
T'arrrto.k.e'pz.ess.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A G Y A R T A N Í T Ó K É P Z Ö
, A TANÍTÓKÉPZŐ·IN'rÉZETI TANÁROK

XXXI. ÉVFOLYAM. ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK BUDAPEST,1916,

NEGYEDIK FÜZET. KÖZLÖNYE ÁPRiLIS HÓ.

SZERKESZTI: DÉKÁNY MIHÁLY, BUDAPEST, VI. FELSŐERDŐSOR 3.

A tornatanar-képzés r e f o r m j a .

Testnevelésünk reformjának egyik legfontosabb pontja: a
tornatanár-képzés rendezése. Ki lehessen tornatanár és minő
legyen képesitése.

Mielőtt a kérdés mélyére nvulnánk, vessünk néhány pillan-
tást a tornatanár-képzés történetébe. Nézzük, mi történt ugy ná-
lunk, mint külföldön e képzés érdekében. S ha találunk célra
vezető terveket, szolgálják azok, segitséle elő a kérdés, illetve a kép-
zés helyes megoldását.

1.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV iz s g á lju k m e q e lő s z ö r ig e nqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ooider : a mi k é p z é s ü n k tÖ 1 '-

ténetéi:

1. Volt idő, amikor nagyrészt k a to n a i a lt is z t i to rn a ta n io iu a -

'In o k a t végzett egyének tanították a tornat. Ezek közül is a kiválób-
bak szivesebben pályáztak más civil állásokra, még a börtön-
felügyelői tiszt éget is tekintélyesebbnek s kényelmesebbnek tekin-
tették. Ezek a tornamesterek nem értették meg az iskola nevelő fel-
adatát, s igy nem is tudták a testnevelést beolvasztani az iskola
nevelő programmjába. Képtelenek voltak tárgyuknak érvényt,
komolvságot s tekintélyt biztosítani.

2. Későbbtöhb pedagógiai ismerettel rendelkező egyének
alkalmazását sürgették. Előszeretettel bízták a tornatanítást olyan
tanítókra, akik, mint kiszolgált katonák, értettek keveset a tornázás
s vezényléshez is. Ilyen tanítók hiányában beérték olyan intelli-
gens hivatalnok emberrel is, aki valamely tornaegyletben gyako-
rolta a testgyakorlás egyes nemeit.

Eredményes javulást ez sem hozott. Az altiszt jó tornász
volt, de rossz pedagógus; a tanító és a hivatalnok jobb pedagógus-
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nak mutatkozott, de legtöbb esetben nem 'volt gyakorlott tornász,
vagy csak egyoldalu gyakorlatokban birt jártassággal.

3. Végül 18G8-ban megindult a rendszeres tornatanár-kép-
zés. Tanfolyamot rendszeresítettek aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN . T . E . keb~lében tanítók,
tanító- és tanárjelöltek stb. számára. -A kurzus időtartalma G hó-
nap volt.'

Végeredményben, a kevés kivételtől eltekintve, igy is olyan,
tanerőket nyertünk, akik vagy jó törnászok voltak, de gyenge
pedagógusok, vagy ió pedagógusok, de gyenge tornászok.

II.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tor na ta ná r -képzés ügye többé-ke~ésbbé ha sonló volt

nui« nemzeteknél is.

F r a ncia or szá gba n, és Angliá ba n sok helyen még most is al-
tisztek tanítanak.

Németor szá gba n egyes helyeken 2 évestanfölyamo~at állí-
tottak fel s néhány helyen vonatkozásba hozták a képzést az egye-

temmel is.1 )

N orvégiá ba n 2 hathónapos téli kurzusban készítik elő a
tornatanárokat a különböző iskolák számára.

Svéd01"szá gba n 3 éves tanfolyam van a Királyi Központi
Tornatanárképzőben. Ujabbari az egyetemi kapcsolatot sürgetik .

.A közel 300 oldalas javaslat készen áll a képzés reformálására.

F innor szá gba n az egyetemmel kapcsolatban 3 éves Iőiskolá-

ban képzik a szak erőket. ,
Ilá nor seá a btu« egy éves tornatanár-képző van. .Ujabban

1911. óta az egyetemre vitték a kőzépiskolai tornatanár-képzést.
A gyakorlati kiképzés a tornatanár-képzőben folyik.

Beleiumbon. 4 éves kurzuson képzik a tanerőket az egye-
temmel kapcsolatosan. Elemi iskolák részére külön képzővel js
rendelkeznek.

AusztTiá ba n 1855 óta 4 féléves a képzés az egyetemmel kap- ,
csolatosan és pedig: Bécsben, Grácban, Lemborgben, Krakóban és

Prágában. , •
O la szor szá gba n, Rómában 10 hónapos, Turinban 5 hónapos

képzés van.
Spa nyolor szá gba n Madridban 2 éves intézetet szerveztek.
Groseor eeoa bon rövid ideig tartó kurzusok.vannak; a reform

egy 4 éves főiskolát sürget. (Fredrik de Ron.)

1) Kimerítő képet nyujt dr. Edmund Neuendor f könyve: Die Turn-

lehrer an den höheren Lehranstalten Preussens. Berlin, 1905. _DCBA
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pÖ 'r ögor szá gba nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 éves tornatanár-képző van az egyetemmel
kapcsolatosan. '

Svá jcba n rövid ideig tartó kurzusok vannak. Nevesebb tan-
erők külföldi képzőkben tanultak.

Holla ndiiíba n rövid ideig tartó kurzusok vannak. Nevesebb
tanerők külíöldi képzőkben tanultak.

J a pá nba n 4 éves tanfolyamot szerveztek a tokiói felső tanító-
képzővel kapcsolatban.

. Amer iká ba nDCBA,4 éves főiskola Mil1vwukee-ba n; 4 - éves főiskola
Nem-York-ba n, dr. Sa r gent A. Dudley vezetésével: az 1 . év elemi
iskolákra és vidéki, kisebb tornaegyletek vezetésére, aGFEDCBAI I . év alsó-
foku középiskolákra, a I l l . év az összes kőzépfoku iskolákra és
Iőiskolákra, a IV. év doktori és szakfelügyelői mindenfoku isko-
lákra képesít. /

Igen kitünő tornatanár-főiskola a spr ingfield i 3 éves is,
arnelvet dr. Luther H . Gulick szervezett, E főiskola inter ná tussa l

. b ir . O hió államban az Ober lin-Collegitmt nevel jó testnevelő
tanárokat. A képzés 4 éves az egyetemmel kapcsolatban. A test-
nevelés tárgyaira mind a 4 éven át heti 15 óra van felvéve.

A 3-4 éves főiskolákban a következő tárgyakat hallgatják
a növendékek: a ) a hazai nyelvet, egy idegen nyelvet; b) pedagó-
giát, filozófiát és' szociolőgiát; c) tornatörténetet, módszertant,
szerismét, testméréstant; d) anatómiát, élettant, egészségtant,
fejlődéstant, mozgástant, életmentést, segélynyujtást, fizikát,
kémiát és matematikát; e) német és svéd tornát, játékot, atletikát,
vivást, céllövést,birkozást, boxolást, uszást, evezést, korcsolyá-
zást, sielést, táncot, katonai gyakorlatot, 'tüzoltást, vezénylést;YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f ) gvógvtornát és masszást,
Az ilyen képzésű emberek azután kész a postola i a testneve-

lésnek.

A külföldi tornatanár-képzés rövid áttekintéséből láthatjuk,
hogy -míndenütt va gy a z egyetemmel .•ka pcsola tosa n oldották meg
a képzés reformját, \vagy pedig 3-4 éves főiskolá ka t szer veztek

a tanerők képzésére. Ugy az egyetemmel kapcsolatos képzés, mint
. a főiskolai alapon folyó képzés is - nevelőket óhajt előkészíteni. , /

Vagvis azt óhajtják, hogy a jövő testnevelő tanára értsen egy-
formán a test és a lélek harmonikus neveléséhez.

A leszünt tanulságok hozzánk is eljutottak. Vannak, akik
, az egyetemmel kapcsolatos képzést sürgetnek, s vannak akik az
ügy fejlesztésére egy külön főiskolát óhajtanak felállítani. Egy-
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108zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ben teljes az egyetértés nálunk is, t. i. abban, 'hogy a jövendő
tornatanárt ki kell képeznünkqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemcsa k a test, de a szellem, a

[ elleni, a lélek neveleeér e is.

Nékem js az a felfogásom, hogy az, aki a jövőben a test-
nevelést is vezetni fogja, részesüljön -abban a legma ga sa bb toku "

kiképzés ben, amiben részesül a többi, a szellemi nevelést végző
tanár. Szóval: akár az egyetemen, akár egy különálló főiskolán

történjék a képzés, egyto1 '1ná n mély betekintést és sza kkiképzést

kell nyt~ jta ni ugy a test, mint a szellem nevelésér e.

Az egyolda lt~ tor na ta ná r -képeési - folyjék az akár 2, 3

vagy 4 éves tanfolyamon - nem tudom túmoqa ini, bár sOK igaz
és megszivlelendő dolog. van azok szavaiban is, akik az ilyen,
irányu' reformot hangoztatják. Akik azt mondják, hogy a jövő
tornatanára legyen kivá ló meeter e mindenféle testgyakorlat-
nak (?!), birjón mély tudással az anatómiai, egészségtani, élet-
tani, mozgástani és pedagógiai ismeretekben. Ez a munka, a vele
járó torna-elméleti, módszertani és vezénylésbeli készségek el~
saiátításával egyetemben oly nagyterjedelmü és nehéz feladat,
hogyalapos elsajátítása egy ember erejét és idejét a legteljesebb
mértékben igénybe veszi. Az egyoldalu képzést támogatók. azt az
érvet is felhozzák, hogy az a tanár,' aki kizárólag csak tornát fog
tanítani, nagy tökéletességre fog szert tenni, helyesebb áttekintést
fog nyerni e tárg'y oktatásában, több rátermettséget és tanítás-
beli ügyességet, rutint fog felmutatni, mint egy olyan tanár, aki
más tárgyakat is tanít.

Én e sok előnyöknek ellenére is kijelentem, hogy az, egy-

olda lu . tor na ta ná r -képeéet nem tudom helyeselni. A képzésnek ez
a módja specicilistá ka t nevel, s ezt a 'képzést nem helyeselhetem
sem a tor na ta ná r -képzésben, de a szellemnevelöta ná r -képzés-

ben sem.

Minálunk jelenleg - a kőzépiskolai tornatanár-képzést

kivéve - kitünő alapja van a tornatanár-képzésnek. Nálunk az
óvódá kba n olyan tanerő vezeti az oktatást, aki képesítést nyer
ugy a szellem, mint a test nevelésére. Ugyanezt tapasztaljuk a z

elemi iskolá kba n is. 'Az elemi iskolai tanító- és tanítónőképző-

intézetekben csak a gyakorlati és elméleti órák számát kellene
szaporítani. Heti 2-:3 óra teljesen elégtelen. P olgá r i iskolá ink-DCBA

~YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b a ll is olyan tornatanárok tanítanak, akik nagy része értelem-
mel és képességgel bir a szellem és test harmónikus nevelésére.
A Paedagogiumban és az Erzsébet-Nöiskolában azonban nemcsak



a torna gvakorlati és elméleti óráinak számát kellene némileg
emelni (jelenleg heti 2 óra van); hanem csökkenteni kellene,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAleg-

a lá bb a sea kior ná seok számá r a az egyéb elméleti studiumok óra-

számát, sőt szaktárgyát is. 'Kitűnö képzést nyerhetnének a ta nító-

képző-in tézeti tor na ta ná r j~ lölt~k a z Apponyi K.ollegi~[mba n is,

ha a torna gyakorlati és elméleti óráknak számát szaporítanánk,
s ha a képzést csak egy fő elméleti tárgynak kapcsolatával' -
melyet az illető 1egfeljebb 20-24 órában hallgatna - refor-
málnónk.

Ezt a helyes elvet. a képzésnek ezt a kitünő módját be kel-
lene hoznunk, illetve meg kellene alapoznunk a középiskola i tor na -

ta ná r -képzésnél is, a ká r a z egyetemmel ka pcsola tosa n, a ká r külön

főiskola i szer vezetben. Talán leghelyesebb dolog volna egy külön-

á lló középiskola i ta ná r képző-in tézetet szer vezni, s a nna k nevelő

pr ogr ammjá ba a testi kuliur a tá 1;gya it is felvenni. Az egyetem
ugy sem képez tanárokat;' kész szakembereket, hiszen feladata
másirányu.

Hogy az ilyer. tornatanár-képzésnek mely előnyei vannak,
azt az alábbiakban körvonalozom röviden.")

1. Több ta ná r lesz egy intézetben s a nehéztestnevelői munka

meg fog oszla ni több ta ná r kezei között. A jövőben a reformált
testnevelési rendszer és módszer értelmében a tornatanárnak
minden egyes tanuló nevelését' okosan kell vezetnie, nemcsak
kisebb csapatokét. .A csa pa ttor na bizonyos mértékben való fen-
tartása mellett főleg az osztá lyto1"1zá zá s alapján kell majd a taní-
tást vezetni. E feladat teljesítése nehezebb lesz, mert megkívánja,

hogy a tornatanár 'a z egész ór á n á t foglalkozzék tanítványaival.
.Csapattornázás alkalmával megtehette, hogy csak egyes kisebb
csoportokkal foglalkozott 1/2, néha 3/4 órán át, elhanyagolva a
többi 3-4 csapat munkáját. Vagy a csapattornázás ideje alatt
pihent, mert külőnben képtelen volt napi 4-6 testgyakorlati órát

leadni.
Ezt a jövőben pem teheti meg. Az óra több részre lesz fel-

1) Fölfogásomat nagyrészpen az odensei, 1911-ben Dánor szá gba n meg-'

tartott nemzetközi testnevelési kongresszus kiadványából merítettem. Külö-

nösen értékesek K. A. Knudsen tornafelügyelő javaslatai, továbbá dr. Spitzy,

dr. prof. Meyer , prof. L. M. Tiir nqr en, dr. prof. Tissie, M. Selim Ser r y ~ey,DCBA
M . de Genst, dr. prof. Klenka , M . J unker , M . P olior a tski, M . Teilma nn, M .

Mönsted, M . a , Hegna , dr. Tillisch , M. Cola n, M. Ra smt~ssen, M. Á. O tt er -

störm észrevételei. ,
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osztva, hogy az élet- és fejlődéstani célt minél többoldaluan szol-
gálhass~k s a csapattornára nem 3/4 óra, hanern majd csak
15-20 perc fog jutni. Ennyi idő is bőven elegendő lesz arra,
hogyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa növendékek 1negt'a nulja na k önké,nt is cselekedni és vezény-

sza va k, ma gya r á za tok megha llga tá sa nélkűl ör ömüljesebb, sza ba -

da bb gya km'lá st is űzni.

A mai tornatanár ilyen tornáztatásra napi 5-6 órán
keresztül 35 évig telj-esen képtelen. Mert vagy lelkiismeretesen
meg akar felelni kőtelességének.: s akkor sokkal előbb elpusztul;
vagy pedig fölületesen végzi a munkáját, de akkor növendékei
sinylík meg a hanyag tanítást.DCBA

2 .. Vá ltoza tossá got ter emt a ta ná r nevelői 1n~lnká ssá gá ba n.

Annak a tanárnak, aki a testnevelés mellett más elméleti tan-
tárgyat is fog tanítani, kedves kötelességteljesítés lesz naponként
1-2 órára elhagyni a poros, fülledt lev~gőjü' tantermet s a
szabadban, vagy a jól szellő~ött tágas tornacsarnokhan folytatni"
felváltani nevelői munkásságát.

Ez a foglalkoztatás megtöri az egyolda lusá got az ő szellem-
nevelő munkásságában. Más erők és képességek használata válik
sziikségessé az ő részéről is. S igy 1-2 órán át felfrissülve maga
is örömmel fog' visszatérni az osztály terembe s folytatni munká-
ját valamely szellemnevelő tárgy tanításával.

3 , A ta ná r több olda lr ól fogja megismerni növendékeit.' A

zárt osztályteremben, mint bábuk, csöndben,' fegyelmezetten, a
szellemi tárgy komolyságához mérten, hallgatagon ülnek a tanu-
lók. Ellenben kűnn a szabadban, vagy a tágas tornateremben
szabadabban mozognak. A tanár többoldaluan fogja megfigyelhetni
növ~ndékeit s igy őket'. jobban megismerve, igazságosabb birá-

, ~latot fog gyakorolhatni felettük. <Igy tapasztalni fogja gyakran.
hogy sok jótanuló, eszes ifju milyen gyámoltalan abban a küzde-
lemben, amely férfias erőt igényel, és férfias küzdelemmel, izzad-
sággal, fáradsággal jár; s némely gyöngébb tanuló, de erősebb
szervezetü ifju, míly szép, jellemes, lovagias modort tanusít a
különíéle küzdelmekben, játékokban, gyönge testü társaival
szemben. rYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf

4. Egyens~tlyt ter emtünk a szellem- és testnevelés között.

Rég idők óta tapasztaljuk, míly nagy ü r tátong iskoláinkban a
szellemi és testi nevelés között. Az elméleti tárgyakat előadó tan-
erők igen kevés érdeklődést tanusítanak a testi nevelés irányá-
ban, nem ismerik, nem becsülik/ s nem szeretik eléggé azt, mert



hiszen ~ a kivételektől eltekintve - őket sem tanította meg senki
megbecsülni, megismerni s megszeretní e tárgvat.

Mindenki tudja, hogy az azXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü r , amely a szellem- és testi-
neyelés között fennáll, mínőqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyolda l2~sá got és fer deséget terern-
.tett, hozott létre az iskola nevelő munkájában. Ezt. az ü r t ki kell
tölteni, nevelesünkben az egvensulvt meg kell teremteni, s ezt a z

egyensulyt, ezt a harmóniát nem .képes megteremteni sem az

egyoldalu tornatanár, sem az egyoldalu szellemnevelő tanár,
ha nem csa k a ha rmónikusa n képzett nevelő . Az egyoldalu torna-
tanár csak saját tárgyát fogja szolgálni; az egyoldalu szellem-
nevelő tanár is' csak a saját tantárgyáért ,fog lelkesedni s csak
legfeljebb és csak má sodsor ba n, medékesen fogja elismerni a
testi ~evelés, fontosságát is.' .

5. Több ta ná r fogja szolgá lni a testnevelést minden intézet-

ben. Egy szaktanár-tornatanárnak jelenleg - az óratöbbletekkel
és játékórákkal .-' hetenként 24-36 órája van. Ha ez/ órákat,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

testnevelésben is egyformá n mély képzést nuer i, elméleti tárgya-
kat is tanítani képes tanerők (3-4 tanár) között megoszt juk,
ezáltal .a tanári kar egy· jelentékeny. részét praktikus összekötte-
tésbe hozzuk a testnevelés tárgyával. Elérjük, hogy a tanári
testületben szaporodni fog az olyan tanárok száma, akik szeretik,
becsülik és ismer ile a testnevelést és készek érte, illetve érdekében
küzdelmeket is folytatni s azt egyoldalu kollegáik ellenében több
oldalról és eredményesebben megvédeni.

. Előnyös lesz ez az állapot' rendkivüli (pl. há bor us) idő-

ben is. Igy mindig fog akadni egy-két idősebb, tornat is tanítani
képes tanár, satestnevelést, a testgyakorlatok üzését nem kell
majd az iskolának abbanhagynia akkor, amikor leginká bb szűk-

séges r eámuta tnia a testnevelőnek a testi egészség, er ő , ügyesség,

bá ~or sá g és edzetts~g ér tékér e, a testnevelés fontossá gá r a . Nem

kell ma id . a gyG1,kor la toka t beszüntetni a kkor , amikor a z iskola

pa dja iból a ha r ctér r e szólítjá k a z ifjusá got, amikor pedig leg-
inkább van szűksége testi erőre, ,ügyességre és edzettségre.

6. Az ilyen testneuelők maga sa bb á llá sokba n is szószólói

lehetnek' a testnevelésügynek. A testgyakorlást általában a fiata-
labb, mozgékonyabbtanerők látnák el. Ha e tanárok idővel meg-
öregszenek, az órák nagy részét átadják fiatalabb társaiknak,
ma uk pedig több órát fognak nyerni szellemnevelő, \ elméleti
tárgvukliől. Ha az ilyen tanárok kőzűl valaki igazgatóvá, avagy
Iőigazgatóvá lép elő, ebbe a magas, vezető, irányító állásba isGFEDCBA

1 1 1
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mély ta pa szta la toka t, meqér iést és á ttekintést fog ma gá va l vinni

a testnevelésr ől,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtehát szószólója , támoga tója is lesz ezen értékes,
nemzetnevelő tárgynak. Sza vá na k sulya lesz, mert az hosszu időn
át szerzett komoly tapasztalatokra fog támaszkodni, olyan tapasz-
talatokra, arnelveket nemcsak a torna elméleti, haném annak
gya kor la ti ta nítá sa kör ül s koeben seer eeit.

7 . Az ilyen nevelők emelni fogjá k a tá r gy tekintélyét is.

Csakis ilyen nevelőkkel rendelkezve fog módjáhan állani az isko-
lának a testgyakorlást is, mint az iskola nevelő eszközeinek egyik
szintén fontos és értékes részét, a többi nevelő tárgyak közé
helyesen beilleszteni s, azt a többi tá r r JYa klwl együtt egy sze~ ·ves

egésszé egy.befor r a szta ~ ti. Az ilyen nevelők kezében é tárgy fel fog
emelkedni a többi nevelő tárgyak nivójára, arra a polcra, amelyet
méltán megérdemel.

8. Ennek a nevelő munká ssá gna k na gyobb lesz ha tá sa a

tá r sa da lomr a is. Lassanként okosabb felfogás, helyesebb belátás
fog kialakulni a testi nevelést illetőleg a szülői házban, a nagy
társadalomban is, Tudatossá fog válni a testgyakorlás szükséges-
sége s a testnek, a szellemmel, lélekkel való harmónikus képzése.
Ennek a tanárnak jobban fognak hinni a szülők, mint a mai egy-
oldaluan képzett tornatanárnak. Ilyen iskolából s az ilyen neve-
lők kezei kőziil kikerült fiatalság, ifjak és leányok, az uj társa-
dalom, az uj nemzedék majd más szemmel fogja nézni és be-
csülni a testnevelést. Ez az iskola meg fogja őket tanítani egy
helyes, okos testi és lelki életre; s az uj nemzedék majd nem
fogja oly szomoruan. nélkülözni azt a belá tá st és ta nulsá got',

amelyet - sajnos - manapság kevés kivétellel a legtöbb szülő,
a mai nemzedék nélkülöz.

9. A testi és szellemi nevelést egyformán vezetni képes tan-
erők idővel a testnevelés anyagát peda gógia i sze1 'npontból is

helyesebben tudják majd feldolgozni, az iskola nevelő feladatának
és céljának megfelelőbben.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 . N in d e n ta 11tá 1 'gyna k va nna k mjongó ha r cosa i, tökélete-

sítő i, kik kedvenc tá r gytdwt fejlődésében elősegítik s idővel má sok-

na k is okta tó i, vezetöi lehetnek. Ne féltsük a testnevelést. sem,

lesznek e tá 1"gyna k a jövőben is ér te lelkesedő, a zt komolya n és

mélyen müvelő a postola i. .

Azt a mélyebb belátást, amely napjainkban fokról-fokra
emelkedik a testi nevelés irányában, a legértékesebb tudományok
egyikének, az éleita nna k köszönhetiük. Ez a tudomány beférkő-
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zik az iskolába. A legkomolyabb meggyőződés hangján és meg-
dönthetetlen érvekkel hirdeti: «Ha komolyan akarod növendékeid
javát szolgálni, akkor a szellemi-erkölcsi nevelés mallett -qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z

életta n tÖ1"vényeit követve - harmóniában kell. nevelned a testet
is. Tégy másként, mint eddig tettél, amikor mellőzted a harmó-
nikus nevelést és fittyet hány tál az élettan követelményeinek -
Bőt gya kr a n hor nlokegyenest cselekedtél ellene. Neveld a szellemet
s töltsd meg á gl(ermek-ifju lelkét oly ismeretekkel is, arnelvek
nemcsak a szellemnek a tökéletesítésére szolgálnak,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIu m e n i a test

nemesitéeé: is célozzá k, mert a jövőben a szellemnek egy más
fontos feladata is lészen: magá na k er ős, edzett, ügyes, munka -

bir ó seer oeeeiekei biztosíta ni.DCBA

*

*

Ezek után összefoglalom az elmondottakat:
A testnevelő tanárnak a z egész gyennekkel van dolga: ugy

. testével, mint szellemével, lelkével is. Neki egyforma mélyen kell
ismernie' az ifju testi s lelki tulajdonságait. Az ő oktatása bírion
nevelő, fejlesztő hatással az egész ifjúra. Öt ép oly mélyen
~s alaposan ki kell képezni e na gy felelőséggel feljes nevelői

mumka helyes végzésér e, mini kiképzik a többi, pusztá n csa k elmé-

leti okta tá st vezető ta ner őket. Az ő testnevelői munkáját tekintse
ugy, mint egyik valóban ér tékes r észét a z iskola nevelő munká já -

na k, nem pedig, mint valami mellékes tantárgyat. Legyen képes

az ifjuságot más, elméleti tárgyban is oktatni; szóval a szó teljes
értelmében:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl e g y e n n e v e lő .

Bármely tantárgy értékét az emeli, lendíti, virágoztatja fel,
avagy nyomhatja el, aki azt szolgálja. Minél ma qa sa bb toku

műveltséggel r endelleeeik a z illető , a nná l ma ga sa bb joler a lesz

képes emelni munká já t sa nna k ér iékét, becsét is.

E sza bá ly a lól a z ifjusá gi testnevelés m1,mká ja sem. képez-

het kivételt ..

Törekedjünk tehát mi. is nevelőket képezni. Akár kiilöná lló

főiskolá t, akár egyetemmel ka pcsola tos a ka démuii állítunk fel a

tornatanár-képzésre, ügyeljünk arra, hogy a képzés egyforma
mélv szakképzettséget nyujtson a tanerőknek az ifjuság testi és
lelki erőinek harmonikus nevelésére. Különösen mély képzés
nyujtandó az anatómiai, élet-, egészség-, fejlődés- és rnozgástani

tudományokban. A festők és szobrászok mestersége,. müvészete
mély anatómiai ismereteket igényel. Mennyivel fontosabb e tudo-
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mányok megfelelő ismerete annak, aki azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé lő e m b e r i te s te t,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseer oe-

eeiei formálja, képzi, neveli.' ,

Két éves tornatanár-képzéssel nem fogjuk e magas célt el-
érni. Cseberbül vederbe fogunk esni.

Még csak azt volnék bátor hangsulyozni, hogy kívánatos-
nak tartanám. a fő is k o lá t konuilciussa l. ö s s z e k q tn iy mert csakis'
igy lehetne a hallgatókat egy egységes, p é ld á t n y u j 'tó é le t Iolvta-
-tására előkészíteni, nekik gondnélküli életet biztositva, te lje s id e -

jü k e t n e v e lő i . ie la d a iu le mély elsajátítására felhasználni s az
intézménynek megfelelő számu hallgatot biztositani.

•• Kmeiuká J á nos,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p e d a g ó g ia k e r e t e i a tanítöképzőben,

- A neveléstan és a módszertan, - ,DCBA

I

A Magyar Tanítóképző mu t év június havi füzetében IC'

cim alatt a bajor képzök legujabb (1912.) tantervének és képző-
reformjának ismertetésében s a mi képzőink pedagógiai oktatásá-
val való ősszehasonlításában a testi és a lelki élet tanításának

kereteivel foglalkoztunk.
A bajor tanterv következő tárgya:

A n e v e lé s t a n - E r z ie h u n g s le h r e

a képző V. osztályában heti két órával szerepel. Anyagát és
keretét a miniszteri tanterv szószerint, igy szabja meg: «A neve-
lés alaptényei (Grundtatsachen). Nevelői hatás az ismeretre és _
érzelemre; az akar atképzés.» Az utasitásul szolgáló «Eszrevéte-

lekben (Bemerkungen)» ehhez a tárgyhoz egy megjegyzés sincsen
füzve, tehát semmi további utbaigazítást nem tartalmaz .

.A bajor lélektant (IV. o) és ~eveléstant (V. o.) egyrészről
és a nlagyar lelkiélet ismertetését (II. o.) másré§zről összehason-

. lítva azt látjuk, hogya bajor tanterv ami IL éves pszichológián-
kat tulajdonképen felosztja két évre. Az első rész ugy meglehető-o
.sen az, amit a mi tantervünk «A neveléstani vonatkozások össze-
foglalásás-ig magaban foglal Ca mi tantervünk 6. oldalán).')

Ezt tárgyalja a bajor a IV. osztályban, de nevelési vonatkozások
nélkül, vagy legalább is rövidebben. A második részben, a bajor

1) Az öaszehasonlításcknál lásd a mi tantervünket.
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V. osztályban jön azután a lélektannak pedagógiai alkalmazása
bővebben. Ugy meglehetősen az, amit a mi tantervünk «A neve-
léstani vonatkozások összefoglalása» gyanánt ir elő, de itt a
bajor anyag bővebb a miénknél.

Sajátságos, hogy az, amit a mi tantervünk a miGFEDCBAI l l . évünk
Népiskolai nevelés és oktatástanából az 1. pont alatt tárgyal
(Népiskolai nevelés), tulajdonképen sehol sem szerepel kiilőn
tárgy, vagy legalább kiilőn fejezet gyanánt a bajor tantervben.
mert a részletesoktatástanban mindjárt az· általános tanítás,
illetőleg módszertannal kezdi. Ezt a látszólagos hiányt majd a
Schulkunde-ban fogja pótolni, ami azért is sajátszerű, mert az
iskolai ne~Teléstalán érdemileg is előtte járna az iskolai taní-
tásnak.DCBAI

. "
-Alkalmasabb volna az a beosztás.. amit a magyar tanterv

és vizsgálati reformmal kapcsolatban -·a mi képzőink öt év-
Iolvamuvá emelése esetére - pár év. előtt ajánlottunk, amely
szerint nálunk az 1. éven lett volna testtan, a II-ikon lélektan, a
Ill-ikon neveléstan, és pedig: A nevelés általában Cabajor V. o.),
a nevelés, a családban, a nevelés az iskolában, a nevelés a társa-
dalomban. Ebből a kőzépső, a nevelés az iskolában lett volna az
az anyag, amit a mostani I l l . éven «A népiskolai nevelés» cimén
nvujtunk. Az öt évfolvamcs képzőnk IV. osztályában lett volna'
a tanítás- Yagy oktatástan, és pedig általános oktatástan és rész-
letes módszertan. Az V. osztályra maradt .volna a' neveléstörténet
és a szervezettan. A gyakorlati kiképzés megoszlott volna a IV.
és V. osztály között.

A bajor képző nevelési és neveléstanítási munkája tehát az
V. osztályban érvényesül. A szervezeti és methodikai párhuzam
után' azonban nem igen merünkqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z. er edmények összeha sonlíiá -

sá r a térni át. Hogy anémet nevelés, a német családi, iskolai és
társadalmi nevelés miket produkál. arra a világot mindenkor
ámulatba ejtő példát nyujt a-jelen háboru. Nézzük át a németek
háborus pedagógiai irodalmának gazdagságát! A legnagyobb

'1 része idevágó témákkal foglalkozik. Két kis ilyen alkalmi mű-
vecske fekszik az asztalon. Egyik inkább a férfi,a másik a női
ifjuságnak és nevelőiknek van szánva. Annyira beillenek a
német nevelés illusztrációjába, hogy nem állhat juk meg, hogy
néhány gorldolatot belőlük ide ne iktassunk.I-Iiszen mindegyik

bajor szerző.
«Deuischlomds J ugend und det' WeltkTieg» a címe az
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egyiknek, Foerster J. Vilmostól, a műncheni egyetem európai
hirü modern pedagógusától. ,

«Ugy teszik; - mondja főiskolai hallgatóságánakYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z é le t

c é ljá ró l - mintha a légrétegekből egy láthatatlan kar zengené
felénk az ősrégi szentigét: «Nem az élet acél és nem az én,
hanem az áldozat és csak aki elmerül az áldozatban, annak van
élete.» És az a hordereje a jelen sorsnak Ca háborunak), hogy
egy igazság, amelyet különben csak kevesen és csak érett korban
értenek meg, az egyszerü, a hallgatag áldozatnak az igazsága,
hogy' ez most mindon házba harsonával húg bele, ugy hogy a
saját énnek bálvánvtisztelete, amely olyan hangos szóval vonult
be a modern lelkekbe, szinte hirtelen, majdnem egy napon, majd-
nem egy óra alatt csendben osont ki a hátsókapukon. mint egy
gaz, akit tetten értek.»

És ismét: «Vajha a mi ifjúságunk - ha nem is vonul mint
pottartalék a harctérre - egész lelkével Ielfogná, mit jelentqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

potta r ta léle a c s a lá d b a n és hogy micsoda áldást hozhat a fiatal-
emberekre, ha épen a~on években, amikor a jellem a válaszutra
ér, n e h é z fe le lő s s é g e k szakadnak a vállaikra. Azok, akiknek a
támaszai vagyunk,' azok lesznek a mi életünknek hordozo osz-
lopaivá.l ... » .

«Mibsn különbözik a z é le tn e k g y e rm e k e s fe lfo g á s a az érett
férfikor magatartásától? A gyermek azt kérdezi: Mit kapok?
A férfi: Mit adok? A gyermek: Hogyan bánnak velem'? A férfi:
Hogyan bánok én másokkal? A gyermek kérdezi: Miképen telje-
sítik mások a kötelességeiket? A férfi: Megteszem-e én a ma-,
gamét? . .. Mennyien maradnak minden férfiaskodó kérkedés
dacára egészen kicsinyesen gyermekek! Milyen áldás lehet az az
ifjúságra, ha a férfitölő sorsDCBAIY 4 "t őt a férfi helyére \szólítja, és ha
az ifju ezt a hivó hangot lelke legmélyebb redőjéig átérfeni és
követni tudja! ... »

«Ne feledjétek ,el soha: akkor válik el, hogy 1 n in ő v ité z s é g

rejlik, a keblekben, ha hüekmaradunk ott, ahol nem int a hír-
név, ha kitartunk ott, ahol semmit sem nyerhetünk, a veszett
örhelven, a rejtett szorongattatásban ... »

«Maga a vörös kereszt, de még a vaskereszt sem ér semmit

Isten előtt, hacsak azt Krisztus keresztje -. az éngondolatnak
valóságos halála, nem érintette!» CFoerster protestáns világi
egyén.) ,

És igy adja férfit faragó, jellemet acélozó neveléstani



leckéjét gyujtó beszédben órákon át. Ilyen a németek nevelés-
tana, a Iérfiunak, a jellemnek, i1 kötelességnek, a hitnek, az idea-
lizmusnak, a hűségnek, a vitézségnek, az életkomolyságnak, az
önzetlenségnek, az éngondolat halálának iskolájában!

'Nem érezzük ki belőle, mintha minderre a mi ifjuságunk-
nak is szüksége, de. nagy szüsége lenne? ,

A másik háborus pedagógiai, müvecske aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Miitter lichkeit»

felirást viseli. És ha az elsőről azt mondhatjuk, hogy anémet
férfi ifjuság nevelési ideálját mutatja meg a jelen és a közel jövő
számára, akkor ez a másik egy nem kevésbé fontos és találó pro-
grammot, haladási utirányt jelöl' ki modern korunk nöneveléseDCBA

, -

elé.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(A . Heinen. M. Gladbach.: 1915.) Nem uj az első, mert a
rajzolt kép kezdettől fogva az igazi «férfi» eszménye volt. Nem
jelent szakítást a női hivatás általános felfogásával és nem akarja
a nőnevelés mai formáit erőszakosan felforgatni, ez a másik sem,
csak kikorrigální azt, ami az ősi eszményből lassanként ki-
maradt, amit a modern élet a családban vagy azon kivül lekop-
tatott a nő jelleméből, ami az anyát, zengzetes szép nyelvünkön
mondva: édesa nyá vá tette saját keble mélyén boldogító öntudatá-
ban, édesanyává tette a férje előtt, édesanyává a gyermekek

. számára, édesanyává a család és az iskola vonatkozásaiban,
édesanyává a társadalmi tekihtetekben. Édesanyává a szó leg-
nemssebbik, sajnos, manapság sokszor megmosolygott, legkomo-
lyabbik értelmében.

Bármen vire érezze is mai leánynevelésünk munkása a
világháboru távlatába állított ezen kis programnÍvázlatnak mélv-
séges jelentőségét, alig mertünk volna e témához nyulni, ha nem-
régiben Magyarország ifjuságanák vándorapostola, Erdélynek
fenköltlelkü püspöke, intézetiink növendékei előtt tartott méz-
édesen folyó beszédében, saját elhunyt édesanyjának a gyermeki
kegyelet szivreható apotheosisában meg nem mutatta volna, hogy
ezt a témát a «Ielvilágosítók» frivolitása nélkül és a leggyöngé-

debb érzelmek teljes kiméléséveI, de az élet intő őszintesége _és
komolvságával a leendő tanítónők és édesanyák előtt megbeszélni'

nemcsak lehet és szabad, de egyenesen hivatásunk parancsolta
korkivánalom.

Nem 'akarunk terjengősek lenni, de annyit mégis meg kell
említenünk: hogy Heinen Mütterlichkeitsidee-je,' a mi édesanyás
eszményünk, ,az anyában nem az emberi társadalom fentartó
egyedét, vagy legalább nem csa k ezt akarja látni, amint példáulXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 7
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modern szociálpolitikusaink és nemzetgazdászaink nem tekintik
a nőt ennél sokkal többnek. Kétségtelen, hogy a nőt természetes
hivatása elsődlegesen erre predesztinálja. Bizonyos az is, hogy
erettenetes embertirtó vihar után a kipusztult nemzedékek pót-

lása, a közel jövő idők édesavainak nemes feladata. De másrész-
ről bizonyos az is, hogyYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z é d e s a n y a i e s z 1 n é n y lé n y e g e a gene-
rációk testi propagációjában nem merül ki, az anyának amellett,DCBA

. .
hogy gyermekeinek fizikai életet ad, még sok, ethikai szempont-
ból ennél magasabb kötelességet kell teljesítenie.· És amikor
Heinen az ő Műtterlichkeit-jéhen a jövő id6k édes anyáinak neve-
léséről elmélkedik; e második gondolatcsoportot is szem előtt
tartja. 1 1 1 e r t a n e m z e te k jö v ő b o ld o g s á g á t r j .s n a g y s á g á t a z é d e s -

a n y á k h a th a tó s k ö z r · e m ű k ö d ~ s e n é lk ű l s e m a p o lit ik u s o k , s e m a

s z o c iá lf i lo z ó fu s o k n e m fo g já k m e g a la p o z n i tu d n i.
. I

Hogy a .jövő évtizedek édesanvái hivatásuknak megfelel-
hessenek, erre nevelni kell őket. És itt kezdődik 'a kőzeljővő leány-
nevelésének mérhetlen fontossága. Részletekbe nem bocsájtkez-
hatunk. A jelent és közelmultat le nem kritizáljuk, a régmultat
égig nem magasztaljuk. Az ősök nagy női - alakjai, női és
anyai erényeiknek fényességeivel a mai idők kivánalmaiba
öltözködve föl nem .támadhatnak. Nem hozhat juk vissza min-
den tiszteletreméltó voltuk mellett sem a régi jó «nagvasszonvo-
kat.» A modern idők igényeibe nem tudnának beleilleszkedni.
De a régi nagyasszonynak egyéni, családi és társadalmi lel-
kületét a ma-idők modern édesanyáiba beoltani be lehetne és ))e
kellene. A modern édesanyának ezt az örök szép tipusát meg-
teremteni volna modern leánynevelésünk legfölségesebb célja.

« ö í ifjuságunk nevelési eszménye az legyen, - igy fog-

lalja össze pedagógiai elmélkedéseinek magvát Heinen - hogy
a fiatal leány örömét lelje a jövőért végzendő alkotó munkában,
az őnlegvözésben, az odaadásban, a gondolkodó, tervező, alakító
tevékenységben, örömét lelje a házi tüzhely körül, az önnevelés-
ben és azok nevelésében, akiket Isten reá bizand, hogy teljesítő
képességének és elhatározásának nemes érzésével hagyja el a
szíilői házat, és h o g y a c s a lá d a n y a i é le te t, m in : v a la m i n a g y ,

lw m o ly fe la d a to { fo g ja fe l" hogy őnszerezte'anvagi és lelki javak:
kal felkészülve megerősödött tudást és készséges -jóakaratot
vigyen magával a házasságba.»

Szinte felesleges külön kiemelni, hogy Heinori nagyon is
jól tudja, hogy a Mütterlichkeit kőtelmei, feladatai, erényei és'
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hősiessége mily nagy arányokbanYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk iv á n a to s a k a fa n ító n ö b e n ,

aki, mintDCBAa legtöbb tanitónő, ha egyedül kűzdi is végig az életet,
sok-sok tanítványában helyrehozhatja, pótolhatja, közremun-
kálva segítheti azt, amit a leánygyermekének az anya a család-
ban bármily okokból meg nem adhatott.

Általáno neveléstant nem lehet elképzelni a nevelés céliá-
nak ismerete nélkül. Az elméleti' neveléstannak, mint i-skolai tan-
tárgynak helyét és keretét a bajor tanítóképzők uj tantervében
bemutattuk e fejezet elején. Foersternek és Heinennek azért
adtuk át a szót, hogy közvetlen forrásból emelkedjék ki acél,
amit a német modern élet a férfi fts a női ifjuság nevelése terén
.a képzők 'elé tüz. Amint íeltünöen hasonlít a bajor tanterv a

niienkhez, ugy a z é le t k io á n a lm a iqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAie p á rh u z a m o s a k n a k lá ts z a n a k .

A vallás-erkölcsi vonatkozásokat .ugy Foerster mint Heinen teljes

értékben méltatják. Mi iti azért mellőztük azoknak ismétlését,
mert a lélektan tárgyalásánál már foglalkoztunk velük ..

(Folyt. köv.) V é g h F e re n c .

(Folytatás.)

'I'drvénytervezetXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa t a n í t ó - és tanítónőképzés
o r s z á g o s és e g y s é g e s r e n d e z é s é r ő l .

Összeállította : M o h a rGFEDCBAJ őzsef,

VI. T a n á r o k f e g y e lm i ü g y e i .

49. §. Tanító- és tanítónőképző-intézeti tanár és tanító állá-
sáról és állomásáról az alább felsorolt esetek kivételével csak. saját

1:érelmére helyezhető át:' _
1. ha a tanítóképző megsziintettetik, áthelyeztetik, vagy

visszafejlesztetik;
r 2'. ha áthelyezését állami erdekek követelik;

3. ha a fegyelmi biróság áthelyezésre itéli.
50. §. Tanító- ,és tanítónőképző-intézeti tanár és tanító ellen

fegyelmi eljárásnak van helye:
1. ha megsérti, vagy hanyagul teljesíti a törvényekben és a

.hatósági rendelkezésekben megszabott kötelességeit;
- 2. ha botrányt okozó erkölcstelen csélekedete követ el, vagy

er kölcstelen életet él;
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3. ha büntettet, vagy olyan kihágást követ el, amelynél

fogva növendékei tiszteletére, vagy hatóságai bizalmára méltat-
lanná válik;

4. ha nevelésének és oktatásának szellemével, irányával,
vagy bármilyen más az iskolai életben való, avagy azon kivüli
magatartásával államellenes 'tettet kővet el.

51. §. A fegyelmi eljárás utján kirótt büntetések és foko-
zataik a következők:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ) Rendbüntetések, még pedig:
a) íutés;qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) pénzbirság 50 K-ig.

B ) Fegyelmi büntetések) még pedig:
a ) megrovás; b) pénzbüntetés a fizetés 10%-áig; e) áthelye-

zés saját költségén; d) a fokozatos előléptetés felfüggesztése, v~~y
megvonása; e) az állás elveszijése a nvugdijjogosultság meg->
.tartásával; f ) hivatalvesztés az állással járó összes jogok elvesz-
tésével; a h'ivataltveszitett családfának nyugdijjogosuItsága azon- \
ban ezesetben is megmarad.

52. §. A rendbüntetéseket az állami és községi tanítóképző-

intézetekben saját hatáskörében a vallas- és közoktatásügvi m.

kir. miniszter, ahitfelekezeti képzőkben szintén saját hatásköré-
ben az egyházi főhatóság szabja ki. A fegyelmi büntetéseket ren-
des fegyelmi eljárás alapján az erre illetékes fegyelmi biróság
itélettel állapítja meg.

53. §. A tanító- és tanítónőképző-intézeti igazgatók, tanárok
és tanítók fegyelmi ügyének első fokon való elbírálására országos
fegyelmi biróság alakíttatik, amelynek elnökét, alelnökét és tag-
jait felerészben a birói karból, felerészben a működő igazgatók,DCBA

\

tanárok és tanítók közül a vallás- és közoktatásügyi m. kir.

nuniszter előterjesztésére Ö Felsége a király neve~i ki.
54. §. A fegyelmi eljárást az állami és községi tanítóképző-

intézeti igazgatók, tanárok és tanítók ellen a vallás- és kőzoktatás-
ügyi miniszter, a hitfelekezetiek ellen az egyházi főhatóság indítja
meg, utóbbi azonban a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
kivánságára tartozik a fegyelmi eljárást megindítani.

55. §. A vádat a fegyelmi biróság előtt a vallás- és kőz-

oktatásügyi m. kir. miniszter, illetőleg az egyházi főhatóság meg-
bizottja képviseli.

56. §. A fegyelmi vizsgálatot a hiróságnak az" elnök által
kijelölt .két, nevezetesen egy biró és egy tanár tagja végzi.

A fegyelmi vizsgálat iratai a vallás- és közoktatásügvi

" .



miniszterhez, illetőleg az egyházi főhatósághoz terjesztendők be,
akik a vád elejtésére, vagy fentartására nézve határoznak.

Ha a felekezeti tanár ellen a fegyelmi eljárás a vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter kivánságára indult meg, akkor
az erre vonatkozó vizsgálati iratok a miniszternek is bemutatan-
dók, aki a vád elejtésére, vagy fentartására nézve ez esetben

döntőleg határoz.
57. §. A fegyelmi biróság itélete ellen ugy a vádló, mint a

vádlott fél felebbezéssel élhet. A felebbezett fegyelmi ügyekben
másodfokulag és végérvényesen a közigazgatási biróság dönt.

58. §. A fegyelmi eljárást és biráskodást a fegyelmi biróság
olnőkének 'előterjesztése alapján a vallás- és közoktatásügyi m.
.kir. minisiter rendeletileg szabályozza, az eljárásnak azonban
szóbelinek és nyilvánosnak kell lennie és a vádlott a maga védel-

mére védőt állíthat.

VII.GFEDCBAT a n ító k é p e s íté s .DCBA
I

59. §. Az elemi népiskolai tanítóságra képesítő vizsgálat két
részből áll:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) a la pvizSgá la tb6Z és, b) sza k- va gy képesífővizsgá -

la tból. '

60. §.. Alapvizsgálatot tehetnek:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) azok a tanító- és tanítónőjelöltek, akik a tanító- vagy

tanítónőképző-intézet négy évfolyarnát és osztályát sikeresen el-
végezték és ezt szabályszerü iskolai bizonyítvánnyal igazolják;

b) a középiskola nyolc osztályát sikeresen végzett azon

tanulok; akik a tanítóképző-intézet alsó négy évfolyamának
különbözeti tantárgyaiból eredményes vizsgálatot tettek.

61. §. A tanítóképesítő alapvizsgálatot a jelölt a tanítóképző-

intézet kebelében alakított vizsgálóbizottság előtt teszi le. E vizs-
gálóbizottság elnökét a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztér
nevezi ki, tagjai a tanítóképző-intézet tanári testületének tagjai.

62. §. Az alapvizsgálat az intézeti osztályvizsgálatok rend-
jébe beillesztve junius folyamán tartatik meg és három részb.ől

áll: a ) irásbeli, b) gyakorlati és e) szóbeli vizsgálatból.
, Az irásbeli vizsgálat zárthelyi és tárgyai:

1. magyar irodalom;
2. nén1et nyelv és esetleg valamelyik más hazai nyelv;

3. mennyiségtan.
A gyakorlati vizsgálat tárgyai:

Magyar Tanltóképzö,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 1

9
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1. rajz és szépirás;

2. ének és zene;
3, kézimunka és slőjd, és
4. testgyakorlat és játék.
A szóbeli vizsgálat tárgyai:
1. hit- és erkölcstan;

2. egyetemes történeleni;
3. egyetemes földrajz;
4. menrryiségtan;

5. természettan;
6. természetrajz és vegytan; .
7. gazdaságtan és háztartástan.
A vizsgálat terjedelmére nézve a miniszteri tanterv az

irányadó ..

63. §. A tanítóképesítő alapvizsgálat ügyvitelének és veze-
tésének nyelve az összes tanító- és tanítónőképző-intézetekben a
magyar nyelv, a vizsgálás és felelés nyelve tantárgyanként az a
nyelv, ainelyen az illető tantárgy taníttatott.

64. §. A tanítóképesítő alapvizsgálat sikeres letételéről a
tanítójelöltek bizonyítványt kapnak, amely a tanítóképző-intézet
ötödik osztályára való f~lvételre és tanítói állásnak legfeljebb egy -
évig terjedő ideiglenes betöltésére jogosít.

65. §. Ha a jelölt az alapvizsgálaton legfeljebb két tan-
tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a szeptember hónap elején
az osztálvjavítóvizsgák kapcsán tartandó javítóvizsgálaton e tan-

tárgyakból javíthat. Ha kettőnél több tárgyból kapott elégtelen
osztályzatot, vagy ha a javítóvizsgalatot sikeresen letenni nem
tudtá, az alapvizsgálatot egy év mulva megismételheti. Ismétlő-
.alapvizsgálatnak csak egyszer 'van helye. .

66.DCBA§ . Tanítóképesítő sz~k- vagy képesítővizsgálatot csakis
azon tanítójelöltek tehetnek, akik a tanítóképző-intézet ötödik
évfolyanlát sikeresen elvégezték és ezt szabályszerü iskolai bizo-'
nyítvánnyal igazolják.

67. §. A szak-vagy képesítővizsgálat államvizsga jellegű és
az egyes tanítóképző-intézetektől függetlenül, a. tanítóképző-inté-
zetek országos kir. felügyelőinek székhelyein szervezett Országos
Népiskolai Tanítóképesítő Vizsgálóbizottság előtt teendő le. E

, vizsgálat nyelve kizárólagoáan a"'magyar.

68. §. Az Országos Népiskolai Tanítóképesítő Vizsgálóbizott-

ság elnökei hivatalból a tanítóképző-intézetek oszágos kir. fel-

/
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ügyelői, alelnökét, jegyzőjét és tagjait a tanítóképző-intézeti igaz-
gatók, tanárok és tanítók, valamint a .megyei és [árási kir. tan-
felügyelők sorából a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
nevezi ki.

69. §. A képesítővizsgálat három részből áll:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) írásbeli,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) szóbeli és e) gyakorlati vizsgálatból.

Az. irásbeli vizsgálat zárthelyi és tárgya:
1 . pedagógiai tétel kidolgozása.
A szóbeli vizsgálat tárgyai:
1. az összes neveléstudományi tantárgyak;

2. a ?1agyar nyelv és irodalom;
'3. a hazai történelem, alkotmány tan és földrajz.
A gyakorlati vizsgálat tárgya:
1. próbatanítás.

A vizsgálat terjedelmére és mértékére nézve a miniszteri
tanterv az irányadó; ideje [unius első fele.

70. §. A képesítővizsgálat sikeres ,letételéről a tanítójelölt
Népiskolai Tanítói(női) Oklevelet kap, amelyet a vizsgálóbizott-
ság elnöke és vizsgáló tagjai irnak alá. A magyar nyelven kiállí-
tott oklevélbe az alapvizsgálati tantárgyak és osztályzataik is
bevezetendők.

Ha, a jelölt a képesítővizsgálaton legfeljebb két tantárgyból
elégtelen osztályzatot kapott, a december hó első felében tartandó
javítóvizsgálaton javíthat. Ha kettőnél több tantárgyból kapott
elégtelen osztályzatot, avagy 'javitóvizsgálata nem siker ült, a
tanítóképesítővizsgálatot egy év mulva és egyszer megismételheti.
Aki ismétlőképesítőn legfeljebb két tantárgyból kapott elégtelen
osztálvzatát kijavítani nem tudja, avagy az .ísmétlövizsgálaton

kettőnél több elégtelen osztályzatot kapott: a tanítói pályáról eI-
utásitta tik.

71. §. A tanítói oklevél az ország népiskolai tanítói állásai
bármelvikének végleges betöltésére ~s állás betöltése esetén az
országos tanítói nyugdíjintézetbe való belépésre jogosit.

72. §. :A tanítóképesítő alap- és szakvizsgálatokért a tanító-

jelöltek a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter által meg-
állapítandó dijakat fizetnek, amely diiak a vizsgálóbizottságok
elnökeinek, jsgvzőiriek és, tagjainak dijazására és a vizsgálatok
körül felmerülő egyéb költségek fedezésére fordíttatnak.,

A tanító- és tanitónőképző-intézetí osztá'i;ybizonyítványok,

123
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a tanítóképesítő alapvizsgálatról kiállított bizonyítvány és a tan í-

tói oklevél bélyegmentesek.
·73. §. A tanítóképző-intézeti osztályvizsgálatoknak, a tanító-

képesítővizsgálatoknak, valamint a tanítóképzéssel kapcsolatban
levő egyéb vizsgálatoknak e törvény rendelkezései szerinti rész-
letes szabályozása végett a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter Vizsgálati Szabályzatotad ki, amely az összes tanító-
és tanítónőképző-intézetekre kötelező.

V I I I . T a n ít ó k t o v á b b k é p z é s e .

74. §. A népiskolai tanítók továbbképzése céljából a vallás-

és közoktatásügyi m. kir. miniszter lehetőleg a tanítóképző-inté-
zeti országos kir. felügyelők székhelyén levő állami tanítóképzők-
ben évente szíinidei továbbképző tanfolyamokat rendeztet.

E továbbképző szüniClei tanfolyamok célját, szervezetét, esz-
közeit, tárgyköreit és működését a vallás- és közoktatásügyi m.
kir. miniszter időről-időre ujra kiadandó szabályzattal álla-
pítja meg.

'75. §. A népiskolai tanítóság azon feltörekvő sorai szellemi
igényeinek és szükségleteinek kielégítésére, amelyek továbbhala-
dásra és kiválásra különösen alkalmasak, a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter a tanítóképző-intézeti tanárképző-intézet
kebelében és azzal szerves kapcsolatban két évfolyamra terjedő
állandó képzést szervez. .,

Ezen továbbképző tanítóképző-intézet legfőbb célja hallga-
tóinak elméleti pedagógiai ismereteit mélyíteni és tanítói gyakor-
latukat művészi szinvonaira emelni.

76. §. A továbbképző tanítóképző-intézet hallgatóiul olyan
jeles oklevéllel biró tanítók, illetőleg tanítónők vétetnek fel, akik-
nek legalább három évi rendes tanítói gyakorlatuk van és akik
a felvétel feltételéül szolgáló sikeres próbatanítást állottak ki.

A felvételt nyilvános pályázat alapján a tanítóképző-inté-
zeti tanárképző-intézet igazgatójának javaslatára a vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter végzi; a felvettek állami ösztön-
díjban részesülnek és a képez dei tanárképző-intézet internátusai-
ban ingyenes ellátást kapnak.,

77. §. A továbbképző-intézet szervezeti szabályzatát, tan-
tervét és részletes tanulmányi rendjét a vallás- és közoktatás-
ügvi m. kir. .miniszter olyképen állallítja meg, hogy a hallgatók



elméleti kiképeztetésüket a tanárképző-intézet tanárjelöltjeivel
együtt részint az egyetemen, részint a tanárképző-intézet kebelé-
ben szervezett előadásokon nyerjék, a tanítói gyakorlatban pedig
a tanárképző-intézet székhelyén levő és a miniszter által erre ki-
jelölt népiskolai tanítóképző-intézetek gyakorlóiskoláiban töké-
letesíttessenek.

78. §. A továbbképző tanítóképző-intézet két évfolyamának
elvégzése után a jelöltek az Országos Tanítóképző-Intézeti Tanári
Vizsgálóbizottságnak egy a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter által ezen célra szervezett albizottsága előtt tanul-
mányaik körére 'kiterjedő vizsgálatot tesznek és amennyiben e
vizsgálatot' sikeresen kiállották, továbbképzésük eredményét iga-
zoló bélyegmentes oklevelet kapnak.

Ezen oklevél. 'tanítóképző-intézeti gyakorlóiskolai tanítói
állásra képesít, iskolafelügyelői és iskolalátogatási állásra minö-
sít és· a nagyobb nép iskolák igazgatói állásainak betöltésénél
elsőbbséget biztosít.

79. §. A vallás- és közoktatásügvi m. kir. miniszter gondos-

kodik továbbá arról is, hogy a gazdasági ismétlőiskolák és az
iparos- és kereskedö-tanonciskolák népiskolai tanítók szakszerü

továbbképzése által különleges hivatásuk sikeres betöltésére képes
és képesített tanítókhoz jussanak.

IX.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a n á r k é p z é s é s k é p e s í t é s .

80. §. A taniigvi kormány tanítóképző-intézeti tanárok kép-
zése céljaira Budapesten tanító- és tanitónőképző-íntézetí tanár-

képzőt állít feL A tanárképző külön férfiak és külőn nők részére
internátussal és köztartással hozandó szerves kapcsolatba.

A tanítóképző-intézeti tanárképzés öt évfolyamon át öt
évig tart.

81. §. A tanárképzőbe való felvételt nyilvános pályázat és
a tanárképző igazgatójának javaslata alapján a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter végzi. A tanárképző-intézet tagjai
tandijat nem fizetnek és 'kifogástalan magat3;rtás, valamintDCBAft

tanulmányokban való sikeres előrehaladás esetén a miniszter
által adomáayozandó állami ösztöndíjban részesülnek.

82. §. A tanítóképző-intézeti tanárjelöltek elméleti kiképez-
tetésüket a tanárképző-intézet igazgatójának irányításával és
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vezetésével részint az egyetemen, részint a tanárképző-intézet

kebelében rendezett előadásokon nyerik; a tanításban való
gvakorlatot pedig a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
által e célra kijelölt elemi népiskolai tanító('nő)képző-intézetben
BS gvakorlóiskolájában az illető tanitóképző-intézet igazgatójá-

nak és tanári testületének vezetésével szerzik meg.
83. §. A tanítóképző-intézeti tanárképző-intézet szervezetét,

szakcsoportjait, tanulmányi rendjét, nendtartását és számvitelét
a vallás- és kőzoktatásügvi rn. kir. miniszter :r;endeletileg szabá-

lvozza.
84. §. A tanárképző-intézet egyes évfolyamaira való felvétel

feltétel ei a következők:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A J Az első évfolyamra felvehetők azon okleveles népiskolai
tanítók és tanítónők, akiknek jeles tanítói oklevelük van' és akiket
felvételre azon tanitóképző-intézet tanártestülete, amelyben tanul-
mányaikat végezték, ajánl. ,

B ) A negyedik évfolyamra felvehetők azon okleveles polgári
iskolai tanítók és tanítónők, akiknek választott szaktárgvaikhól

jeles osztályzatuk van.
G) Az ötödik évfolyamra felvehetők:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) középiskolai szaktanári vizsgálatot tett tanárjelöltek;
b) okleveles középiskolai raiztanárok, vagy okleveles polgári

iskolai raiztanítók;

e) okleveles zenetanárok;
d) gazdasági akadémiát végzett és legalább egy évi gyakor-

lattal biró okleveles gazdászok.
85. §.DCBAA tanítóképző-intézeti tanárjelöltek a vallás- és köz-

oktatásügyi m. kir. miniszter által szervezett Országos Tanító-

képzőintézeti Tanári Vizsgáló Bizottság előtt:
I a ) a második évfolyam (negyedik félév) végén tanári alap-

vizsgát,
b) a negyedik évfolyam (nyolcadik félév) végén tanári

szakvizsgála tot és _
e) az ötödik évfolyam \ (tizedik félév) végén pedagógiai

tanári vizsgát tesznek. ,
A. pedagógiai vizsga sikeres letétele után a tanárjelöltek

bélyegmentes tanítóképző-intézeti tanári oklevelet kapnak.
86. §. Az Országos Tanítóképző-Intézeti Tanári Vizsgáló

Bizottság elnökét, tagjait és jegyzőjét az egyetemi és főiskolai
tanárok, a tanítóképző-intézeti országos kir. felügyelők, tanító-

I • I
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
képző-intézeti igazgatók, tanárok és tanítók közül ot-évről öt évre
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter nevezi ki. A bizott-
ságnak alelnöke hivatalhól a . tanárképző-iritézet igazgatója. Az

iigykezelés, a vizsgálatok és, az oklevelek nyelve a magyar.
'. 87 .. §. A tanítóképző-intézeti tanárvizsgálatoknak részletes

szabályozása, valamint az Országos Tanítóképző-Intézeti Tanári
Vizsgáló Bizottság eljárásának megállapítása végett a vallás- és
kőzoktatásügvi m. kir. miniszter Vizsgálati Szabályzatot ad ki.

X.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e lü g y e le t é s e l le n ő r z é s .

88. §. A tanító- és tanítónőképző-intézetek. felügyeletének
ellátása végett az ország tanítóképző-intézeti tankerületekre osz-
tatik fel. Egy tankerületbe rendszerint 10, de Jegfeljebb 12 tanító-
és tanítónőképző-intézet sorozható. Mindenik tankerület élén eg;yYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I tanítóképző-intézeti országos kir. felügyelő áll.
89. §. A tanítóképző-intézeti országos' kir. felügyelőt a mű-

ködő tanítóképző-intézeti igazgatók és tanárok sorából a vallás-
és kőzoktatásügvi, m. kir. miniszter előterjesztésére Ő Felsége a
király nevezi ki.

Az irodai teendők ellátása végett az országos kír. felügyelő
segédszemélyzettel látandó el.

90. ,§. Az országos kir. felügyelő közvetlen és állandó fel-
ügyeleti és ellenőrző hatásköre a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter által tankerületébe sarolt összes bármily jellegü tanító-
képzőkre kiterjed, a miniszter azonban a szükséghez képest és a
szakszerűség szempontjának 'érvényesítése céljából esetről-esetr é
nem .tankerületébe utalt tanítóképzőt is megvizsgáltathat vele.

. 91. §. Az országos kir. felűgvelűellenőrző éairánvitótiszte

a tanító- és tanítónőképzők összes szellemi és anyagi ügyeire ki-
terjed. Legfőbb teendői azonban ezek: '

1. A tankerületébe tartozó tanító- és tanítónőképző-intéze-
teket évente legalább. egyszer felügyel et, ellenőrzés és irányítás
céljából meglátogatja.

. 2. Ellénőrzi a törvények és/a miniszte~i rendeletek végre-
I

.hajtását iés ezek végrehajtásáról gondoskodik.
3. Meggyőződik arról, hogya miniszteri tantervben előirt

tananyagot az utasítás szellemében és a helyi tanmenet rendjé-
ben az előirt eszközök felhasználásával dolgozzák-e fel a tanári

testületek?

,-
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4., Meggyőződik arról, hogy a nevelés · iránya és az oktatás
szelleme megfelel-e ezen törvény intencióinak és a magyar nem-
zeti és állami érdekeknek?

5. Szemügyre veszi és megvizsgálja a tanítóképző-intézet'
állapotát, vezetését, minden tényezőjének és szervének működését
és ezekre vonatkozó szakszerü és utbaigazító észrevételeit konkrét
és határozott formában megteszi.

6. A tankerületébe tartozó tanítóképzők állapotáról és mű-
ködéséről a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek min-
den egyes látogatása után esetről-esetre azonnal jelentést, a sziik-
séges intézkedésekről pedig javaslatot tesz; minden iskolai év
végén pedig összefoglaló jelentést terjeszt tankerületéről a minísz- .

ter elé.
92. §. Az országos kir. szak felügyelő az állami és községí

tanító- és tanítónőképzőkkel szemben a következő hatosági jogokat
gyakorolja:

1. Felülvizsgálja a helyi tanmenetet, .a tantárgyfelosztást
és az órarendet és ezeket jóváhagyja, vagy niegváltoztatásuk iránt
intézkedik.

2. Felülvizsgálja a tan- és segédkönyvek, valamint a tan-
eszközök jegyzékét és ezeket jóváhagyja, vagy megváltoztatásukra
a tanári testületet utasítja.

3. Az intézeti fegyelmi szabályokat, az ifjusági körök alap-
szabályait jóváhagyja, vagy megváltoztatásukra a tanári testü-
leteket felhívja.

4. Felülvizsgálja az intézeti költségvetést és jóváhagyására
vonatkozólag a miniszternek előterjesztést tesz; betekint az
intézeti számadásokba, az intézet vagyonának és alapítványai-
nak kezelésébe .

. Az egyes intézetek anyagi ügykezelésének behatóbb ellen-
őrzéséről és felügyeletéről a vallás- és közoktatásügyi kormány
a tanítóképző-intézeti országos .gazdasági felügyelők utján gon-
doskodik. ,

5. Az igazgató összes jelentéseit és Ielterjesztéseit az orszá-
gos kir. szakfelügyelőhöz, vagy az ő utján a miniszterhez intézi;
a miniszterhez intézett feliratokra a szakfelügyelő észrevételeit,
vagy javaslatait megteszi.

6. Általában gyakorolja a Rendtartásban és Vizsgálati Sza-
bályzatban előirt fogait, teljesíti ott megszabott kötelességeit.

93. §. A tanítóképző-intézeti országos kir. felügyelők hatás-DCBA

•



körét, hatosági jogait, müködését és szolgálati viszonyát a vallas-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter a számukra kiadott utasítás-
ban e törvény rendelkezései alapján egységesen és részletesen
szabályozza.
. 94. §. Az országos feliigyelet egyöntetüségének biztosítása

céljából a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter az országos
kir. szakfelügyelőket évente kétszer, szeptember és február havá-
ban, a miniszterium illetékes ügyosztálya vezetőjének elnöklete

, alatt tartandó felügyelői szaktanácskozmányra hívja össze, ahol
az ország összes tanítóképzőire vonatkozó kölcsönös tájékoztatás
kapcsán a felügyelet egységének szempontjai megállapíttatnak.

A tanítóképző-intézetek egységes vezetésének biztosítása cél-
jából az összes tanítóképző-intézeti igazgatók két évenként egyszer
az országos kir. Ielűgvelő elnöklete alatt tankerületeik székhelyén
igazgatói értekezletre hívaadók egybe. Ezen igazgatói értekezletek
tárgysorozatát a szakfelügyelők előterjesztései alapján a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter állapítja meg. -

A tanítóképző-intézetek nevelői és' tanítói eljárásának egy-
ségesítése és továbbfejlesztése céljából a vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszter a tanítóképző-intézeti tanárokat időközönként
ianfolyamokra, avagy országos értekezletekre hívja ö sze. E tan-
folyamok és értekezletek programmját a vallás-· és kőzoktatás-
ügyi m. kir. miniszter állapítja meg.

95. '§. Ha a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter az
országos kir. szakfelügyelő jelentése alapján arról győződik meg,
hogy valamely felekezeti tanító- vagy tanítónőképző-intézetben
e törvény határozatai, vagy a miniszternek e törvényen és az
intézetre vonatkozólag a fentartóval kötött szerződésen alapuló
rendeleteit nem teljesíti, .vagy ha az intézet vezetésében, a tanul-
mányi ügyek ellátásában, a felszerelésben, az intézeti vagyon. és
alapítványok kezelésében hiányokat, hibákat, esetleg visszaélése-
ket tapasztal: joga és tiszte az intézet fentartó hatóságát a hibák,
hiányok és visszaélések záros és legfeljebb egy évre terjedő határ-
idő alatti megszüntetésére felszálítani.DCBAI

Ha a vallas- és kőzoktatásűgvi m. kir. miniszter az országos
kir. felügyeiő ujabb jelentéséből arról győződnék meg, hogya fen-
tartó hatóság a miniszternek a felszólításban közölt rendelkezé-
seinek megfelelni nem tud, vagy nem akar, hogy ennélfogva a
hibákat, hiányokat és visszaéléseket nem szüntette meg, akkor az·
országos kir. felügyelő javaslatára az intézettől a. nyilvánessági
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jogot megvonja és megszüntetésére a minisztertanácsnak elő-
terjesztést tesz. A minisztertanács határozata alapján a miniszter

, ezen intézetet haladéktalanul feloszlatja.
96. §. Ha a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter az

országos kir. szakfelügyelő jelentéséből arról győződik meg, hogy
valamelyik felekezeti tanító- vagy tanítónőképző-intézetben
magyar állam- vagy nemzetellenes irány, szellem, vagy' tünet van,
ezekkel szemben a fentartóhatóság utján azonnali gyökeres orvos-
lást kiván. Ha a miniszter, az országos kir. felügyelő ujabb jelen-
téséből arról értesül, hogy az, egyházifőhatóság a kivánt gyökeres

orvoslást nem tudja, vagy nem akarja megadni, akkor az illető
tanári testület, vagy egyes tagjai ellen a fegyelmi eljárást hala-
déktalanul megindíttatja, sőt ha szükségesnek látja, az intézet
további müködését felfüggeszti. A fegyelmi vizsgálat és itélet
eredményéhez képest a miniszter a minisztertanácsnak az intézet
bezárására tehet előterjesztést. Minisztertanácsi határozat alap-
ján a miniszter ezen tanitóképző-intézetet .haladéktalanul ' vés- '

legesen hezaratja.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n e v e lő k r ő l .

A' sziikős anyagi körülmények közÖtt" élő tanítónövendé-
keinkre nézve igen nagy áldás az internátus. Amikor 'az inter-,
nátusi rendszer még csak terv volt, nagyon sulyos, még ma is
érvényes kifogások merültek fel ellene. A jogos pedagógiai aggo-

\ dalmaskodás ma már egészen elcsendesült, mert az anyagi sziik-
ség mindenható parancsa elhallgattat minden szellemi érvet Ma
már mindenki látja, hogy a tan'ítói. pályának legkitűnőbb agense-
az internátus. Olyan anyagi ellátottságot, amilyet itt élvez a
növendék, otthon sem remélhet. Nem kétséges, hogy soka-t adunk
nekik, de bizonyos az is, hogy sok 1uindentől meg is foszt juk őket.
Sőt jogosan kérdezhetjük: nem fizetnek-e rá?! Mert igaz, hogy
jó az ebédjük, meleg a fürdőjük, de a családiasság hiányának, a.
kaszárnya-rendszernek olyan sivársága veszi őket körül, amely-

nek szomoru hatását egész életükön át megsinylik. Internátusi
életüknek nincs- egy meghitt perce, mert az állandóan a nyilvános-
ság részvétlen, olykor kaján, gúnyos és kiméletlen ezetszeme előtt
folyik le. Heteken, hónapokon és éveken át folyton a tömeg előtt

. vetkőzni, öltözni, ebédelni, aludni, örülni, és elszomorkodni olyan



szeméremölő, durvító és elfásító, hogy azt semmiféle anyagi
gondoskodás jóvá nem teheti. Az enthuziázmus korában nélkü-
lözni a legtermészetesebb nevelőnek: a családnak nemes hatását,
az apai irányítást, az anyai szeretet közelségét, helyrehozhatatlan
veszteség!

.Kik a tanítóneveléssel vagyunk megbizva, jól tudjuk mind-
ezeket 'és rajta is vagyunk, hogy amennyire tőlünk függ, kár-
pótoljuk tanítványainkat; vezetőségünk pedig nagy gonddal kutat,
miként lehetne a bajon segíteni. Ez a törődés vezette akkor is,
amikor életbe léptette a nevelői' rendszert.DCBA

/

Tudjuk, hogy minden internátusban két nevelőt alkalmaz-
nak. Azért kettőt, hogy 'a növendékek sohase maradjanak ma-
gukra, de azért is, mert a nevelői munkakör is kettős. Rendtartá-
sunk ugyanis megkivánja, hogy a nevelők, olyan időben, amikor
a növendékek tanítást hallgatnak, adminisztrativ teendőket
végezzenek; csak a tanításon kivüli időben fejfenek ki nevelői
tevékenységet. Ez természetesnek' látszik, mert amig a növendé-
kek tanításon vannak, a nevelőknek nem akad dolguk. Azonban,
mivel ritkán akad annyi irodai munka, amennyi egyszerre két
nevelőt foglalkoztathatna, mivel továbbá az ilyen munka leg-
többször folytatólagos s igy egy kézből kerülhet csak ki, azért
célszetü, lia az egyik nevelő több napon át, esetleg egy egész héten
keresztül irodista, a másik nevelő pedig ezalatt állandóan nevelő.
Ez utóbbinak az előadások idejében is akad dolga. Rendtartásunk
ugyanis megkővetli :- « ... a növendékek tanulmányainak ellen-
őrzése céljából», - hogy a nevelők tanítási órákon hospitáljanak.
Amikor pedig nem hospitálnak, olyankor élvezhetik a nekik ki-
járó két félnapi szabadságot.

Mindebből az a látnivaló, hogy az igazgatói iroda egyszerre
csakYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y munkást tud foglalkoztatni, továbbá, hogy az internátus
is el tud látni egészr api munkával egy embert. Következőleg az
egyik nevelőre állandóan szüség van az internátusban és fölös-
leges az irodában, a másik pedig ezüséges az irodában, de fölös-
leges az internátusban. Az előbbi állítás magától-értetődő, ez
utóbbi .hizonvitásra 'szorul.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

, A nevelő ugyanis a R. Sz. szerint csak d. .u. 5-ig foglalkoz-

tatható az irodában, ezentul nevelői munkásságot fejt ki. Délután
5 órától kezdve tehát két nevelőjük van a növendékeknek. Tekintve
azonban, hogy - amint említettem - a nevelőnek két félnapi
szabadság jár hetenkint, és e két. félnap rendszerint délután, a
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hét négy délutánján tulajdonképen csak \ egy nevelő foglalatos-
kodik az internátusban. És ez hem is baj, mert többre nincs
szükség. A délutáni és az esti szilenciumok alatt ugyanis· tul-
nyomó részben csak felügyeletre van szükség. Mert a R. Sz.-nak
ez a kitétele: «A nevelők állandóan a növendékek közőtt vannak,
hogy őket tanulmányaikban segítsék, támogassak» - nem jelent
instruktoroskodást. Erre nincs szükség ott, ahol annyi és oly
különböző konu és képességü növendék van együtt. Rendesen egy-
mást szokták segíteni. Azonkivül a nevelő nem is áll a képzettség
oly magas {okán, hogy bármely növendéket akármilyen tantárgy-
ban támogatui és vezetni tudná. Miért kell hátYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk é t nevelő?!
Egészen világos: azért, mert nemcsak nevelő a nevelő, hanem
hivatalnok is. Az a helyzet állt elő, hogy két, igen k ü lö n b ö z ő Ca
lehető legkülönbözőbb) munkakört töltünk be két a z o n o s képzett-
ségü egyénnel! Helyesebb lenne, ha mind a két területre h iv a tá s o s

munkást állítanánk be. Ebből sok jó származnék. Nem kellene aDCBA
, '

két ember figyelmét kétfelé osztani. Nem vigasztalódhatnának az
egyik téren elért eredményekkel a másik téren előállott sikertelen-
ségek miatt. Ha midegyik elé egységes feladatot tüznénk ki, növe-
kednék mindegyiknek felelősségérzete, ambíciói a. Jobb lenne
.tehát az egyik nevelő helyett egy hivatásos irodakezelőt alkal-
mazni, _aki ne tudjon egyebet, mint jól és megbizhatóan végezni
az irodai teendőket. Olyan nagyon jól és megbizhatóan, hogy az
igazgatót is pótolhassa e tekintetben.

Tanítóképzésünk rohamos fejlődése bizonyosan odajut majd,
hogy mindegyik tanítóképzőben lesz egy titkár, aki az intézet
iroda ügyeit elintézi. Tudjuk, hogy' ma mennyi aprólékos, nap-
számosi munkát kell végezni az igazgatónak. Ez is oka annak,
hogy nem mindegyik vezet és irányít, hanem csak igazgat!

Annál kevésbbé légies gondolat ez, mivel Romániában meg
is valósult már. Ott a k ö n y v v e z 'e tő t i tk á r az, aki «Rendben tartja

az irodát, levéltárt, ikta~ókönyveket, anyakönyveket sth.>')

A szakavatott irodai munkás nemcsak az igazgató válláról
venne le sulvos terhet, de lehetővé tenné, hogy a nevelő nevelő
maradhasson. Ez pedig csak javára lenne ama nagyfontosságu
munkára nézve, amelynek elvégzésére csak a nevelő képes.

A nevelő ugyanis az, aki nemcsak a napirend pontos be-
tartására ügyel, nemcsakrendőrösködik, hanem, akinek legfőbb

1) Barabás E.: R o m á n ia k ö "z o k ta tá s ü g y e .
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kötelessége a növendékek szülőit pótolni. Magától értetődik (vagy
\ ha nem, a R. S~.-ból is megérthető), hogy erre minden tanár -

elsősorban az igazgató és az osztályfőnök - törekszik. Ez az
igyekezet azonhan nem eredményes, mert az órákon kivül nem
sokat érintkezhetik a tanár a növendékeive1, logfőképen pedig
azért, mert a tanár és tanítvány érintkezése a kőzépfoku iskolá-
ban sohasem lehet bensőséges. Természetes is, hiszen a tanártol
oly sokszor és oly döntően függ a növendék, hogy őszinte viszonv
nem állhat fenn közöttük. A tanár ugyanis mindig mérlegel,
összehasonlít - itél. A növendék fél kitárni legbelsőbb ügyeit,
fogyatékosságait, ellenkezően: azon van, hogy legszebb, legérde-
kesebb tulajdonságait fitogtassa. ,

Akinek volt alkalma - mondhatom szerencséje - mint
semleges személy érintkezni, a növendékekkel, elcsodálkozik,
mennyire más mindegyik, mennyí rejtett és merően uj tulajdon-
ságokat tárnak elénk. Msrt amilyen ravasz és nagyképű az ilyen
koru tanuló akkor, amidőn egy osztályozó, gép előtt áll, olyan

. nyilt és őszinte, ha tudja, hogy senki nem fényképezi le a moz-
-, dulataít

A növendéknek nincs alkalma kitárni lelke kilencvenkilence-
dikDCBAa jta já t. Pedig milyen nagyon vágyik erre minden fiatal lélekr
Es itt egy felette fontos tényt kell megállapítanunk. Azt ugyanis,
hogy ,a növendéket .a szülőitől-is megfoszt juk. Két-három év alatt'
t. i. tanitvánvaink zöme annyira felette áll családja szellemi szin-,.
vonalának, hogy már a harmadéves - ha hazakerül - idegen-
nek érzi magát családja körében.

Valami márhetetlen ür támad közte és szűlői között. Már

nem érthetik meg egymást, a növendék ezentul egyedül áll. Most,
amikor legnagyobb szüksége lenne erőskezü, feltétlen tekintélyü
vezetőreés utmutatóra! Abban a korban, amikor az intellígens
szülők gyermeke is valami lázadás félét táplál lelkében szülői
iránt! E korban a tekintélytől való elszabadulásra törekszik;
napról-napra érezvén teste-lelke gyarapodását, nem sejtvén /
képességének lehetőségeit és határait, legtöbbször arra az ered-
ményre jut, hogy ami a képességet illeti, a saját édesapjánál is
különb. Elképzelhetjük már most, hova jut el az az ifju, aki intel-
ligencia tekintetéhenqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAua loba n különb apjánál! \

Szomoru sors vár az ilyen hamis mérlegü, tájékozatlan
if jura. Mert vagy tulszigoru önkritikussá válik, aki minden vál-



lalkozástól elriad ésminden tervét áthuzza, vagy pedig összefér-
hetetlen, elbizakodott, gőgös parvenüvé.

N agyon sürgős kötelességünk tehát" hogy egy uj vi ágbaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mr teleniil bekerülő, magára maradt, sokszor fékeveszett tanító-
növendék mellé egy szellemi ápolót, egy intelligens nevelőt állít-
sunk. De ki legven az?! .

Mindenki más, csak a mai ne! Mert még ő is nevelésre
szorul. Tavaly vagy azelőtt került ki a képzőből. Nehéz meg-
szoknia hirtelen nőtt pozicióját. Tanárkari tag lett, szava van
mult évi társainak magaviseleti minősitésében. A mostani IV.
évesek között van egy-két haragosa is, még tavalvról. Dühös
rájuk, mert a mult évben együtt érzett még a mostani «alanta-
sokkal», sőt ő is részes volt tavaly egy ugyanilven csinytevésben,
amiért most konferencia van. Régi sérelmeit boszulja most meg,
tavalyi összeütközésekért szerez elégtételt. '

Másrészt uj helyezetébe •nem tud beleilleszkedni. Nagy kor-
beli és intelli~enciabeli különbségeknél fogva kilóg a taná~i kar-
ból. Nem tudja, hova tartozik. Egyik orcáját a tanári kar presz-
tizse égeti, a másikat a növendékek lappangó gúny ja. Hajlék-,
talanná lett.

De tegyük fel a legszerencsésebb helyzetet, akkor is jogos a
kérdés: hathat-e tervszerűen bárki is egy hasonló korura, külö-
nösen, ha - mint ebben az esetben is - intelligenciabeli különb-
ség nincs közöttük? Lehetnek-e nevelői törekvései tanitónövendé-
kekkel .szemben egy 20-24 éves fiatalembernek? Hogy tudna az
ilyen fegyelmezni egy IV. éves növendéket, a mindenség leg-
önérzetesebb lényét? Az ilyen nevelő legfeljebb rendet tarthat
látszólagosat, ami nem nagy dicsőség azok között, kiknek egzisz-
tcnciáiát a kezembe tartom. Rendet tarthatnak, mert ennél kőny-
rivebb dolog nincs. Szabályoknak érvényt szerezni, a napi rend
pontos lefolyását biztositani, olyan kényelmes és szellemtelen
munka, amelynek semmi köze a neveléshez, A nevelés nehezebb
munka, ugy, hogy a jogászok sem értenek hozzá. Belőlük kerül
ki ugyanis a nevelői status másik csoportja. Ezek teljesen idege-
nek a tanítóképzőtől., Számlálják a hátralevő Vizsgálataikat és

, lesik az időt, amikor bucsut mondhatnak a prepar andiának.

Gondolkozzunk, mi hát a teendő?
Sárospatak. Dér i Gyula .
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Paedaqoqiai É r t e s í t ő . Az Orsz. Paedagogiai Kőnyvtár és
Tanszermuzeum Hivatalos Értesítőjének X. évfolyama uj kön-
tösben:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a eda gogia i É r tesítő címmel jelenik meg dr .. Gyulai
Ágost 'áll. pedagógiumi tanár szerkesztésével. Dr. Gyulai Ágost

neve mint tanár é és a Paedagogiai Társaság ezidei titkáráé nem-
csak általánosan ismert, de tartalmat és komoly tudást jelentő
név is, amely eleve is biztosíték ahhoz a nagvaránvu programm-
hoz, malvet a Paodagogiai Értesítő beköszöntőjében ilyképen
kőrvonaloz: «Az O. P~ K. és T. M. működésére vonatkozó hiva-
talos rovatok fentartásán kivűl hasznára iparkodik válni a
magyar tanítás ügyének avval is, hogy eddigi szélesebb köröket
alig érdeklő, szükös tartaimán kivül a pedagógiai könyvtárak és

tanszermuzeumok eszmekörébe vágó vagy azzal rokon pedagógiai
•tárgyakról gazdag irodalmi tartalmat törekszik felölelni .irány-

cikkeknek és értekezéseknek, irodalmi ismertetéseknek, hazai s
különösen külföldi lapszemlének és lehetőleg sok vegyes cikknek
közlésével, mely utóbbiak különös figyelmet óhajtanak fordítani
a külföldi pédákhól meríthetö tanulságokra. Folyóiratunk ezen

megváltoztatott, kibővített és irodalmi szinvon.alra törekvő pro-
grarnmjánál fogva a népiskolaken kiviil a középiskolák és többi

középfoku iskolák tanárainak érdeklődésére is számot tart. Aktua-
litás és elevenség szolgálnak e tekintetben programmjául, mely-
nek betartásával nem fog tulmenni megszabta speciális célján;DCBA

. "

ennek keretein belül azonban testvérlapjával. a német nyelven
megjelenő és a magyar pedagógiai életet kiilfőldőn ismertető
Pádagogische .Berichte aus Ungarn c. szerri.lével együtt bizo-
nyára az intézményünkkel kapcsolatos ügvek haladásának és
fejlődés.ének fog becses. szolgálatokat tenni».

Az első kettős számu füzet gazdag tartalmának főbb cikkei: .
1. Koch Númdor : Anémet tinszermuzeumok; 2. Goldziehe1 ' Ká 1 'o ly:

Mathematikai modellek; 3. Bber l» K.: Az iskolai aquarium mint
a természetrajzi oktatás segédeszköze. Az ir oda lmi rovatban kűl-
földi munkákat ismertet. Ezeken kivül állandó rovatai: Az O r szá - I,

gos P a eda gogia i Könyvtá r u j szer eeménuei, «La pszemle» (kűl-
földi, belföldi), «Vegyesek», «Tanszerengedélyezések és bírálatok»,
«Könvvtári és muzeumí ügyek», «Kiilőnfélék», végül külőnböző

hirdetések.
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V e g y e s e k .GFEDCBA

V ö rö s K e re s z te s k itü n te té s . Ferencz Salvator Főherceg, mint a
ma&,y.és osztr. Vörös Kereszt egyletének védnökhelyettese,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMoha r

J ózse! ·csurgói áll. tanítóképző-intézeti igazgatónak, egyesületünk alelnö--

kének, Vörös Kereszt fiókegyleti elnöknek a katonai egészségügy kőrűl.

a háboruban szerzett különös érdemei elismeréséül a vörös kereszt hadi-
ékitményes I I . osztályu diszjelvényét dijmentesen adományozta. -

. Hagedűs Paula és Fuchsné Eitner Milla budapesti I I . ker. áll. tanítönö-

képző-intézeti tanárok, valamint Berta Villlla ugyanezen intézet volt
gazdaasszonya a Vörös Kreszt hadíékitménves ezüst diszér emét kapták
a Vörös Kereszt javára kifejtett munkásságuk elismeréseül.
, K a to n a i k itü n te té s . Blenéssy J á nos csurgói áll. tanítóképző-inté-
zeti segédtanár, aki zászlósként ment a háboru elején a harctérre és ma.
mint főhadnagy az olasz fronton harcol, nemrég ha rma dik kitüntetés-
ben részesült. A háboru elején a vitézségi érmet kapta; majd az északi.
front minden részén' kétszeri sulyos megsebesüléssei hősiesen küzdvén,

a hadíákítménvas katonai érdemkeresztet nyerte el. A nyár folyamán'

sebeiből fölépül vén az olasz frontra ment és a harmadik és negyedik
Isonzó csatában vett részt. Itteni vitéz és hősies magatartásáértDCBAÖ Fel-
sége a Sygnum Laudissal tüntette ki.

H a d b a v o n u lt k a r tá rs a in k névsora a 43-50 évesek bevonulása
alkalmából uiból bővült. Répa y Dá niel budapesti I I . kerületi áll. tanító-
nőképző-intézeti tanár a magas miniszterium külön engedélye alapján
ápr. 4-én vonult be a hazát védők lelkes táborába. Szaktárgyait a kar-
társak látják el.

A k a to n a i c é lo k ra le fo g la lt is k o la é p ü le te k lassan-lassan felszaba-
dulnak és visszaadatnak természetes hivatásuknak. A főlszahadítást,
főként az teszi lehetövé, hogy a főhadparancsnokság egész sor nagy-
méretü hadikórházat nyitott, hogy, igy a sok költséggel és csak nehe-
zen adminísztrálható kisebb' kórházak ősszpontosíttassanak. A buda-
pesti I I . kerületi állami tanítónőképző-intézetp.ek míndiárt a háboru'

kezdetén lefoglalt helyiségeit is másfél évi használat után ez év január
20-ára ürít ették ki és kellő tatarozás után március elsején ujból meg-
nyilt az internátus 82 bennlakó növendékkel.

G y ü jts ü n k e lh a s zn á lt b é ly e g e k e t! A honvédelmi miniszterium
.Hadsegélyező Hivatala kéri a közönséget és főkép a tanulóifjuságot,
hogy elhasznált bélyegeit küldje be a hivatal,bélyeggyüjtő osztályának
(V., Akadémia-utca 17. sz.), amely azokat az elesett hősök özvegyei
és árvái alapja javára értékesíti. Bármilyen bélyeg alkalmas erre (ma-

gyar, osztrák, ném et, külföldi stb.), d~ különösen a m. kir. postaigaz-
gatóság által kibocsátott postai hadisegély-bélyeg. A hivatal minden
500 darab elhasznált hadisegély-bélyeg utáu emlékéremmel hálálja meg
a gyüjtő fáradozását.

H U N G A R I A K Ö N Y V N Y O M O A .


