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Szociális irunyú taní'olymuok .

A magyar közolitatásiigyi mlníszternek 1919. évi 22025. számu
rendeleté')

szociális irányu tanfolyamok tartása tárgyában.

Az összes tanító-, tanitónőkópző· intózeteknek, gimnáziuIDoknak

és reáliskoláknak.

Az új iskolában, amelynek megalkotásához mielőbb hozzá-

kezdeni szándókozom, lényeges szerepük lesz a szociális tanul-
mányoknak. A tanítóképző-intézetekben és a középiskolákban

a jövőben a szociológiai, szociálpolitikai, társadalomgazdasági
ismeretek külön oktatásaról kell majd gondoskodni. Addig is

kivánatos azonban, hogy már a mai tanterv keretében is társa-
dalomtudmanyi ismeretek közöltessenek és minden tantárgy,

igyelsősorban a történelem, földrajz és a magyar irodalom
tartalmát a tanitásnál az uj szellem hassa át,

Az íly oktatáshoz azonban megfelelő szociúlis tudással

rendclkező tanárokra van szükség. Ily tanárok képzésére és a
reform elkészítésére tanitó-, tanítónöképzö-intézcti és közép-

iskolai tanárok részúrc tnnfolynrnok s:wrvezósd vettem tervbe.
Ezek a, tanfolyamok, amelyek a szociológini, szo(~iálpolitjkai és

társadalom gazdasági tudományok körét fogják felölelni, három

honapra terjednek és a budapesti tudományegyetem társadalom-
tudományi irányban átalakítandó jog- és államtudományi kará-

val kapcsolatban fognak megtartatní.
Március elején kezdődik a tavaszi tanfolyam, amelyet egy

junius elsején kezdődő nyári tanfolyam követ.
Egy-egy tanfolyamon részben közös előadásokban, rész-

ben külön csoportokban és szemináriumokban (összesen) 80-80

*) E renrlkiviil fontos rendeletet akkor kaptuk, milcor lapunk joleD:

lZáma már ki volt nyomva s igy, sürgősségóre való tekintettel csak melléklet·

k ónt közölhetjük s kollőleg nem is méltathatjuk. Szerk.
. r ._ ~..- .- ~--~.. ' ~ ~---'--'-,,:.;-~.

. ...'. ,\C,' ,'.: 'r' r:' ") ;;.~ . = L'; "~ '\ -' \. ...- .. ; (' '-', '\'"r; c: (i~t: í !" •. ~. N ..n... I t.: -..j •••~ :--'. !~. ~ :
• _.. f.



2

tanítő-, tanítóképző-intézeti, illetőleg középiiilkolai tanár vehet

részt, akiknek megfelelő elhelyezése és ellátása iránt - arneny-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nyiben erről ők maguk nem óhajtanak gondoskodni _ a minisz-

terium intézkedik. Az utazás, az elhelyezés és ellátás összes
költségeit az állam viseli abban az esetben is, ha a jelentkez6k

maguk gondoskodnak elhelyezésükről és ellátásukl'ól. Ázok,
akik a tanfolyamon résztvenni kivánnak, ezt a szándékukat az
alábbi mintának megfelelő, pontosan kítöltött jelentkezési Iapori
jelentik be.

A tanfolyamon való részvétel és a bejelentések tárgyában
a tantestületeknek február hó 25-ig ülést kell tartaniok.

, A jelentkezők ajánlására nézve eddigi tudományos vagy
gyakorlati szociálís tevékellységük és egyéb körülmények
irányadók.

Elsősorban a történelem, földrajz és a magyar irodalom
tanítására képesített, illetőleg ezeknek a tantárgyaknak a taní-
tásával megbizotbk jönnek figyelembe, ha ugyanis más körtil-

mények is megfelelnek. Természetesen más szaktárgyak taná-
rai is jelentkezhetnek.

A bejelen1éseket az igazgatók a tantestület határozatával
együtt február hó végéig jelen iratom számára való hivatkozás-

sal, tekintettel az ügy sürgöss1Sgét·c közvetlenül a közoktatásügyi
miniszterium elnöki irodájábn (boritékon "szociális tanfolyam"
jelzéssel) kell beküldenfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi.

A had viselt, de eddig be nem osztott, továbbá a megszúl-
lott területekről menekült tanárok abejelentéseket címük pon-
tos megjelölésével közvctlonül küldjók be.

Az állami és községi tnnintézeteknek a jelentkezús alapján
a tanfoJyamra felvett tanárai a tanfolyam tartamára már ezen

iratom alapján szabadságot nyernek. A felekezeti intézetek fen-
tartört pedig egyidejüleg megkerestem, hogy e célra tanáraik-

nak szabadságot engedélyezzenek. A felekezeti intézetek taná-
rainak elhelyezesi és ellátási költségeit szintén az állam viseli.

A felvételekről a tanárokat táviratilag értesítem.

Arra kérem a tanítóképző-intézetek és középískolak taná-
rait, hogy jelentkezzenek minél nagyobb számban e tanfolya-

mokon való részvételre, amely tanfolyamok a most folyó átala-
kulás nagy eszméit ismertetik meg velük, szociális irányu oktató

munkára teszik képessé őket, de amelyek későbbi boldogulásuk
elősegítésére is alkalmasak.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.
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A tantestületeket pedig arra kérem, hogy tagjaikat jelent-

kezésre buzdítsák és a részvétel tárgyában hat~roz.a~a~at abban
a tudatban hozzák meg, hogy ezzel a maguk részéről IS hozzá-

járulnak a lelkek átformálásának nagy munkájához.

Budapest, 1919. évi február hó. ~ Z . d
D r. K u n ," siqmona.

,.

Tanítóképzőintézeti szakfelügyelői hivatalnak s valamennyi középiskolai

főigazgatónak.

Sziveskedjék az 1. számu felhivásban foglaltakat tudo-

másul venni. D r. K u n fi Zsigmond.

-
1

Jelentkező-lap a szociális irányu továbbképző-tanfoJyamra.
i'

A jelentkoző neve: Nagy Pál

Születésí helye és éve: Pécs, 1884.

Képesítése : (a szaktárgyak meg-
jelölésével)

Középiskolai tanári oklevél,
történelem, földrajz

Az intézet pontos megnevezése,
amelynél alkalmazva van:

Pécsi áll. főreáliskola

Mióta tanít nyilvános iskolában
(bárminő minöségben) ? 10 év óta

Vezet vagy vezetett-e ifjusági kört? 5 év óta az önképző-kör vezetője

Minő tárgyakat tanít általában? Magyar, történet, földrajz

MinG tár'gyukat tanít ebben az
évben? Történet, földrajz

Milyen elméleti vagy gyakorlati
muukássúgot fejtett ki, foglal-
kozott-e társadalom tudományok-
kal? minő gyakorlati szociális
tevékenységet fejtett ki?

Dolgozataim: _

Előadásokat tartottamSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - - --- --- --- - - -

Gy~;:~~k;édő .Egyesület
t i t k á r a __ _

Melyik tanfolyamon kiván részt-
venni? A tavaszi tanfolyamon

Kivánja-o, hogyaminiszterium
gondoskodjék lakásról ? Nem

19 hó n.

aláirás.
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'T'anítóképzés.

Tuu itóképzésilnk ujjuszervczésének kérdése.

1. Közoktatásügyünk egységes szervezéséről.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Tan!t6képzö Tanárok Országos Egyesülp.t,sn"k dec. 13-iki értekezletén tartott

előadás vázlata.

1. Egyetemes szempontok.

1. A közoktatásügy intézményei s a vele azonos kor tar-
talmának fedniök kell egymást. Mivel az egyes korszak ok egy-
mással fejlődésbeli összefüggésben állanak, a mindenkori köz-
oktatásügy evoluciós eredmény. 2. A kor tartalmának meufelelö
kezoktatásügy az állam s benne az ezvén boldogulásának fel-

tétele. 3. A közoktatásügy politikum. 4. Valamely állarn k öz-
oktatásügye az 1. alatt felsorolt szempontok alapján nemcsak
a maga, de a vele azonos kulturáju államok szernpontjából is
vizsgálandó. 5. A közoktatásügy egyes intézményeinek reformja

csak az összes intézmények tartalmának egyetemes vizsgálatá-
val kapcsolatosan eszközölhető.

II. Szociológiai szempontok.

1. A közoktatásügy intézményeinek összessége irányítsa
és vezesse az állami életet. 2. A k özok tatásügy terjedjen ki

minden egyénre. 3. A közoktatásügy intézményeinek hordozniok

kell az állami élet tartalmának ponderabilis jegyeit. 4. Az
oktatás ideálja az értékes egyén, a közoktatásügyé az értékes
egyénekből alakult állam. 5. Az iskola nemcsak a lelkileg és

testileg összhangzatos egyén, hanem a gondolkodásban, r-sele-
kede1ben összhangzatos nemzet s a nemzetekből összetevődö

2M&gy&r T&nIt6kép7.~.
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emberiség kiművelésének ala" ,
hor?ozn!a kell az arravaló:~a ~,6, Az lsk?lák összességének
feltételsit. 7, Az állam k g, indennernü érvényesülés' k
köt lék 'b na mmden p 1 á ene

o ee e e tartozik mind d li . o g ra a közoktatá "yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl' á . a c 19 mig l lk' f 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc sugy
va os ga, készsége megfele16e~ ki e I ejlödéso, testi arra-
szellemi foglalkozásokra való ' 1, nem alakult, S. A fizikai és
eszközölhető. képzés csak ellenőrzött iskol' kba an

Ill. Iskola-el '1 t·Ille e 1 szempontok.

1 A ,A~ D~fferenciálódás az ismeretek alapján.

. , " z lstolallgy renclszere
lll,tezmenyeillek analógiájára a béké: modern állami élet más
ból sZ2ervesen levezethető. ' államalakulások instituciói-

. A feJ'lőd' "es egyik Irán .
felé rnutnt. a) Az iskoláztat~: az lS~oláztatás áItalánossága
korszakáb~n a kevesek iskolá" a aCbékés államalakulrtsok elsö

~emesek Járnak iskolába AJ h sak, az egyházi férfiak s a

Is~oláztatás~ ,jelent. A reformáci~m~mzmus mát: intenzivebb
;ze,lesebb körökra terjeszti ki a isk e~, az ,ellenreformáció még
ele közeledve, kialakul ' z I,S o aztatast s a legujabb k .

el ő ' k Iá az általtinns k"t l • 01S IS o ak csak as" ksé . . o e eeo népiskola b) A,
nek 1 zu seges Ismereteket t 1 ' .' z

. csa \: egy csoportját ölelik fel " e 1at az Ismeretek-
;z Iskolák egyháziak és viláziak e AAz első elkülönülés szerint

.. agolódnak. A differenciálód~" z egyháziak később szintén
Iskoláztatással : lesz vár ' "LS parallel halad az intenzi bb
Ilyfőbb ,IOSI es falusi' Ir 1, ' ive
eb, oka azonban a lequjal;b kor t ~s,co ~1., A, cldfel'ellciálódús

szahsmel'et. Ma már nemcsak a t d a ~lmunY,awal együtt (ejlödö

a gyakorlati foglalkozások . u o~~nyos Ismeretek, hanem
szakIskoláJ'a mll1de01kenek megvan. a maga

3. A huszadik század az
sokféle tazolödö ki egyre beIterjesebb népiskolfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" b sza Ismeret k l ' a s a
szakIskolák kora. e szo gálatáhnr, á l ló belterjes

4. A közmű velödésí iskolák ."
oktat~s megalapozása. kozoktatásügyi célja II szak-

o. ~ ,modern államban ak"'" '"
fokon :legIti ki az igényeket ozmuveltsegI Iskola csak azon
nem dIlIerenciálódnak. ' amely fokon a foglalkozások még

?, A szakok tutás tényezői '
két tenyez6 szerint a szakiskol'~k gyakorlat és az elmélet. IT

c nak három foka lehetséges,

3

a) Az els6 fokon túlnyomó a gyakorlat s ezt kisérl a szükség-

szerü elmélet. b) A második fokon egyensulyban van az elmé-
let és a gyakorlat. ej A harmadik fokon túlnyomó az elmélet
s ezt kiséri a szükségszerü gyakorlat. Elsöfoku szakoktatás

folyik a mai gazdasági és tanonciskolákban. Ezeket az isko-
lákat más terminológiával alsófolcu szakiskoláknak nevezhetjük.

l\lásodfoku szakoktatás van azokban az iskolákban, amelyeket
ma is szalciskoláknak nevezünk, A harmadfoku szakoktatás
szolgálatában állanak az akadémiák, d) Nem tekinthető szak-
-oktatásnak az a primitiv fok, amelyen a gyakorlatot nem

kiséri elmélet. Ilyen fokon áll az az oktatás, midön a földműves
a maga foglal kOz{Lsába bevezeti utódj át ; ilyen fok a kisi paros
kezdetleges inasoktatása, f) Szintén kivül esik a szakoktatás
határain az a fok, ahol az elméletet nem kiséri gyakorlat; ahol

megkezdődik az abszolut tudományok és hipMézisek birodalma.
Ez a fok az egyetemi oktatás, más szóval az abszolut tudo-

mányok iskolája.
7. Mivel pedig a gyakorlati ismereteken épül fel az iskolai

elméleti ismeret, következik, hogy a szakszerü foglalkozások
minden fokon megjelennek. És mivel a gyakorlati ismereteket
nem mellőzheti a legelvontabb tudomány sem, a szakiskolák

összességéből kialakíthatók az egyetemi fnkultások.
8. A gyakorlat ós az elmélet egymással minden fokon

benső összefüggésben lévén, következik, hogy az alsóbbfoku

szakiskolák ugyanazon csoportjai alapjai a felette állóknak.

i,~
:!

B) Diffm'eneiálódás «z egyéni fejlődés alapján.

1. Az iskola második differenciáló tényezője az azonos

lelki és testi fejlettség.
2. Ha a foglalkozások szel'int alakult iskola a szoeializáló-

dást jelenti, akkor az azonos lelki és testi fejlMés alapján való

csopo.rtosítás az individurdizcílódás első nagy lépése.
3. Az azonos lel ki ós testi fejlődés alapján csoportosított

ifjuság lelki és testi habitusának diszpozicióit a tágasabb érte-

lemben vett gyermek tanulmány állapítja meg. Az iskola fogal-

mában az első alap tehát a fejlődő lélek és a test.
4, A lelki ós testi diszpoziciók egyetemes törvényszerü-

sége állapítjn meg a lelki és testi élettel összhangzatos, az

ezeket védő, fejlesztő és reáhfLtó tényezőket is,



4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. Iskola-rendszer.
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5. A lelki és testi életreható tényezők a)

a tanító, illetőleg a tanítás által képviselt mád-

sur, l l) másodszor a mindennapi értelemben
vett ianidnnuik; Az iskola fogalmának komp 0-

n- sei tehát: a gyermek, a módszer (tanító) és
a tali tárgyak.

6. A lélek és test fejlődésének törvény-

szerüsege szerínt az első csoportba tartoznak a

3 ti évesek, a második csoportba a 7-14
évesek; a harmadik csoportba a 15 - 17 évesek' ,
s li negyedikbe a 18 -21 évesek.

, 7. A lelki és testi fejlődéssel parallel a
szakoktatás csak a 14 éves korban kezdődik'
e fukon túlnyomó a gyakorlat, kevesebb az

14 V lll.

13 VII.

12 VI.

II V.

w l~
----

9 lll.

8 II

7 1.

6 hU'
5 II.
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I 2\ IV. zene-, rajz-

---- Orvos
Jegyző. Kőz-

'" eo lll. Tnnltó tanltó
'o - Gyógyszerész

iQl'zgatási

'"
Övö

:M 19 ll.
li'ogorvoB

tisztviselő Szobrúsz

al ----
N 18 1.

( f l

Közép-

iHkola

t t t t
d

""'"6.z EgészBógllgyi

~ ~ személyzot.

oo!:> Ápoló
~.8

~~

Gyermek-

kertész. Bone

Kezelö 6B segéd- ZenésZ, rajzoló"

személyzet mintázó

Nép-

i_lwla

elmélet. a 18-21 éves korban a kettő egyen-
sulyba 'kerül; a 22. évtöl fölfelé túlnyomó az

elmélet.

V. Jegyzetek az Iskolűk rendszerének

táblázatához.

1. A táblázatban feltűntetett iskolák rend

szere olyan tartalmat ölel fel, mint ~mi~yet e
tervezet első, mésodík és harmadIk ciruei kon

templálnak.
2. A táblázatban feltűntetett rendszer a ma

is fennálló iskolai berendezéstöl eltér a követ-

kezö pontokban: általánosságban abban,bogy
a mai iskolai. rendszer kifejezetten nem érvé-

Kisded-

6vó

1
!
I
.~
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nyesíti azokat a szempontokat, amelyeken a közoktatásügynek
nyugodnia kell.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, . Részleteiben kü!~nbözik a következőkben: aj a hatosztályu
népiskolát helyettesíti a nyolc-, a nyolcosztályu középiskolát a

háromosztályu középiskola. b) A szakszerü oktatás legmagasabb

foka az akadémiákra van utalva. c) Az egyetem teljesen a

t~d,omány ~.zolgálatára szolgál s látogatása nincs formális képe-
sítéshez kotve. d) A bemutatott rendszer múr az elsőfokon

me~engedi a ~ehet~é~ érvényes ülését s lehetövé teszi, hogy az
alsofoku szakJskolabol az arravalók a középiskola nélkül is

bejuthassanak a szakiskolákba. A ~zakiskolákba való feh'éteÍ
rendes feltétele azonban a közéniskola,

A táblázatban feltüntetott rendszer fedi a mai iskolai

berendezést a következőkben:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) A szakoktatásnak három foko-

zata (alsófok~~ szakoktatás, szakoktatás, akadémiai szakoktatás)
rendszertelenul megvan ma is. b ) A két nembeli ifjus:íO' okta-
tása általúban ma is azonos szempontok szerint történik.

3. Kisdeclóvó állítandó minden községben. Kötelezö mind-

aZ?kra a kisdedekre, akiknek szülei munkába járnak s azokra,
akik otthon nem részesülnek kellő gondozásban. A kisdedóvó
napközi otthonokkal kapcsolatos.

4. A népiekola célja az esedékes lelki diszpozicióknak
nemzeti és últalános emberi szempontokból való kirnűvelésn
alkalmassá tétele lL magasabb kiképzésre. A népiskoln felső
tagozata bifurkálhat a nyelvek szerint ; ugyancsak itt az elméleti,
a gyakorlati és művészeti tantárgyak szakszcrüen látnndók el.
Népiskola álJitandó minden küzséguen s olyan számban, hogy
egyetlen tanköteles se maradjon oktatás nélkül. A népiskola

mmden gyermekre kötelező. Az oktatás ingyenes. A népiskola
napközi otthonokkal kapcsolatos.

G. A kó'zépiskola célja. az esedékes lelki diszpozieióknakyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIt

nemzeti és általános közértékek szempontjéből való kimüvelése,

alkalmassá tétele a magasabb kiképzésre. Középískola állítandó

azokban a községekben, ahol a népiskola nyolcadik osztályába
legalább kétszáz tanuló jár. A középiskolai oktatás szakszerű s
az iskola internátussal kapcsolatos.

6. Az alsó(oku szakiskolák célja ugyanaz, ami a középiskoláé
s ezenkivül a választott irányban való szakszerű, gyakorlati
kiképzés. Az alsófoku szakiskolai kötelezettség kiterjed mind-
azokra, akik nem középiskolai tanulók. Az oktatás ezekben az

1
J,
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iskolákban ingyenes. As alsófoku szakiskola évfolyamainak

száma, a különböző foglalkozások szerint, különbö~ő: de le~~ább
három év. Az alsófoku szakiskolák egyes osztályaiból a masikba
való átlépés lehetősége biztosítandó. A négy évfolyamu szak-

iskolából fel lehet lépni a szakiskolába. . ' .,
Alsófoku szakiskolák állítandók az azonos vlszonyo~ kö-

zött élő, szomszédos községek számára. Az ilyen iskolák .inter-

nátussnl kapcsolatosak: '" " /,',
7. A eeakiskolálc célja ugyanaz, ami a kozepls~olakc s

ezenkivül a választott irányban való szakszerű elm,éleb é.s gy~-

korlati kiképzés. A szakiskola nem köte~ező. F~lvetelre ~ogosIt

a középiskola sikeres elvégzése. A. szakl~.k~la .~v,~0Iyama1l1ak: a
áma a kűlönböző irányok szerint, kulonbozo, de legalább

sz , ik ki k 1három év. A szakiskolák egyes osztályaiból a m~sl r- ~za l~ ro a

megfelelő osztályába való átlépés lehet~sé~ blztosItan~o. A
négy évfolyamu szakiskolából fel lehet lépni a megfelelo aka-

démiára. A szakiskolák internátussal kap?solatosak: ,
8. Az akadémuile célja ugyanaz, ami a szaklskoláke. az;

akadémiákon azonban a választott iránynál több az el.melet~
. t gyakorlat. A felvétel feltétele a megfelelő szakiskolai

nun a dé . 'f l
végzettség. Az akadémia nem kötelező '. Az ~~~ eI~ll~ ev o ya-
mainak száma, különböző irányok szerint, különbözö, de leg-

alább kettő. Az akadémiálc szemináriumokkal kap~so1atosak. ,
A szakiskolák és akadémiák keretébe tartozik az eg~'sü-

ges tanító- és tanárképzés. A képzés mene:e, ~ következö. A

relölt a középiskola elvégzése után a taJlltok()~z.őbe lép. A
'~allítókéPzőben a pedagógiai szakképzettségen kivűl az egyes

tantárgyak olyan terjedelemben szel'~pe~ne~, ~ogy azok az aka-
démián a szakcsoportok szerint valo kepz~snel al,apul , szolgál-
janak. Ha a jelölt a tanítói pályát választja, a negy .,evfolyam
clvóuzéso után egy évi tanítói gyakorlatot szerez s akkor tesz

tanítóképesítő vizsgálatot. (A tanítóképzés szinv?~aIRnak nag!
meaemelését okadatólja az a hivatás, melyet a jövőben a tam-

tói "'állás jelent. Ez állás betöltésének feltételei: az érettség, az

adott körülmények által meghatározott munka~r~gra~m m?g-
itélése és ennek tudatos munkálása.) Az a tan~t~, aki tO,va~b
akar tanulni az akadémiára megy. Az akadémiai tanárkepzes

íe~alább két' éves. Az akadémiai kiképzést kiegé~zíti a ~y~k?l'-
lati év. A tanárképzés főkép a szakcsoportok szorint valoklkep-

zésre fordítandó.
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9. AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemek célja '1yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt d át c U om nyok "1 '
emen tanszabadsac van A muve ese. Az egye-

gathatja. Az egyetebm ll,utono~ ~;ye~emet bárki szabadon Iáto-
ságai: a doktori fokozat oriaitfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI g,Ok~ll,lvan felruházva; kivált-
táció joga.' o esene s a magántanári habili-

Farkas Sándor,

II. Nagy László javaslata. t)

A) A népis7colai tanítókél1zés rel'. '
, :J.' fonnya.

1. Egységes tanító képzés.

2. A tanítóképzés a tanítók'" ,.
3. A felvétel 5. epzo akadémiákon történik:

az osztályu kö , . kl'
nak elvégzése után történik. ozepis o a alsó 3 évfolyama-

4. A. tanítóképző akadémia 4 évfelv '
5. Miridenki minden' ' !amu,

képesíttetilc. tál gy tanítására és szaktanításra

6: ~eható elméleti és ako" , . .
Pedagoglai-pszicholó .. 1 b gy , , rlati pedagógiai képzés.

7 u' d ,glaJ a oratörium felállítása
• lV.lm en tanítöke .. k .

tolandő. epzo a adémiához mintagazdaság csa-

8. A tanítóképesítő .
dagógiai, vizsgálat általános, szakjellegű és pe-

9. Állami képzés.

B) A kÓ~oépiskolai to n ü o k é p e é e re f, ', o rm ja ,

1. A k?z~p~skolll,i tanítóképzés az eO' T " • ,

. 2, A középiskolai tanít '1-' r hJ etemen történik.
mind az 5 évfolyamát el ' o ~cp~őbe csak a középfokú iskola

3 Al" , , k 1<' vegze t hnllgatő vehető fel '
. . .enzepis o al tanítóképző 4 ' f ,"

fogva szakirányú, ev olya mu és kezdettől

4. A hallgatók a fakultás t "
tanterv szerint haladnak. cestulete által meghatározott

5. Az el '1 ti 1 ' ,gógiai ' . me e 1 cépzés kiegészítendö tudományos és perla-
6 szemmári~m,i ,gvakorlatokkal.
. A pedagoglal képzés történik'

, a) Elméleti előadásokon. A "
szeken adassék elő. gyermektanulmány önálló hm-

1) Előterjeszlctfe a Tanítöké - 1In8 d •. pzo ntézet' T /,
. ee. 7-én tartott válasz trné.nyí ülésőn. 1 anarok 01'5Z. Eg,Yesülctt'l1rk

9

b) Labol'atÓl'iumi gyakorlatokon. A középiskolai tanító-

képzők pszichológiai-pedagógiai laboratóriumokkal látaadók el.
c) A tanítási gvakodat külön e célra felállított gyakorló-

középiskolil.ban történjék,
7. A jelöltek a 4. é v után tudományos szakvizsgát és egy

évi öllálló gyakodat után pedagógiai vizsgát tesznek.
8. A népiskolára kppesített tanítók ujabb vizsgálat nélkül,

de 2 évi kitűnö gyakorlat után beléphetnek a középiskolai

tanárképző 3-ik évfolyamába.

Ill. Lechniczky Ol'ula javaslata,")

Az uj tanitóképzés a következő lenne:
A 8 osztályú elemi. népiskola elvégzése után belekerül a

növendék a k()7,épiskolába, amelynek pedagógiai ágazatát elvé-

gezné. Az éretts{~gi alapján felvétetik a pedagógiába, hol 20
éves koráig jár és azután kimegy egy minta gyakorJóiskolába
(normál iskolába), hol a legjobb- fejlődést előmozdító környe-

zetben gazdag tapasztalatot szerezhet és fokozatosan mindjob-
ban belegyakorolva magát a tanításba, önképzéssel befejezi a

tanitóképző-intézet munkáját. A két évi tanítói gyakorlat után

jelentkezik a tanítójelölt képesítő vl7,sgálatra.
Hasonló alapon kell ft középiskolai tanárképzésnek is le-

folynia. Egységes tanító- és tanárképzést kell megalkotni.
A pedagógiai tudomány kifejlesztése érdekében meg kell

teremtenie az egyetemen a szabad pedagógiai fakultást.

IV. DékállY Mihály javaslata. 8)

A magyar tanitóképzés ujjászervezésének a kél'désénél

figyelemmel kell lenni:
1. Hány osztályú lesz a népískola?
2. A népiskola valamennyi osztályában osztály tanítók,

avagy a íelsöbb osztályokban tudományszakok szerinti taní-

tások lesznek-e több tanítóval?
3. A tallitók képzése magasabb színvonalú legyen a közép-

iskolai végzettségnól.

2) Előadta lU 18. dec. lil-án tartott választmányi ülésen.
8) Elöterjeszletett a választmány 1918. dec. 20-áll tartott Órtokezletón·
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4. A tanítói oklevél jogosítson főiskolai, illetőleg egyetemi
tanulmányokra időveszteség nélkül.

Az első kérdésre vonatkozóla~ megállapítható s általáno-
san elfogadott álláspont ma már, hog,y azt az egyetemes mű-

veltséget, amelyet az igazi demokrácia mrgköveiel, csakiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 8
osztályú e!Jys~fJPs népiskola bizlOfiílhalja s a középiskolai oktatás

is csak erre építhet. Ennélfogva a i:3 osztályú népiskola 4 felső
osztálya bizonyos tekintetben a mai középiskola és polgári is-

kola 4 alsó osztálya helyét is hivatva lesz betölteni. _Mindezek
alapján nagyon is indokolt a fentebbi második kérdés.

A népiskola tanÍtójánuk a képzése a következő legyen:
A teljes 8 osztályú népiskolúra épített 15 osztülyú közúp-

iskola ulsó két osztályának elvégzése után, aki tanítóvá akarja

magát kiképezni, beiratkozik az r; ér(ulyamú tanílókl;)Jzö első
osztályába. A tanítóképző htirom alsó hlolyamának elv~rJZlfse után
tanítói é? 'etts~qi vizsgálatot tesz a j,'lö"lt, amely egyfelől a tanító-

képző 4-ik évfolyamábá való fellépésl'e jogosít (mint most az

osztályképesítők), másfelől pedig, mint a középiskolai érettségi
vizsgálat, jogosít a főiskolák ra való beiratkozúsra is.

A tanítóképző felső kót évfolyalllán folytatódik az alsó év-

folyamokban megkezdett tanítói szakképzés, nemkülönben be-
hatóbb kiképzést nyernek a jelöltek az önmaguk által szabadon
választott tudomány csoportokban (a népiskola felsőbb OS7,t,l-
Iyaiban szükséges szakszel'ü tanÍtÚs céljaira) főképen szeminá-
riurni gyakorlutokkal kapcsolatban.

Az ötödik óv elvég7:ését taníLóképesítő vizsgálat fejezi oc.
A középiskolai tariárok képzése a középiskulai tanrír1dpéö

föiiikoláll történik, amelynek első évfoJyamára középiskolai és

tanítói érettségi alapján lehet beiratkozni. A tanárképző hnr-

madik évfolyamára az okleveles tanítók is beiratkozhatllHk, IlU
választott szaktárgyuknak a tanárképző első és második évfo-
lyama számára előírt részéből a különbözetiyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvízsgalutot letették.

Erre való tekintettel a taníióképz(ík és a középiskolai
tanárképző két alsó évfolyal1lának pedagógiai, filozófiai ~ más
ide tartozó tanulmányi anyaga kellő összhangba hozandó.

11

V. Határozatok.

A tárgyalások ere.d~ényeként ~.z e séqce általános, 6-1~"
) A decembe?' ts.u; értekezlet ,gy, iskolafaj

,3 . . d. né iskolát elfogadja azzal, hogy .ez
éves eletkong terje o, . P 'l' ú endezkedését mcqenged~.

. k l'k . dioulscáfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtS er - , i iamii 'kaz egyes rs o ct 1 n é 1 7 l t a népiskolat tam o
2 0 ' tartott r etcez e ,

b) 11 december ~ :an, " kl' középiskola 3 osztályCt-
ké zésére nézve a 8 osztalytt nrpie o a ~'~,a

p " t ' 4 éves' szakképzést kiotin:nak elvcgzese u an

, . T it 'Ir Szakszel'vczete kultur-A ~""O'V'tl'OI'SZaO'l an 1 o ~ ,.
ilLU/ov ( o • , _ f"bb tételeí.')

IIrogrnnuuj an ak -o

EIvi jelentőségű llJ'ilatllOzat., '"
. lh t továl,úra 1S a kwaltsaqos" .. eüséa nem mara.a a , d

A uuiás cs rnuv:~ ú' al követelheti .a itirsa a-
l- JJ,únden ern er JO.rJg. , . k

osztályok monopo luma.. k' llemi és fizikai képesséqeme
lomiál hoqy alkalmat atl:;on. ne ~ :9ZC

" b b fokú 7ci(l')lesztesere. , 1
lehető legmagasa ] _ 1 özszel1emet teremteni, rogy a

A'? iskola feladat.a, o Jan '"1' és vasfegyelem nélkül is
'" s tagjai erősza WS , á ... , k

társadalom ossze c c bbrendü organiz erejana
k társadalom magasa , . ,

képesek legyene a < b riség közös gazdasági es
céljait szolgálni és magukat az :l7re~delni. '_

erkölcsi érdekeinek öntuc1atosan c ". 1 lafajok ne tagozódjanak
A közoktntási illtézmén!ek, az lS ~Ot hanem e;ységcs kiiz-

, l k'"l'" liségek s'?erm, - , '" .
3 társadalml. os:dá y II on ,z. le mindenki számára kotelezo
ktatási rendszert alkossanak, ame,y.nc

:zapja az egységes és általános népiskola.

Iteforlllld":1nságok:

A) Kiscledóvás.

.' , - án ahol legalább 20 olyan 3~6
Minden kezségben es tany~ .'. ndozá sban nem részesül,

J' J ll" J1't%]0'0 ~
éves gyermek van, ,a ". ce ~~ L ~o.-~ál kevesebb, de legalább
kisdedóvódát kell állí tam. A, "'1 dé khelyet kell létesítem.

J ott kisdec mene
10 ilyen gyerme c van: "1 község másodsorban az
Ilyen intézetek létesítese elsősor Jan a ,

állarn kötolosségc.
B) Népoktatás. ,. '"_

4 illetőleg 14-18 éves koráig köte-
Minden gyermek 6-1 , ~ Jakiskolába járni s ft'?

'1, rt közép- lllető eg sz . . , . t
les népiskolaua, vaby, keresztül kell vinni reszrn
iskolakötelezettséget következetesen .

- . k kivonatosan hozhatjuk.1) HelyszülcCm iatt csaSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
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~ZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskolaköteles gyermekek szociális támogablsa, részint uz
lskolamulaszt,lsórt felelős egyének szignrú büntetése útján.

" Népiskolát - és általúban iskolát - csak az állam vagy
a kozseg tarthat fönn.

, A nrpisk:ola két tagozatból úlJjon: az egyikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 8 évfolyamú

elemi néniskola ; a músik a 4 év/,olYflmú továbbképző népiskola .

.AZ' elemi népiskolába a 6-14 éves gyermekek koteiesek j'írni,

A tovúbbképző népiskolúba azok a 14-18 éves korú ser-
qülők köt~lese~c járni, akik nem jámak valamely középfokú
vagy szaklskolaba. A továbbképző népiskola _ a helyi ViS20-

nyokl:oz . képest - mezőgazdasági, ipari vagy kereskedelmi
iranyu, kIsebb községekben ezeket az irányokat egyesítheti.

Az. elemi népiskolúban az iskolaévahat alsó évfolyamban
10; a ket felsőben legalább 8 hónapig tart.

. ~ mező~azdasági irányú továbbképző népiskolában az
Iskolaev legalúbb 7 hÓllap, a tanítási idő legalúbb heti 10 óra
s a tanítás gyakorlati irányú.

, Olyan l;:özsógekben, ahol legalább 50 olyan gazda van,
aki 5- 50 ka1asztrális hold földön gazdálkodik, onálto mezö-

gazdq,sági nipiskolút kell állítani. Az ilyen iskolában az évi taní-

~á~i i~ő legalább 8 hónap és heti 15 óra. A tanítás gyakorlati
rranyu,

A~ ipari ~s kereskedelmi irányú továbbképző népiskola a
mostam tanoncaskolák helyét foglalja el. A tanÍtúsi idő évi 10
hónap s legalúbb heti 10 óra.

Iparos vidékeken és városokban ó'nálló ipari Ilépiskolákat

kell álJítani, amelyekben 1.:1-18 éves serdülök valamely ipar~

ágat - anélkül, hogy valahol tanoncviszonyban lenIlónek _
gyakorlatilag megtanulnak. Ezek megfelelő műhelyckkel vannak:

fölszel'elve. Az iskolai év 10 hónap, napi elfoglaltság El óra
amelyb61 2--3 óra a2 elméleti oktatás ideje.

C) Tallí/óképzés.

kfpzr'sc és kél)(!sítése Icieároan az állam joga és
Ll npptanitúk

lcó'telessége.

A tanítóképző-intézet 3 évfolyamú szakiskola, amelybe a
l;:özépiskolát végzett (érettsögít tett) ifjak vehetők föl. A tanító-

~(épzőfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfö lé , mint annak szerves fOlyt;túsa, á llí ta n d ó a közép-
!sk()hi bnltóképző-i ntózet.
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A továbbképző népiskola tanítói az elemi népiskola tanító!
karaból kerülnek ki; ezeket szünidei és más rövidebb tarta.m~
tanfolyamokon hJI a szükséges szakszerű (mezőg~zd~sagl,

ipari vagy kereskedelmi irányú) kiképz~s?,en részesü.etll. ,A.~
önálló gazdasági és ipari népiskola tamtol az eleml, tamtol
képesites után 2 éves tanfolyamú szakiskolákban szerzik IDeg
szak tanítói kópesítésüket.

A tanítónövendékek minden szükségletéröl az állam gon-

doskodik. A végzett tanítók elhelyez éséröl, vagy - arn~g erre

SOl' kerül - más módon való ellátásáról az állam tartozik gon-.
doskodni.

D) Középiskolák.

A középiskola föladata a tanulők egyéniségének ~s fl t~r-
sadalorn szüksézletének megfelelő ágazatokban oly képzettség

nyújtása, amel; őket életpályajuk megválasztás~ra é~ ennek
megfelelő főiskolai tanulmányok végzésére képessé t~SZl. ,

A középiskola 5 osztályú s az egységes 8 osztalyos nep-

iskolán épül fel. . .. . ,
A középiskolai tanítók és a népisk~lal t.a~Jtok .kP~zese

közös alapból indul ki s a középiskolai tanítók kepzese .~

Középískolai Tanítóképző Főiskolaföladata. A f,őiskolu, hallgatói

a tudományegyetem bölcsészeti fakult~sán, a főiskola által meg-
szabott előadásokat kötelesek hallgatni,

E) Seakiskolák,

A mostnni középfokú szakoktatás helyébe részben az ipar

és kereskedelmi irányú továbbképző népiskola, részben a főis-

kolai jellegü szakképzés lép. *

A népoktatás, a középoktatás és a szakokt~tá~ szerv~ze~é-

nek eme megállapítása mellett a nagy körültekJJlt~ssel keszult

Reformierveeei kiterjeszkedik nemcsak az egye~ l~kolák t~n-
anyagának a vázolására, a célok érdekében, -zükséges se~ed-

eszközök megjelölésére és megszerzési m~dJ~ra" haIle~ resz-
letesen fogl.ilkozik az iskolakötelesek szoC1á~lS ved e.lrr:enek ; a
szegény szülök tehetséges gyermekei állami nev~lEsenek s, ~
felnöttek továbbképzésének a kérdésével, valamint a ta01t~
szociális és anyagi szükségleteinek, nemkülönben szolgálati

iszonyainak a rendezésével és 'nyugdijjogosultságának az
idejével.
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A p o lg á r i i s k o la izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanárok r e f o r m t e r v e z e t é u e k

kívonata,

A)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevelőintézmények általános seeruczeie.

A nevelésoktatás a legalsó fok tól a legmagasabbig három
tagozatú legyen.

1. Alsó tagozat. A gyermek 7-ik életévétől kezdődő s nyolc

évfolyamra terjedő elemi iskola, amely megadja minden polgár-
nak, faluban és városban lakónak egyaránt, azt a mainal maga-

sabb fokú szűkebb terjedelemben befejezett abpműveltséget,
amelyre polgárnak és államnak egyaránt szüksége van a köte-
lességek megértéséhez és a jogok helyes husz oaiatához. Ennek
a tagozatnak az legyen a különös rendeltetése, hogya magyar

nép általános műveltségi szinvonalát emelje s négy évig tartó

tisztán elemi ismeretek közlése után a következő négy évben

a helyi viszonyoknak megfelelő teljes gyakorlati és életrevaló

nevelést adjon mindazoknak, akik rendszeres oktatásban tovább
részesülni nem kivánnak.

2 . Kó·zépső tagozat. Nyolc évfolyamra terjedő, gyakorlati
alapon megszervezett, alsó négy osztályukban egységes kiizép-

iskolák, az ötödik évfolyamtói kezdve, tehát felső tagozatokban,
gazdasági, ipari, kereskedelmi, közigazgatási (a polgári közép-

iskola iránya) és a szoros értelemben vett el vont értelmiségi
pályáknak (reálgimnáziumi irány) megfelelő elkiilönüléssel.

3. Felső tagozat. A mostani egyetemek, főiskola jellegű
szakiskolák és akadémiák szakegyl-temekké szerveztessenek át, azzal
It rendeltetéssel, hogya közópiskolákból kikerülö nemzcdók szak-

májából az elnyerhető legteljesebb fokú ismeretek birtokába
jusson úgy a gyakorlati életre, mint a tudományos szinvonalra való
tekintettel. Az általános műveltséghez tartozó ismeretek úgy itt,
mint általában minden fokozaton tanítandók ugyan, de csak mint

kisérő tantárgyak. A tisztán el vont ismeretek legmagasabb
fokának elsajátítására is külön egyetemi fakultás szerveztessék.

Ezek a szakegyetemek szabadiskolák legyenek, amelyek
bármelyikét bárki látogathassa vizsgálati kötelezettség nélküli
de vizsgálat lehetöségével, amelyről akoroll és szabadoktatás
szellemének teljes meghagyásával n Iukultáscktól mcgúllapítnndö
feltételeken kivül semmi más korh"ttozás ne legyen. Ez is csak
azért, hogya· középtokú iskol:íJ.Ja való, vagy nem kornoly

~z:índékú elemek a nekik megfelelő iskolafnjokba tereltessenek.
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A tanítás minden fokon ingyenes legyen.
A tankötelezettség korában az arra szorulö, a tanköteles

koron túl az arra szoruló és támogatásra érdemes tanulók
könyvekkel, tan szerekkel, szükség esetén élelemmel és ruhá--

zattal is ingyen láttassanak el. Internátusokról minden fokozaton

gondoskodni kell.

B) A tanító- és tanárképző-intézetek átszervezése.

A tanító- és tanárképzés az új iskolafajoknak megfelelöen

teljesen átszervezendők. , .
1. Az elemi iskolában csak azok tamthassanak, akik a

középiskola sikeres elvégzése után a két évfolyamra terjedő

elméleti és gyakorlati tanítóképző iskolát elvégezték s a köz-
pontilag szervezett állami vizsgálóbizottság elött készültségük-

ről bizonyságot tettek. A tanítóképző sikeres elvégzése után
egy évi eredményes próbaműködés után minden tanító végle-

gesíttessék. li

A tanítóképzö iskolákban az összes tantárgyakat olyan

okleveles tanárok tanítsák, akik az elemi iskolában hosszabb

ideig sikerrel tanítottak. . .
2. A középiskolákban csak azok taníthassanak, akik II

középiskolák valameJyikének elvégzése után a tisztán erre a
célra szervezett tanárképző főiskolákban elméletileg és gyakor-
latilag kiképzést nyertek. Egy évi eredményes próbaműködés

után minden tanár véglegesíttessék.
Tunárképzö Iőiskolúkban csak azok taníthassanak, akik II

közópiskolák ban k iváló működésük alatt tapa.sz.talatok~t .. szeréz-

tek akik szaktárgyaik tudományos művelésében kltunte~ s
akiket erre az állásra a tanárképző főiskola tantestülete kine-

vezésre aj ánl o U.
3. A szakegyetemeken csak egyetemet végzett, tudomá-

nyos vagy kiváló gyakorlati képzettséget tanusított tanárok
tanítsanak. Az általánosan elismert tudású egyéneknél azonban

a főiskolai tanítás szabad jellegénel fogva minden korlátozás

felfüggesztendö.
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JdVlLusü,gai.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lévai áll. tanítóképző-intézet H118. évi nov. 30-i tanár-
székí üléséri behatóbban foglalkozott a magyar nemzet politi-

kai ujjáalakulásával s kifejezte azt a meggyőzűd('sét, 110gy az
államformúnak s vele a kormányzatnak ez a nagy reformja a
magyal' kulturúha-, uj és nagy lendülot kezdetét jelcnti s a
tanítókópzés terén is áldásos fejlődést ho;', mugáv<ll.

Miután az uj köztúfl:'asági korrnánynnj, s a közLársflsúgi
korrnany első kuJtuszminiszterének az üdvözlését clhatúrozta,
a tanítóképzésl'e vonatkozólag a kövctkczö kivállságokatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llí-
totta fel:

1. A népkulturának és magának a népnek fölemelése érde-
kében elengedhetetlen a tanítóképzés korszerü sürgős reformja
s mag:lsabb szinvonaIra való emelése. Szükséges evégbó], hogy

az uj tallitóképzé.-;ben a tanszabadság nagyobb érvéllyesülésé-

vel a jelenlegi uniformizáltság helyett a tU/litóképző iskolák

(akadémiák) egyéniségük kifejtése szempontjából bizonyos auto-
nomiát nyerjenek.

Addig is az elbírhatlan, felületességre nevelő, emellett
tanárra és növendékre egyaránt károsan nehezedő tulterhelés
megszüntctósót óhajtjuic. Kérjük ezért egyelőre az I ~)lG. évi

61.800. sz. rendelettel kötelezőleg kiadott Normáltanmenetek-
nek hatályon kivül helyezését. E normáltanmelletek óráról-órára
jelölik ki a feldolgozandó tananyagot, de nem számolnak scm

a rendelkezésre álló idővel, sem a növendék és tan.u teljesítő
emberi k6pességével s lebírhatlan probléma elé állítjúk a tanárt

és növendéket egyaránt; emellett parancsoló rellclelk~zésükkel
állandó veszedelemként függnek a tanár fölött, aini a tanári
lelkiismeretet a legkinzóbb izgalom martalélu'lvú teszi. Kérjük

továbbá az 1914. évi 31.152. sz. a. kiadott l(é>pesítővizsgálati
Szabúlyzat hatályon kívül helyezését is. H; sza búlyzat minden

megukolt~úg nélküli szövevényességéveI, tekervényeivel és
szembeötlő logikátlanságával sziute tervszerűen nehezíti meg a
vizsgálatokat, minden mozzanatról külön föl veendő számtalan

apró-cseprő jegyzőkönyveivel, melyeknek kcl1ékeit a legnagyobb
aprólékos::;ággal Írja elő a szabályzat, megzavarja az elnöknek

8 az egész bizottságnak figyelmét, s így II súly nem arra esik,
hogy a jelölt alapos vizsgálatball részesüljön, hanem mindegyik

~

_-;'-1'i-....
b" ~' ..fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t: •.., )~"""'"

.~ ",~nyv: .' ,
I ( ' -r-, v'

vizsg. biz. tagnak a figyelme oda irányul, hogy a,V.wülirt v' v'- -~~

máknak elég vari-e téve s hogy a gyakran.p . uza~.Q~ g
készülö jegyzőkönyvekből semmi előírt dolo~ ~l n ara~JJ') (Q~'

mert azok a legaprólékosabb bírálat tárgyáva tetetn ~ .,

2. A katona-növendékek ezentúl ne tanfolyamonl;-,--I6~~/

- esetleg stipendiummal - a szakképz~s é~dek,é~e~ re~d~s
uton végezzék tanulmányaikat. A háborús képesítésü .. tamtok
számára pedig pottanfolyamok szervezendök, korszerü tarta-
lommal.

3. Kérjük a tanítóképző tanárképzés korszerü ujjászerve-

zését, O E "1 t
4. Kérjük a Tanítóképzö-Int. !~Illá:ok, rsz. 1gyesu e

szabadságának és függetlenségénck biztosítását. .

5. Kérjük, hogyatanítóképzés ügyosztályá~ak v~zetőJe
és tagjai a tanítóképzés eleven életének közvetl~n Is.me.rőI, azaz
tanítóképző tanárok legyenek, a jogászok csak mmt JOgI tanács-

adók alkalmazandók. . , .. , .
6. Kérjük a tisztviselői pragmatikaban tanítói, tan an kama-

rák intézményes szervezését, . ,

A tanítók-tanárok politikai és társadalmi állásának ..erde-
kében kéri továbbá a lévai áll. tanítóképző-int.,. tanártestül,ete:

7. Hogy a tanító és tanár passziv választójoga oly modon
biztosíttassé'k, hogya képviselöség megszü?te után állásába ,a
tanító vagy tanár rangsora régi számával visszahelyeztessék es

nyugdíj-jogosultsága érintetlen maradj?n.
t). A tnuító, tanár politikai lap kivételével lapot szerkeszt- i

hessen miniszteri engedély nélkül is. ..
9. Kéri a testület az igazgatók túlterheltségének megszun-

tctését. Hogy <1Z igazgatók teljes e~ejük:kel élbess~n,e~ a g?n~-

juk ra bizott intézetek szellemi ve~eté~ének: a t~l1ltokepző~ll1té-
zetek gazdasági ügyvitelére számtiszti (gondnoki) állás ok szer-

vezendök. .
10. Hasonlóan tehermentesítendők a túlterhelt gyak. Isk.

tanítók. . 1 . 1
ll. Kéri a testület a tanítóképző-int. nevelői ál ás veg e-

ges rendezését és a nevelők fizetésügyének méltányos rende-

zését. . '1
Engedtessék meg végül, ho~y erkölcsi és anyagi sere-

meinket is feltárjuk a Miniszter Ur előtt, kérve a~o~ .orv~slását.
U. A ta: .ítóképzés csaknem összes pedagógiai fejlödése

2Mngyar TanlLóképző.
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a. tanít~képzőint., tnnártestülotak kezdem6nyezósóboll gyökered-
zik. (Kimutathatö ez a Magy Tanítóke'pzőnek . tyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,. , , ....? ' .' mm az egye-
sület mar 30 eves kozlonyenek hasábjairól), Es ennek d 'á
, 't 1tIlI f' . acr raIsme e en ce ett ájdalmasan tapasztalnullk akI' ,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r ' , ~ eze emenyezes
szabadságának me~beDltására való törekvést még oly esetben
IS, amikor kezdemenyezésünk - nem férhetvén helve .' 'hkétsé If .) ssege ez
e seg - ~ ,ogadtatott és megvalósíttntott, Irattárunk őrzi az

elkedvetlenítősnek ezeket az emlékeit.

A jövő kormányzattól általában kiméletesebb és méltá-
n!os~bb bánásmódot kérünk. Kél'jük,~hogy rnunkánk és szán-
dekamk, ne legyenek meggyanusítva, jóhiszernüsézünk félre-

m,ngY,~raíwa és megbüntetve, mint ezt több intózked6s a mult-
ból fájdalmasan igazolja. Kérjük hogy ne leg " k fl'. , 'to yun egye Hl.I

vI,zs~a1attal és állásunkt?l való felmentéssel minden igaz ok

~~l~ul megfenyegetve, mint ez nem rög több igazO'fltóval rnec-
tortent. to to

, A~~Ta~i érdekeinket szintén a Miuisztar Úr mázas vedel-
me~e ajánljuk és kérj ük :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaj hogy okleveles tanál'Ol~ ha kine-

vezest ~,ka,rnak: ne ké~ys~erüljenek évek ig tartó, nyugdíjba be
nem ~zamlthato megbízotti szelgálatra sóhajt juk o visszásság-

~aO'kvIsszamenőle~ való ,orvoslását; ú J kérjük, hogy nyilvánvaló
JOto:lDkat, neIegyünk kénytelenek köziguzgatásí birói itélettel
érvónyesíteni, mint ez a jelen évben rt nevelők ötödóvo 1 _

itlék .. 'b s (Or
po c a ~g,ye en megtörtént ; e j kérjük, hogy fl, nem luiborus

helY,~tte,~Jt.eseknek a háboru ürügye alatt megtagadott szabály-
szeru d~.Jal,utolag kiutaltassannk , ci) kérjük, hogy a min. ren-
d~let n~lklll cgyszerücn megtagadott, dc a gyakorlati kik épzó-

sért ,mlllke~ ,szabályszerüen megillető díjak kiutaltassanak s
általab~n kérjük, ej hogy munkatöbbleteink (órntöbbletek, tan-

fol:an:1 :nnn,kák, re,ndes és magánvizsgálatok) Ile a jelenlegi

~ebalazo. modon ,sz111,te.fil!érekkel, hanem méltányosan díjaz-
t~~sanak: a tanárszéki jegyzöi elfoglaltság pedig szintén
d~azando. to

, . E határozat megküldendő Lovászy Márton vall. és közokt.
rmrnszta» úrnak, az összes tanító- és tanítónőképző-intézetek-

nek, a M~gyar T~nítóképző és Néptanítók Lapja c. lapoknak.
A kivonat hiteléül: Kiiueskuii s. k.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

E g y e s ü l e t i é l e t .

A T a n í t ó k é p z ő - I n t é z e t i , T a n á r o k O r s z . E g y e s ü l e t e

· v á l a s z tm á l l y á n a k a tnnttöképzés r e f o r m j a ü g y é b e n

t a r t o t t t a n á c s k o z á s a i .

1 . J e g y z ő k ö n y v

a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének 1918. évi december
7-én tartott választmányi üléséről.

Jelen voltak: Nagy Lászlo igazgató, az egyesület elnöke,

Lecbnitzky Gyula titkár, dr. Fogarasi Béla, dr. Kelen Ferenc
és Migray József, a Szocialista tanítók Szakszervezetének, dr.
Dénes Lajos és Nemes Lipót az Országos Radikális párt oktatói

szakosztályának kiküldöttei, továbbá Ambrózy Margit, Bitten-

binder Miklós, Braun Angela, Csányi József, Ember Károly,
'Farkas Sándor, dr. Fodor Márk, dr., Gerencsér István, .. Halász

Arnold, Héger Lujza, dr, Jós Ernő, Kirchner Béláné, Krammer

Zsófia, Lechnitzky Gyuláné, Pócza József, Quint József,Ré~ay
Dániel, Scherer Sándor, Szalatsy Richárd, Szarka LaJOS,

Szőllősi J en6nó és Végh József.
Jegyző: Fuchsné HJitner Ludmilla egyesületi jegyző távol-

létében Radák Olga.
1. Elnöki megnyitó: Az új kulturális fejlődésnek alapja a

népműveltség és az ennek szolgálatában álló i?t~z~é~y, a nép-
iskola, amelynek a többi iskola csak tovább építője es ?etet~~

zöjo lesz. A népműveltség eszméje fogja ~e~teremte.m az ~J
magyar tanítóképző-intézetet, a Magyar Nepkoztársasag egyik

lerrhcltalmasabb kulturintézményét.
1:> II. Elnök kitűzi tárgyul a tanítóképzés reformálásának

kérdését és fel kéri Lechnitzky <;1yula titkárt erre vonatkozó

tervezetének előterjesztésére.
1. Lechnitzkv Gyula előterjesztése.
A reform 1Tl1..gv,.1losítúsánakmódja:

a ) l'i;g'y~6ges tanító- és tanárképzés.

b) Állll;rni képzés.
e ) ÖUl'{'lndclkezpsi jog.
d)A tov:'tbhju.vítás illtézméoyes biztosítása.

ej Gyakorlati képzés.
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f) Élettel való kapcsolat, nevezetesen a tübbtermelésre
öntudatra, szolidaritásra való és politikai nevelés. '

A reform megvalósitásának feltételei:

a) A létesítendő szervezet elméletének kidolgozása.
b) Gyakorlatilag az új eszmék megvalósítási módozatainak

kipróbúlása.

e) Előadássorozat.

d) A vidéknek belevonása a reformmunkálatba.
e) A tanterv reviziója.

Ember Eároly: A tanítóképzés reformja csak az új nép-
iskola képének a megalkotása után tárgyalható.

.. , .2. N~gy ~~s~ló, elnök. előt,erjesztése a népiskolai és a
~ozeptskola~ tamto!cepzes reformja tárgyaban. (A javaslat folyó-
ITatunk más helyén olvashatö.)

3. Felszólaltak : Dénes Lajos, tervezete lényegében azonos az
eln~k,ével. ~angs,úlyozza az egységes tanító képzést és ennek meg-
valósítása erdekeben a tanítóképző akadérniák felállítását. Eltér

abban~ hogya középiskolát 4 osztályúnak tervezi, amelyben a
furcatio azonnal megkezdődik.

Farkas Sándor: A reformok tervezete filozófiai levezetés
alapján készítendö. Figyelembe veendő szempontok:

1. Osszebasonlító pedagógiai tanulmány kontsruálása.
2. Elkészítendö az iskolák történeti fejlődésének és
3. Az új kerszak szociologiájának tanulmánya.

4. Az iskolatípusok bebató gyermektanulmány alapján
szervezendők.

Migray József: Tervezetének - amely lényegében az
elnökével egyező - alapelvei: a fejlődéstani szempont a tár-
sadalmi, nevezetesen gazdasági és politikai szükségletok figye-

lembevétele, végül általános erkölcstani szempontoknak az
érvényesítése.

A forradalmi átalakulás konkrét előterjesztéseket sürget.

Farkas Sándor: A megokolásnak a szervezéssel párhusa-
mosan kell haladnia.

Dénes Lajos: Az egységes tanító- és tanárképzést a követ-
kező argumentumokkal támogatja: az elemi iskolában a tanítás
módszere nehezebb, mint a középfokú oktatásban; nem jelsza-

vakat, ban em tisztult világnézetet kell a népiskolába vinni, ami
mélyebb készültséget tételez fel; végül a tanítás médjának
tökéletesítése alapos szakismeretet kiván.
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Kelen Ferenc: A tanítóképzés reformjának kérdését meg':'

előzi a népiskola reformálása, mert a tanító szelleme határozza

meg az iskola szellemét és nem fordítva. A prius csak egy

kérdést illethet meg, ez pedig az, hogy mi a teendő az átme-
neti időkben? Az állam gondoskodjék sürgősen arról, hogy az
új szellem~1ek megfelelő - tankönyvek kerüljenek az iskolába,

továbbá létesítsen a demokratikus szellemben való iskolázás

céljából tanítói tanfolyamokat,
FodorfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM á rk : Hangsúlyozza a közoktatás internacionális

kérdésének a tanítósággal való megismertetését. Indítványa,
hogy a felsőfokú tanítóképzésben külön pedagógiai vizsgálat

• döntse el a jelölt tanító arravalóságát.
Qnint József: Nincs jogunk a múlttal szakítani. A jövőt

történeti elemekből kell felépíteni. A tanítóképzés múltjában
rejlő értékek nem mellözhetök. A végleges szervezést előzze

meg 10 évi próbaidő. Ezen időre a vidéki tanítóképző-intézete-

ket is meg kell bízni a helyi viszonyoknak megfelelő tervezetek
készítésével és csakis a próbaidő letelte után összehasonlítás

és egyesítés alapján készítendő el a reformok végleges tervezete.
A helyes .világnézet kialakításának nem szükségszerü fel-

tétele a tudományos képzés, mert ebben nem az inteUektualisz-
tikus elemek a döntök. A tanítóképző akadémia intézménye

eltávolít a gyermek egyszerű lelkétől és elégületlen lelkű

tanítókat nevel.
Répay J)ániel: Nagy Lászlo tervezete magában foglalja

egyfelől a fejlődéstani feltételeket, másfelől a történeti értékeket.
Mint gyel'll1ektn.r1l1lmányozó ismeri a gyermeki lélek fejlödését,
működésében pedig végig kiséri a tanítóképzőnek történetét.

Tervezetében azonban csak a reformok keretét mutatja, de nem

jelöli meg azoknak szellemét, A nevelő oktatás célja azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.~f,!~-
súgnak olyan emberekke kiképzése, akik az élet bármely .kor~l-
ményei között a maguk és embertársaik testi-lelki érdekelt,

javát, boldogságuk és boldogságuk feltételeit kutatni, felismerni

és mindezekért egyéniségük s erkölcsi személyiségük szabad
érvényesítésévei hatáskörükben dolgozni és áldozni is képe-

sek lesznek.
Farkas Sándor: A reformok tervezetéhez okadatoló rész

csatolandó.
Nemes Lipót: A közoktatásnak sürgősen kell az új rend-

szerhez alkalmazkodnia. Emelendő a népkultura, hogy a nép
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önállóan inté~hesse sorsát. Hangsúlyozza, hogyanépiskola

ne csak, neve~ő-oktató, hanem gyermekvédő intézmény is legyen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vegh Jozsef: A tanítóképzők mellé minta-óvóda szerve-

z;n,dő" hogy ~leg legyen a nevelői és oktatói eljárásban a fej-
lodes atmenetehez való alkalmazkodás.

. . Dénes Lajos: A reformálast a tanítóképzésen, nem a
népiskola szervezetének átalakításán kell kezdeni, mert az iskola
szelleme a tanítötöl függ. Hangsúlyozza a tanítóképzés egységét

mert csak a mélyebb képzés képesít az ismeretek kiegészités'Óre:
Lechnitzky Gyula: A reformok előkészítése céljúból a

refo:~okat tárgyaló e16adássol'ozatok tartását, gyakorlati téren
az uj kor eszméit megvalósító módozatokyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ipröbálásnt és a
reformokkal foglalkozó bizottság szervezését inclítványozza.

UI.; ~lnök felkéri a választmány tagjait a tanítöképzös
refor~álasara vonatkozó tervezetek készítésére és az ülést
bezárja.

Nagy László
elnök.

Kmf.

Radák Olga
jegyző,

II. JegJzököll;F.

'l'~llítóképző-Illtézeti Tanárok Országos l:gyesült'tének 1918,
ÓVI december hó 13-án tartott nyilvános ülóséu.

, Jelen vannak: Nagy Lászlű elnök, Dékány Mihály, ficherer

S~ndor, Vau~ B,él;l, ,Schaffer !erenc, Kirchner Bóláné, Pataky

VIlmos, ,Seba ~elane! Ul'hegYI Alajos, Halász Arnold, Halász
Arnoldne, ~lrelCh VIlma, Farkas Sándor, Luchnitzky Gyula,
Nagy Lászlo, cll'. Gerencsér István, Quint József Nemes Lipót

H~ger Lujza, Jalsovszky Jenőné, Roda Múri~, Bittenbinde;
Miklós, R~pay Dániel, dr. Berecz SúndOI', Fuchsnó E. Milla,
dr. R<1dnal Oszkár, Pócza József, dr. Fodor Márk, SzőUősi
Jenőné, Radák Olga, Szalatsy Richárd.

, 1. Elnök ?dvözli a megjelenteket s örömének ad kifejo-
~est, ~ogy az órtekczleten szép számmal jelentek meg olyanok

IS, akl~ ~e:n .ta,gjai az Egyesületnek s akiket a tanítóképzés
reformja iránti erdeklődés hozott az Egyesület körébe.

2. Dékány Mihálynak, a MaQ'yal' Tanítóképző fej clös 5201'-

keszWjéuek a folyóirutra vonatkm-:óhlg tett előterjesztése s
annak kapcsán hozott választmttnyi határozat után (lásd a
Magyar Tanítóképző 1918. nov.-dec. füzetét)

Felvótetett a
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3. Elnök az előző értekezlet tárgyának folytatásaként a
jelenlegi iskolázási rendszerünk újjászervezésének kérdését tűzi

ki tárgyalásra.
Lechnitzlcy Gyula előadó szerint a főkérdés a következö :

Miféle szervezettel lehet biztosítani azt, hogya legjobb oktatót
képezzük?

Jö oktatótói követeljük azt, hogy 1. ismerje a gyermeket,

II. a társadalmat, m: a célokat, IV. a célhoz vezető módszert.
1. A gyermeket alaposan kell ismerni; a csecsemőt, kis-

dedet ép úgy mint a népiskolába járó gyermeket és az

ifjút. Intézményesen kell a esecsemö-otthonnal, gyermekkerttel

gyakorló iskolákkal és napközi otthonokkal biztosítani azt,
hogy a leendő tanító megismerje a fejlődés összes fokozatait.

II. A társadalmat könyvből nem lehet megismerni. Leg-

alább két évet töltsön a tanító egy vidéki minta-gyakorlóiskolá-

ban, hol lassanként bevezetődik a tanítói gyakorlatba és idejé-

nek többi részét az önképzésre és a társadalom megismerésére
fordítja. Ekkor vehet részt a népművelési és gyermekvédelmi
mozgalmakban.

Ill. A cél megismerése érdekében alapos filozófiai művelt-
ségre van szükség.

IV. Mélyreható elméleti és gyakorlati pedagógiai oktatás

csak szemináriurnok útján történik. Az intuitív képességek

kifejlesztése követeli az élettel való kapcsolatot. Két gyakor-
lati év.

E követelmények értelmében az új tanítóképzés a követ-

kező lenne: (a javasiatot lásd Japunk más helyén).
Elnök megköszöni az előadó fáradozását, amellyel az

iskolázasi rendszerünk újjászervezésének alapelveit gyarapította

s amelyek az összefoglaló munkálatoknál majd hasznos szol-
gálatokat tesznek.

Elnök Farkas Sándort kéri fel előterjesztésének a meg-

tételére. (Lásd a folyóirat más helyén.) .
Elnök az előadó nagyszabású tervezetét örömmel üdvözli

s azért az előadónak köszönetet mond.

Kéri az értekezletet, szóljon a bemutatott tervezetekhez.
Scherer Sándor a Farkas-féle tervezetben főként két gon-

dolatot helyesel; ar, egyik, hogy minden pályán mindenki előtt

nyitva áll a továbbhaladás útja a legfelső fokig; a másik, hogy
a tervezetben megvan annak a lehetősége, hogy ha valaki



nem érez hajlandóságot a megkezdett pálya iránt, még idejében
más pályára lép het.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nemes Lipót, mint a szociáldemokrata párt kiküldött je
Lechnitzky Gyula fejtegetéseit illetőleg azt a gondolatot emeli
ki, hogy a tanító ismerje meg a társadalmat. - Farkas S.
tcrvezeteben helyesli, hogy a tanító előtt nyitva áll a haladás
útja; ezzel kapcsolatosan javasolja, hogy indítson mozgalmat
az egyesület az irányban, hogy a t::mító"előtt már a jelenben
is megnyiljék az egyetem.

Quillt József helyesli azt, hogyanépiskola egységes legyen
s egy alsóbb fokú befejezett műveltséget adjon; hogy azonban
e népiskola kimondottan 8 osztályú legyen, amellett nem foglal
állást. A középiskolát illetőleg megállapítja, hogy a felfogások

itt eltérök ; részéről nem az iskolafajok nagy di1I'el'enciálóclásában

látja a helyes utat, hanem az egysrges kiieépiekol« tárgyainak
kiiteleeő és fakultatív csoportosításaban. E k özépiskola mellett

legyenek jó szakiskolák. A tanító képzés reformja elött a mai
képzés alapos és részletes kritikáját szeretn é hallani.

Dr. Fodor Márk. csatlakozik ahhoz a fel fogáshoz, hogya
népiskola és a tanítóképző reformját az értekezlet ne válassza

szét; a tanítóképzésnek a kialakítandó iskolákhoz kell alkal-

~~zkodnia. - Fontosnak tartja, hogya tanítói pályára lépő
IfJU, ha tudatárayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjIfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t annak, hogy nincs érzéke it pályához, még
a kezdet elején visszaléphessen.

Elnö'lc .. felhívja az értekezletet, hogy az eddigi tanácsko-
zások eredményeként állapitsa meg, hány osztályú népiskola
mellett foglal állást ?

Az értekezlet az ('(Jys~r;es, általános, 6'-14 éues életkor'ig

terjedő népiskolái elfogadja azzal, hogy ez is1colafaj az egyea iskolák

individuális berendezkedését azért meqenqedi.

. Elnök a vitát berekeszti s a jövő értekezlet tárgyául a
tanitoképeée reformjának kérdését tűzi ki.

4. V égiil dr. Gerencsér István indítványoszn, hogy 1. hivja

f~l az Egyesület az összes tagokat, hogy ahol csak lehetséges,
hirdessék és hangoztassák a magyar fajiságunk érzésének és

ébren tartás ának további állandó szükségességét s azt, hogy a

magyar nép önként semmiféle jogáról le nem mond; ::!. hogy
keresse meg az Egyesület a vele összeköttetésben állott külföldi
tanítóképző-szervezeteket egy-egy objektíven megírt mernoran-

dumban, amelyben felvilágosítást ad a magyarságm szórt vádak
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alaptalanságáról s amelyben tiltakozik az ország területi épsé-

gének igazságtalan megcsonkítása ellen.
Az értekezlet mindkét indítványt elfogadja s megbízza dr.

Gerencsért, hogy indítványa értelmében a memorandumokat
dolgozza ki; ennek megtörténte után az Egyesület azokat Iefor-
díttatj a, sokszorosítj asszétk üldi.

Kmf.
Nagy Láeel» Jegyezte: Szalatsy Richárd.

elnök.

Ill. Jegyző]{Önyv.

A Tanítók6pző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének Hl1f1. december

20-áll tartott választmányi üléséröl.

Jelen voltak: Nagy Lászlö elnökléte alatt, Lechnitsky

Gyula titkár, dr. Dénes János és Nemes Lipót az Országos
Radikális párt oktatói szakosztályának kiküldöttei, Farkas Sán-

dOI', Scherer Sándor, Wagner János szakfelügyelők, Bittenbinder

Miklós, dr. Gerencsér István, Quint József, V égh József igaz-

gatók, Dékány Mihály, Szalatsy Richard, Répay Dániel, Radák
Ol ga, Abcnyi Ármin, Kirchner Béláné, Szöllösi Jenőné és

Fuchsné mint jegyző.
1. Elnö'k üdvözli a megjelent választmányt s az érdeklődő

vendégeket és megnyitja az ülést. ,
2. Elnök felkéri Szalatsy Richárd "Atmeneti tervezet a

népiskolai tanitóképzéshez" cimű előadásának megtartására.

Előadót az a gondolat vezérli, hogy tekintettel arra, rnisze-
rint az ország regenerálásának munkájában egyik legsürgősebb

teendő a népoktatásunk újjászervezése, amit természetszerüleg
a tanító képzés újjászervezésének kellene megelőznie, nem

lenne-e célszerű, ha nem várnánk addig, amig az öt osztályú
új középiskola fölépül, hanem a tanítóképző-intézetbe való fel-
vétel feltételeül addig is a mai 1cö'zépislcola hat osztályának

eioéqeéeé: tennénk. Ezzel a mai tanító képzésünk két legsarkala-

tosabb hibája, nevezetesen, hogy a jelöltek nagyon fiatalon és
alacsonyalapképzettséggel kerülnek a tanítóképzőbe, elirnináltat-

nék. Ez átmeneti képzés olyképpen történnék, hogy a tanító-

képzésünk mai keretei nagyjában megmaradnának, a képzés
továbbra is négy évfolyamu volna, de az alsó két évben túl-
nyomólag a koeismcreii tárgyak dominálnának s egybena II. év

végén be is fejezödnék ezek tanulása s a jelöltek az érettségi
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vizsgának megfelelő vizsgálatot tennének. Ilyképpen azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelső két
év túlnyomólag a pedagógiai képzést szolgálhatná.

Dénes Júnos az egységes népiskola szervezésének mödo-

zatait fejtegette, mert ettől teszi függővé a tanítóképzés kiala-
kulását. Fontosnak tartja a gyakorlati idő beállításának kérdését.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E ln ö 'k : Az eddigi tapasztalatok a tanítóképző tanfolyam
bevégzése után való végleges képesítás s az oklevél elnyerése

mellett szélnak.
Dékány M ilu í ly : A leendő tanítókópzés kialakulása függ

az új népiskola szervezósétöl, tisztában kell lennünk, hogya 8

oszt. egységes népiskolában egységes vagy szakrendszeres
tanítás lesz-e?

A tanítóképzés mindon körülrnények között olyképen állí-

tandó be közoktatásunk rendszerébe, hogy a tanítói diploma

utat nyisson az egyetemi tanulmányokhoz időveszteség nélkül.
(A javaslatot lásd másutt.)

Nemes Lipót a fenti kérdésre vonatkozólag megjegyzi, hogy

a szociális tanítási rendszer az alsó fokon egységes, a népiskola
felsőbb tagozataban szakrendszert kiván.

A középiskolára vonatkozólag megjegyzi, hogy ott egyes

közismereti tárgyak véglegesen lezárassanak, amelyek a tanító-

képzőben már nem fordulnak e16, ez a képzést lényegesen
megkönnyíti. A középiskolából való áthajlás a IV. vagy V.

oszt.-bnn történik, ezt követi a 2 éves felső tauitóképzési szak-
tanfolyam .. Igy belekapcsolódik a tanítóképző a középiskolába,

amelynek érettségije alapján a jelölt számára nyitva van az
egyetem. A tanítói gyakorlati évot feleslegesnek tartja. A fent

megjelölt kiképzés alapján a jelölt 20 éves korában kész nép-

iskolai tanító.
Dénes János helyesli Dékány tervét; 3 évet kiván ' az egy-

séges középiskolai képzés számára, ezután történik a pedagógiai
áthajlás, amely magábnn foglalva a közismereti tárgyak bele-

jezését s a neveléstani szaktanfolyam előkészítését, a közép-
iskolai tanulmányok befejezése utányxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft jelölt érettségi bizonyít-

ványt nyer, amelynek alapján megkezdheti II befejező peda-

gógiai szaktanfolyamot, amely 2 évre terjed.
Scherer Stindor is helyesli a középiskolai tanulmányok

felvételét. Az eddigi tanítóképzésünknek egyik hibúja az volt,

hogy nem nyújtott elég közismerotl műveltséget. Szükséges,
hogy a tanító elöképzésóben ugyanazt az utat kövesse, mint
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II többi társadalmi értelmiségi pálya, mert csak ez biztosíthat
neki szociális tekintélyt s a tisztviselői státusban anyagi java-

dalmazást.
Elmok: is fontosnak tartja az érettségi vizsgálatot, azonban

oly időre való kitolását kivánja, amelyben az ifjúnak szintetikus!
és szociológiai gondolkodása már kialakult, ez körülbelül a 18.

életévben megtörtént.
Quint József magas szinvonalra óhajtja a tanítóképzést

emelni, ennélfogva szükséges a széleskörü általános műveltség

s ezt kiegészíti a több évíolyarnra kontemplált szakképzés.
R é p a y Dániel föltétlenül külön óhajtja választani a tanító~

képzésben az általános műveltség szerzését a szaktudomanyi

kiképzéstől. Kivánatos ez szerinte azért, mert:
1. aki tanító akar lenni, annak. föltétlenül a legbehalóbban

tájékozottnak kell lennie a közműveltséghez tartozó összes

ismeretekben és készségekben, mielött pedagógiai szakiskolába

léphetne, ahol immár csak azzal a kérdéssel való foglalkozásnak
van helye: mennyiben és hogyan értékesítendök a közművelt-

ségi ismeretek és készségek a néprnüveltség céljaira;
2. mert a néptanítói pályára készülőket is részesítenünk

kell az alapmüveJtségnek abban a magasabb mértékében, melyet
mindenkitől megkivánunk, aki felsőbb rendü küzszolgálatra
készül. Múr pedig Ielszólaló meggyőződése szorint a néptanító
élethivatása egyáltalában nem kisebbrendű ós jelontöségü,

mint pl. az orvosé, papé, jegyzőé, mérnöké, erdészé, gazda-

tiszté stb., akiktől pedig a legmagasabb foku közrnű veltség
mellctt ugyancsak II legmagasabb szaktudományi k ószültsóget

is megkívánja a társadalom;
3. rnert nem helytálló az a kivánság, hogy épen csak a

néptanítói pályára készülőket kell külön hozzészoktatni élet-
hivntásukhoz, mégpedig olyan életkortól kezdödöleg, amelyben

az élethivatás érzete még nem is szekett határozott formában

jelentkezni. Felszólaló azt hiszi, hogy akiben a tanítói 'pály~r.a

való élethivatottsúg szunnyad, abban fel fog az ébredm s Iej-
lödésnek indul ft magasabb foku közműveltség szerzése közben

is épen úgy, mint ahogy ki szokott fejlődni más akadémiákra

készülő ifjakban is az élethivatás érzete. . . t.

. Nemes Lipót utal a magyar tál'sadalomnak a kommunista irány .

felé való hajlásúra, ebből kifolyólag tanulsúgosnak tartaná ft

szovjet kormány oktatási rendeleteinek tanulmányozását.

•
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Dr. Gerencsér István. A tanítóképzés jellegét a népszük-
séglet szabja meg, itt pontos statisztikára volna szűk ségünk,

mennyi a kis község, ahol minden tárgy tanítására képesített

tanító kell. Viszont lesznek oly iskolák is, ahol szakrendszer
válik szüks6gessé. Mindenesetre fontos kérdés a Jmlturigények
kielégítése körül az állami vagyon teherbirása.

A magyar népiskola kialakulásáhn beleszól nak a termé-

szeti viszonyok is, a magyar földmives gyermekeinek az álta-
lános ismeretek mellett leülönösen gazdasági kiképzés kell.

Végül a fentiekre reflektálva megjegyzi, hogy a magyar nemzet
kulturális fejlődésének eszméit a nyugati sziiárd alapon nyugvó

demokratikus túrsadalomban fogja találni, tehát vessük tekinte-
tiinket nyugat felé.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V ~ (J h Józse! a népnevelés alsó tagozatára, a bölcsődére és
a kisdedóvóra hivja fel a figyelmet. A kiscledóvó ép oly fontos

mint a népiskola, tehát a tanítóképző tervezetében e kérdés

sem mellőzhető, még pedig az alsó 3 évfolyamban a képzés
együttes lehetne, a 4. évfolyamban bifurkál, ahol speciális
kiképzés válik sziikségessé.

A bölcsőde számára való dajkaképzés a 8 oszt. népiskola
fölé helyezett egy éves tanfolyamon történik.

Kéri Szalatsy kartársat, hogy sziveskedjék tervezetében
felszólalásának helyet biztosítani.

Nemes Lipót: A népnek magasabb kulturát kell nyujtanunk
még akkor is, ha a nép ennek szükségét nem látja be. Ennél-
fogva adjunk a tanítónak alapos kiképzést, vigyünk be a közép-
iskola felső tagozutába több pedagógiai vonatkozást, adjunk a
tanítónak megfelelő általános műveltséget. Az új állam, amely

hadseregre nem költ, áldozhat a kulturára. Eddig a tanító a
közsóg utolsó embere volt, az új Magyarországban ö lesz
az elsőyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Nagy László a legmagasabb műveltségi nivöt biztosite
nép oktatást kiván (amely az általános képzesen kivül, a nép
speciúlis követelményoit sem hagyja figyelmen kívül), mert a

népköztársaság ban a nép önmagát kormányozza, Mű velt nép
nélkül a népállam nem állhat fenn!

Legyen a jövendő tanítóképzés egységes, amely a tehet-
s0g-eseknek a továbbképzést biztosítja.

A leendő népiskola legyen általános s egységes, amelyben

individuális berendezkedések elhelyezhetők, mert a népiskolá-

nak a nép életviszonyaihoz kell alkalmazkodnia.
Elnök a fentiek alapján, a kialakult javaslatokat két

alternativában foglalja össze:
1. 8 oszt. népiskola után 3 oszt. középiskola és 4 évf.

szakképzés.
2. 8 oszt. népiskola, 5 oszt. középiskola s 2 évf. szakképzés.

A választmány szótöbbséggel az első módozat mellett dönt.
Elnök megköszöni a résztvevök érdeklődését s a követ-

kezö értekezlet tárgyául "A .tanítók épzés szervezését" tüzi ki.

Több tárgy nem lévén, a gyűlés véget ért.

Kmf.

Nagy László
az egyesület elnöke.

Fuchsné Eitner Milla
egyesületi jegyző.

IV. JegJzököllJV.

A. 'I'anítóképzű-Intézeti Tanárok Országos Eg-yesüJetének 1919. évi január

3-án tartott választmányi üléséről,

Jelen voltak Nagy László elnöklete alatt: Farkas Sá?dor,
Scherer Sándor Wagner János szakfelügyelök, Lechrntzky

Gyula főtitkár, dr. Gerencsér István, Quint József t~n~tóképző-
intézeti igazgatók, Végh József óvónök épzö-intézetí ]g~zgató,

Mészáros Jenő, Pócza József, Répay Dániel, Szalatsy Richard,

Szöllösi Jeuőné Halász Arnold és Fuehsné Eitner Milla.
1. Elnök ~dvözli a megjelenteket s megnyitja az érte-

kezletet. ' , .. .
2 . Fötitkár előtel'jeszti az Egyesület elintézendő fnlyóiigyeit.

Bemutatja a temesvári áll. tanítóképző-intézetnek a több-

termelés tanítására vonatkuzó javaslatát.
1. "Mitlden képzönek legyen mintagazdasága. . .
2. Minden képzőnek legyen saját gazdaságtan tanára, ak~

a mintagazdaság vezetése mellett tanítsa ~yakorlatl
'alapon a gazdaságtant, továbbá legyen az intézetnek

anyagiakban gondnoka (ls . .
3. minden el. isk. tanítónak 5-'-10 hold földet kell Jut-

tatni." .
A javaslat a fenti kivánságokat részletesen me~okolJa.
Főtitkár a felsorolt javasla,ttal kapcsolatban ráutal ~

szoeialistáknak a "Népszavábün" megjelent mezőgazdaságl
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programmájra, amely a nép-, gazdasági ismétlöiskola, tanító':"

képző intenzivebb gazdasági képzésével, a többtermelés s a

tanító természetbeni javadalmazásável foglalkozik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Schercr Sándor megjegyzi, hogy a gazdaságtan tanítása

mint részletkérdés az általános keretek megállapítása után
kerülhet szóba.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R rJ p a y Dániel a temesvári javaslat túllő a célon, mikor a
tanítóképzöben olyan széleskörü gazdaságtani kiképzést sürget,

mint a kecskeméti gazdasági tanítóképzöben.

Quint József: A végleges megállapodást megelőzheti a
tárgyra vonatkozó anyaggyűjtés, ennélfogva a választmány kérje
fel Wagner János szakfelügyelő elnökléte alatt alakítandó bizott-

ságot, melynek tagjai Snasei Ferenc és Ligárt Mihály szakértők,
hogy közöljék annak idején a választmánnyal tanácskozásaik

eredményét.
Elnok. helyesli a temesvári tanítóképző indítványát a föld-

adományozásra vonatkozólag s a választmány nevében kijelenti,
hogy memorandumban felkérjük a vallás- és közokt. miniszter
urat a földre vonatkozó igényeink foganatosítására, még pedig
nép- és gazdasági ismétlő iskolához 5 és a tanítóképzőhöz 10

hold föld.
A tanítók részére kivánt földterület kivül esik a tanulmányi

ügyeken s a tanítók javadalmazásának kérdésére tartozik.

Fötitkár felhívja a választmány figyelmét, 0 .) hogy az
1918. évi, a több termelésre vonatkozó min. rendelet reformálását
sürgesse.

b) F{ítit kár jelenti, hogy új tagokul beléptek:

1. Radák Olga bpesti képző-intézeti tanár,

2. Roda Mária bpesti képző-intézeti tanár.
Kiléptek: Galambos Mária bpesti f'öv. tanár és Terpinszky

Vilmos modori tanár. Tudomásul szolgál.

c) Bejelenti, hogy az Egyesület nem újít ja meg az előfizetést

az "Állami Tisztviselők Lapjára".
d ) Főtitkár kérdést intéz a T. K. 1. T. O. E. és a Bizalmi

tanács egymáshoz való viszonyának megállapítása iránt.

Etniik. kövotkezökép válaszol: az Egyesület a tanítóképzés
pednaőgiai és didak tiluti k érdóseit fejtegeti, a Bizalmi tanács a
tanitók ópző-intézetek tantestülctcinek személyi és anyagi kér-

dóseivel foglnlkozik.

Az Egyesiilet üdvözli és helyeslőleg tudomásul veszi ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bizalmi tanács határozatait s a tanítóképzés ezen új szervét

támogatni fogja.
3. Farkas Sámdor kérdést intéz az alapszabályok értelmé-

ban tartandó közgyülés megtartására vonatkozólag.

Elnó1c a közgyülés összehivását kilátásba helyezi sennek

előkészítő munkálatait az elnökséghez utalja.
Megállapítja a következő választmányi ülések idejét:

január 12-én 6s 26-án d. e. 10 óra~ol'.
Ezzel véget ért a választmányi s megkezdetett a nyilvá-

nos értekezlet.
4 . V é g h József a már letárgyalt javaslatot pótlólag a követ-

kezö népjóléti intézményekkel kivánja kiegészíttetn.i, midön

csecsemő (O -1 évig), kisdednevelési (1-3 év) napközi otthono-

kat kiván létesíteni. A népiskolával kapcsolatos napközi ottho-

nokban a falusi tanulók gazdasági, a városokban pedig ipari

rnunkával foglalkozhatnak.

Elnök: Ezen kivánságok a leendő szociális állam pro-

grammához tartoznak s az új tanügyi intézmények létesítéséné~

figyelembe vétetnek., ' " ,
5. A mai értekezlet tárgya : "A tanítóképzés tanulmány

szervezetének fő vonásai". Előadója : Szal, ts y Richárd.

"Az olözö gyülésen a tanítóképzés újjászervezésének álta-

lános keretei hatál'ozatilag abban állapíttattak meg, hogy a

tanítóképző-intézet az 5 osztályú középiskola 3. alsó 6.:ére
épüljön s 4 évfolyama legyen. Ezzel kapc~ola.tosan feJmerult a

kérdés, legyen-~ még egy külön gyakorlatt év?

Ez utóbbi kérdést egyeH5re kikapcsolva, .az általános

keretek fővonnsukban való tartalmi kitöltésével foglalkozu~k.
A tanítóképző akadémiában a kiképzés olyképen történik,

hogy minden jelölt minden tantárgy tanítására képeztetik é~

képesíttetik, azonban a jelöltek előkészíttetnek a szakszeru

tanításra is.
A kiképzés az alsó két évben általános irányu, utána a

jelöltek a középiskola ri-ik osztályával minden tekitJtetben

egyenlő értékii vizsg;'t1atot (érettségit) tesznek s ez a~apol1 ,az
egyetem bármelyik Ink ul tására beiratkozhatnak; ,ft 3. es ~. ev-
folyamon a képzés szüktudományi irányu ; a 3. evben ~\l1den
tantárgy, a 4· ben a vúlasz1andó szaktantárgyak tanítására

történik a képzés.

< •
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. ~za~szerü tanítás szempontjából felmerül a k ~, lé
a kIkepzes 3 l CI C S, hogy

. ,avagy csax 2 főil'ányban történjék-c?
A szocJalclcmokrata párt t. i. az utóbbit ki á '. ' .

eldöntcndő kérdés az ho ' ,. IV nja ; a másik
még gyakorlati év?' gy negy eVI gyakorlat után legyen-e

A gyakorlati év mcgtart· tsa vasr 1 té .
nak mesallyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit d ik ké .' . bY C ve ese szerint volná-
ben ab. a~l ~~ o. a epesltővlzsgálat részei is, előbbi eset-

c pcdagoglaI VIzsga a gyakorlati év után többi .
a szakvizsgával kapcsolatos. " ' u o 1 esetben

Végül felmerül a kérdés hogy ak' ,
állami legyen-e? '5 epzes és képesítés

rniatt ~ ~~~~~~~,"es~~tck'Ic lfeletti vita, azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidő előrehaladottsága
.. zo er e ez etre maradt.

Tobb tárgy nem lévén, a gyűlés véget ért.

Rmf.
Naqy László

az egyesület elnöke. Fuchsné Eitner Nilla
az egyesület jegyzője.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

S t á tW U · ( · l l d e z é s .

A magyar köztársaság első k ' '.
jutása után 0',' Ic ' ormanya mll1dJárt kormányrn
köztisztvi~elő~bt~tJ. ae~~~a:'s..1:gf~)ntta?b felad.atának vallotta a
dezését A re d . 1~'ugyelJJe kozmegelegedésre való ren-
decemb'er VéO'éI~e~eás ek~mu~lcálatait azonnal megindította s

b c r esz IS volt a terve t E
azonban a Közalkalmazott. kO' .. eze. itervezetet
dá "d rsz. tizovetsége - bár sok h l

st mutat a régebbi állapotokkal b' a a-
mert az o' k .. szell en - nem fogad ta el

. egyes ozalkalmazotti cSoportok kivá ázait k '
gyon kis részben vette fi l nsagai csa na-
kivánja megoldani hogy !y:. ~;.be, már pedig a. rendezést ugy

E tervezet a' ... el . cs egyszer nyugvopontra jusson.

felső kereskedelmi :~z~P~Oktu ~s~ol~k (gimn., real, feli3ő leány,
. • , . IS . anítö- es tanítónö- s óvó öké .;«

ll1teze;ekl~l~almazo:tainál a kövotkezö beosztást java;olt:~zo-

nevezt~tnek őkI~azgatok ésfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z a k fe lü g y e lő k az V; fizetési osztályba
1.

2. Az igazgatók 90%-a a VI. és 10%-a az V. fizetés
osztályba;

° 3. A tanár~~ 100/l-a VI., 300/0-a VII., 300/o-a vm. és
30 lo-a IX. fizetősi osztályba kerül,

4. Az el. tanító- és tanítónőképzőknél megszünik a segéd-
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tanári intézmény s a jelenlegi segedtanárok mind rendes taná-

rokká neveztetnek ki.
5. A helyettes (megbízott): tanárok 2400 K évi fizetést

kapnak.

6. A gyakorloiskolai tanítók előmennek a VII. fizetési
osztályba.

7. A nevelők és nevelönök a XI. fizetési osztályba nevez-
tetnek ki.

8. A mintaóvók a X. és IX. fizetési osztályba vitetnek elő.
9. A tollnok a XI. helyett a X-be neveztetik ki.
10. A tanító- és tanítónűképzö-intézeteknél alkalmazott

kertészek fele, akiknek középisk olai végzettségük van, a X.
és a másik fele a XI. dijosztályba neveztetik ki.

Mint látható, e tervezet, bár a haladást tőle elvitatni nem
lehet, messze mögötte van annak a kivánságnak, amelyet a

Közalkalrnazottak Tanítóképző-intézeti Szakosztálya november-
bell elfogadott s amelyet annak idejében ugya pénzügyminisz-
teriumba, mint a vall. és közoktatásügyi miniszterhez benyuj-·
tottak (lásd a Mngyar Tanítóképző 1918. nov.-dec. számát).

Ezért a tanítóképző-intézeti közalkalmazottak a már egyszer
körvonalazott kivánságaikat ez alkalomból az alábbi Emlékirat-

ban fejtették ki ujból és juttattak el az illetékes helyekre.

E m lé ld r a t

az állami és az államilag sogélyezott tanító-, tanítönö- és óvónőképző-intéze- i

tok alkalmazottainak ellátása tárgyában.

A közalknlmazottak ellátása ne a régi feudális mértékek,
hanem az új kerszak alaptételei : az egyenlő elbánás elve sze-
rint, az életstandard egyetemes megállapításának, a munka szo-

ciális jelentőségének nyilvántartásával történjék.
Amily mértékben törekszik az államhatalom elenyésztetni

a földnélküli nép sanagybirtokosok, - a munkásoszlály és
a munkaadók közötti szélsőséges anyagi külömbségeket, azon-

képpen, összhangzásba kell hozni a szellemi munkások élet-
feltételeit is a most említett osztályok helyzetével, más oldal-

ról pedig azzal a tőkével, melyet az államban a kulturának
szellemi része jelent.

A közalkalmazottak tisztában vannak azzal, hogy az em-

beri igyekezetnek, tudásnak nem lehet főcélja az állami élet

Magyar T •.nlt61,~p%ö 3
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dologi köztényezőinek felvirágoztatása :fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa k u ltu ra v é g s ö id e á lja

a zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemberieéq, a c s a lá d , a z e g y é n jó lé te é s b o ld o g s á g a .

Ezekhez képest kivánjuk 1. hogya mostani fizetési rend-
szer dijtételei (alap fizetés, _személyi pótlék, lakbér) a mainak

kétszeresére emeltessenek.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE felemelt illetékek a különböző
háborus segélyek c im é n az államháztart:í.s költségvetésébcn ma

már ugyis fedezve vannak, árn a kétszeresére felemelt illetékek
is csak akkor biztosíthatnak megfelelöbb életmódot, ha a mai
nyomasztó drágaság m in d e n vonalon tetemescll al c1sz:111.

2 . A e e lő lé p é s ú g y a fiz e té s i o s z tá ly o k k e re te i k iJ z ö 't t , mini
a z e g y ik f iz e té s i o s z tá ly ú ó l a m á s ik b a , v a ló á t l(1 )é .m r f l a u to m a tik u s .

3. A háborus évek az eWmenetelnél músfélszeresen sza-
mitandók, ellenben az így számított évek kényszernyugdijazás
alapjául nem szolgálhatnak.

A soknak az alkalmazottaknak, akik háborus szolgálatot
teljesítettek és Károly-csapatkeresztjiik, sebesülési érrnük, vagy

vitézségi érmük van, az előmenetel és nyugdijazás tekintetében,
háhorus éveik kétszeresen számíHainak.

4. A tanári szolgálat ideje a Iakbár nyugdíj megtartásá-
val, ujból harmincz évben állapittassék meg.

5. Addig, mig a mai drúgaság tart, a mindenkori szükség-
leteknek megfelelően (az alapfizetésen, személyí pótlékon kivül)
drúgasógi pótlék folyósítancló.

6. A nyugdijazott személyzet nyugdija a tényleges szol-
gálatban állók fizetéseinek arányában emelendő.

7. A feleségre is kiterjedő családi pótlék, minden státus-
nál, II tanító személyzet, a segédtiszti és altiszti állásoknál
egyenlő, s ennek mértéke családtagonként a mainak (400 koroná-
nak) kétszerese.

8. Az iskolai kiilönmunkák, óra- és vizsgálati-dijak a ma
érvényben lévő dijtételeknek kétszeresére emelendők.

aj l'anitó-szeméJJzet.

1. Kivánjuk, hogy azok a szellemi munk ások, akik az állam
szempontjából egyenlőértéki.i munkát végezn ek s akik egyenlő
képesítéssel bi rna Ic, pgyful'rna ellútúsball részcsítrossonek. A
tanítói és nevelői uiunkn pedig lcguiább is egyenlő az igazslÍg-

szolgáltató birókéval. A tanító és nevelő rnunk a jelentőségét

legjobban mutatja az a határozott irány, rnellyol az új Magyar-
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országot meg akarjuk alapozni: a jövő gener~ció gondolko~á~-
médjának teljes átalakítása, a tar,talmasa?b, igazabb, s~oCláhs
tartalmu életre való reánevelés : másoldalról a nemzet ~mda~a
rétezeinek amelyek együttvéve a dolgozó lakosságot jelentik,
mindezeknek az új állami élet tartaimához illő átnevelése, esz-

méltetése, - valljuk, elsörangu tanító és nevelő munka. Jelen~
tősége és értéke tehát ma egyenesen minden más szellemi
munka felett álló!

Sohasem volt racionális az állami élet kűlönbözö orga.-

numainak egymással szemben való helyét, értékét ~sszevetm.
Az állam szempontjáhól a közértéket az a tény dönti ?l, hogy

olyan fontos szervek nélkül, mint amilyen a kö~n,eveles, vagy
az igazságszolgáltatás, semeddig se lehet el, letenek funda-

mentuma mindenik. Ám még ezen az alapon is a~ként kell
honorál ni az egyiket, mint a másikat, akként azért IS, mert e

pályák betöltéséhez szükséges tanulmán!i fel~ét~lek e~yforma
magasra vannak megszabva. Középfoku iskolai végzettség ~tán
öt főiskolai év a tanári, - s ugyanennyi a birói képesít~s feltetele

is. Mindezekböl kifolyólag évtizedes álláspontunk alapján ragasz-
kodunk ahhoz, hogy a tanári fizetés általában egyenlő legyen

a birói státuséval. Ehhez képest , .
1. azok a rendes tanárok, segédtanárok és gyakorlo lsko~

Iai tanítók, akik jelenleg a VIt, VIlI., IX., X: és ~I. .. fizetési
osztályokban vannak, szolgálatban állanak, eddig eltolto~t szol-
gálati idejükre való tekintet nélkül az elsőfolyamodásu birákhoz
hasonlóan egyenlően megharmadolva beosztandók a VIlI., VII

és VI.-ik fizetési osztályokba. ., .
Az ujonnan kinevezett rendes tanárok a VIII-lk fizetési

osztály legalacsonyabb fokozatába nevezendők kL,. Kivételne;
csak akkor van helye, ha más tanári, vagy tanítol .. c~.oportbo
történik az átlépés, amikor az előbbi csoportban toltott szol-
gálati idő aranyosan beszámtandó. .

2. Az i. l la z g a fó k általában a másodfolyamodásu blr~kkal
esnek egyenlő elbirálús alá, tehát külön csoportba~, kethar-

madrészben a VI-ik fizetési osztályba, egyharmad reszben pe-

dig az V -ik fizetési osztályba osztandók be. 1, •

3. A (ő i. 'fa z . 'f ( lfó k általában a harmadfoly~modaEU birákkal

azonosan, az V-ik fizetési osztályba sOl'olandok: ..' .
4. A rendes tanárok, igazgatók, főigazgatok ot ízben, öt

.. . b .( it dó 400-400 koro-évenként esedékes s nyugdíjba IS oszami an .
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nás kerpótlékot élvezn el Ak'yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ' .zott taná -i 1 .(fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI r . . . c. orpót ek kiszabásúuál a megbi-
ISZO ga at! idö IS beszámíttatik.

5. Mivel pedig a kiválő t ítói ,lasának
lk l

b ' oam ol es nevelő munka honora-
nem a a mas mó l i " k .iaa atói ki , oc ja az in ább admimsztrativ tnrtulmu

b Zgll Ol rrievczes, a tanítói erénvck méltó értél: '1' , .',
az arra érdemes s leealább 00 :. 1 ,0 ~sc fr} a núnt
helyi elölé t té lb" .•.. ' ovi szolgúlattal biró tanárok

o ep e esse, a tanári létszán r: 11/ -:1' . r r rv ' , '

vezeridők ki . , 1 () o 19, 19azgatukka 1l0-

, ' .az igazgutók ra nézve érvónvcs osztúlv k k [ ,
beosztással. J -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ , J o" a es

. IL A régi rendszer minösítésénck Iezföbb alani f '
lis képesítés volt Elis .... k .' b ( apja a orma-
tanulmánvi felte't'e l k mCIIJ III " bo.gy bizonyos pályűkon nz előrit

J e SUI' \oa utos jelenté ~O' .• IT ~

nek az első alkalmaztatúsnál, dc vital.~~bl~~; s m~lJuzhetetle-
lett mez felel o" mórtél b I . J, gy e tényező mel-

b lel: en te cintetbe 1, ell .ku jcrmé ' venni '1 v('g dö
HlHl l . a természetót r "1'1" , , c zen'1" kri . ' cs el c \el, másoldalról az annvalósúg s k i
va os.ig criteriumait is. A formális ké ,'; (.~,. ,,1-

viselői pálya döntő k ,ep~sltusnek, mint a tiszt-
de ' . di . " ~omponensenek tulzásba való vitele s min-
· n mas ISZpOZlClOállhatatos tagadása volt az al .

sivár rangsorozásnak mel l ,( apja annak a
· , . " y e eve s véclesr eldöntötte mé

d~g generálisan, mindazoknak a sorsú~ ;kik a 'll' . eg. pe-
VIselők státusába, mint megszámozott ' é ek

z
,a """ tiszt-

~egyven éven keresztül tapostak a nu g p hm nuncöt v~gy
tisztvisclökböl emberi számítá . almot: Hogy ezekből a

, il I uS szorint ki kelle tt ' , .

!:{~~:~é:y:zeőzdSeZtelklemdne~,el l~ellett né~ulnia a efelt;r~SZtI~:et~
".., ez etcn meg lobocó k

közül kilencven esetben be' t /go 1 mun akedvuck, száz
intézményesen biztositva volt. IS e jéser ett, mert a rendszer

Az egyenlő munka egyenlő értékelése ala 1 '
valóság, a hivatottság jutalmazására . c (pe venek, az arra-
tartására kivánjuk a következő . ~;. ka dn~mes ;-erseny ébren-

1 A

. 111 ez e esek életbeléptetését.

. specifikus taná 'i t ítói
sára alkalmasnak tartjuk 1 , tam Ot, 'dneveIői munka honorálá-
1 f'.' . . az a mo ot, melyet ez Emlékirat
· ejezetóriek 5-lk pontjában kifejtettünk.

~: Kivánjuk, hogy a tanító-, tanítönö- és óvónöké ző-i ,

z;t ek~el II"yédt~n~ri is,seyédianitónöiintézmén y roegszü nfette::~~:
m sebe tanári intézménynek tanulmányi tartalma amu sincs

d
ert a segédtanár ugyanazt a munkakört tölti be . gt

Y
,

es tanár A ta ítö , , ,mll1 a ren-
nan alkaimazot~t' tan:to.nö- és óvónőképző-intézeteknél ujon-
· egy ev 19 a IX. fizetési osztálynak megfelelő
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alapfizetés és lakbór mellett, mint meg7)izottak szerepeljenek s

egy évi szolgálat után rendes tanárokká nevezend6k ki.
3. Az előbbi pontban körvonalozott módon nevezendök ki

tanitó-, tanítónő- és óvónőképző-intézeti megbizott illetőleg ren-
des tanárokká a gyakorlati tantárgyak (gazdaságtan, háztartás-
tan, kézim'unka, női kézimunka ós testgyakorlat) a m a s z a fc e rö i

is, kik aszóbanlévő tantárgyaknak tanító-, tanítónő- ésóvónő-

k{)pző-intézetben való tanítására a közoktatásügyi kormány
által szervezett tanfolyamokon szerezték képesitésüket. Kivánja
az egyenlő elbánást az egyenlő értékű munka s az a körűl-
mény is, hogy a most felsorolt tantárgyak tanárai oklevelet

nem szerezhetnek, mert a vonatkozó kérdések rendezve még
nincsenek s a tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intÁzet más ren-

dcs tanárai val a multban is egyenlő elbánásban részesültek.
4. Az egyenlő munka, a hivatottság, 'al'ravalóság elve

alapján a :iövőben tanító-, tanítóoő- és óvónőképző-intézeti ren-

des tanárokld nevezendő ki, a VIlI-ik fizetési osztályba, tanári
cimmel és jelleggel a .rJyakorló-islcolai ta.nítók, illetőleg rniniaóvók,

ak ik nek előmenetele a rendes tanárokéval teljesen azonos. aj A
szóbrrnlévő állások ezidőszerint pályázat utján töltetnek be. A
pályázók közül a legkiválóbb minősítésüek s rnúr megfelelő

gyakorlattal birók a közoktatásügyi miniszter által delegált

bizottság előtt a népiskola mind a hat osztályában próbataní-
tást végeznek s az neveztetik ki a megüresedett állásra, aki

nemcsnk pályázó társaival szemben válik ki, hanem az, aki a
gynkorJó-iskolai tanítói állásra, mint mintatanító megfclelőnek
mutatkozik. v ) A gyakorló-iskolai tanítónak, illetőleg minta6vó-
nak nemcsak kiválő szakerőnek kell lennie, kiváló fontossúgn

az ő munkája is,' mely a leendő tanítók, óvók gyakorlati ki-

képzésének elsőrangu fundamentuma. e) A munka értékének
a hivatotts:'l,gnak, arravalóságnak 'az általunk kivánt mértéke
nem szokatlan, a tanHóból lett tanfelügye16 ma már eljut az
V-ik fizetési osztályba, nem is új, m81'teleddig a most szóban-
lévő int6zcteknól a rendes tanár és gyakorló-iskolai tanító

egyenlő clb{másban részesült. d ) A gyakorló-iskolai tanító, min-
taóvó, illetőleg a kinevezett tanító-, tanítónő-, óvónőképző-inté-

zeti rendes tanárnak előzetes szolgálati évei mindenkor ará-

nyosan beszámítandók.
5. Ugyancsak a végzett munka értékének a hivatottság,

arravalóság elve alapján a IX., VIlI. és VII. fizetési osztá-
l'
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lyokra való jogosultsággal nevezendők ki ' ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
óvónőképző-intézeti nevelők is.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE kivánságot aa tka,~ÜOt'k'taőnít~nő- és
kel k d t li k ove 'ez tények-

~, a a,o,Ju . a) A nevelők arra vallnak hivatva hoz r

leendő tanítókat segítsek tanulmán' 'kb ,'OJ a
sükben .' yai an, vezessek önképzé-

sük utJ.'á~r~~a~:~~~"'<khO~ykaz, ifjus~gg~l való állandó él'illtke;é-
, 1 ScL azo érzelmi VIlázát helv ' .' - .

lesszék jelle ~,t M' dO' e J es IIall} ba Iej-
me . 111 ez azonban csak ugy lehctsé cs hr

nevelők maeuk is kiválasztott é 1 if g" el, ao u.· cs (] orrott err ' ' 1 ]
értik a reájuk háramló nac f o) one c, ia meg-

ki ál oy cl.idutokat. A novelő munka tehát
a IV asztottak tudato' "1'" " (L

b) A nevelők okl '1 s es ,e~zme t~ü~ állandóan ható muukúja.
dol h o' ~ ~v,~es tanítók, tanítónök vagy óvónők. Tudott

og, 0bY a tam tói rend ma a XI X IX ' Vl l I '1 fl' ,

t
'l lb" ,., ..i. os \ -i ~ ZOt08'

osz a yo ( a vannak SOI'OZV'l Ji' fi té fl' . 1
már minden külön kvalit' L. ,~.. zc :Sl ,o cozatot tehát ma

~oglalko~á~ ~o~ jelent~ a á;elj~:l~~~i e~~~l~~~t.s;~o~~~z fl, ~,al:í,tói
es a tanítóképzés érdeke követeli t hú t h g :S<loo:ság
VII-'k fl " " e ,L" ogy a nevelök elott a

1 zetési osztal y IS mezn itt 'k II ..nevelő' 'll' ' '" b yl asse , e enkező esetben a

h
la as a tanítói pályán nem boldogulók menhú: 1

a onnan a k d 1 uuza esz,

l
sza a at an munka terhe a felelősség '111"n'l' 1

a att a leg 1 ő lk 1 .' L " ~ o su yae s a a ommal rnindenki szabadulni fog.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) Segétlszemélyzet,

.1~ segedsze mélyzet státusába tartoznak, a kertésr, gazda sz-

szony es a gépíró. •
1 A ta ítö t ítóállásra' a iÖV(,?~l0-, ~m ónő- és óvónüképzö-intózcti kerteszi

Tanintézetbe~ :~s~~~(kazokl~ ne,v~zhetők ki, nkik a Kertészeti

k 1
tt o u épesítést szereztek. Az ujorinnn "l-

a mazo tak a XI fi té ' r • <.u <te " , ,ze eSI osztalynak megfelelő illetményekkel

uEfXne:~ i~~~~~~szol~álatot ;~geznek. A sikeres próbnszolgúlut
ki ' ~ , a XI. fizetesi osztályba nevez.tetnek k.i s '1'" ,

irievezettek sa" O' " 1 '-. hIgy
alkal ti k mal egy évnél hossza Db szolg.ilati idő óta

mazo ak megharmadolandók a XI X " IX.r. "
tályok között E ki á ' ( ~., ,es J . fizetési osz-

zetek k
té " etv nság nem túlzott, mcrt a szóbanlóvö inté-

or eSZOl fl. f 'll' ,házt 'tá t ' : ,enna ~ szabályzatok szcrint a gazc!asú<rtan
ar s an tanaranak Inva' á' 'f' ' '=',té ti ,L ns gara, az 1 juságnak bármely ker-

esze 1, gyakorlati munkát 'tozik b '~ , annyiszor, ahányszor ki vúntntik tar-
sz 1'- ál e:butatJll. J!, rendel kezesek értelmében a kertész közvctvc

o gr a an áll a tanításnak és nevelésnek.
2. A tanító- tanítönö és ó , öké ., ', - ovon épző-intézeti gazclasszonyi
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állásra a jövöben csak azok nevezhetők ki, akik a középfoku
iskola négy osztályáról bizonyítványt tudnak felmutatni és nyil-

vános iskolával kapesolatos gazdasági, háztartási tan folyamot
végeztok. Az ujonnan kinevozett s már alkalmazásban lévő
gazdasszonyok ellátilsa teljesen azonos a kertészek ellátásával.

A gazdasszonyi állások ilyetén rendezése azért méltányos, mert
ezeknek az alkalmazottaknak arravalósága, képessége nagy

anyagi érdeket jelent.
3. A fŐigazgatóságoknál, tanitó-, tanítónő- és óvónők6pző-

intézeteknél alkalmazott !Jépirók ugyancsak a segédszemélyzet
létszámába tartoznak. GépÜ'ó állásra a jövőben csak azok ne-
vezbetők ki, akik a középfoku iskola négy osztályáról bizo-
nyítványt tudnak femutatni s akik ezenkivül nyilvános iskolá-

val kapcsolatos gépíró tanfolyamot végeztek. Az ujonnan kine-
vezett s már alkalmazásban levő gépil'ók ellátása teljesen azo-

nos a kertészek és gazdasszonyok ellátásával.

i
'1

ej Kezelő személyzet.

A kezelő személyzet státusába tartoznak az altisztek, a

kezelö altisztele és kezelő tisztele.
1. A főigazgatói, tanító-, tanítón6- és óvónőképző-intézeti

segódtiszti, altiszti, kezelő altiszti és kezelő tiszti állásra a jövő-
ben csak olyanok nevezhet5k ki, akik az elemi iskola VI. osz-

tályát elvégezték s képesitésük van olyan iparágból, amely
az intézet javainak gondozása szempontjából kivánatos, Az

állások betöltése Jlyilvános pályázat ~utján történik s minden
intézetnél legalább két kezelő személyzeti állás szervezendő.
Az ujonnan alkalmazottak 2;200 korona kezdő és évenként 200
koron:'LVal növekvő fizetéssel három évig mint oltieeiek próba-
szolgálatot végeznelL A sikeres pl'óbaszolgálat után az illetők,

mint kezelő altisztek 2800 korona kezdő és báromévenkél1t 200
koronával növekvő fizetéssel ldnevezendők a XI-ik fizetési
osztályba s hároméves elől6péssel eljutnak a X-ik. fizetési osz-

tály harmadik fokozatáig.
A jelenleg állásban lévők szolgálati idejüknek megfelelőleg

beosztandók az altiszti, a kezelő altiszti és kezelő tiszti állások ba.
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E g y c s ü l c t i i l l k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAujjnszer-vezéso,')fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, r . : n:gy, :ítn.~a~ulás, a, fü~getlen, demokratikus Magyar-
~ ~ S Z ~ b me~,tel,emtesellek: liajnalún o haza minden fiúnak lelkétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~bY Jobb ,.Jüv,ő~e vet?tt remény biztato sugárzásu tölti be l Az
?teszten,düs ':lla.grenges borzalmai nemzeti, felekezeti, társadalmi
es osztalykulönbség nélkül öntudatra ébresztet', e fT fT y 'e " t ttyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAind " I .,,...,- e
min nyujuri cat, a hatalmas népakarat errv nap nlutt 'elsi'" " t

< ,1 ' "v •• ., , d]lO r
szazauos, evezredes íntózméuvoknt s a Ieriöntött 1. '1' t 1

Ir
h

1
' " J ' ua van.)' emp 0-

m,o , e yen szereto, meleg otthont, igazi édes hazát akar csi-
nálni, a~ol ~ seabadeáq; e ,lJ y c n lö s ( :g , te s tv é r is r , lJ töbiJé nem falra-
festett CIfra Jelszavak, hanem igaz valóságok I

, A forrongás hullámai végigsöpörték az összes társadalmi

retegek?t, de t~lán sehol sem ráztak meg úgy a talajt, rnint a
szell,elm munkasok, a fehér rabszolgák táborában, A tisztviselő
o~~taly, urnolyböl az utóbbi évtizedek bürokratikus szoll~l1le

klo~t majdnem minden önérzetet, szoIgaJelküséo'ét levetette

ge~'l~ctel~nség~b?l felr:?,yenesedett, követeli m~nkásságánn.l~
~elto ,elIsmerese~, lelkllsmeJ'etéllek szabadabb nyil vánítúsát, a
hivatali zsarnokság megszüntetését!

M~g~,ozdúltak a nemzet napszámosai is, Gyökeres válto-
záso~ keszl~l~e~ az egész tanugyi kormúnyzatban 'és ezek esc-
l~kvesre szólítják a tanítóképző-intézeti tanárságot. Egyesüle-

tunk sohasem állott oly llagy feladatok előtt mint most rncrt

a belyz?t ~atározott és tömeges fellépést kiván. Joggal Ütődik
fe,l a kerde~: az eqyesiilct mai elavult escroesctéocl k ü ',m ( 'f j l1 y llq -

v(~sl'a el tlldJ~-e majd intézni ü'SSZCS kartiirsaink sorsát, h:l)e~ les;-c

at ra, ,ho?y sikeresen. megoldja az általános fallítókél'zés jü'vö n e h é z

probténuiit ? '

, N,em hihető, hogy valami nagyon sokan volnának akik
a ,kerdesl'e batáro,zott "igen "<nol marnek felelni; mert 'amint

rr:mden :~í.rsadalml szervezet és egyéniség, kik a régi rendszer
~amog~tol vo~tak, kötelességüknek tartották, hogy félrcúlljunak,
~pen ugy mindazon egyesülések, hoJ kiváltságos helyzetekbe
Jutott vezetők vagy csak n j.ö "" ,~ ,< b sa <: a torncg egy kis töredékének akarata
~:'v.enyeSlllt" el veszte,tték létjogosultságukat! - Saj nos, e ,r ; !Jesü-

tunk ,n e m ujcn meréseelt felmutatni a, múltban a taqok: ii-srcsséqén.

a la p u lo e g y s é g e s 6 s oneetlcn ak -ai ílvá '/' t "
• • v ,a 1 a n y I vam a s , eeeroeeetenck tö"ké-

1) Mult számunkból liclyszüke m intt maradt k i, S zr-rk.

• • • •
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letlensége miaii vezető irányzata sem volt ö'sszeegyeztethGtö a demokro-

iikue p.s mdikúlis qo?ulolkudásm6ddal!

Feltételezhető, hogy vannak, kik a fenti megállapítást

kétkedéssel fogadják, pedig könnyen bizonyítható, hogy egye-
sületiiIlk lml:'trozatl1ozaL:dainúl sohasem hivatkozhatott tagjainak
abszolut többségúre, rendesen csak egy kis töredék vchetett részt

a hatúroz,lt kirnondásábun, bár azután minden esetben úgy
tüntettettek fel rt hat:ll'mmtolc, mint a;" egész tanítóképző-int.

tanársúg ak arntuy il v ún ításui.
Eg'resiiletilllk szcrvezcte a választrnányt és a közgyűlést

jogositjn fel v6grellUjló hatalommal, csak ez a két fak tor hoz-

hat vög'órvcJlIyes határozatokat. A legkényesebb, dc egyben a

legfontosabb dolgok rendesen a választmányban dőltek el, a
közgyülós szúmúru csak az ünnepélyes, demonstrativ határoza-

tok maradtak. Elméletileg semmi kifogás nom .tehetö ez ellen,
mcrt rt, vi'tlasztmány összeállításn minden érdeket kielégitctt, a

gyakor'l:ttban azonban e rendszer mégis csődöt mondott! Hiszen
közisrncrt téuy, hogy a Buclapesten megtartott választmányi
gyűlések tulujdonkópcn eS!lk a budapesti kartársak összejöve-

telel, uhol vidékieket csak különös alkalmak kor lehet találni.
Es ezen nem if) lehel, csodálkozui, mert évenkint H-10 választ-

mányi g.riilésre Budupcstrc nem utazgathat magunkfélo szegény
ember, l'~rre sc pónzűuk, se időnk nincs, bármilyen fontos ügyek

elilllb6s(!['űl legyen szó ... Jes mi a következmény ? - A BO
tagú váluszunányból összeül ~-10 embe!' (néha ennyi se) és

hntároznak :17, I\r:;ész egyesület neveben I
A kijzgyi""(!seklll'd sem úllupítható meg különb eredmény.

Még csak m~t scm tudjuk mcgvnlősítani, hogy ilyenkor egye-
sűlctűnk 1ngjainak logalább felét összehozzuk. A legutóbbi köz-

• gyűlések közül : Kjskunfélegyháeán 433 tag közül 130, Buda-

pestell 412 közül 8G-en jelentek meg. Az itt hozott hutúrozu-
tok núl sem ltiv:t.1km;haLunk urrn, hogy a tanítóképzö-int- tanár-

súg abszolut többségének akaruta nyilvánúlt meg.
Természetes kövotkczménye az előbbi meg{dJapítúsoknak,

hogy I'qyesiilc1iinklilm nyoma scm lehetet! az iqaei demo!crati!cus és

radikális secllcmnck, lusneni a halalom felé való tekint[letés, a 1 1 l~ g -

hunylí,~,::7codús és ml'!lalkuvás politikáját ldioeiiiik, JDrdekeinkért
nem mertünk nyiltan, fúlelemnélküli bátorsággal szembeszállni,
hall em megvártuk. míg mások kaparják ki számunkra a sült

gesztenyét a parázsból. Ha valami kis morzsahulladékot kap-

\'

;,



tunk, azért vé?teleniil hálásak tudtunk lenni, bár éreztük, hogy
az megaláztatasunkra szolgált, A jogos méliányossúrr követe-

lése ott lebegett ajkunkon, do sohasem merészelt az °egyesLilet
ennek nyiltan kifejezést adni!

Nem olyan időket élünk, hogy egymásnak szemrehnnyast
téve fl Icg távolubbról is. személyes vonatkozúsha hozzuk u

dolgokat; azért egyedülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc,qyes/ileUinlc elavult szervczetébcn kere-
sendő a luluifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! - Miórt nem érvénycsülhotctt vúlnsxtrnánvunk-

bau a szubadnhl, szellem? .. 11el't budupesti kurtársaiuk, kik
fl. választrnnny] gyűléscinket tartották, mindig feszélyezett hely-

zetben voltnk ; aminthogy tényleg, jobban is érzikyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft hatalom
súlyút a közvetlen közelében állók! - J~s miért nem emeltüle
fel tiltakozó szavunkrit a közgyiiléseken? ... Mert fl közzvülés

. oJ

programmját a választmány és nz ugyancsak feszélyezett veze-

tőség állnpította meg, gondosan ügyelve ann, nehogy a gyűlés
méltóságüt valami "felfelé" kellemetlen ügy l11egzavnlj:l t

Nem szégyen a múltban elkövetett hibúkat belátni, hanem
akkor szégyelhetnénk magunkat, ha még most se volna bátor-
ságunk jóvátenni a mulasztásolmt. Nem mi vagyunk az errvet-

len egyesület, kiket hasonló állapotban talült az írj korsznk.

Cselekedj Link s legyünk: most az olmaradottn« közül az elsők,

akik talpraállullk !

80k,,7.01' felvetődött már cg,resiile1iink ú1szen'ezésl~nck kl'l'-

dése. H/'gi óhaj, hogy adjanul: 1 U 1 ,( f .1 Io u b srer-pc! rt /.·idd,i nuil-
tabb, s,ókimondobb trfgtúrsal.:nníc; nla/cilsú!c 1 1 1 1 '.1 / ct 1;iddli kÖÚJiet!

Az ügyet mindig eltolták, haloguttak. Valószínű ..Ielülröl" is

~eleszóltak a dologba, mert hiszen könnyebb Dz'·eg.resiiletct

figyelemmel kisél'lli, ellenörizní ba szem előtt működik mint

ha széjjel az országban nundenfelé felüti fejét a kellemetlan
követelödzés.

A halasztgató politika mogszünt l Ma radikúlisnn kell mcz-

oldani mindent, amit a kor szelleme kiván. Az pedig fel1étl;n

szükséges, hogy most minden egyesület vezetősége mögött ott

álljon az ő hatalmas tábora, arnolyból erőt meritvo s akikre

rámutatva, ft tolmúcsolt kérést, kivánságot siket' koronúzhassa.

A nehéz közlekedési és érintkezősi viszonyok meJlelt erre csak

egy mód van, ha a kisebb vidéki csoportokra szakadozott túbnr
külön-külön nyilvánítja ki clhatúrozúsút s ezekre támaszkodik
a vezetöség.

Meg kell alakítani e9vesiilctiinlc vidéki kiireit, ml:') pedig azoll-
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nal! Nem kell most alapszabály-módosítás, előzetes tárgyalás,

megbeszélés, hanem tessék ezt rábízni a vidéki kartársakra és

ezek majd megalakítják egymásközött a csoportokat. (3-4

tanítóképző egy-egy csoportot alkotva.) Az egyesület vezető-

séze adjon ki ez irányban egy felhívást és ahol a csoportok

m~ga1akulnak, lépjenek ezek érintkezésbe és együttműködésbe

a budapesti vezetőséggel. Csak így leszünk tájékozódva, egy~t~5

gondolatairól, tiirekvé~eiröl, ~ ve:et.öiié,r;.. í,r;y lcaph~t lW~ltoS. erte.~~l~s~
a kö"zhangulatrúl s viszont 19y o ~S lconnyebben ertes,ühel~ ..a Vtd~h

tagtársakat eljárású':-ól, az elért eredmérujekrő], Ez = . Joh~t .~et:·e
csak az az igazi egységes, [eliéileti sikerre vezető egyultmukode~,

amely nélkül ctmosiani sorsdö"nlő órákban ujjászületés nem rernélhet~ !
A formának majd később is eleget tehetünk, alapsz~ba-

lynirikat a nyugodt béke napjaiban majd megválioztathatJuk,

amikor már csak paragrafusokba kell szedni, amit az életszük-

séglet mogteremtett, Ha ugyan szükség lesz akkor, - a szabad

gyülekezés és egyesülési jog korszakában, - paragrafuso~cra? 1...

Papa. Nagy San dor.

i'SRQPONMLKJIHGFEDCBA

I r o d a lo m . .

Nevelőmuukások könyvtára, Szorkeszti : Benedek Marcell.

Kiadja a magyal' vallás- és közoktatásügyi miniszteri um.

ID címen a vallús- és közoktatásügyi minisztcrium időhöz

nem kötött, dc lehető gyors egymásutánban megjelenő füzete-

ket szándékozik valamellnyi iskolafujnál működö nevelőmun-

kásnak és nevelőrnunkásokut képző intézetek növendékeinek

kezébe juttatui.

A Iűzutck íúrgykül'e:

1. 'l'ú iókoz tutás - főként az ifjuság és a nép körébon

való továbbterjesztés céljából - a kor aktuális eszméiről, az

országos és külpolitika kérdéseiről, ft szociálpolitikai rsforrnokról.

2. TújélclJztat:'l.s a készülö iskolaref'ormról, a kialakult alap-

• elvek, esetleg átmeneli intézkedések ismertetése. A nevelőillull.-

kássúg erkölcsi és anyagi helyzetének, szervezésének kérdései.

0. A ncvclőmunkásság szociális szerepe.

4. Aktuális pedagógiai vagy Iólektani kérdések; az isko-

Iában felhasználható új tudományos eredmények. .'
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Kivánatos, hogy e füzeteket évenkint egybekötve minden
iskola tanítói és tanúri könyvtárában elhelyezzék.

Az első kötet első számának tartalma Benedek Marcell
tollából azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlúrályság és Kö"ztúrsaság. Ára: CO fillér.

Az Olcsó RÜllyvtáryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj füzete. Irlc Albert dr. egyetemi magán-
tanár Nmn:ctkiizi jog cimű könyve. A kitűnö könyv világos
rendszerben, tömör és szabatos előadásban foglalja össze fl.

nemzetközi )og ma m indenek fölött aktuális tudomúnyának
alapelveit. Am 3 kal'. GO fillér.

A ll[;L~yar H:iiny\,t:íl' új füzeteí : Seini Gyula új elbeszélé-

seinek k is gyiijteménye; 1lf,(1'iay Ödiin elboszólóseiböl Muzsilcus
iiirléneiek ; Eóbor Tamás Miccész és egyrib tiirlpnetelc círnű műve;

Kepes Emil elektrotechnikus gépész-mérnök tanulmánya Elektro-

'mossúg, suqáreá: ok, anyaq címmel. Egyes füzetek Úl'<1, 50 fillér.

Vegyesek.

A. nevelők és nevelőndk ötötlévcs korpótléka.

A tanító- és tanitóuökópzö-intózcti nevelők ós nevelönök

bizonyos szolgúluti idő után költségvetósileg megállnpltott vég-

leges nevelői úll.isrn neveztetnek ki, amikor hivatali esküt is
tesznek. A nevelők és novclönök fizetése eddig a természet-
beni cllátúsou felül évi 800 korona volt, minden további elő-
menetel nélkül, A nevelők és nevelőnők közül azok, akik 5
évnól hosszabb ideje nevolöskörlt ek, a vallás- és k özoktatásügyi

minísztortöl ötödéves korpótlók utalványozasát kérték, dc ké-
relmüket állandóan elutasította a miniszterium, azzal az indo-
kolássul, hogy korpótlék csak a tanítói és tanári személyzetnek

jár a törvény értelmében. így legutóbb Baker Béla lévai áll.
tanítóképző-intézeti nevelő kerpótlék kérelmét is olutasltották.

Nevezett nevelő azonban ezzel nem elégedett meg, megfelleb-
bezte a közigazgatási bírósághoz, amely a panasznak helyet

adott és az ötö'dives km]Jótlékhoz való igényt mcyállapította.
A közérdekü itélet a következö :

Másolat.

1253/1918. szám K. Baker Béla m. kir. állami elemi nép-

iskolai tanítóképző-intézeti nevelőnek korpótlék megállapítása
iránt folyamatba tett ügyében a vall. és közokt. m. kir. minisz-
ter által 14~,2~9/19lG. és 24,419i19t7. sz. alatt hozott határozat
ellen a nevezett nevelő részéről beadott panaszt 19l8. évi ápri-
lis hó 24. napján tartott nyilvános ülésében az 1896. évi X~~I.
t.-e. 8;~. szakasza alapján tárgyalás alá vevén, kövctkeaőlcg itólt :

A magyar királyi közigazgatási bíróság a panaszna~ .h~-

lyet adva, panaszosnak az első ötödéves korpótlékhoz való ]?~-
nyét 1916. évi november hó 1. napjától kezdve megállapítia
és a kOl'pótléknak összegszerü megállapítására és kíutalványo-

zására a vall. és közokt, m. kir. minisztert kötelezi.

Indokolás. -

A panaszos a 114,165/1911. sz. rendelettel a lévai. m. ldl'.

áll. el. nópisk. tanitóképző-intézethez 800 kor. évi fizetésből,

szabad lakásból és teljes ellátásból álló illetményekkel neve-
lövé neveztetvén ki, a hivatali esküt 1911. évi október hó 19.

napján letette s azóta ebben az állásban működik. .
A panaszos a tanári és tanítószemélyzet ötödéves korpót-

lékaról szóló 4869. eln. Vkrn. 1900. sz. illetményszabályzat

alapján 5 évi szolgálata elteltével igényt formált az első ötöd-

éves kerpótlék ra.
Ezt az igényét azonban a panaszosnak a miniszter nem

ismerte el és a panasz ennek az igénynek a megállapítására

irányul. .
Ez a panasz alapos. .'
Az említett illetményszabályzat 2. §-a szerint ugyams az

ötödéves korpótlékhoz való igény egyes külön és megjelölt állá-

soktol eltekintve általánosságban az ebben a szakaszban fel-
sorolt tan- és nevelő intézeteknél rendszeresített állásokhoz az

ezekre az állásokra kinevezett, véglegesen megerősített tanerők-

höz van kötve.
A panaszos olyan tanintézetnél működik, amely a 2. §.

6. pontja alatt van felsorolva. .
Állása rendszeresített állás és ezt az állást panaszos ki-

nevezés útján - minden korlatozás nélkül - tehát végleges

minöségben nyerte el, abban hivatali esküt is tett. '
Az illetményszabályzatban foglalt fenti meghatározás
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lényeges feltételei közül tehát voltaképen az a kérdés vitás, hogy
a tanítóképző intézeti nevelői állás a tanerői állások közé tar-
tozik-e vagy sem?

A biróság a Varga Erzsébet nagyenyedi áll. polgári isko-
lai rendes tauítónö illetmény ügyében egyidejűleg 1O:.l1jK. 1918.
sz. a. hozott ítéletében kimondotta, hogy a tanítónöképző-inté-

zeti nevelőnői állás a tanerői állások közé tartozik.
A tanitónökópzö-intózeti nevelönöi állásra pedig ugyan-

azok a szabályok alkalmazandók, amelyek a tanítóképző- inté-
zeti nevelői állásra is érvényesek.

Amiből következik, hogy a biróság a tanítóképző-intézeti
nevelőket is a tanerők közó számítja.

A panaszos állása és az azon való alkalmaztatása tehát

mindenben megfelel akorpótlékszabályzat 2. §-a rendelkezésének.
Ezekhez képestyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII panasznak helyet adni és a szabályzat

12. §-a alapján panaszosnak az első ötödéves kerpótlékhoz való

igényét 1911i. évi nov. 1-t61 kezdve megállapitani kellett.
A biróság a határozat két példányát az 1956/1918. számú

átirat mellékleteivel együtt a vall. és közokt. m. kir. minisz-

ternek azzal a megkereséssei küldi meg, hogy a határozat egyik
példányát a panaszosnak kézbesittesse.

Kelt Budapesten. a magyal' királyi közigazgutási biróság-
nak 1918. évi április hó 24. napján tartott üléséből. Gózony

László sk. tanácselnök. Szeless Lászlo sk. előadó. (Pecsét).

Uj miniszterünk. A magyar kőzoktatásűgv élére Károlyi Mihály

ideiglenes köztársasági elnök dr. Kuufí Zsigmond volt k űzépiskolai
tanárt, a szociáldemokrata párt tudós és sz.éleslátókörű vezető

tagját nevezte ki. Tehát tanárember került egyszer már végre a
közoktatás élére is. Ez megnyugtató s egyszersmind biztató is arra,

hogv a ruasryar közoktatás s vele kapcsolatban a tanító- és tanár-

világ szellemi és anyagi érdekei kellő megértésben fognak része-

sülni, másfelől pedig, hogy a háboru al alt leromlott iskolaügy a demo-
kratikus Magyaron-zag ig-én,vcinek rnerrf .,·ően fog rendeztetui

és fpj'psztotni. Munka van bőven. Reménnyel nézünk minis-teri

múkö.tése elé.

Dr. Neményi Imre vallás- és közoktatásilgyiúllnmtitk ár ny ujra-

lomha nu-nt, Hogy ki volt, milv en munk át vég zr-tt, tudja a k őz ok ta-
ta <iig-y III i n dcu m ai mun k:í-a de k iilőnöscn tudja a tanít. -kúpz ó- inté-

zr-ti tan:'lr';:Ig-, mely együtt dolgovutt vele 15 éven át. Túvnz á.saval

{'gy nagytudású és kifogyhatatlan energiájunak Játszó öntudatos
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vezető egyéniség hagyta el a kultuszminiszteriumot. Mióta (1904) a

rniuiszterium tanítóképzői ügyosztályának a vezetését átvette, lázas

munka folyt állandóan a magyar tanítóképzés nivójának az emelé-
seért s nem sikertelenül. A magyar tanítóképzés aránylag rövid idő

alatt egészen átszerveztetett : uj tantervet, utasításokat, képesítá
vizsgálati szabályzatot kapott és az előző állapotokhoz képest csak-
hamar olyan szinvonalra emelkedett, hogy a külfőld hasonló intéz-
ményeivel nemcsak kiállja a versenyt, hanem sok dologban felül is
mulja azokat. A tanítóképző-intézetek modern fölszerelései, lélektani
Iaboratóriumai (nemcsak az államiaknál, hanem a felekezetieknél is),
megfelelő ujabb épületei, osztálykönyvtárai; a tanítóképző-intézeti
sz akfelügyelőség és tanárképzés megszervezése stb. mind az ő nevé-

vel kapcsolatos intézkedések és maradandó értékek. Kár, hogy az

utóbbi években egyes intézkedéseiben milyenek a sok paragrafusu

Rendtartási Szabályzat, kötelező Tanmenet, az iskolai önkormányzat
stb. túlzásba csapott át és hogy az alája rendelt tisztviselőkkel és

tanúrsággal az erély mellett nagyon sokszor indokolatlanul szi-

gorú volt. Mint a régi kor vezető tisztviselői általában, a maga

álláspontjával szem ben ö sem türt ellenvéleményt. Ezeknek a túlzá-

soknak, erőszakos és sohszor kegyetlen rendelkezéseknek a követ-

kezruénye volt, h0I<Y a forradalom első napjaiban mindjárt nyiltan
és hangos szóval fordultak ellene a tanítók és tanárok. Pedig talán

ezek a túlzások scm irhatók fel egészen az őszámU,jára, hanem
inkább annak a rendszernek a rovására, amelynek ő is csak egyik,

legfeljebb túlbuzgó végrehajtója volt.
l'

Uj államtitkár. A minisztertanács a kultuszminiszter előterjesz-

tésére dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGönczi Jenő miniszteri osztály tanácsost adminisztratív

államtitk árrá nevezte ki.

Elöléptetések és klnevezés ek. A közoktatásügyi magyar miniszter

kinevezte : Pasnáry Győző modori állami elemi népiskolai tanító-

képző-iutézoti rendes tanárt jelen állomáshelyén való meghagyása

mellett, - Éber Sándor baj aj áll. el. népiskolai tanítóképző-intézeti "

rendes tanárt jelen állomáshelyén való meghagyása mellett a VII.
fizetési osztály 3. fokozatába, - Sárosi István csáktornyai áll. el.

népiskolai tanítóképző-intézeti rendes tanárt jelen állomáshelyén
való meghagyása mellett, - Barcsay Károly máramarosszigeti áll.
el. népiskolai tanitók épz ő- intézeti rendes tanárt jelen állomáshelyén

való mnghal!yása mell ett, - Pócza József az áll. el. népisk. tanító-
és tauíióndkópző-intézctok szakf'oliigyelőségóhez beosztott gyak. isk.
tauuót jelen állomáshelyén való meghag . ása mallett a VIlI. fizetési

osztály :3. Iok ozatába. - Korber Aranka a breznóbányai áll. polg.
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iskolához beosztott tanitónúképzű-intóz cti segédtanúrnőt jelen állo-

máshelyén való meghallyása mellett, -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALukács Béla nyirr-nybúzai
áll. el. népisk. tanitóképzö-intézeti segédtlmárt jelen álltmáshelyén

való meghagyitsa rncllett, - Hucskoné Dziák Anna eperjesi áll. el.
népiskolai tanitónőkópző-iutózeti gyakodó iskulai tallít,'>lj(~t jelell

állomáshelyén való moglwgyása rncllott il IX. f1zetósi osztály il. fo-
kozatába. - Szeniillai Róza a nagyrűezci áll. Ielsűkorcs«. iskolához

beosztott Iolső lcanyisk olai scgéd-tnuárnót jelen állomáshelyen való

meghngyása mellett, - Dtoorák Mária a budapesti Erzsélwt núisko-

lával kaposolatos felső leány iskolai scgédranaruót a X. Ilz.tósi osz-

tály 3. fokozatába rendos tanárnővé. - Doboseu Elek 311. el. llépis-

kolai tanitókópz ő-intéacti megbizott tanárt a saóketykercszturi áll.

tanítóképzó-intóz.crhcz, - Doluinics János sz ók oly kerosz.turi áll. nép-

isk. tanltóképzé-íntézctí megbizott tanárt ugyanezen intezctltez , -

Geyer Béla munk áesi áll, el. népiskolai tunitóképző-intéz cti meg bi-

zott tanárt ug'yanezen intézethoz a X. fizetési osztályba ~;f'gédtaIl3rrá,

- Klaudi; Gyula okl. tanitók épzö-intézuti tanárt későbben k i,i<'!ölendő

állomáshellyel a IX. fizetési osztályba állami elemi népiskolai tanító-

képző-intézeti rendes tanárrá nevezte ki

Elhelyezés. A közoktatásügyi mag-yal' minisztcr Zrinyi Aladár

utóbb kijelölendő állomáshellyel kinevezett állami elonii népiskolai

tanítóképző intézeti segéd tanárt a csurgói áll. el. népiskolai tanító-

képző intéacthez helyezte.

Nevelői kinevezés. A közoktatásügyi magyar miniszter kinevezte

Scluoartzer Irén ok l. tanítónők épző-int. tanárt a budapesti ll. ker. áll.

el. népiskolai tauítónóképzó-intézethcz nevclónóvé.

Kinevezés. A közoktatásügyi magyar miniszter kinevezte Magyar

Ferenc budapesti all Erzsébet nőiskolai havibéres laboránst ugyan-

ezen iutézetbez laboráns szolgává.

Halálozás. Sarudi; Olga, a kolozsvári tud.-egyetem bölcsészeti

karának hallgaója, Sarudy Ottó áll. tanítóképző-intézeti igazgató

18 éves leánya decernber hó 9-én d. e. II órakor aliz pár napi

szenvedés után Kolozsvárott elhunyt. Temetése doc. hó 12-én d. u.

fél 3 órakor volt tlallY részvét mallett. - Fekete Jázsejné született

Moravek Margit január hó l3-án éjjel 1 órakor, életenek 20ik évé-

ben Budap' sten rueghalt. Elhuny tb an Fekete József lévai tanítóképzö.,

Intézeti tanár feleséget gyászolja.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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