melyekre képesitve van. Znió· V&ralja i á ll. tképző
tanárkar .

Az első s második mondat közé teendő ez: Ezen intézkedésnek
a multra visszaható ereje nincs. Arányi Anta l.

A 2. mondat igy: A tanár (tanitónő) rendszerint stb. Baja i á ll.
t7cépző.

4. Az államitanitó- (tanitónő-) képző-intézetek tanára it (tanitónőit)
az illető tanitói testület hármas kijelölése a lapján a vallás- és közokta-
tási miniszter nevezi ki. .

A felekezeti, községi és magán képző-intézetek tanára it (tanitónőit)
az előbbi § tekintetbe vételével a fentartó hatóság választja meg vagy
nevezi ki. A választást, illetve a kinevezést a vallás- és közokta tási minisz-
ter erősíti meg.

Az utolsó mondat kihagyandó, A felekezeti hatóság maga választja
tanárait s maga is erősiti meg. Soproni ágo ev. tképző.

E pontba kell venni «nyilvános pályázat utján». Budapesti F röbel-
féle óvóképző.

A tanárok kinevezésére az illető intézet igazgatójának is különös
befolyás engedtessék. Arányi Anta l.

Nyilvános pályázat útján a közokt, miniszter nevezze ki az áll.
intézeti tanárokat. Temesvári á ll. t7cépző, Kraus» Sándor.

Az ideiglenesség - segéd-, helyettes tanári minőség 3 évnél
tovább nem tarthat, SimM Endre. (< < Azegys. tanitóképzés.»)
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Az ujonan kinevezett, vagy megválasztott tanárok kezdetben ideig-
. lenes minőségben szolgálnak, de ez az ideiglenesség három évnél továb
nem tarthat. A végleges minőségben kinevezettnek az eltöltött szolgá-
lati évek beszámittatnak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZnió-vára lja i á ll. tképző. 1895

. . . Az, hogya felekezeti tanárok választását, illetőleg a kine-
vezést a miniszterium erősitse meg - nem méltányos. Szatmári kir ,
ka th. tképző.

A felekezeti tanárok választása, illetve kinevezése a megválasz-
totr, illetve kinevezett tanár álJomásának elfoglalása előtt a képzőintézet
fóigazgatónak bejelentendő. Budapesti VI. ker . á ll polg. tnőképző.

Kihagyandó ez: «az illető tanítói testület hármas kijelölése alap-
ján.s Baja i á ll. tképző

5. Valamely tanító- (tanitónő-) képző intézetben az igazgató leg-
feljekb 10, a rendes tanár 18 tanórára kötelezhető, ha ennél többet
tanitana , méltányos különdijban részesitendő.

A külön dijazás nagysága legyen évenkintFEDCBA1 óráért 100 frt. Buda-
pesti F röbel-téle óvóképző.

Kiegészitendö ezen mondattal: «A különdíj heti 1 óráért évi 50
frtban allapittatik meg: ugyanakkora a helyettesitési dij is». Székely-Keresz-
túri á ll. tképző. .

Az igazgató 6- 10 órára kötelezhető. Baja i á ll. tképző.

6. Az intézet pedagógia i ügyeiért a tanári testület, illetőleg a sa já t
szakmá;"ukban az egyes tanárok (tanitónők) felelősek. Az anyagi ügyeket
kizárólag az igazgató intézi s azokért felelős.

A tanári testület kötelességei:

a ) A kiszabott tantárgyakban való okta tást eszközölni ; á lta lában a
növend; 'kek tanitására és nevelésére vonatkozó pedagógia i (fegyelmi) el-
já rásokat megállapitani s eszközölni s az illető törvényeket és rendeleteket
végrehajtani;

b) az intézetben használandó tankönyveket kijelölni ;

c) a tantárgyak felosztásá t s az óra terv készitését eszközölni ;

Az 1 pont Igy módositandó : ca jutalmak, segélyek, ösztöndíjak
és kedvezmények kiosztását eszközölni.» Győri á ll. tnőképző.

E pontnak első része törlendő és helyette kimondandó a törvény-
tervezetben, hogy a tanárok határozottan megjelölt tanszékekre neve-
zendők ki. Győri á ll tnőképző.

d) az intézet pedagógia i felszerelésére felügyelni s· a fejlesztésére
vonatkozó javasla tokat készíteni;

e) az ifjusági körök működését ellenőrizni;

f) a juta lmak, segélyek, ösztöndíjak, kedvezmények kiosztására , meg-
vonására nézve javasla tokat késziteni ;
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A tanári testület ha tározata it a tanitóképző.intézeti orse. felUgyelő
hagyja jóvá .

Az intézet összes ügyeiért a tanári testület felelős, saját szakmá-
jában és a külön rája bizott teendőkre nézve a testű let minden egyes
tagja felelős.

A tanári testiilet az intézet összes ügyeinek vezetője; kiváló teen-
dői : intézet pedagógiai irányának, a tanitás egységességének, a rend-
tartásnak, a fegyelmezés módozataínak megállapitása, a tanitás-tárgyak
elosztása, az órarend megállapítása, a könyvtár és szertár őreinek meg-
választása, az intézett költségvetésének elkészítése, a növendékek segélye-
zésének megállapítása, az évi jelentések elkészítése, a szülők és tanárok
s az egyes tanárok közt fölmerülhet:') surlódások esetében első fokon
való itélkezés. Ez ügyek legnagyobb részében a tanítóképző-intézeti
felügyelő, kísebb részében a miniszterium jóváhagyása szükséges.

A jegyző a jegyzőkönyveket vezeti, az intézet összes irodai mun-
káit végezi; minden kiadvány (a jelentések, fölterjesztések is) a tanári
kar határozatából és nevében, az igazgató és jegyző aláírásával
készitendö el. Az intézet gazdai (gondnoki) teendőit végezi. A jegyző,
kit a tanáritestület 4-4 évre választ, (mely után újra választható) 14
óránál többre nem kötelezhető sar. tanári fizetésen kívül külön díja-
zásban részesül Peress Sándor.

Az első bekezdésben «az intézet pedagogíai ügyeiért s helyett,
legyen «szellemi ügyeiért .• Ugyanezen pontFEDCBAf l bekezdés legyen ez: a
jutalmak, segélyek, ösztöndíjak. kedvezmények kiosztása megvonása. A
tanári testület hatátozatait a felügyelőnek bejelenti. Budapesti F robel-
féle óvóképző.

E §-ból csak az első és utolsó bekezdés hagyandó meg; az utób-
biban foglalt e orsz. felügyelő»' helyett «főigazgató:o álljon. A tanári
testület kötelesség ei szabályrendeletileg állapitandók meg. S~ékely-
Keresztúri á ll. tképző.

Az első bekezdés utolsó mondata helyett, (1. II. fej- 12.),: Az
anyagi ügyeket az. igazgató utasitási és ellenőrködése mellett a gondnok
vezeti és azokért felelős. Arányi Anta l.

A gazdasági tanár az intézeti összes anyagi ügyeit, tehát úgy az
internatust, mint esetleg a külső gazdaságot vezetné; feltétlenül az in-
tézetben lakik; heti óráinak száma akként áliapitandó meg, hogy fontos
hivatásának eleget tehessen; minden ténykedéseért közvetlenül a fő-
igazgatónak felelős: Vele szemben az igazgató, mint a tanári testület-
nek egyik tagjával szemben, csak az ellenőrzést gyakorolja. Huzják
Lukács.

Kivánatos, hogy a nevelés-oktatástani tárgyak tanárán kivül a
többi szaktanárok is tevékeny részt vegyenek a gyakorlati tanítások
vezetésében. Huzják Lukács.

Igy módositandó: «Az intézet szellemi ügyeiért a tanári testület,
illetve a saját szakmájukban az egyes tanárok (tanitónők), az anyagi
ügyekért a gazda az igazgatónak felelős. Az igazgató úgy a tanári
testület határozatai, mint a felsőbb hatóságok intézkedéseinek végre-
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hajtását telelősség terhe mellett eszközli s mindkét 'irányban gyakorolja
az állandó helyi ellenőrzést és felügyeletet. '

AzAa) pont befejező része: cS az illető törvényeket és rendelete-
ket végrehajtani» elhagyandó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapesti VI. ker . á ll. tnóképzó.

Az a) pont igy: A kiszabott tantárgyakat tanitani; általában a növen-
dékek nevelésére és tanítására vonatkozó pedagogiai (fegyelmi) eljárá-
sokat megállapitani az illető stb. A c) pont szöveg.e: A tantárgyakat
felosztani, s az óratervet elkésziteni. Az e) pont: Az ifj. köröket vezetni
és ellenőrizni Az f) pont: A segélyek és ösztöndíjak kiosztására stb.
Külön g) pontúl : A jutalmakat odaitéli. Baja i á ll. tképzó.

7. A tanári testület élén az igazgató van, s mint ilyen:

a) gondoskodik az intézetre vonatkozó törvények és rendeletek vég-
rehajtásáról:

b) a testület gyülésein elnököl s a hozott ha tározatokat végrehajtj a ,
vagy végrehajtásukat ellenőrzi;

c) a tanitói testület működését ellenőrzi;

d) az irodai ügyeket vezeti;

e) képviseli az intézetet a hatóságokkal és közönséggel szemben.

A tanitóképző-intézetek élén az igazgató áll, ki az intézet szellemi
és anyagi érdekeit hivatalosan képviseli, mint ilyen intézkedik a szabály-
rendeletek alapján az intézet ügyeiben. Azonban oly dolgok tárgyalá-
sánál, melyek közérdekűek v. a hol a törvény bizonyos egyéni szabad-
ságot enged, vegye tekintetbe a tanári kar véleményét. Szabadkai á ll.
tnöképző.

A igazgató a tanári testület elnöke s mint ilyen: I gondoskodik
az intézetre vonatkozó törvények, rendeletek végrehajtásáról és - rend-
szerint - vezeti az internátus ügyeit; 2. a testület gyűlésein elnököl
s a hozott határozatokat végrehajtja, vagy végrehajtásukat ellenőrzi ~
3. az egyes tanárok, a jegyző és az internátusfelügyelő működésére
felügyel; 4. képviseli az intézetet a hatósággal és közönséggel szem-
ben; S. három .napi szabadidőt s tanulmányi kirándulásokra két napot
adhat egy-egy iskolai évben; 6. a tanárok esetleges, legfölebb 6 napig
tartó helyettesitéséről gondoskodik; 7. a szolgaszemélyzet az ő fő ren-
delkezése alatt áll; 8. halaszthatatlan, nem elvi fontosságú ügyekben
rögtön intézkedik; 9. az intézet összes ügyeire vonatkozó nézeteit, tapasz-
talait a tanári testület elé terjeszti s teendőiről első sorban ennek fele-
lős. Az igazgató heti 14 óránál többre nem kötelezhető. Rendes tanári
fizetésén kivü, küiön díjazásban részesül. Peress Sándor.

E § kihagyandó, miután az itt foglalt igazgatói jogok és köteles-
ségek szabályrendeletbe valók. Székely-Keresztúri á ll. tképző.

Oda kell hatni, hogy az igazgatók az intézetek közvetlen czéljának
intensivebb megvalósitására több idővel és nagyobb hatáskörrel rendel-
kező szakközegek legyenek. Pécsi r . ka th. tképző.

Az 1. mondatban a «van» - helyébe «áll. teendő. A d) pontban
a (vezeti. s z ó helyett (elintézi. - legyen. Baja i á ll. tképző.
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8. Az igazgatót a tanári testület hérmoe kijelölése a lapján a vaZ-
lás- és közokta tási miniszter előterjesztésére O felsége a kirá ly nevezi ki.

Az igazgatók kinevezésénél vegye a miniszter figyelembe a tanári
testület véleményét. Szabadkai á ll. tnőképző.

Ezen rész a «tanári testület hármas kijelölése alapján» - törlendő.
Győri á ll. tnőképző.

Igazgató-változásnál a más intézetekből pályázók csak a legrit-
kább esetben számithatnának jelölésre, megesnék, hogy a tanítónókép-
zőknél - továbbá oly intézeteknél működő régi és érdemes tanárok
soha sem lehetnének igazgatók, a hol esetleg fiatal igazgató van alkal-
mazva. Az igazgató kinevezésére a régi gyakorlat helyes. Kúnfélegyházi
á ll. tképző.

9. Az igazgató kinevezése ne a tanári testület hármas kijelölése
alapján történjék. hanern úgy, mint eddig. Aradi á ll. tképző.

Hozzáteendő : «Felekezeti tanitóképzőkben ép úgy, mint az álla-
miakban, igazgató csak egy ember lehet és pedig a tanári testület
kebeléből választott». Marmula János.

A tanári testület 4-4 évre választja az igazgatót, 4 év multán
az igazgató ujra választható. Peress Sándor.

Vétessék fel, h o g y ,ca működő képzőintézeti tanárok közül s , to-
vábbá, hogy igazgató csak férfi lehet. Budapesti F röbel-féle óvólcépző.

cA tanári testület, hármas kijelölése alapján» - részlet mellőzendő.
Arányi Anta l.

Mellözendő a testület jelölési joga. Témesoir i á ll. tképző. Krauss
Sándor .

. . . A tanári kar hármas kijelölése nem fogadható el. A nem állami
tanítóképzők igazgatóit is O felsége a miniszter előterjesztésére nevezné
ki? Szatmári kir . ka th, tképző.

Igy: Az igazgatót a vallas- és közoktatási miniszter nevezi ki.
Baja i á ll. tképző.

10. A tanárok (tanitónők, igazgatók) á llomásaileról nem ,helyezhetők
el. Kivétel történhetik:

a) ha ' a tanár (tanitónő, igazgató) fegyelmi, vagy egyéb vétséget
követ el.

b) ha az illető fontos okok alapján maqa kéri elhelyeztetPsét;
e) ha az áthelyezé~t rendkivüli szolgá la ti körülmények teszik szük-

ségessé.

A tanár a szolgálat érdekének czime alatt se legyen áthelyezhető.
Csakis fegyelmi eljárásta történhessék az meg. Aradi á ll. tképző.

AzA a) pontban a cvagy egyéb vétséget» kifejezés, a melyet úgy
magyarázhat mindenki, a hogy akar s az egész e) pont törlendő. Mar-
mula János.

A e) bekezdés elhagyandó Budapesti F röbel-féle óvóképző.
A b) pontban e íontoss helyett álljon: «tekintetbe vehető.» Szé-

kely-Keresztúri á ll. tképző.



Tanári testület és igazgatás. 31DCBA

A t a n á r o k f i z e t é s e .

(Nagy I"ász16 javaslata.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A tanitó, tanitónő- és óvóképző-intézeti tanárok és tanitónók,
illetó'leg igazgatók s a gl/akorlóiskoZa vezetője az 1893. évi IV. tA-cs, álta l
megszahott módon a IX., VIlI. és VII. fizetési osztá lyokba sorozandók.
Az 1893 : IV. i-c». mellékletén feltüntetett azon beosztás, a mpl!J szerint
a véglegesen alkaZmazott tanítóképző tanárok némelytke a X. és XI.
osztá lyban fogla lnak helyet, ha tá lyon kivül helyezendő.

A tanárok a rangosztályból kiveendők. Zniórára lja i á ll. tképző. 1895.

A c) pont törlendő. Znió- Vára lja í á ll. tképző.
Az a) pontból a «vagy egyéb. - törlendő; a b) pontban elhe-

lyeztetését helyett áthelyeztetését legyen. Baja i á ll. tképző.
Utolsó pont (ro-ik) legyen a következő: Az igazgató és egyes

tanárok különös teendőit, s az intézet belső szellemi életét meghatározó
valamint a dologi ügyek ellátására vonatkozó intézkedések egy külön
miníszteri szabályzatban (rendtartási szabályok) állapittatnak meg. Arányi·
Anta l.

Ezen fejezetbe felveendő még:
A módszert, tankönyveket, a tantárgyak szétosztását a tanári tes-

tület maga állapitja meg. A tanár. az osztályfőnök, az igazgató, a tes-
tület hatásköre a fegyelmet illetőleg: az óraadók ne birjanak szavazati
joggal. Három tanár Kivánságára rendkivüli ülés tartandó. Ha az igaz-
gató felfogása ellenkezik a testületével, végrehajtás előtt kikéri a felet-
tes hatóság döntését.FEDCBAA jegyzőkönyvet a tanári testület hitelesiti s a
felügyelőnek nem szükséges láttamozni. Budapesti Frobel-féle óvóképzó.

Felveendők : A növendékek panasza a tanár vagy igazgató ellen
mindenkor a testület elé tartozik.

A testület tanácskozásai havonkintiak. Ha az igazgató felfogása a
testület határozatával ellenkezik, jogában van végrehajtás előtt kikérni
a felettes. hatóság döntését.

Ha az igazgatónak valamely tanár ellen, vagy a tanárnak az igaz-
gató eljárása ellen, akár tanítasi-nevelési, akár más természetű (p. o.
erkölcsi magaviseleti) ügyben panasza van, az eset a tanári szék elé
tartozik, mely tárgyalhatja, határozatot is hozhat, ha nem fegyelmi vét-
ség, mely esetben mikor a fegyelmi birósághoz utasitja.

A tanári testület üléseinek jegyzőkönyve havonként a föigazgató-
nak beküldendő. Temesvári á ll. tképző. Krausz Sándor. _

Az cIgazgatói tanács. továbbra is fentartandó. Nagykörősi ev.-ref.
tképző. (1895.) Bárány Gyula (1895.)

Az igazgatótanács intézménye meghagyható, azonban a tanulmányi
ügyek hatásköréből kiveendők. Sárospataki á ll. tképző. (1895.)

Az igazgató-tanácsok teendőit, a mennyire ez lehetséges pl. a
közoktatásügyi tanács kiküldött tagjai teljesitsék. Pécsi r . ka th. tképző.
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2. Az igazgatók a fizetési osztá lynak csak két felső szakaszába nevez-
hetó7c ki. Az 1893: IV. t-c», 3. §-nak b) pontja ez. ér telemben módo-
sitandó.

Az első mondat igy módositandő : - Az igazgatók a VIlI. fizetési
osztály z-ik íokozatába nevezhetők ki s fokozatosan a VII. fizetési
osztályba léptetendők elő.c A második mondat változatlan. Szé7;eZy-
Keresztúri á ll. {képző.

3. A tanárok, tanitónők és igazgatók öt évenkint évi 200 [rt fize-
tési pótlékban részesitendó7c.

Hozzá esatolandó volna még az, hogy a régi csonka pótlékok ki-
egészitendők. Kun-{élegyházi á ll. tképző.

4. A budapesti és a nagyobb városokban működő tanárok, tanító-
nó7c, igazgatók helyi pótlékban, a működésök álta l kivá lt tanárok, tanító-
nők és igazgatók pedig működési pótlékban részesitendők. E pótlékok a
nyugdijba beszámitandók.

Utulső tétele törlendő. Miután a· nyugdij élvezete nincs ahhoz
kötve, hogya nyugalomba vonult tanár előbbi működése helyén tar-
tózkodjék, e tétel semmi által nem indokolható. Znióvára lja i á ll. tképzó.

E pont igy modositandó : A budapesti és vidéki drágább városok-
ban működő igazgatók, tanárok, tanítók és tanítónők helyi pótlékbau
részesitendők. Arányi .Anta l.

E pont elejtendő. Baja i á ll. tképző.
Pótlólag egy szakasz fölveendő az áthelyezési, utazási költségekre

vonatkozólag. Temesvári á ll tképző. Kraus» Sándor.

5. Avallás- és közokta tásügyi miniszter közvetlen vezetése a la tt nem
álló (felekezeti. községi, ma(lán) tanító- és tanitónő óvóképző.intézetek
tanára inak (tanitónőinek) {izetésügye az állami tanárok számára az
1893 : IV. t.sce.sben megszabott intézkedések szerint rendezendő.

Rendes tanár fizetése 1200 {rtná l, rendes tanitónőé 1000 'fr tná~
kevesebb nem lehet.

E szavakhoz : az 1893. IV. t.-ez.-ben megszabott intézkedések
szerint rendezendő -:- a következő pótlás betoldandó: és az állami
tanárok fizetési ügyével teljesen azonos. Sla jchó M, Gamauf Gy.~
Kapi Gy.

A második kikezdés igy módositandó : »A képző-intézeti rendes
tanár és tanitónő fizetése 1200 frtnál kevesebb nem lehet. c Győri á ll ..
tnőképző. .

Az 1. és 5. pont közt ellenmondás van. Ha a tanárok a IX. rang-
osztálynál alacsonyabban nem lehetnek, akkor a tanitónők fizetése
legalább 1100 frtnál, és nem 1000-nél nem lehet kevesebb. Aradi
á ll. tképző.
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Az utolsó bekezdés a következőkép módositandó: ~Rendes tanár
(tanitónő) fizetése 1200 frtnál kevesebb nem lehet. czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzékely-Keresztúri
á ll. tképző.

Rendes tanár fizetése 1300 frtnál kevesebb nem lehet. Temesvári
á ll. tképző.

A felekezeti tanárok fizetése az államiakéval egyenlő legyen. Az
állam segitse a fel. iskolát, ha a felekezet a tanárokat képzettségük és
munkájuk arányában fizetni képtelen. Szatmári el. és polg. ka th.
tnó7.épző.

A 2. bekezdés az 1. pont alapján felesleges. Baja i á ll. tképző.DCBA

F e g y e l m i e l j á r á s .

1.AA tanitó-, tanitónő-, óvóképző tanjtók, tanítónők fegyelmi ügyei-
ben az országos fegyelmi biróságok döntenek.

A felekezeti tanárok fegyelmi ügye az illetékes fentartó hatóság
jogköréhez tartozik. Soproni ágo ev. tképző.

A tanári karban felmerülő fegyelmi eseteknél első sorban a tanári
testület collegiális úton iparkodjék az ellentéteket kiegyenliteni, ha ez
nem sikerül, akkor a tanügyi főigazgató vagy az orsz. fegyelmi biróság
döntsön. Szabadkai á ll. tnőképző.

A fegyelmi eljárásban 3 forum legyen; és pedig első a tanári
testület, z-ik a felügyelő, 3-ik a közigazgatási biróság. Mindenik hatás-
köre meghatározandó. A fegyelmi eljárást a felügyelő előterjesztésére a
valIás- és közoktatásügyi miniszter indítja meg. Budapesti F röbel-féle
óvóképző.

Az országos szó előttiFEDCBAs az e kihagyandó. Székely-Keresztúri á ll.
tképző.

Igy módositandó: :o A vall. és közokt, miniszter közvetlen rendel-
kezése alatt álló tanító stb. képzök fegyelmi ügyeiben az országos
fegyelmi biróságok döntenek; a nem állami képzöknél a fegyelem ügyé-
ben az illető fentartó közeg intézkedik. Szatmári kir . ka th. tképző.

2. A tanitóképző-intézeti tankerületek szerint az országban öt or-
sf4ágos fegyelmi biróság működik.

E pont elhagyandó. (1. 1. p.) Budapesti Frobel-féle óvóképző.

3. Egy fegyelmi biróság áll öt ta .lJból és az elnökből. A tagokat a
működő tanitóképző tanárok közül a vallás- és közokta tásügyi miniszter ,
az elnököt pedig a mIniszter előterjesztésére O felsége a kirá ly nevezi ki .

.Az elnök sohasem lehet a képző-intézeti felügyelő.

A fegyelmi eljá rást a tanitóképző-intézeti országos felügyelő elő-
ter jesztésére a »altá«: é.~ közokta tásügyi miniszter inditja meg és vezeti a
vizsgála tot megbízottja á lta l.

3
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A fegyelmi biróság tagjait a képző-intézetek tanári kara a maga
kebeléből választja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzabadkai á ll. tnóképzó.

Elhagyandó (1. r. p.) Budapesti F röbel-féle óvóképzó.

A 3-ik bekezdésben »orszagos felügyelő c szavak helyébe »kerü-
letí főigazgatóc teendő. Országos felügyelőt a javaslat nem ismer.
Székely-Keresztúri á ll. tképzó. _

A miniszter közvetlen beavatkozása a felekezeti hatóságok alatt
álló iskolák tanárainak ügyeibe nem fogadható el. Ez az egyh. hatóság
joga és kötelessége. A közvetett beavatkozás ellen, mely az egyh.
hatósággal való érintkezés által történik semmi kifogás nincsen. Szatmári
el. és polg. ka th. tnóképzó.

5. A vallás- és közokta tásügyi miniszter közvetlen rendelkezése a la tt
á lló tanitók/> pző-intézetekben működő tanárok, tanitónók, igazgatók ellen
fegyelmi eljá rásnak van helye:

a) ha az illetó megsérti vagy hanyagul teljesiti kötelességét;
b) ha botrányt okozó erkölcstelen életet ét, vagy ilynemü kihágáso-

kat követ el. .

A fegyelmi vétségek közé veendő még az államellenes üzelmek,
nemzetiségi és felekezeti izgatások. Budapesti F röbel-féle óvóképzó.

A §. kibővitendő ezzel:A c) ha vallás- vagy államellenes tettet
követ el. c Székely- Keresztúri á ll. tképző.

6. Fegyelmi büntetések:
a) rossea láe ;
b) pénzbüntetés;
c) á thelyezés;
d) hiva ta lvesztés.

A fegyelmi büntetések sorába negyediknek a nyugdijazás
veendő fel. G:4őri á ll. tnőképző.

A d) pontnál a humanismus azon elve alkalmaz tassék, hogy az atya
bűneiért ne szenvedne az ártatlan család. Hozzácsatolandó ez: s családja
azonban eddig szerzett nyugdijigényét nem veszti el.« Kún-félegyhási
á ll. tképző.

Beveendő utolsó előtri fokozatnak a hivatalból való nyugdíjazás.
Aradi á ll; tképzó

A hivatalvesztés súlyos büntetési fokozatát megelőzőleg a »nyug-
dijazás« enyhébb büntetési fokozata beveendő. Pozsonyi á ll. tnőképző.

Az a) alatt emlitett :orosszalásc mint első foku büntetés elé első-
nek teendő: a megintés; ez utan következzenek a felsorolt büntetés-
fokozatok. Arányi Anta l.

7. A fegyelmi biró~ág a hozzá terjesztett vizsgála ti ira tok és szó-
beli tá rgyalás a lapján dönt.

A vizsgála t a la tt levó egyén a maga védelmére védót á llitha t.
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A fegyelmi esetek nél mindenkor joga legyen a vádlottnak magát
szóval vagy irásban védeni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzabadkai á ll. tnőképző.

Elhagyandó (1. I. p.) Budapesti F röbel-féle óvóképző.

8 . .A fegyelmi biróság határozatá t a vallás- és közokta tásügyi miniszter
ha jtja végre.FEDCBA

,

A miniszter kifejezés után beszurandő ez: «hagyja jóvá s»
Székely·keresztúri á ll. tképző.

9-ik §-nak ajánitatik ezen új szakasz: «9. A fegyelmi eljárást sza-
bályozó rendeletet a képző-intézeti tanárok országos egyesületének javas-
latára a vall. és köz okt. miniszter adja ki. » Székely-keresztúri á ll. tképző.

A fegyelmi eljárást illetőleg szükséges az elsőfoku fegyelmi biró-
ságokba is jogi képzettséggel biró tényleges birák kinevezése, Felső
forumként pedig, valamint a súlyos tanitói fegyelmi esetekben is, az újon-
nan felállitott közigazgatási biróság itéljen. Krausz Sándor.

Három fegyelmi hatóság alakitandó, első a tanártestület, a máso-
dik a főigazgató szék helyén szervezendő az ott levő kir. biróságok tag-
jaiból és kinevezendő igazgatok és tanárokból ; a legfelsőbb felebbezésí
fegyelmi hatóság a legf. kir. közigazgatási biróság legyen. Mindenkinek
hatásköre pontosan megállapitandó. Temesvári á ll. tképző.·

A hozandó általános szolgálati pragmatikában rendezendő a fegyelmi
eljárás is. Baja i á ll. tképző.

I. A tanitó-, tanitónő- és óvónőképző tanitók és tanitónők fegyelmi
ügyeiben az országos fegyelmi bíróságok döntenek.

2. A tanítóképző-intézeti tankerületek szerint az országban öt orsz.
fegyelmi biróság működik.

3· A fegyelmi biróság az elnökön kivül 5 rendes és 2 póttagból
áll. A tagokat, kik közül kettő tan itóképző tanár, a többi a közigazgatási
és birói karból legyen, a vallás- és kezoktatásügyi m. kir. miniszter, az
elnököt pedig a miniszter előterjeszt.ésére ő Felsége nevezi ki a tanitóképző
tanárok, illetve a tanügyí administratio terén működő egyének közűl.
Az elnök sohasem lehet a képzőintézeti felügyelő, a panaszlottal ugyanazon
intézetben működő pedig fegyelmi biró.

4. Fegyelmi eljárásnak helye van:A a) ha az illető megsérti vagy
hanyagul teljesiti a törvényben, szabályrendeletekben előirt kötelességét;
b) ha botrányt okozó erkölcstelen életet él, vagy ilynemü kihágásokat
követ el, melyek következtében az állásával járó tiszteletre, tekintélyre
és bizalomra méltatlannak bizo nyúl.

5. A fegyelmi eljárást az orsz. felügyelő előterjesztésére csak a
vall.» és közokt.-ügyi miniszter indithatja meg, ki a vizsgálat vezetésére
3 tagból álló vizsgáló bizottságot k ü ld ki.

6: Fegyelmi büntetések. r . Rendbüntetések, ugymint : a) intés, pénz-
birság 1 0 frtig, a melyeket az igazgató indokolt jelentésére csak a
felügyelő szabhat ki. II. Nagyobb büntetések: a) megrovás; b) pénz-
büntetés a fizetés IO%-áig; c) áthelyezés hasonló minőségben; d) az
ötödéves pótlékra való igénynek megvonása ; e) áthelyezés admistrativ
vagy esetleg kisebb fizetéssel járó hivatalra;' () az eddig szerzett nyug-

3*



36zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFegyelmi eljárás.

dij megvonása ;A g) hivatalveszrés a nyugdijjogosultság fenntartásával;
h) hivatal- és ezzel szerzett jogok elvesztése.

7. A fegy. birósag a vizsgálati iratok alapján készitett előadói
javaslatot észrevételei megtételére megküldi a panaszlettnak sannak
beérkezése után dönt elsőfokúlag.

8. Az itélet felebbezésének elfogadására öt évenkint a miniszter
által más-más kerületi biróság jelöltetik ki, azon korlátozással, hogy
ugyanazon két kerületi biróság nem képezheti egymásnak kölcsönösen
másodfoku fellebbező hatóságát.

9. Két egyező itélet ellen további telebbezés nem engedtetik meg.
Két eltérő határozathozatal esetében harmadfokúlag felebbezhetők a
fegyelmi határozatok a vallas- és kozokt.vügyi miniszterhez.

10. A jogérvényes itélet végrehajtásáról a vallas- és közokt.-ügyi
miniszter gondoskodik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGroó Vilmos.DCBA

F e l ü g y e l e t .

(Nagy L,ász16 javaslata.)
-FEDCBA'

1. A hazai összes tanitó·, tanitónő és kisdedóvóképző intézetek egy-
séges á llami felügyelet a lá vonandók.

Az államnak a legszélesebb körű felügyeleti jog biztosittassék.
Kun-félegyházi á ll. tképző .

. A tanitóképzők továbbra is a kir. tanfelügyelők alatt maradjanak,
az eddigi módozatok szerint,

A vezetés és haladás egységes szellemben való irányitása czéljá-
ból azonban szükséges, de azután elegendő is arra, hogy 5 évről 5 évre
terjedő megbízással a hazai összes tanitó- és tanitónőképzők 1-1 minisz-
teri biztos főlelügyelete alá helyeztessenek. A tervezet idevonatkozó
szakaszai ilyen értelemben lennének módositandók. Besstercse-Naseód
vm. .su. Tanítóegyesülete.

Igy helyesbitendő: ... vonandók, az illető felekezet autonomiájának
(jogainak) érvényben maradás ával. Szatmárí kir . ka th. tképző.

2. Az ország a képző-intézetek felügyelete czéljából öt tankerületre
osztandó. Mindenik kerület élén egy tanitóképző-intézeti tanfelügyelő ((ő-
igazgató) á ll.

A képző-intézeti felügyelő következetesen főigazgatónak nevezendő.
Györi á ll. tnőképző. -

A tanító és tanitónőképző-intézetek fölött a felügyeletet megyéje
területén a kir. tanfelügyelő gyakorolja. Marmula János.

A §-ban előforduló «osztandó s szó «osztatiks szóval cserélendő
ki. Székely-Keresztúri á ll. tképző

4 főigazgató elég. Hurják Lukács.
A felügyet akár külön képzőintézeti főigazgatók hatáskörébe adandó,

akár a népiskolai tanfelügyelők kezében hagyható. Ez utóbbi esetben
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oly megyékbe, hol képző van, erre való tekintetből tanitóképző tanár
neveztessék ki tanfelügyelőnek. A kétféle rendszer (tanfelugyelő és
miniszteri biztos) fentartását egymás mellett nemcsak felesleges hanem
káros is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASárospataki á ll. tképzőA(1895)

A tanitóképzők feletti felügyeletet az országos képesitő bizottság
tagjai, mint kerületi felügyelők, gyakorolják. Mármaros-szigeti á ll.
tképző.

3. A tanítóképző-intézeti tanfelügyelő (főigazgató) joga és köteles-
sége mind az állami, mind a felekezeti, községi, egyesületi és magán
tanitó-, tanitónő- és óvóképző-intézetekben:

a) a kf> pzők összes tanulmányi ügyeire, az okta tás és nevelés mód-
jára és eredményére felügyelni; a törvény rendelkeeéseinek, a miniszter i
rendeleteknek és f1zabályzato7cnalcvégrehajtásá t ellenőrizni;

b): a tanitó- és óvóképesitő vizsgála tokon elnökölni, azokat vezetni
vagy akadályoztntása eseten helyettesitése végett a miniszternek előter-
1esztést tenni. /

A felekezeti intézetekben a felügyeleti jogot a kerületi tan fe-
lügyeJó a fentartó hatóság értesitésével s közbenjárásával gyakorolja.
Soproni ágo ev. tképző. .

BeigtatandóFEDCBAi «a tanári testület határozatait jóváhagyja, vagy el-
térő véleménye esetén a ininiszteriumnak a határozatra vonatkozó dön-
tését kéri ki. Győri á ll. tnőképző.

A kir. tanfelügyelő joga és I:ötelessége megyéje területén mind
az állami stb" Marmula János. : /

Azellenőrzés oly mértéke szükséges, hogy a főigazgatóhoz éven-
ként beküldendő az óraterv jóváhagyás végett; ő hagyja jóvá a tan-
könyvek használatat, az intézeti rendszabályokat és nevelési szabályo-
kat; neki jelentendő be tudomásul vétel végett és esetleg a legmagasabb
hatósághoz, a miniszteriumhoz való fölterjesztés végett, az ujonnan alkal-
mazott tanerő képesitése, fizetése, előléptetése ; nevezetesebb fegyelmi
ügyek stb. Krauss Sándor.

A fóígazgató évenként többször meglátogatja a tankerületbe be-
osztott képzöket, konferál a tanári testületekkel s jelentéseit közvetl e-
nül a közoktatási miniszteriumhoz terjeszti fel. Huzják Lukács.

Az áll. főigazgatónak a felekezeti iskolákkal szemben csupán az
ellenőrzés lehet joga és kötelesség e s mint ilyennek a vizsgálatokon a
társelnőki tiszt teljesen elégséges. Szatmári el. és polg. ka th. tnőképző.

4. A megyei tanfelügyelők szintén figyelemmel kisérik a képzők
tanulmányi ügyeit s észleleteiket, javasla ta ika t a luwületi felügyelőnek (kép-
zmntézeti főigazgatónak) bejelentik.

E pont elhagyandó. Győri áU. tnőképző,
E § kimarad. Ennek helyébe jön mint 4-ik, egy a királyi tanfel-

ügyelők előképzettségét és szakvizsgálatát megállapitó §, mely a mel-
lett, hogya tanitóképző-intézet fölé is a javaslatnak megfelelő szak-
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embert helyez; a népiskolai felügyelet régi bajait IS orvosoini fogja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Marmula János.

Elhagyandó. Budapesti Frbbel-féle óvóképző,
A 4·FEDCBA§ . mint felesleges kihagyaudó. Székely-keresztúri á ll. tképső.
E pont: A megyei kir. tan felügyelők a tankerületökhöz tartozó

tanító- és tanitónőképző-intézet tanulmányai ügyeit saját népiskolaik
érdekében szintén megfigyelik, s észleleteiket és javaslataikat a kerü-
leti tképző-főigazgatónak előterjesztik. Egyéb intézkedési joggal azon-
ban nem birnak.

Mely kettős megfigyelés. illetve felügyelet mellett a külön szak,
illetve orsz. miniszteri biztosí intézmény beszüntetendő. Arányi Anta l.

5. A képsőintéseti felügyelőt a tanítőképző·intézeti tanári képesités-
sel biró s a tanitó-, tanitónő-, vagy óvóképző intézetekben:.,működő egyének
közül a valláso és közokta tási miniszter előterjesztésére O felsége a kirá ly
nevezi ki.

A «nevezi ki» szavak útán teendő: ca középiskolai főigázgatók-
kal egyenlő rangban és fizetéssel Székely-Keresztúri á ll. tképző.

A főigazgatói állás dotácziója feleljen meg a középiskolá« főigaz-
gatói fizetésének. Huzj6:k Lukács.

Igy módositandó : A' tanitó (tanítónő-) képző intézetek felügyelőit
a tanítóképzés terén hosszabb időn át működő hivatott tan férfiak
közül stb. Baja i á ll. tképzo.

. György Aladár szerint a felügyelet intézménye kétfelé látszik
válni, kiván először olyan szakférfirit. ki a tanulmányi dolgokra ügyeIne
fel (felügyelete alá 12- 14 tanitóképző tartoznék); másodszor olyat, a
ki az adminisztrativ természetü ügyeknek volna a vezetője, ez továbbra
is lehetne a tanfelügyelő ; Péterty Sándor szerint a tanulmányi felügyelői
állásori kivül egy olyan (gondnokí) állás szervezése kívántatnék, mely-
lyel a képzőknek anyagi ügykezelése oldatnék meg. Dr. Málnai Mihály
szerint a kerületi rendszer a legtermészetesebb felügyelet. Helyes volna,

- ha ezeken kivül az úgynevezett tanulmányi felügyelők több iskolaíajra
neveztetnének ki. Groó Vilmos szerint a képzők felügyelete el nem
különit hető a népiskolai felügyelettől. Hozzá járul a György Aladár
inditványahoz. Peress Sándor szintén szakfelügyeletet kiván, de az ily
értelemben szervezett állasok legyenek a népoktatással összefüggők

Mikló~ G. az adminisztratio. ügyek vezetését hajlandó átengedni.
A vélemények nagyrészt megegyeztekA a) abban, hogy a felügyelet
szakszerű legyen; b) hogy a tanítóképzők és népiskolák felügyelete
között kapocs létesittessék ; c) hogy a felügyelet kerületi rendszer sze-
rint szerveztessek ; d) hogy úgy a tanári testületnek, mint az igazgató-
nak nagy kormányzati hatáskör adassék úgy anyagi, mint szellemi
ügyekben. Végre e) hogy az igazgató-tanács, mint a fentiek által önként
megszűnő intézmény, eltörlendő. (1897. V. 17-i vá lo ülés tárgyalása .)

6. A tanitóképző-intézeti tanárok (tanitónők) ,a képző-intézetek kör-
nyékén iskola lá togatókul a lka lmazandók.

A vármegyei kir. tanfelügyelőknek továbbra meg is adott látogatasi
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jog és kötelesség révén elég biztositék van arra, hogya képzök a nép.
iskolák szükségletei felől közvetlentájékozódást szerezzenek, A megyei
tan felügyeletet szabályozó törvény szintén csak idő kérdése lévén, ebben
biztositandó az elemi oktatás ellenőrzése és felügyelete úgy minőségileg,
mint mennyiségileg. A tanítóképző tanárok erejét nem szabad túlbecsülni
és habár rokon, de mégis idegen térre lefoglalni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALévai á ll. tképző.

5. §. «A tanítóképző-intézeti tanárok (tanitónők) a képzőintézetek
környékén levő iskolákat gyakorlati tapasztalás-szérzés czéljaból meg-
Iatogatják.s Marmula János.

E §. kibővitendő ezekkel: ca fizetési osztálynak megfelelő napidij
és fuvarilletmény mellett.s Székely-Keresztúri á ll. tlcépző.

E pont elhagyandó. Baja i á ll. tképző.
Az összes tanító- (tanitónő- óvó) képzők a kir. tan felügyelők hatás-

köre alól kiveendők és egységes állami szakfelügyelet alá helyezendők.
A képzőkben tan it ott szaktárgyak természete szerint különböző

szakra képesitett 7 szakfelügyelő nevezendő ki. (2 pedagógiai, 2 nyelv-
történettudományi,FEDCBA2 mennyiség-természettudományi és 1 művészeti kép-
zettséggel). Ezen szakfelügyelők a tanítóképzők felügyelő tanácsát képe-
zik s a középfokú felügyeletet gyakorolják a képzők tanulmányi ügyei
felett, a melyekre nézve a kormánynak közvetlenül teszik meg jelenté-
seiket és javaslataikat. A felügyelő tanács a kormánynak a tanitóképzők
tanulmányi ügyeiben véleményező közegéül szolgálhat.

A szakfelügyelők megfelelő rendelkezési joggal ruházandók fel, s
az igazgatók és tanárok között teljesen el nem kerülhető s belsőleg el
nem intézhető egyenetlenségek megvizsgálására és elbirálására a minisz-
terium által esetről-esetre megbizatnak.

A szak felügyelők kötelességei :
a) A hazai összes képzőket szakmájuk szerint telosztva évenként

különböző időkben legalább egyszer meglátogatják. A képzők összes
tanulmányai ügyeire, az oktatás és nevelés módjára és eredményére fel-
ügyelnek; az utasitásoknak, a törvény rendelkezéseinek és a szabály-
zatoknak végrehajtását ellenőrzik.A

b) A tanitó- (tanitónő-, óvá) képesitési vizsgálatokon elnökölnek.
azokat vezetik, akadályoztatásuk esetén miniszteri biztossal való helyette-
sittetésük iránt a miniszternek előterjesztést tesznek.

A szakfelügyelőket tanító- és tanitónőképző-intézeti tanári képesi-
téssel biró s képző-intézetekben hosszabb idő óta működő, kiválóbb
képességű tanárok és igazgatók. esetleg a kiválóbb népiskolai tanfel-
ügyelők közül a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére O
Felsége a király nevezi ki. Miklós Gergely.

A tanitóképző-intézetek felügyelete kettős: közigazgatási és szakbeli.
Admini .strativ tekintetben a képzök a tan felügyelőknek a változott feladat
értelm ~ben úJ.onnan gmeghatározandó ?atáskőrében mara?nak. ~. sza~-
felügye et a kovetkezo módon szerveztetik : a) van egy orszagos felugyelo,
a ki az összes képzők felett a főfelügyeletet gyakorolja, neki van alá-
rendelve b) a három állandó felügyelő, még pedig 1. humaniórákra, 2.

természettudományokra, 3. zenére; valamint c) a megbizott felügyelők
rajzra, gazdaságra méhészetre, kézi munkára, tornára stb. Az állandó fel-
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.
ügyelők minden intézetet legalább egyszer évenként meglátogatnak; a meg-
bízottak legalább minden 3 évben egyszer, a szükséghez képest többször
is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrss. Ier . tképző (1895.) .

A tanitóképző-intézetek felügyelete hármas. A legfőbb felügyele-
tet a közoktatási kormány gyakorolja. A másodfokú felügyeletés intéz-
kedési jog egy országos főfelügyelő kezébe teendő le. Az első fokú fel-
ügyeletet a szakfelügyelők gyakorolják; ilyenek volnának: 1. egy a
nyelv- és történettudományokra ; 2. egy a mennyiség- és természet-
tudományokra ; 3· egy a művészi tátgyakra. A szakfelügyelők az inté-
zetet évenként legalább egyszer: meglátogatják, jelentéseiket a főfelügye-
lőnek teszik meg, ki ezek alapján a közoktatásügyi kormánynyal egyet-
értve, egyöntetűen intézkedik. A felekezeti képzőkben a felügyeletet a
a fenntartó hatóság is gyakorolja a saját legjobb belátása szerint. Simk6
Endre «Az egységes tanitóképzésröl.»

A tanítóképző-intézetek feletti felügyelet a II. orss. és egyet. tanitó-
gyü7és tanitóképesitési szakosztá lyának is egyik tétele volt.

E tétel fölött azonban oly szétágazó és az alapelvekben is oly ellentétes
irányelveket vallö vita indúlt meg, hogy ezen tételt illetőleg határozathozatal az.
idő rövidsége miatt lehetséges nem volt s ezért e tétel a napirendről levétetett
s a Tanitöképzö-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületéhez utasittatott.

Az I. előadó (dr. Kovács János) javaslata a következő volt:

I. Biztositékok állapitandók meg, hogya tanitóképző-tanári állások csak
arra erkölcsileg és szellemileg alkalmas, válogatott egyénekkel legyenek betölt-
hetők. - Megalkotandó az igazgató és a tanárok hatáskörét, jogait és köteles-
ségeit szabályozó szolgalati pragmatika. - Es azután az iskola egész belső éle-
tének intézése és vezetése a szolgálati pragmatikában részletesen körülirandó
hatáskörök arányában a tanári testületre és az igazgatóra bizandö, a kiket illet
a teljes felelősség, még pedig közvetlenül a kormanynyal szemben.

E javaslat következményeként elesik az igazgató-tanácsi intézmény és a
tanfelügy előkközvetitő hatásköre.

II. A minisztérium tanitóképzési ügyosztálya (vagyalosztálya) adminisztratív
intézkedéseit közvetlenül az igazgatósagokkal közli s viszont az igazgatók jelen-
téseiket közvetlenül oda küldik.

Il l, A tanulmányi ügyek közvetlen megfigyelésére szervezendő - lehe-
tőleg csak egy - országos tanulmányi felugyelói állás. A tanulmányi felügyelő
javaslatait a kormánynak teszi meg. Közvetlen intézkedési joga nincs, hacsak
esetről-esetre erre a kormanytöl fölhatalmazást nem nyer.

IV. Az igazgatók és a tanárok között teljesen el nem kerülhető, belsőleg
el nem intézhetö, de minden esetre nagyon ritkán előforduló kolliziök elbira-
Jására a kormány esetről-esetre bizottságot küld ki.

V. A nem állami tanítóképzök fölötti felügyel et az illető iskolafentartó
hatáskörébe tartozik. Működésük hatásos állami ellenőrzése végett a tanitöképe-
sités allamositandö.

A II. előadó (Scherer Sándor) mödositasa a következők:

A képzök felügyeletet első fokon a kir. tankerületi tanfelügyelő gyakorolja,
midőn az intézetet évenként meglátogatja és a vizsgálatokon elnököl.
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S z t a n k ó B é l a ,

főtitkár.

Második fokon a tanulmányi ügyek közvetlen ~megfigyelésére szervezendö
az országos tanulmányi felügyelői állás (miniszteri biztos). A tanulmányi fel-
ügyelő évenként a tanfelügyelővel együtt keresi fel az intézeteket.

A harmadik és felsőfokú felügyeleti jogot a vallas- és közoktatásügyi m.
kir. minisztérium gyakorolja szakosztálya útján.

Budapest, 1898. január 23.

Összeállitotta :




