
MAGYAR TANITÓKÉPZÓ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT A N IT Ó K É PZŐ -IN T É Z E T I T A N Á R O K

XXXVIII. ÉVFOLYAM O R SZ Á G O S EG Y E SÜ L E T É N EK BUDAPEST, 1924

FO LY Ó IR A TA

1-2. SZÁM MÁJUS

SZERKESZTI: MOLNÁR OSZKÁR, BUDAPEST, 1. AVAR-U. 15. SZÁM

M EG H IV Ó

a Tanitöképzö-Intézetí T an á rok O rszá g o s E g y e sü Ie tén ek

Budapesten, az áil. Óvónőképző-Intézet dísztermében (VII. ker.,
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1. Elnöki megnyitó.
2. Főtitkári jelentés.
3. Törvény tervezet a tanitóképzésröl. Előadó:EDCBAK e s z le rgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK á r o ly.

4. Jelentés a pénztár állapotáról és az egyesületi alapokról.
A számvizsgáló-bizottság jelentése.

5. Szerkesztői jelentés.
6. A közgyülés előtt az elnökséghez irásban benyujtott indít-

ványok tárgyalása. (L. alapszab. 21. §. e ) pont.)
7. Tisztujitás. (A szavazás titkos. és csak a jelenlevő tagok

szavazhatnak. Alapszab. 22.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§.)

A közgyűlés! megelőző napon, junius hó 6-án (pénteken) délután 5 órakor
e lű é r te lc e zle t a VIlI. ker. áll. Tanitónőképzőben (Szentkirályi-utca 7. szám.)

Vidéki kartársaink elszállásolásáról lehetőleg gondoskodunk.
, jelentkezés az egyesületi elnökségnél (V. Hold-u. 16. IV. 54.) .
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Törvénytervezet a tanitóképzésről.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T an itó k ép ző i p ed a g ó g ia .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tö r vén y te r ve ze t a tanítóképzésröl.")

1. Fenntartási jog.

1.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§. A népiskolai tanitói hivatásraEDCBAv a ló szakszerü kiképzés céljából a
közoktatásügyi kormány a szükséges számu tanitó- és tanítónöképzö-intézetek
fenntartásáról gondoskodik.

A bevett hitfelekezetek és politikai kőzségek, ha ezen törvény rendel-
kezéseinek és követelményeinek eleget tesznek, szintén állithatnak és tart-
hatnak fenn tanitó- és tanitónőképző-intézeteket.

2. §. A kormány a hitlelékezetek és községek által felállított és fenn-
tartott tanitó- és tanitónöképzö-intézeteknek, ha fennállásukat magyar állami

és nemzeti érdekek kivánják, államsegélyt adhat.CBA

II. Szervezet.

3. §. A népiskolai tanitó- és tanitónöképző-intézetek öt évfolyamos és
öt osztályos pedagógiai szakiskolák, amelyekben a közmüveltséget nyujtó

tantárgyak ép oly lényegesen hozzátartoznak a hivatásszerü kiképzéshez, mint
a neveléstudományi tantárgyak és a tanitói gyakorlat.

4. §. Az összes tanitó- és tanitónőképző-intézetek a tanitónövendékek
gyakorlati pedagógiai kiképzése céljaira szolgáló gyakorlóiskolával és ifjus ági

egyesülettel hozandók szerves kapcsolatba.
A gyakorlóiskolának legalább három tanítóval és három tanteremmel

biró teljes hat osztályu elemi nép iskolából és gazdasági ismétlő íiu-, illetőleg

leányiskolából kell állania.
5. §. A közoktatásügyi kormány nagyobb iparos városokban a gyakorló-

iskola gazdasági ismétlőiskolai tagozatának szervezését elengedheti. ha az
iskolafentartó biztositja, hogya tanitójelöltek valamelyik iparostanonciskolában
rendszeres tanítási gyakorlatokat végezhetnek.

6. §. Az összes tanító- és tanitónőképző-intézeteknek a gyakorlati gaz-

dasági oktatás céljaira szolgáló legalább három katasztrális hold nagyságu
kerttel kell ellátva lenniök.

7. §. Minden tanitó- és tanitónöképző-intézetnek a testi nevelés céljaira

szolgáló legalább egy katasztrális hold nagyságu torna- és játszótérrel. valamint

korcsolyapályával kell rendelkeznie.
8. §. Az állami tanitó- és tanitónőképző-intézetek benlakással és házilag

kezelt köztartással hozandók kapcsolatba, ezek azonban a növendékekre nézve
nem kötelezők. Az internátusi és köztartási helyiségek közvetlenül az iskolai
helyiségek mellett, de azoktól elkülönítve épitendők.

Amennyiben valamelyik hitfelekezeti vagy községi tanitó- és tanitónő-

képző-intézet állam segélyt, vagy épitési segélyt vesz igénybe, a közoktatásügyi
kormány internátus és köztartás felállitására szerződésileg kötelezheti.

9. §. A tanító- és tanítónöképzö-intézetek hivatásszerü munkáját az

igazgató és a tanári testület végzik. •
10. §. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter az összes tanitó-

és tanitónőképző-intézetek feletti felügyelő, elIenőrz~ és irányitó jogát a tanitó-

képző-intézeti kir. főigazgatók által gyakorolja.

*) A [elen törvény tervezet az időközben beállott változásoknak megfelelő módosltása
annak a rnunkálatnak, melyet M o lz a r József a M a g y a r Ton ito kép zo 1916. évi február, március és
április havi számaiban közölt. ••



Törvény tervezetnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil tanitóképzésről.CBA

m.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e lv é te l és segélyezés.

ll. §. Bármely jellegü tanitó- és tanitónőképző-intézetbe csak olyan
magyar honosságu tanulök vehetők fel, akik 14 életévüket már betöltötték, de
18 évesnél nem idősebbek; akik a közép- vagy polgári iskola, vagy felső
leányiskola négy alsó osztályát sikerrel elvégezték és ezt szabályszerű iskolai
bizonyitvánnyal tudják igazolni; akik ép testüek, egészséges szervezetüek és
ép érzéküek, zenei hallásuk van és kifogástalan előéletűek.

12. §. A felvétel bármily jellegii tanitó- és tanitónőképző-intézetbe
nyilvános pályázat utján történik. A felvételt az illetékes főhatóság által meg-
állapitandó módon a tanári testület teljesiti ; a beirást az igazgató végzi.

13. §. Bármily jellegü tanitó- és tanitónőképző-intézetbe évfolyamonként

és osztályonként 30-nál több tanuló rendszerint nem vehető fel, illetőleg

be nem írható.
14. §. Tandíjat a tanítónövendékek nem fizetnek.
Bármily rendeltetésű egyéb dijak az összes tanító- és tanitónőképző-

intézetekben csakis az illetékes főhatóság előzetes jóváhagyása alapján szedhetők.
15. §. Az állami tanító- és tanitónőképző-intézetek kifogástalan maga-

viseletü, szorgalmas és jó előrnenetelü tanulói természetben élvezett, vagy
pénzbeli segélyben részesithetök, A segélyeket az illetékes főhatóság jóváha-
gyásának fenntartásával a tanári testület ítéli oda.

16. §. A felvételnél és segélyezésnél egyenlő minősités esetén tanítók
gyermekei előnyben részesitenclők.

IV . T an u lm án y i ügyek.

17. §. Az összes tanitó- és tanítónőképző-intézetekben a miniszteri

tanterv által megszabott terjedelemben a következő tantárgyak tanitandók:
1. Hit- és erkölcstan. 2. Neveléstudományi tantárgyak. 3. Nevelési és tanitási

gyakorlat. 4. Magyar nyelv és irodalom. 5. Német nyelv. 6. Történelem. 7.
Alkotmány tan. 8. Földrajz. 9. Mennyiségtan. 10. Természetrajz és kémia. 11.
Fizika. 12. Egészségtan. 13. Gazdasági ismeretek. 14. Közgazdaságtan. 15. Rajz
és szépirás. )6. Ének és zene. 17. Kézimunka. 18. Testgyakorlat.

Ezen kötelezett tantárgyak óraszáma a heti 30 órát meg nem haladhat ja
és tanulásuk alól állandóan senki sem menthető fel.

Rendkivüli tantárgyként valamely nemzeti kisebbségi nyelv is tanitható.
Az ezen órákra való beiratkozást azonban a tanári testület a tanulók szabad
elhatározására bizza.

Alkalmat kell továbbá adni a tanitójelölteknek arra is, hogy magukat a
kántorságra is kiképezhessék.

18. §. A tanitás nyelvét az iskolaienntartó állapitja meg; azonban kivétel
nélkül minden tanitó- és tanitónőképzö-intézetben magyar nyelven tanitandó :

a magyar népoktatásügy szervezete, a magyar nyelv- és irodalom, a magyar
nemzet történelme, Magyarország földrajza, alkotmány tan, a világi ének fele
és a testgyakorlat. Magyar nyelvüek továbbá a gyakorloiskolában magyar
nyelven tanított tantárgyak tanitási gyakorlatai.

J9. §. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miuíszter a tanító- és tanító-

nőképző-intézetek számára tantervet és tantervi utasitást ad ki és a Ielszerelés
normáljegyzékét állapitja meg. Az állami és községi tanító- és tanitónőképző-
intézetekben ezek szerint és ezek felhasználásával folyik a tanítás.

A tanterv az összes tantárgyakat a tanítói hivatásra való szakszerű
kiképzés legfőbb céljainak szolgálatába állit ja. Emellett azonban gondoskodik
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arról is, hogya leendő tanitó majdan a magyar haza serdülő ifjuságát hazafias,
vallásos és erkölcsös érzelmü, állampolgári kötelességeiket tudatosan és hiven

teljesitő, a hon védelmére testileg képes és lelkileg készséges, továbbá munkás,
takarékos, jellemes és egymást megértő magyar honpolgárokká képezhesse

és nevelhesse.
'1\ 17. §-ban felsorolt rendes tantárgyakon felül, bármily jellegü tanító-

képző-intézetben más tantárgyat, vagy tanulmányt csak az intézeti főhatóság

engedélyével szabad felvenni.
20. §. A felekezeti tanító- és tanitónöképző-intézetek főhatóságai is

adhatnak ki ezen törvény 17., 18. és 19. §§-ban előirt követelmények gondos
szemmel tarfásával tantervet és tantervi utasítást, tantervük azonban az egyes

tantárgyakból a miniszteri tanterv ben megszabott tananyagnál és tanitási célnál
kevesebbet nem tartal mazhat.

A felekezeti főhatóság által kiadandó tanterv és tantervi utasítás a

vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek tudomásulvétel céljából bemu-
tatandó és csakis ennek megtörténte után léptethetö életbe. Mindaddig, amig
valamely felekezeti főhatóságnak jóváhagyott tanterve és tantervi utasitása

nincs, a miniszteri tantervet tartozik intézetében használni és a miniszteri
tantervi utasitáshoz tartozik alkalmazkodni.

21. §. Az összes tanitó- és tanitónőképző-intézetekben csupán a vallás-
és közoktatásügyi nj. kir, miniszter által engedélyezett tankönyvek, vezér-

könyvek, térképek, valamint tan- és iskolaszerek használhatók. A könyveknek,
térképeknek, taneszközöknek és iskolai szereknek hazai kiadrnányoknak, vagy

gyártmányoknak kell lenniök.
22. §. Az állami és községi tanító- és tanitónőképző-intézetekben a hít-

és erkölcstani oktatásról az illetékes egyházi főhatóság gondoskodik. Az

egyházi főhatóság tartozik azonban a hit- és erkölcstanra nézve általa meg-
állapitott tantervet a vallás- és közoktatásügyi m. kir. rniníszternek tudomásul-

vétel céljából bemutatni és az általa alkalmazott hitoktatót alkalmazásának
jóváhagyása végett előzetesen bejelenteni.

A hitoktató köteles a hit- és erkölcstant szorosan a tudomásul vett
tanterv szerint, az órarendszerűleg megállapított időben és ,az intézetnek e
célra kijelölt helyiségében tanitani és mint a tanári testület tagja, tartozik a
tanitó- és tanitónőképző-intézeti Rendtartáshoz alkalmazkodni.

23. §. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter által elfogadott
állami, vagy községi tanitóképző-intéieti hittanár az államtól, illetőleg községtől
óraszámának megfelelő tísztelerdij ban részesül.

24. §. A hitfelekezeti tanitó- és tanitónöképző-intézetekben más fele-

kezetü tanulók vallásoktatásáról az illetékes más felekezetü főhatóság a maga
költségén gondoskodik. Az intézet tartozik azonban a más felekezetü hitokta-
tóknak órarendszerű időt kitüzni és számára megfelelő oktatóhelyiséget kijelölni.

25. §. Az iskolai év az összes tanító- és tanitónőképző-intézetekben
szeptember l-étől kezdődőleg junius 30-ig tart, azonban karácsonykor és
husvétkor 2-2 heti iskolai szünet engedélyezendő. Január 31rén a szülők,
vagy helyetteseik tájékoztatására rninden egyes tanuló magatartásáról és elő-
meneteléről félévi értesitő adandó ki.

26. §. Az összes tanító- és tanitónőképző-intézetek tanári testületei

tartoznak minden egyes növendéket az iskolai év végén a magaviseletböl,
szorgalomból és minden egyes kötelezett tantárgyból tanusitott elömenetelből
osztályozni és számára osztálybizonyitványt kiállitani.

/
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27. §. A tanitó- és tanitónőképzö-intézetek egyik osztályából a következő

magasabb osztályba csak az léphet át, illetőleg csak az vehető fel, aki a
tantárgyak mindenikéből megfelelő osztályzatot nyert, vagy aki a következő

iskolai év elején tartandó javitóvizsgálaton legfeljebb két tantárgyból kapott

elégtelen osztályzatát kijavitotta.
28. §. Magánuton előkészülő tanulók, ha a tanitó- és tanitónöképzö-

intézetekbe való felvétel feltételeként megállapitott előképzettséget iskolai bizo-
nyitvánnyal, kifogástalan erkölcsi magaviseletűket illetékes hatósági bizonyit-
vánnyal és a tanitói pályára való arravalóságukat hatósági orvosi bizonyit-
vánnyal igazolni tudják, a tanári testület által teendő javaslat alapján a kir.
főigazgatótól nyert engedéllyel, a nemüknek megfelelő és lakóhelyükhöz leg-
közelebb eső tanitó-, illetőleg tanitónöképző-íntézetben a rendes tanulókkal

egyidejüleg osztályvizsgálatot tehetnek.
Egy iskolai évben rendszerint csak egy osztályról tehető magánvias-

gála!. Magasabb előképzettséggel kellően indokolt esetben a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter kivételképen egy évben két osztályvizsgálat

letevését is megengedheti.
A magántanulók az osztályvizsgálatokért a vallás- és közoktatásügyi

m. kir. miniszter által rendeletileg megállapítandó díjat fizetnek, amely az
igazgató és a tanári testület többi tagja között arányosan osztandó fel.

V. Tanári testület és igazgatás.

29.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§. Minden tanitó-, illetőleg tanitónőképző-intézet tanári testületének
az igazgatón felül legalább hat rendes tanárból, három gyakorlóiskolai tanitóból,
legfeljebb egy megbizott tanárból, a hitoktatókból és a még szükséges óraadó

tanárokból kell állania.
30. §. Tanítóképző-intézeti rendes és megbizott tanárokul csak olyan

feddhetlen előéletű magyar honpolgárok alkalmazhatók, akiknek tanítóképző-
intézeti tanári képesitésük van.

Gyakorlóiskolai tanitókul csak olyan feddhetlen életü magyar hon-
polgárok alkalmazhatók, akiknek legalább e törvény J..h §-ában előirt képe-
sitésük van. "If

Tanítóképző-intézeti igazgatók ul csak legalább 16 évi gyakorlattal biró

rendes tanárok alkalmazhatók.
31. §. Az .állarni tanítóképző-intézeti rendes tanárokat, valamint a gya-

korlóiskolai tanítókat nyilvános pályázat és az iJletékes tanári testület jelölése
alapján a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter nevezi ki.

A meg bizott és óraadó tanárokat az igazgató javaslata alapján teendőik
végzésével a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter bizza meg.

Az igazgatót pályázat rnellőzésével a vallás- és közoktatásügyi m. kir.

miniszternek az illetékes kir. főigazgató rneghallgatásával tett előterjesztése
alapján az államfő nevezi ki.

32. §. A nem állami tanitó- és tanitónőképzők igazgatói!, tanárait és
tanitóit az iskolafenntartó alkalmazza. Az alkalmazás azonban tudomásvétel
vagy az államsegélyre vonatkozó szerződésben biztositott jog gyakorolhatása

céljából a magyar honosság és ezen törvenyben előirt képesites igazolása
kapcsán a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek bejelentendő.

33. §. Okleveles tanítóképző-intézeti tanárok egy, legfeljebb két évig

tartó megbizott tanári ideiglenes alkalmazás után, ha hivatásukat sikeresen
betöltötték, rendes tanárokká léptetendök elő. Ideiglenes ininőségben eltöltött

I
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évek azonbarr nyugdij, vagy végellátás szempontjából szolgálati idejükbe
beszámitandók.

Az igazgatók és rendes tanárok, valamint a gyakorlóiskolai tanitók vég-
legesen és életfogytiglan alkalmaztatnak.

34. §. A tanítóképző-intézeti rendes és megbizott tanárok tanszakokra

alkalmaztatnak ; képesitettségéhez nem tartozó tantárgy tanitására senki sem
kötelezhetö.

35. §. Az összes tanitóképző-intézeti igazgatók, rendes tamirok és gya-

korlóiskolai tanitók fizetése mindenkor a középiskolai igazgatók és tanárok
illetményeivel egyenlő.

36. §. Az összes tanító- és tanitónőképzö-intézeti igazgatók, tanárok és

gyakorlóiskolai tanitók törvényesen megállapitott nyugdijban és végellátásban
részesülnek.

37. §. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter az állami és kőz-
ségi tanító- és tanitónöképzö-íntézetek müködésének szabályozására Rend-

tartási Szabályzatot, anyagi ügyeik ellátásának körvonalozására Számviteli
Szabályzatot ad ki.

38. §. A köteles óraszám az igazgatóra nézve heti 8, a rendes és meg-
bizott tanárokra nézve hetinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 és a gyakorlóiskolai tanitókra nézve heti 28

órában állapittatik meg. Az igazgató ezenfelül hetenként legalább 4 órában

tartozik a tanárok óráit látogatni.
Ha valaki ezen köteles óraszámnál többet tanít, órái arányában meg-

felelő különdijazásban részesitendő.

39. §. Az igazgató a tanári testüle! feje, az intézet müködésének irányi-
tója és az egyes tanárok munkásságának ellenőre; egyben az intézet közvetlen
előljárója. ]og- es hatáskörét a vallás- és közoktatásügyi 111. kir. miniszter a

Rendtartási Szabályzatban állapitja meg.
40. §. A tanári testület tagjainak. jogait és kötelességeit ugyancsak

Rendtartási Szabályzatban állapitja meg a vallás- és közoktatásügyi 111.

kir. miniszter.
41. §. A tanári testület tagjai vármegyei, járási, városi, községi és egy-

házi képviselők, vagy bizottsági tagok lehetnek; hivatásuk teljesítését nem
hátrá Itató, állásuk természetével és tekintélyével összeegyeztethető megbizást

elíogadhatnak : de rendes. fizetéssel járó hivatást, vagy alkalmazást el nem
vállalhatnak és be nem tölthetnek.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V I . Tanárok: fegyelmi ügyei.

42. §. Tanító- és tanitónőképző-intézeti tanár és tanitó állásáról és állorná-
sáról az alább felsorolt esetek kivételével csak saját kérelmére helyezhető át:

1. ha a tanítóképző megszüntettetik, áthelyeztetik, vagy visszafejlesztetik ;
2. ha áthelyezését állami érdekek követelik ; ~

3. ha a fegyelmi biróság áthelyezés re ítéli.
43. §. Tanító- és tanitónőképzö-intézef tanár és tanitó ellen fegyelmi

eljárásnak van helye:

1. ha megsérti, vagy hanyagul teljesiti a törvényekben és a hatósági
rendelkezésekben megszabott kötelességeit;

2. ha botrányt okozó erkölcstelen cselekedetet követ el,vagy erkölcs-
telen életet él ;

3. ha büntettet, vagy olyan kihágást követ el, amelynél fogva növen-
dékei tiszteletére, vagy hatóságal bizalmára méltatlanná válik;
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4. ha nevelésének és oktatásának szellemével, irányával, vagy bármilyen
más az iskolai életben való, avagy azon kivüli magatartásával államellenes
tettet követ el.

44. §. A fegyelmi eljárás utján kirótt büntetések és fokozataik a
következők :EDCBA

A j Rendbüntetések, még pedig:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j intés; b ) pénzbirság.
B } fegyelmi büntetések, még pedig:
a j megrovás; b ) pénzbüntetés a fizetés lO%-áig; e j áthelyezés saját

költségén; d ) a fokozatos előléptetés felfüggesztése, vagy megvonása ; e j az
állás elveszitése a. nyugdijjogosultság megtartásával ; f) hivatalvesztés és állással
járó összesnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjogokelvesztésével : a hivataltveszitett családjának nyugdíjjogosult-

sága azonban ez esetben is megmarad.
45. §. A rend büntetéseket az állami és községi tanítóképző-intézetekben

saját hatáskörében a vallás- és közoktatásügyi tn. kir. miniszter a hitfelekezeli
képzőkben szintén saját hatáskörében az egyházi főhatóság szabja ki. A
A fegyelmi büntetéseket rendes fegyelmi eljárás alapján az erre illetékes
fegyelmi biróság itélettel állapitja meg.

46. §. A tanító- és tanitónöképzö-intézeti igazgatók, tanárok és tanítók
fegyelmi ügyének első fokon való elbirálására országos fegyelmi biróság ala-
kittatik, amelynek elnökét, alelnökét és tagjait felerészben a birói karból, fele-
részben a müködő igazgatók, tanárok és tanítók közül a vallas- és közokta-
tásügyí m. kir. miniszter előterjesztésére az államfő nevezi ki.

47. §. A fegyelmi eljárást az állami és községi tanitóképző-intézetí igaz-
gatók, tanárok és tanitók ellen a vallás- és közoktatásügyi rniniszter, a hitlele-
kezetiek ellen az egyházi főhatóság inditja rneg.tutóbbí azonban a vallas- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter kivánságára tartozik a fegyelmi eljárást
meginditani.

48. §. A vádat a fegyelmi biróság előtt a vallás- és közoktatásügyi m.
kir. miniszter, illetőleg az egyházi főhatóság megbizottja képviseli.

49. §. A fegyelmi vizsgálatot a biróságnak az elnök által kijelölt két,
nevezetesen egy biró és egy tanár tagja végzi.

A fegyelmi vizsgálat iratai a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez,
illetőleg az egyházi főhatósághoz térjesztendők be, akik a vád elejtésére, vagy
fentartására nézve határoznak.

Ha a felekezeti tanár ellen a fegyelmi eljárás a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter kivánságára indult meg, akkor az erre vonatkozó vizs-
gálati iratok a miniszternek is bemutatandók, aki a vád elejtésére, vagy fentar-
tására nézve ez esetben döntőleg határoz.

50. §. A fegyelmi biróság itélete ellen ugy a vádló, rnint a vádlott fél
felebbezéssel élhet, A felebbezett fegyelmi ügyekben másodfokulag és végér-
vényesen a közigazgatási biróság dönt.

51. §. A fegyelmi eljárást és biráskodást a fegyelmi biróság elnökének
előterjesztése. alapján a vallas- és közoktatásügyi 111. kir. miniszter rendeletileg
szabályozza, az eljárásnak azonban szóbeli nek és nyilvánosnak kell lennie és
a vádlott a maga védelmére védőt állithat.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V II . Tanitóképesités.

52. §. A tanitóképesitö vizsgálatot a jelölt a tanítóképző-intézet kebe-
lében alakitott vizsgálóbizottság előtt teszi le. E vizsgálóbizottság elnökét
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állami és községi tanitóképző-intézetekben a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter nevezi ki, tagjai a tanitóképző-intézet tanári testületének tagjai.

53.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§. A tanitóképesitő vizsgálat ügyvitel ének és vezetésének nyelve az
összes tanító- és tanitóképző-intézetekben a magyar nyelv, a vizsgálás és fele-

lés nyelve tantárgyanként az a nyelv, amelyen az illető tantárgy tanittatot!.
54. §. Tanitóképesitő vizsgálatot csakis azok a tanitójelöltek tehetnek,

akik a tanitóképző-intézet ötödik évfolyamát sikeresen elvégezték és ezt sza-
bályszerü iskolai bizonyitvánnyal igazolják.

55. §. A képesitóvizsgálat államvizsga jellegü.
56 .. §. A képesitővizsgálat sikeres letételéről a tanitójelölt Népiskolai

Tamtói (női) Oklevelet kap, amelyet a vizsgálóbizottság elnöke és vizsgáló

tagjai irnak alá.
Ha a jelölt a képesitővizsgálaton legfeljebb két tantárgyból elégtelen

osztályzatot kapot!, a december hó első felében tartandó javitóvizsgálaton
javitha!. Ha kettőnél több tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot, avagy
javitóvizsgálata nem sikerült, a tanitóképesitővizsgálatot egy év mulva és egy-
szer megismételheti. Aki ismétJőképesitőn legfeljebb két tantárgyból kapott

elégtelen osztályzatát kijavitani nem tudja, avagy az ismétlővizsgálaton kettő-
nél több elégtelen osztályzatot kapot!: a tanitói pályáról elutasittatik.

57. §. A tanitói oklevél az ország népiskolai tanitói állásai bármelyi-
kének végleges betöltésére és állás betöltése es etén az országos tanítói nyug-

dijintézetbe való belépésre [ogosit,
58. §. A tanitóképesitő vizsgálatokért a tanítójelöltek a vallás- és köz-

oktatásügyi m. kir. miniszter által megállapítandó dijakat fizetnek, amely 'dijak

vizsgálóbizottságok elnökeinek, jegyzőinek és tagjainak dijazására és a vi zs-
gálatok körül felmerülő egyéb költségek fedezésére fordittatnak.

A tanító- és tanitónőképző-intézeti osztálybizonyitványok és a tanitói

oklevél bélyegmentesek.

59. §. A tanitóképesitővizsgálatoknak, valamint a tanitóképzéssel kap-
csolatban levő egyéb vizsgálatoknak részletes szabályozása végett a vallas-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter Vizsgálati Szabályzatot ad ki, amely az
összes tanitó- és tanitónőképző-intézetekre kötelező.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V ili. T an itó k to v á b b k ép zé se .

60. §. A népiskolai tanitók továbbképzése céljából a vallás- és köz-

oktatásügyi m. kir. miniszter állami tanitóképzőkben évenkint szünidei tovább-
képző tanfolyamokat rendeztet.

E továbbképző szünidei tanfolyamok célját, szervezetét, eszközeit, tárgy-
köreit és müködését a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter időről-időre

ujra kiadandó szabályzattal állapitja meg.
61. §. A népiskolai tanitóság azon feltörekvő sorai szellemi igényeinek

és szükségleteinek kielégitésére, amelyek továbbhaladásra és kiválásra külö-

nösen alkalmasak, a. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a tanitóképző

intézeti. tanárképző-intézet kebelében és azzal szerves kapcsolatban két évfo-
Iyamra terjedő állandó .képzést szervez.

Ezen továbbképző tanítóképző-intézet legfőbb célja hallgatóinak elmé-

leti pedagógiai ismereteit mélyiteni és tanitói gyakorlatukat müvészi szinvo-
nalra emelni.

62. §. A továbbképző tanitóképző-intézet hallgatói ul olyan jeles okle-

véllel biró tanitók, illetőleg tanítónők vétetnek fel, akiknek legalább három

"
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évi rendes tanitói gyakorlatuk van és akik a felvétel fel tételéül szolgáló sikeres

próbatanitást állottak ki.
A felvételt nyilvános pályázat alapján a tanitóképző-intézeti tanárképző-

intézet igazgatójának javaslatára a vaIlás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
végzi; a felvettek állami ösztöndíjban részesülnek és a képezdei tanárképző-

intézet internátusaiban ingyenes ellátást kapnak.

63. §. A továbbképző-intézet szervezeti szabályzatát, tantervét és rész-
letes tanulmányi rendjét a vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter oly-
képen állapítja meg, hogya hallgatók elméleti kiképeztetésüket a tanárképző-

intézet tanárjelöltjeivel együtt részint az egyetemen, részint a tanárképző-
intézet kebelében szervezett előadásokon nyerjék, a tanítói gyakorlatban pedig
a tanárképző-intézet szék helyén levő és a 'miniszter által erre kijelölt nép-
iskolai tanítóképző-intézetek gyakorIóiskoláiban tökéletesittessenek.

64. §. A továbbképző tanitóképzö-intézet két évfolyam ának elvégzése

után a jelöltek az Országos Tanitóképzö-lntézet Tanári Vizsgálóbizottságnak
egy a vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter által erre a célra szervezett

albizotlsága előtt tanulmányaik körére kiterjedő vizsgálatot tesznek és ameny"

nyiben e vizsgálatot sikeresen kiállották, továbbképzésük eredményét igazoló
bélyegmentes oklevelet kapnak.

Ezen oklevél tanitóképzö-intézeti gyakorlóiskolai tanitói állásra képesit,

tskolafelügyelői és iskolalátogatási állásra minősit és a nagyobb népiskolák
igazgatói állásainak betöltésénel elsőbbséget biztosit.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX . Tanárképzés és képesités.

65. §. A tanítóképző-intézeti tanárképző-intézet szervezetét, szakcso-
portjait, tanulmányi rendjét, rendtartását és számvitelét a vallas- és közok-
tatásügyi m. kir. miniszter rendeletileg szabályozza.

66. §. Az Országos Tanítóképző-Intézeti Tanári Vizsgáló Bizottság
elnökét, tagjait és jegyzőjét az egyetemi és főiskolai tanárok, a tanítóképző-
intézeti kir. főigazgatók, tanitóképző-intézeti igazgatók, tanárok és tanítók
közül öt évről öt évre a vallas- és közoktatásügyí m. kir. miniszter nevezi ki.

A bizottságnak alelnöke hivatalból a tanárképző-intézet igazgatója. Az ügy-
kezelés, a vizsgálatok és az oklevelek nyelve a magyar.

67. §. A tanítóképző-intézeti tanárvizsgálatoknak részletes szabályozása,
valamint az Országos Tanítóképző-Intézeti Tanári Vizsgáló Bizottság eljárá-
sának megállapitása végett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Vizs-
gálati Szabályzatot ad ki.

X. Felügyelet és ellenőrzés.

67. §. A hazai összes tanító- és tanítönöképző-Intézetekben az állam a

vezetést és a főfelügyeletet a tanitóképző intézeti kir. főigazgatók által gyakorolja.
69. §. A tanítóképző-intézeti kir. főigazgatókul csak a tanító- és tanitónő-

képző-intézeti tanári státusba tartozó, olyan egyének nevezhetők ki, akik tudo-

mányos készültségükről nyilvánvaló tanubizonyságot tettek s akik kiválóan
sikeres, hosszább tanári müködést tudnak felmutatni.

70. §. A kir. főigazgatót a vaIlás- és közoktatásügyi rn. kir. miniszter

előterjesztésére az államfő nevezi ki. A kinevezett !őigazgatók rendes évi
fizetéssel dijazott, nyugdijra jogositott állami tisztviselők s mint ilyenek állá-
sukból csak fegyelmi utján mozdíthatók el. IIIetményeik mindenkor a közép-
iskolai tankerületi főigazgatók iIIetményeivel egyenlők.
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71. §. A tanitó- és tanitónöképző-íntézetek ugy osztandók be, hogy a vezetés

és a főfelügyelet szempontjából egy kir. főigazgatóra átlag 12-14 intézet essék.
A kir. főigazgatók beosztása pedig a hitfelekezetek által fenntartott

tanitó- és tanitónőképző-intézetek főfelügyelete szempontjából, a felekezeti jelleg
figyelembevételével történjék.

72. §. 1.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j Az állam és a községek által fenntartott tanitó- és tanítönöképző-
intézetek közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi m. kir. rniniszter rendelke-
zése alatt állanak. Ezekben az intézetekben a kir. főigazgató köteles a tör-

vényeket, szabályzatokat, intézkedéseket végrehajtani, ilietőleg ezek végrehaj-
tásáról gondoskodni; ezekhez képest esetről-esetre n.egfelelően rendelkezik,
véleményt mond az intézetek müködéséről; ezeket rninélnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsürübben látogatja
s összes vizsgálatataikon elnököl.

b ) A hitfelekezetek által fenntartott tanitó- és tanitónőképző-intézetek
az állam főfelügyelete alatt állanak. Ezeket az intézeteket a kir. főigazgató,
mint a vallás- és közoktatásügyi miníszter megbízottja, minél sürübben láto-

gatja, véleményt mond a meglátogatott iskolák müködéséről s résztvesz ősz-
szes vizsgálataikon.

A kir. főigazgató, mint a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter

megbízottja, a látogatásokra és vizsgálatokra vonatkozó ügyekben a tanító- és

tanitónőképző-intézetek igazgatóival s ez intézetek fenntartóival közvetlenül is
érintkezhetik.

2. A kir. főigazgató a tanitóképző és a népiskola közötti tanulmányi
kapcsolat biztositása céljából, minden intézkedési jog nélkül, évenként ugyan-
annyi és ugyanolyan jelIegü elemi népiskolát látogat meg, mint a mennyi és
a milyen jelIegü tanitó és tanitónőképző-intézet tartozik tankerületébe. Ugyan-

ilyen szempontból, de szintén rendelkezési jog nélkül, a kir. tanfelügyelő
évenként köteles meglátogatni a tankerülete területére eső tanitó- és tanitónő-
képző-intézeteket.

3. A kir. főigazgató feldolgozza azokat az ügyiratokat, amelyeket ebből
a célból hozzá a valIás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter l<~küld és végzi

mindazokat a teendőket, melyeket a kir. főigazgatóság számára kiadott ügy-
viteli szabályzat előir.

4. A kir. főigazgató a tanügyi statisztikai adatokat az összes tanító- és tanitó-
nöképzö-intézetek igazgatóitóI bekivánja s azokat illetékességi helyükre juttatja.

73. §. A kir.' főigazgató az állami és a községi tanitó- és tanítónöképzö-
intézetekre nézve, a vonatkozó törvények, szabályzatok és rendeletek keretein
belül, elsöíoku hatóság é" e §-ban felsorolt intézetek tanári statusába tartozó

tanitószemélyzet tagjai ellen netán elrendelt fegyelmit megelőző vizsgálatnak
hivatalból való vezetője.

74. §.' E törvény életbeléptetéséveI az 1868.évi XXXVIII. törvénycikknek
a tanítóképzésre vonatkozó összes rendelkezései megszünnek ; az 1876. évi

XXVIII. valamint az 1879. évi XVIII. törvénycikkek mindarna rendelkezései
pedig, melyek a kir. tanfelügyelőknek a tanító- és tanitónőképző-íntézetek
ügyeiben hatáskört állapitanak meg, amennyiben a jelen törvény által egyébként

nem érintettek, olyképen módosulnak,hogy a kir. tanfelügyelő hatásköre
helyébe a tanitóképző-intézeti kir. főigazgató hatásköre lép.

75. §. A jelen törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi m.
kir. miniszter bizatik meg.
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

SzéchenyidcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIn te lm e in ek felhasználásáról.

Mind erősebben jelentkezik az a követelmény, hogy az iskola ne csak

tanitson, hanem neveljen is. Ne csak az értelmet fejlesszük, hanem az embert
a maga egészében is gondozzuk. Aki ilyen irányban szándékozik dolgozni,
érdemes segitőtársat kaphat Széchenyi Intelmeiben *, amelyeket az eredeti
nérnetbőlEDCBAV á ra d i József forditott le magyarra. Iskolai munkánk fonalán általá-
ban sok mindent szoktunk olvastatni. Tapasztaltam. hogy ezeknek az olvasá-
soknak csak akkor van igazi értékük, csak akkor van életirányitó erejük, ha

azok egyéni vonatkozással kapcsolatosak, ha azok fonalán minden egyesnek
sajátos feladatokat tudunk megállapítani. Ha valamit magunkra való vonat-
koztatás nélkül olvasunk el, akkor annak alig van valami értéke, ha azonban

ugy olvassuk el, hogy az olvasottak irányában egy-két cselekvési elvet is
akarunk kiragadni, akkor lesz az olvasmány nevelői természetű, E könyvecs-

kének ilyen szellemben való olvasása szempontjából negyedéves növendékeim-
nek azt, a rövid feladatot adtam, hogy a könyv elolvasása után egy-kél rnon-
datban irják le azt, amiben ezek az intelmek eddigi cselekvéseiket különö-

sebben igazoltak és egy-két mondatban azt, amiben ujabb cselekvéseik-

hez lökést kaptale A munka olyan gazdag nevelői gondolatokban, hogy az
egésznek a hatására nem terjeszkedhettem ki, hanem csak arra a néhány
mozzanatra, amely leginkább megragadta őket. Az alábbiakban háttérbe lépve
részben Széchenyit (röviden: Sz.), részben növendékeimet (röviden: N.) szó-
laltatom meg.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA**

Sz.: "Olvasd el mindennap a számodra sajátkezűleg irt Pántheont és

ennek segitségével fürkészd legbensődet. " N.: "Ilyen füzetern (könyvem) nekem

is van, ezt használom is. Ez a biblia." Sz.: "Vezess rendes számadást."

N.: "Eddig is rendben tartottam dolgaimat, de magamtól mégsem jöttem rá,
hogy a rendhez nemcsak az tartozik, hogy szekrényünk és fiókunk legyen
rendes, hanem a pénztárcánk is. Amint elolvastam Széchenyi intelmeit, azon-
nal vettem egy füzetet és m egnyttottarn pénztári naplómat." Egy másik növen-

dék: "A mult hónapban a felesleges kiadások ellen ugy védekeztem, hogya
hónap elején megvettem Foerster V..gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz é le t művé sze te c. könyvét." Sz.: "Vezess

rendszeresen naplót." N.: "Ezt a tanácsot követem és megkezdtem a napló
vezetését. Már most is rájöttem, hogy igy jobban ellenőrzöm rnunkámat."

Széchenyinek fiaval való levelezése alapján egyik növendék ezeket irja:
"Leveleimben mindig hü képét akartam nyujtani annak az életnek, amelyet
tőlük (t. i. a szülöktől) távol töltök. Leveleimben megirtam, hol és hogyan

töltöttem vasárnapjaima!. Megirtam azt is, hogy a templomban honnan olvas-
tak fel a bibliából, mit és hogyan magyaráztak. Ünnepélyeink lefolyásáról

beszámoltam. Kiadásaimról - amelyekről pontos jegyzéket vezetek - irtam.
Egy-egy engemet megragadó napi tanitást közöItem." Sz.: "Az idő több, mint

pénz! ... a pénz pótolható, mig az elfecsérelt idő örökre elveszett ... Egy
hozzáértő időgazda ... olyan ritkaság, hogy valóban pénzért mutogathatná

magát ... " (82. lap.) N.: "Ezt a mondást kisebb koromban többször hallot-

1
",'

* G r ó f Szé ch en yi Is tvá ll d o b tin g i h ü g yo tekú b o l. In te lm e i Bé la f iá t io z . fővárosi Könyv-

kiadó R.- T. 16-od rét 112 lap.

*,' A növendékek irásain itt-ott stiláris módositást végeztem. Összesen 10 növendék

írása szerepel.
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tam, de akkor elengedtem a fülem mellett, most azonban megragadta figyel-
memet. Gondolkozom azon, hogy kihasználom-e időmet eléggé? Feleletem:
nem. A jövőben törekszem időmet jobban kihasználni." Egy másik növendék
igy ir: "Eddig csak olyankor dolgoztam, amikor kedvem kerekedett. Ezt most
elhagyom és állandó erős munkába kezdek. Sz. : "Miért van itt? Miért teszi

ezt? N.: Nem azért, mert az áradat ide sodort, hanem azért, mert itt akarok
lenni; azért csinálom ezt, mert ezt akarom!'" Sz.: "Az önismerethez a hall ott
jótanácsok megszivlelése vagy a csapások és viszontagságok kegyetlen isko-
lája segit." N.: "Én az előbbit választom. Eddig nem igen hallgattam a taná-
csokra. Mentem a magam jónak gondolt belátása szerint. Cselekedtem és az

a bizonyos kegyetlen iskola meg is viselt kissé. A jövőben hallgatni fogok a
tanácsra." Sz.: "Ez aztán a derék fickó, ennek az orrára ugyan még a császár
sem koppinthat ; ... inkább emelj reám botot is, semhogy alázatos álomszuszék,

vagy éppenséggel Tartuffe légy." N.: "Ez gondolkodóba ejt engem. Vajjon én
is igy tennék?" Ezek e sorok közlőjét is gondolkodóba ejtették és arra az

eredményre juttattak, hogy ezt a részt kár volt kis könyveeskébe felvenni. Ha
ilyenszerü botozásnak a legkisebb értéket is tulajdonitunk, akkor sokfelé még

durvább erkölcsöket várhatunk. Sz.: "Ich bin woh!. Es geht mir gut a
magyar ... cselekvésbennmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(jó dolgom van) fejezi ki kellemes állapotát! nem

a nyugalom az emberi élvezetek forrása, hanem a tevékenység." N.: "Ez vég-
telenü! tetszik nekem. Ha csak alkalmam lesz, megismertetem Széchenyi e
mondását mindazokkal, akikkel érintkezem. "

A könyvecske általános hatására nézve két növendék észrevételeit köz-
löm. A növendék: "Az egész könyv üditöen, frissitően hatott rám. Egész
világfelfogásomat igazolja, erősiti. Háromszor olvastam át. Uj lökést azonban'
nem kaptam, hanem régi gondolatainkat láttam más oldalról megvilágitva. " B.

növendék: "A legtöbb itt olvasott gondolat ismerős előttünk, azonban mégis
hasznos a könyvecskét olvasni, mert más beállításbau adja azokat elénk más-
részt; sok mindent emlékezetünkbe idéz."

Hogy mennyiben szolgálhatnak az Intelmek uj cselekvésünk kiinduló
p ontjául, az sok körülménytől függ. Igy függ többek között a növendék egyé-
niségétöl, attól, hogy mely évfolyamban (továbbá az év melyik szakában)

olvashatjuk, milyen az intézet nevelői légköre, milyen a pedagógiai órák
szelleme stb.

E néhány szemelvénnyel Széchenyi munkájának egy-két nevelői gondo-
latát akartam kiemelni és ezek felhasználására nézve egy módot bemutatni.

A könyvecskét ajánlom a kartársak figyelmébe.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . F r a n k An ta l.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E gy e sü le t i é le t .
EgyesüIetünk munkássága.

(1924. január-1924. junius.)

Egyesületünk munkásságát az 1924. év kezdetén a rendkivü! hideg és
hosszu tet, az intézetekben fellépett járványok, a tanárok nagy részének beteg-
sége, az utvonalhoz kötött villamosbérletek, az egyesület szükös anyági hely-
zete jelentékenyen megnehezitették. Az időjárásban beállott javulás, a felemelt
lapsegély azonban uj erőt, ui é'etet hoztak. Tekintettel a felemelt villamos
költségre, hogy a tagok megjelenését a rendes havi üléseken rnegkönnyítsük,
módositottuk a gyülések helyére és idejére vonatkozó szeptember havi hatá-
rozatunkat. Kimondottuk, hogy a gyülések minden hónap. harmadik keddjén
d. u. 5. órakor, felváltva a pesti vm. ker. Szentkirályi-utcai és a budai II.
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ker. tanítóképző-intézetben fogjuk megtartani. A február havi gyülésnek már
a II. ker. tanitónöképzö adott helyet. Tárgya dr.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r a n k Antalnak két értekezése
volt, amelyek közül az egyiket "A cél irányitotta osztályozás" címen közölte,
a másik a Néptanitók Lapjában jelent meg.

A március havi ülés rendkivül sok érdeklődőt vonzott. Elnökünk, Wag-
ner jános a következö három tétel közül szabad választást engedett a meg-
jelenteknek : 1. A földrészek keletkezése (Wegener elmélete), 2. Az állat- és
növényfajok nemesitése a többtermelés szempontjából, 3. Keletruméliai uti-
emlékek. A tagok többségének óhajára az első problémát ismertette. Szabad
előadása rendkivül közvetlen és az érdeklődési mindvégig lekötő volt. Elő-
adását, a tárgytól megihletve. mithológiai vonatkozást: költeményévei kezdette
meg, majd áttért a föld megismerésével és kutatásával foglalkozó 32 tudo-
mányra, melyeket három csoportra, a Iöldrajzra, geológiára és biológiára
vezetett vissza. Tanulságos történeti áttekintés után, Wegener felfogásában
ismertette a földrészek keletkezésének kérdését, melyet két maga készítette
térképpel is illusztrált. Wegener szerint: a szárazföld valaha egy tömeg volt,
csuszásra képes tömeg, egy képlékeny anyag felületén. Két komponensnek,
egy nyugatra és egy az egyenlítő felé ható erő hatására szetszakadt és kiala-
kultak a mai földrészek. Wegener elmélete alapján: előadó okát adja a vul-
kánok helyének és keletkezésének, az állatfajok teljesen különböző klimáju
helyeken való előfordulásának, anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszénlelőhelyek vonalának stb.

A tartalmas, kiváló szakértelemről tanuskodó előadást, feszült figye-
lemmel kisérte a hallgatóság, tanujelét adván ezzel annak, hogy nem a tanár-
ságon, de szükös anyagi helyzetén rnulik, hogy ujabb, értékes szakmunkák
megszerzésének lehetősége hijján, továbbképzésében megakad:

Az április havi gyülésre dr. Ko szá jános pedagógiumi tanárt sikerült
előadóul megnyerni, aki a német nyelv tanitása terén észlelhető egyre gyen-
gülő eredmény okairól értekezett, Alapos megfigyeléséről, széleskörű küJtöldi
tanulmányokról és tapasztalatokról tanuskodó, bajainkat őszinteséggel feltáró
Ielolvasásáért, melyet folyóiratunk egyik közelebbi száma közölni fog e helyen
is hálás köszönetét fejezi ki egyesületünk.

A május havi ülésen" Tanitói eseményképek" cimen csekély személyem
ismertette a. tanitói egyéniségének kérdését a neveléstörténet folyamán. Mivel-
hogy magyar nyelvü ily tárgyu munkáról nincs tudomásom, némi kis szolgá-
latot talán sikerült tennem a pedagógiának.

Néhány uj taggal is gyarapodott egyesületünk :EDCBAS z a b o Endre tanár (Fél-
egyháza), P u tn o ky Jenő gyak. isk. tan. (Félegyháza), H o r vá th Károly és Szik-

la y László nevelők (Félegyháza), Bá r d o s Dezső (Esztergom), Sza b ó józsef
(Miskolc), Va r g a Erzsébet (Budapest II. ker. áll. tanitóképző), H umme l Irén
(VIlI. ker. tanitóképző int.).

Egyesületünk nehéz anyagi helyzetében örömmel fogadla és ujból leg-
hálásabb köszönetét fejezi ki a beküldött következő nagylelkü adományokért :
Dr. Becke r Vendel (Szeged) 40.000 K, M elta u Márton (Debrecen) 10.000 K,
nyiregyházi áll. tanitóképző a Madách-unnepély jövedelméből 100.000 K,
N. N. irói tiszteletdija 3000 K. D r . La jo s M á r ia , Iőtitkár.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IR O D A LOM .

Lux G yu la : Aném e t n ve lvta n iiá s m od sze r e . Budapest, 19'23. A szerzö
kiadása. 120 géppel irt oldal.

A tanitókepzői tanári hivatásnak megnyilatkozása ez a könyv, amely a
szerző saját kiadásában, mint a .P o tg á r ísko ía i m á d sze r ta n o k" sorozatának
első száma 1923-ban jelent meg. Hézagpótló kezdetnek indult meg a polgár-
iskolák gyakorlatias célzatának szolgálalában. A módszerfejlődés tanulmányaból
merített olyan eljárások foglalatja ez a munka, amelyeket a szerző maga
kipróbált és a "leginkább megfelelőknek" talált.

Első történeti részében kritikai megjegyzésekkel ismerteti a módszer
fejlödését. A második, gyakorlati részben, maga is, miként a hivatalos utasi-
tások, a "közvetitő módszer" álláspont jához szegődik, de ezt is értéktelennek
tartja a tanár "egyéni módszere" nélkül. Ezekből az összetevőkből tehát
kialakul az egyéni szinezetü eklektikus módszer aszerint, ahogyan a tanár a
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középuton való haladás alkalmából az egyes módszereket elbírálja. Ez a
lehetőség a módszernek bizonyos rugékonyságot ad, ami bizonnyal hasznára
van az ügynek, hiszen a német nyelvnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítása igen erős próbára teszi a tanár
rátermettségét. A gyakorlati részek gondosan megokolt elvei a sokoldalu fel-
fegyverkezést akarja a tanárnak megadni. Gondos rnérlegeléssel jár el a
részletek kidolgozásánál, s - ami a legfényesebb oldala - sohasem a tanár,
hanem mindig a tanuló az irányadó s e tekintetben minden "fogást" jónak
talál. Az élő nyelvet, mint alkotási anyagot, ő is készségnek veszi, melyben a
gyakorlat és utánzás a döntő tényező, a nyelvtant ellenben mint cumulatio
anyagot fogja fel. Többre becsüli a nyelvérzéket, mint a tudatosságot, " ... az
értelemnek kevesebb a szerepe, mint a motorikus lelki funkciónak. Ezt
mindenesetre tudnia kell a tanárnak, ha a módszert hetyesen akarja
alkal mazní."

Ezek szerint tehát ennek az egyéni eklektikus módszernek alapgon-
dolat". a direkt módszer környezeti elvéből fakad. Gerince a beszédgya-
korlat és az olvasmány. Sajnos azonban, hogy nem ad részletesebb utrnutatást
a beszédgyakorlatok vezetésére, csak a variációt és ismert szövegnől egyes
szavak kiragadását ajánlja s megjelöli a bgy. tárgykörét, amelyhez kapcsolód-
hatnak. A szókincsnél nem utal a kérdő szók fontosságára, mint a társalgás
döntő elemeire. A gouin gyakorlatokkal igen nehéz feladat elé állit ja a tanulót
a magyartói eltérő német idio mák miatt. Erzi a szerző a nehézségeket, amelyek
a forditás, anyanyelv használata, a nyelvtan kérdései tárgyalásánál felfogá-
sának utjába állanak. Mindazonáltal igyekszik a keresett középutat megtalálni.

Erdeme e munkának, hogyakartársakat eligazítja a sokféle kisérlet
között, szereti az iskolában megvalósitható teljesen praktikus irányt és ezért
nyeresége a hazai methodikai irodalomnak.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANovy F e r en c .

*
Leidenfrost Gyula: Ka la n d o zá so k a te n g e r en . Egy tengerkutató naplója.

Budapest, 1924. Stádium sajtóvállalat. 270 oldal, 118 kép.
Ez a könyvecske is azt mutatja, hogya magyarság sohasem maradt

el a tudományért lelkesedő nemzetektől. A magyarság körében is mindig vol-
tak olyanok, akik együtt akartak haladni a rnüvelt nyugat kulturájával, Nálunk
is voltak olyanok, akik már jóelőre megérezték a tengerkutatás óriási jelen-
töségét és akadályt nem ismerő kitartással dolgoztak az igaz ügy érdekében.
Nem igya hivatalos körök. Összeszorul a szivünk, amikor e könyvecskéből
azt olvassuk, rnekkora közönnyel viselkedtek a hivatalos fórumok e nagy-
jelentőségü mozgalommal szemben. Hiába irta a Magyar Adria Egyesület a
tengerkutatás érdekében a sok memorandumot, a miniszterium mindegyiket
csak egy-egy sablonos aktának tekintette és rávezette mindegyikre, hogya
kérés fedezet hiányában nem teljesíthető. Hiába hivta meg Albert monakói
fejedelem Magyarországot a Földközi tengerkutató kongresszusra, hiába ipar-
kodott az olasz és osztrák Adriakutató-bizottság Magyarországot is ebbe a
mozgalomba bekapcsolni, a megkeresésekre és megluvásokra még csak nem
is válaszoltunk. Minden egyes memorandum csak ujabb csalódast hozott s
egyre fogyott a remény, hogya nagy nemzetközi vállalkozásban valaha mi
magyarok is résztvehessünk. Délibábként többször előttünk lebegett már a
siker, hogy egy-egy be nem váltott igéret révén annál nagyobb csalódás
zuduljon reánk.

A három évig tartó senyvesztö küzdelern részletei re nem térünk ki. A
turáni közönnyel vivott harcban még az osztrák Adrla-egyesület is segitse-
günkre sietett s több izben emelte föl szavát a magyar Adria-kutatás érde-
kében! Süket fülekre talált. (17. old.)

Végre az osztrákok megsajnáltak bennünket és a bécsi Adría-egvesület
néhány magyar tudósnak megengedte, hogy egy osztrák-magyar hadihajón, a
Najade fedélzetén, annak láboratoriumait és felszereléseit magyar tudósok is
használhassák. Utóbb a magyar kolónia is végzett teljesen önálló kutatáso-
kat - igaz, hogy csak egyetlen egyszer! Pedig ha idejében siettek volna e
nagyszerü mozgalom támogatására, talán sok minden máskép lenne ma!

A könyv cirne teljesen kifejezi annak tartaImát. Valóban egy látni tudó
természetbuvár élményeit mondja el. A szerző érdekesen számol be mind-
azokról a mozzanatokról, amelyek nemcsak mint tengerkutatöra, hanem mint
emberre is hatást gyakoroltak. Ha csak a Iejezetek cimeit olvassuk el, már
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azokból is láthatjuk, mennyi érdekes és tanulságos esemény játszódik le, egy~
egy ilyen expedición. Igen érdekes pl. a Fókavadászat a tengeren, vagy Bálna-
vadászat a Tirrení-tengeren, Párviadal a bórával, Sakálok szigete, Emberevő
cápák az Adriában, Tömeggyilkolás c. fejezetek, de meg a többi 24 is, ame-
lyekből legalább képzeletben magunk elé varázsoljuk azt a csodálatos vilá-
got, amelyben a szerző éveken át élt. Aki valaha tengeren volt, annak lelké-
ben e könyv olvasásakor bizonyára kellemes emlékek ébrednek föl; aki pedig
tengert sohasem látott, annak ez aszámos és magyarán megirt szines
leírás, valamint a szöveg közé nyomott 118 kép legalább is megsejtteti az
elvett magyar tenger titokzatos életét.

A könyv mindennmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönyvkereskedésben kapható.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . G r eg u ss P á l.

.".dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B o rch , R u d o lf: Bild e r a tla s zü r G esch ic h te d e r P iid a g o g ik. Wo lfe n b ü tte l,

1 9 2 0 . ju liu s Zw iss le r s Ve r la g .
A tanítás sikere oktatási módszerünk eredménye. A módszer tanlárgyak

szerint különböző. Kivánatos is, hogy a tárgynak megfelelőerr egyre sajátosabba
legyen, hisz ez jelenti a metodika fej lődését. E fejlődés azonban csak akkor
igazi, ha szerves, vagy IS ha az elkülönülés közös alapból indul ki.

Onként kinálkozik közös alapul az a gondolat, hogy - amint a tan-
tárgyak egymással szervesen összefüggnek és egymást támogatják - egy-egy
módszer sem lehet kizárólagosan csak egy szaké, hanem minden egyes tárgy-
nál valamennyit fel kell használni a tanitandó egység kivánta arányban.

Igya neveléstörténet tanitásánál, a közlésen és párbeszéden kivül és
ezek mellett ajánlatos a deiktikus módszer alkalmazása is. A szemmel való látás
(autopsia) tetemesen fokozhatja az e tantárgyban eddig elért eredményeket.

Ennek - tanárok előtt különben közismert okfejtésnek - előrebocsá-
tását az a körülmény indokolja, hogy a cimben jelzet! mű a szemléltetés
elvének a neveléstörténet tanitásában való érvényesitését nemcsak lehetővé
teszi, hanem biztosítja is. Időrendben, hézagtalan egymásutánban következő
80 teljességgel hiteles képben el.énk tárja az elméleti és gyakorlati nevelés
fejlődését. Az arcképek nagyelődeinket működésük tetőpontján ábrázolják s
igy különösen jellemzők. Alattuk a különben szükszavu magyarázó szöveg
tartalmas életrajzi vázlatokká bővül. Tudományos értéket is adott a rnűnek a
szerző 4 esztendős fáradhatatlan rnunkássága, amellyel minden egyes adatot
a legjobb források felhasználásáról szigoruan igazolt. A pedagógia történe-
tének e képes bio-bibliografikus kézi könyvét tehát forrásmunka gyanánt is
használhatjuk. ..

A műCBAII. részét tevő C h r o n o lo g isch e U b e r s lc h t-c en a neveléstörténe
nagy anyaghalmazát kifogástalanul csoportosítja. Ezzel áttekinthető és hasz-
nálható vázlatot ad a kezünkbe.

A Biic h e r ku n d e cimü Ill. részben pontos könyvészeti utmutatást ad a
neveléstörténet minden fontosabb pontjára vonatkozólag.

A szerző művét anémet tanügyi világnak szánta. De mi is hasznát
vehetjük. Több szempontból. A már említetteken kivül (szemléltető képsorozat,
"forrásmunka") különösen kivánatos, hogy kövessük a szerző példáját. Készítsük
el a magyar nevelés fejlődésének tükrét ily képes bio-bibliografikus formában!

Ez lesz növendékeink kedves képeskönyve. Mi is gyönyörködve lapoz':
gat juk majd és okulunk belőle. Vá r a d i jó zse f.

H IR EK .
K in ev e z é sek . A kormányzó ur Őfőméltósága' a közokt. . miniszter elő-

terjesztésére P á lm a (_Len ke tanítóképző-int. cimz. főigazgatót, a Horthy Miklós-
kollégium igazgatóját 'és Szta n ká Béla c. igazgatót, szolgálattételre a közokt.

minisztériumba berendélt áll. tanitóképző-int. tanárt az V. fiz. osztályba,
továbbá H. G á l Ilona czinkotai áll. tanitónökédzö-int. tanárt a VI. fiz. osztályba
.kinevezte. A közokt. miniszter Ková c s Ernő pápai, M a r czé lly Kernél nyíregy-
házai és Ba r c sa i Károly győri áll. tanitóképzö-int. tanárokat a VII. fiz. osz-
tályba; Tég e r Béla nyiregyházai, Ká d á r Ilona Budapest ll. ker., dr. Alb e r t

Anna az Erzsébet-nőískola áll. po Ig. isk. tanárnőképző fóiskolához beosztott,
F ló r a Sándor bajai áll. tanítóképző-int. tanárokat és Ba kó lrrna hód mező-

# vásárhelyi áll. óvónőképző-int, mintaóvónöt a Vlll. fiz. osztályba, F r itu it
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László békéscsabai áll. polg. iskolához beosztott,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r ie d r ic h János bajai, lom b a r t
Adél czinkotai, Amb r ó zy Margit Bpest II. ker., H o r vá th Károly kiskunfélegy-
házai és Kőve s i Gabriella az Erzsébet-nőiskola áll. polg. isk. tanárnő képző
főisk )Iához beosztott áll. tanitóképző-int. nevelőket, illetőleg nevelő nőket a
X. fiz. osztályba kinevezte. "

SzakfeJügyelői kinevezés. A kormányzó ur Ofőméltósága a közokt.
miniszter előterjesztésére Szen te Pál áll. tanitóképző-int. tanárt a nem állami
zeneiskolák országos szakfelügyelőjévé a VI. fiz. osztályba kinevezte.

Felhivás. A közokt. miniszter ur rendeletileg felhivta egyesületünk el-
nökségét, közölje, kik azok a tanárok, akik katonai szolgálatuk miatt méltány-
talanul mellőztettek, mert amennyiben jogos sérelemről volna szó, a közokt.
miniszter ur hajlandó méltányos esetekben a lehetőséghez képest az érdekel-
tek helyzetén javitani. Az elnökség ezuton kéri az egyes intézetek igazgatóit, hogy
az ily irányu sérelmeket a tények kellő feltárásával, hozzá mielőbb jelentsék.

A KANSz. taggyülése. A közalka'rnazottak ez egyetemes szövetsége
május -r-én a Vigadó nagytermében rendkivül népes taggyülést tartott. A
gyűlésről a napilapokban tompitott hangu es tartalmu tudósitások jelentek
meg. Aki ott volt, az elkeseredett kifakadások zuhatagjait hallotta. Természe-
tesen a hallgatóság soraiban s nem a vezető notabilitások emelvényén kell
helyet foglalnia annak, aki a közhangulatról valóban meggyőződni akar.
A KANSz. tagjait ma már világosan két táborra lehet osztani. Az egyikbe
tartoznak azok, akik a szövetség müködésével többé-kevésbbé meg vannak
elégedve, a másikat az elégedetlenkedők alkotják. Ha a KANSz. a jövőben is
csak oly eredményeket fog tudni felmutatni, mint a milyeneket eddig felmu-
tatott, félő, hogy ez utóbbiak tábora hatalmasan meg fog növekedni. A magyar
tanárságnak szives oka a KANSz.-ért különösebben lelkesedni: Mi a KANSz.
égisze alatt vesztettük el harminc évi szolgálati időnket és korpótlékainkat.

Hősök ünnepe a Pedagógi um ban. A polgáriskolai tanárképző fő-
iskola hallgatóinak sorából harminchárman haltak hősi halált a harctéren.
Dicső önfeláldozásukat a főiskola tanárkara és ifjusága diszes emléktáblával
örökitete meg. Ennek az emléktáblának fényes ünnepség keretében történt
a leleplezése és megkoszorúzása május l l-én, Az ünnepségen megjelent
Horthy Miklós kormányzó ur Ofőméltósága, gróf Klebelsberg Kuno közokta-
tásügyi miniszter, ugyancsak e minisztérium képviseletében Dulovits Arpád
és dr. Nagy Zsigmond; a hadsereg szarnos magasrangu tisztje; az egyetemek,
főiskolák, Intézmények és egyesületek kiküldöttjei. Az ünnepi' beszédet Soós
Károly altábornagy mondotta. Egyesületünket Keszler Károly alelnök képvi-
selte az ünnepségen.

SzeméryínmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhírek, A Magyar Gyógypedagógia Társaság május 2-iki
ülésén Kenye r e s Elemér bpesti óvónőképző-int. tanár A gye rm ek b e szed jé n ek
fe jlő d é se a ké té ve s ko r ig c. tartott előadást. Fejtegetéseiben a legkitünőbb
pedológusok müvein kivül főképen azokra' a páratlan kitartással és hozzá-
értéssel végzett egyéni megfigyelésekre s adatokra támaszkodott, miket saját
családja köreben gyüjtött. - G eő cze Sarolta áll. tanitónőképző-int. igazgatót,
a bpesti VilI. ker. áll. tanitónöképző-intézet tanárát a külügyminiszter a nem-
zetközi nőszövetség kongresszusára Angliá ba kiküldötte.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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