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Kéziratokat nem adunk vissza.

S Z E R K E S Z T I :

Ta~sági vagy előfizetési díj
évenkint 8 P. Az egyesülettel és
lappal kapcsolatos mínden betl-
zet es, reklamáció PóCZA JóZSEF
egyesiiIeti pénztáros címére (Bpest,
V., Báthory-n. 12., IV.) küldendő.
Hirdetések megegyezés szerint.

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 H á z a .FEDCBA
I

Hat esztendővel ezelőtt jelent' meg a közokt. miniszté-
rium közörömet keltő rendelete, mely megengedte, hogy az
összes tanító-, tanítónő- és óvónőképzőkben növendékenkint

2 pot szedJhetünk a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Háza alapja
javára. Jogos bizakodással hittük, hogy belátható időn belül
mi is felavathatjuk Házunkat, ahol nemcsak Egyesületünk
részére biztosíthaltunk megfelelő otthont, hanem vidéki
kartársaink fővárosi elszállásolásáról, gyermekeik számára
pedig internátusról is gondoskodhatunk. Sajnos, reményeink
megvalósulására még sokáig nem gondolhatunk. rnert az edd ig
összegyűlt összeg - 38.759.07 P - távolról sem elegendő, hogv
akár vétellel, akár építéssel Házat szerezhessünk, ...•.

December hó 19-én megtartott legutolsó választmányi
űlésünkön a házvétel kérdésének tanulmányozására kik iil-
dött bizottság is a legalaposabb utánjárással megállapította,
hogya rendelkezésre álló összegből megfelelő házat legfeljebb
csak hitelre lehetne venni. A hitelre való vétel azonban
egyáltalában nem ajánlatos, mert a lakbérek lefelé menő ten-
denciája mellett a nagy adókat s a kölcsön utáni kamatot,
meg az átalakítási keltségeket - külőnosen ha egy pár lakás •
bérlő nélkül maradna -- a hitelre vett ház ki nem bírhatja.
Nekünk a mai viszonyok között minimum 160-200 ezer
pengőre lenne legalább is sziikségiink, mert csakis olyan há-
zat vehetünk, amelyben - a saját céljainkra szükséges he-
lyiségeken kívül ..:. legalább 4-5 bérlő is lakik, kiknek lak-
béréből fedezhetnők az internátus, a vendégszohák és az
egyesületi helyiségek fenntartási és hebútorozási költségeit.
Azonban hol vagyunk mi még a 160...:.:..200ezer pengőtől?baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
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Nem az írigység szól helőlünk, mert igazán őszinte szív-
ből örülünk testvér-kartársaink sikereinek, de a magunk
helyzetére gondolva, mindenesetre fájdalommal konstatáljnk,
hogyaPolgáriskolai Tanáregyesületnek már oly nagyértékű,
hatalmas sarokbérháza van a fővárosban, melynek jövedelme
bizonyára elegendő lesz a Thököly-úton most épülő Polgár-
iskolai Tanárok Házának internátusi és egyéb költségeire is.
De van már polgáriskolai kartársainknak pompás üdülőháza
is Balatonfüreden, mely nyaranta sok-sok kollégának nyujt
üdülést és gyógyulást. A Kőzépiskolai Tanáregyesület pedig
szintén a közel múltban avatta fel nagyszerű székházát a
főváros egyik előkelő negyedében.

Tudtuk már a multban is - a gyűjtést engedélyező ren-
delet megjelenésekor - hogy úgybaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l polgáriskolai, mint a kő-
zépiskolai tanárság - iskoláik és növendékeik nagy száma
révén - jóval előbb juthateg'yesületi székházhoz. mint mi,
.azonban ennyire még sem előzhettek volna meg bennünket,
ha a közokt, minisztérium álialengedélyezett hozzájárulás
heszedésétponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva lamennyi ta nító- és ta nítónőképző-intézet kioé-

tel nélkül vá lla lta volna ! Azonban az ország 59 képzője közül
ezideig csak 23 képző járult hozzá létesítendő Házunk alap-
jához és pedig 14 állami (tehát valamennyi) és 9 felekezeti
képző, vagyis 36 intézetból a lefolyt 6 év alatt még nem érke-
zett be díj.

Kedves Kartársaim l Az előadottakból kitűnik, hogy Há-
zunk megvalósítása egyedül és kizárólag attól függ, hogy e
magasztos és a magyar tanítóképzésre felette nagyjelentő-

ségű cél megvalósítására kivétel nélkül mindannyian össze
tudunk-e fogni és egységbe tudunk-e olvadni. Az egység
ritka tűnemény a magyar életben, pedig enélkül boldogul-
nunk nem lehet. De kérdem, mi akadálya volt a multban és
mi lehetne a jövőben az egyetemes, a kivétel nélküli hozzá-
járulásnak f Azt hiszem, nem más, .minthogy eddig nem fog-
tU:k meg komoly an a dolgot, nem kezeltük a kérdést azz 1 i l

gondossággal és buzgalommal, amit feltétlenül megérdemel
és megkíván. A legbensőbb meggyőződéssel hiszem, hogy a
választmány megbízásából e megfrt ezen pár sorom is ele-
gendő lesz az általános gyűjtés megindításához. Rendületlenül
bízom benne, hogy Egyesületünk házépítési törekvését a jö-
vőben minden intézet támogatui fogja, mert Egyesületünket
is minden intézd az ossztanítóképző-intézeti tanárság egye-
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sületének tekinti, ahol semmiféle megkülönboztetés nincs s
ahol "csak" a magyar tanítóképzés szent ügyének jobbítá-
sáért, előbbreviteléért folyik a munka s ahol, ha személyek-
ről van szó, a jelszó mindig az: "Egy mindenkiért s mindenki
egyért!" Az a Ház is, melyet majd így "egy" akarattal meg-
teremtünk, a magyar tanítóképzők egységes munkásságának
szimboluma lesz, az az erőforrás, amelyet közösen fakasz-
tottunk és amelyből éppen ezért kozősen is meríthetűnk.
Félre tehát a mtrltak közönyéveI, teljes lelkesedéssel egye-
süljünk az áldozatos akaráshan s akkor a ",mi" Házunkra is
csakhamar felkerűlhet a magyar tanítóképzés büszke lobo-
gója!ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP á rvy Endre.

Az olasz tanítóképzés.

Mikor 1922-hen a fasizmus Olaszországban diadalt aratott,
ez nemcsak politikai' változást, hanem művelődés politikai átala-
kulást is jelentett. Az oktatásügy legfőbb vezetését Gentile János
egyetemi tanár vette M, aki megalkotta a legge Gentile néven isme-
retes közoktatásügyi törvényeket, melyek a kisdedóvóktól az
egyetemig újjászervezték az olasz iskolaügyet.

Ekkor kapta mai szervezetét az olasz tanítóképzés is. Ettől
kezdve a tanítóképző-intézet többé nem "scuola norrnale", hanem
"istituto magistrale." Két részre tagolódik: egy alsó és egy felső
tagozatra. Az alsó tagozat (corso inferiore) négy-, a felső tagozat
{COl\SO superiore) meg háromévfolyamú.

Az alsó tagozatbaaz elemi iskola ötödik, kivételesen a ne-
gyedik osztálya után léphet ,a tanuló. A IV. osztály után a gím-
náziumba is csak igen kivételesen, betöltött 10 éves kor, tiszta
jeles bizonyítvány és sikeres felvételi vizsgálat az elemi iskola Y.
osztályának anvagából - alapján juthat a tanuló. Az alsó tago-
zat 1. osztályába való felvétel tehát felvételi vizsga (arnmissione)
alapján történik.

A vizsgák az új olasz tanterv specialitásai. Az elemi iskolák
Ill., V., VII. osztályai után ammissiós vizsgák vannak, amelyek
sikeres letétele jogosit az el'emiiskola következő osztályába való
fellépésre. Az elemi iskola 8~ik osztálya után elbocsátó állam-
-vizsga van. Minden fel nem sorolt (1., ll., IV., VI.) osztály után
előmeneteli (prornossio) vizsge. van, A felvételi vizsgálat kötelező
az elemi iskolából bármelyik középfokú iskolába lépő nőveudékre,
sőt ilyen vizsgálat teendő az egyes iekola-tipusok alsó és felső
tagozata között is. Például a tanítóképzők, technikai iskolák, ke-
reskedelmi iskolák alsó tagozatából afelső tagozatba lépő tanuló
felvételi vizsgát tesz. Az öt osztályú gimnáziumból a három osz-
tályú liceumba lépő .tanuló is amemssiós vizsgálatot tesz. A Iiceu-
mot végzők érettségi tesznek, a tanítóképző legfelső osztályát el-
-végzett növendékeJ.<. képesítő (abilitazione) vizsgálatot.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aki Itehát a tanítóképzőintézet alsó tagozatának· 1. osztá-
lyába Iép, felvételi vizsgálatot tesz, azon képző tanáraiból alakult
bizottság előtt, ahová járni akar. Ebbe a bizottságba a tanulmá-
nyi felügyelő egy eleani iskolai tanjtót delegál. A felvétel tárgyai
az elemi iskolák után, egyöntetűen minden iskolába való felvé-
telnél : írás, olvasás, fogalmazás, számtan, rajz és általános isme-
retek.

A tanítóképzők alsó tagozatának óraterve a következő:baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tantágy
'1 Het i óra s z á I I I

I 1 . I II. I Ill. I IV .

Jegyzet

4

2

2

(2)

Összesen I I 19 I 23 I 23~ ;-r-
Feltűnik először, hogya nantárgvak száma és az összes óra-

szám kevés. Másodszor, hogya latin nyelv a tantárgyak között
van. Mind ra kettő a Gentile-törvény sajátossága és körülbelül így
találjuk minden i kolatipusnál, redukálni a tantárgyak számát,
könnyíteni a tanuló ifjúságon és kőtelezővé tenni a latin nyelvet.
Feltűnő továbbá a reáliák teljes hiánya és a zene fakultativ
volta.

Aki az alsó tagozeitot elvégzi, az felvételi vizsgálatot tehet
a felső tagozatba, Ennek a vizsgának táa-gyai az alsó tagozat óra-
tervében Ielnüntetett tárgyak. A vizsgák általában szigorúak. A
bizottság tagjai azok, akik a felIépő növendéket a felső tagozat-
ban tanítani fogják. Ha hely van, különbözeti vizsgálattal m.á,>
közép iskolából is lehet átjönni.

Vizsgá,ljuk meg először az óratervet. összehasonlítva gimná-
ziumaink, reáliskoláink és polgári iskoláink órater'vével, Feltűnő
kevés a tárgyak száma. Nyolc, ebből is egy fakultatív. Nálunk a
gimnázium négy alsó osztályában 11, a reáliskolák négy alsó
osztályában 12, a polgári iskoláknál 16 tantárgy van felsorolva.
Hiányzik az óratervből a természetrajz, fizika, kémia, egészség-
tan, háztactástan, gazdaságtan, kézimunka, testgyakorlás. Miért?

,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t

(2)

Olasz nyelv

Latin nyelv

Történet és földrajz 4

Mennyiségtan 3

I IIdegen nyelv (némel, francia, szerb)

Rajz :;

Zene és karének elemei 2

Hangszer (fakultativ) (2)
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Gentile és a mai vezető filozófusok ideálisták. Ezért törülte Gen-
tile a materializmus és pozitivizmus által a tantervbe hozott ter-
mészettudományi tárgyakat. Testgyakorlás van, bár a tantervben
nincs feltűntetve, De mint nálunk a sp od-délután, különálló és
bele tartozik abalillák és ifjú fascisták képzésébe.

Nincs a tantárgyak között ahittan, de nincs a régi tanterv-
ben szereplő laikus erkölcstan sem. A hitt an különálló tárgy, me-
lvet a lelkész vagy hitoktató tanít, éspedig a laterani szerződés
értelmében, ez évben kiadott végleges rendezés szerint, a tanító-
képző-intézetek alsó tagozatában heti 2, a felső tagozatában heti
1 órában osztályonként. A többi kozépiskolákban osztályonként
heti 1 óra van. A régi törvények szerint, aki hittant lakart tanulni,
annak ezt írásban kellett kérnie. Az új rendelkezés szerint meg-
fordítva, aki nem akar tanulni, az kérhet íráshan felmentést. A
hittan-osztályzat nem kerül ,a bizonvítványba.

A felső tagozat hároméves. Óraterve a következő:

Tantárgy
Heti óraszámbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

1. I If. I Ill.

1===O=I=a=sz==n=y=e=lv==e='s==ir=o=d=a=lo==m=============II====~====5 .. I 4===1

Latin

Filozófia és pedagógia

Történelem

\1ennyiségtan és fizika

Természetrajz. földrajz és egészségtan

Zene, karének

Rajz

Hangszer (fakultativ)

5

4

3

3

2

2

2

(2)

4

5

4

4

(2)

Összesen 25 27

6

4

4

3

(2 )

27

•Úgy az alsó mint a felső tagozatban koeclukáció van. Ez a
koeclukáció végig vonul az egész Gentile-féle törvényen. Az arány-
szám a tanítóképzőkben erősen a leányok javára billen. Más isko-
lákban más az arányszám. A kereskedelmi, technikai iskolákban,
gimnáziumokhan 'a fiúk vannak sokkal többen. A fiúk és a leá-
nyok aránya az általam meglátogatott tanítóképző-intézetekben
nagyon különböző volt. Volt osztály, ahol nem volt egy fiú sem;
volt, ahol 1 fiú és 35-40 leány volt. A képzőkben ,a legmagasabb
osztálylétszá:m 40. A legjobb arányszám ott volt, ahol 6-10 fiú
és 30 leány tanult együtt egy osztályban.

'"
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Az arányszámot különben mutatja' a képzők és a' tanulők
1929. évi számáról készített kimutatásom, Eszerint 1929~ben' vólt
87ianítóképző, ezekben 4000 fiú és 20.000 leánynövendék. A ta-
nítóképzők száma is kevesbedett a Gentile-törvé-i-ty' által.' Sokat
megszíintettek. 1923-ban 154 tanító- é's tanítónőképző volt és 4+
tanítói tanfolyarn. Ebből C1Sak87 képző maradt meg. A megszün-
tetés oka, hogy ne képezzenek túlságos sok tanítót és tanítónőt
a szükségleten felül. Férfi akkor sem sokkal menne több a kép-
zőkbe, ha több intézet lenne. A nők pedig, akik nem akarnak
tanítónők lenni, menjenek unás iskolákba, leülönösen a tisztán
ezért alkotott liceo-femminile-kbe. Ezért vonták meg a magán-
jellegií, a községi és felekezeti tanftóképzőktől az egvenjogosult-
ságot és ezért nem adnak ki ilyen jogot többé. Az olasz tanító-
képzés ésfarritőképesités tehát teljesen és kizárőlag az állam ke-
zében van. Mégis van néhány majdnem egyenjogú intézet, mely
nem állami. Ezek azonban csak külföldi, legtöbbnyire missziós
iskolák számára l\lépezhetnek tanítónőket.

Természetesella tanári testület is vegyes. Az állásokat pá-
lyázat útján töltik be, arnelven férfi és nő egyaránt részt vehet.
Ez nemcsak tanítóképzőkre, hanem minden középfokú iskolára
is vonatkozik. A római legnagyobb tanítóképzőnek, melynek 28
osztálya van, körülbelül egyforma számú tanára és tanárnője van.
A filozófiái és pedagógiát két rendkivüli kiváló asszony, SignoraponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Arnbrosini és SignoraFEDCBAF o rm ig in i tanítja.

Az összes képzőkben a tanárok száma (1929-ben) 640, a tanár-
nőké 840. A 87 igazgató (címük preside = elnök) közül 1929-ben
még 18 nő volt, de egy általános rendelettel ezt megszüntették és
középfokú iskolák igazgatója csak férfi lehet. A mult évben már
csak egy igazgatónő volt állásban, a római Margher ita di Sa voia
tanítóképzőben. Különben minden képzőnek. úgy mínt nálunk a
gimnáziumainknak, külön neve van, jeles olasz költők, filozófu-
sok vagy pedagógusok után.

De vizsgáljuk meg közelebbről az óratervet. Ami legelőször
feltűnik: a tárgyak száma. Kilenc,' ezek közül is egy fakultatív,
A mi óratervünk 18 tárgvat sorol fel, úgy azonban, hogy itt is
a neveléstudományoknak 5 alpontja van és a természetrajzok és
kémia egy pontot alkotnak. Még feltűnőbb az óraszám. Nálunk
5baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> < 30 = 150 rendes óra van, itt 25 + 27 + 27 = 79 óra. Mindenki,
aki az óratervre ránéz, mást és mást vesz rajta észre. A nyelvész
az anyanyelv és a latin nyelv nagy óraszámát. Az anyanyelv óra-
száma 13, ami csak í -el kevesebb, mint a mi 5 évfolyamú kép-
zőinkben, ahol' az összes óraszám 14. A felső tagozatban nincs
modern idegen nyelv. A pedagógus észreveszi a pedagógia és a
filozófia együttes Ieltűntetését, a módszertan és a neveléstan expli-
citásának hiányát. És ami legfeltűnőbb: nincs gyakorló iskola
(tirocinio] és nincs gyakorlati kiképzés .. A matematikán .kivii] a
reál tudományokra is kevés óraszám van felvéve .

. A módszertan és a gyakorlati kiképzés hiányának megoko-
Iásánál az olasz filozófiai gondolkodást kell vázolnom. mert a

#
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A" pisai tanítóképző kertrészlete. -ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF a rka sdy Zoltán rajza után.

Gentile-törvény az olasz filozófiai gondolkodás kifejezése: Az
olasz filozófiának a középkorban nincsenek nemzeti vonásai, Je
még a renaissance korban is alig vannak. Sem a firenzeibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j-

platonikus iskolát, sem a cosenzai természetfilozófiai iskolát, me-
lyeket sokan olasz filozófiai i 'kolának neveznek, nem tekinthet-
jük azoknak, mert bennük nem az olasz lélek és gondolkodás
elevenedik meg. A XVI. századtól a neoszkolaszticizmus uralko-
dott az ojasz filozófiában egész a XVIII. századig, amikor Giam-
battista Vico új történetfilozófiája mutatja az olasz szellem te-
remtőerejét. Mellette Descartesnak (Gerdil bíbornok), Locke és
Condillac empirizmusának (Genovesi, Gioja, Romagnosi) akad-
tak követői.

Az 1800-ás évek elején fellendülő nemzeti élet minden téren
nemzeti ideálokat keresett. A filozófiában is támadtak nagy nem-
zeti gondolkodók, akik közül a legnagyobbak Giuseppe Mazzini
(1805-1872) és Vincenzo Giober ti (1801-1852). Az ő hittel, huma-
nizmussal, hazaszeretettel és az emberiség történeti fejlődésében
való bizakodással telített filozófiai munkáik evangéliumaivá vál-
tak a nemzeti egyesülésnek is. Mazzini és Gioberti tanítottak is.
Filozófiájuk tele van pedagógiai gondolatokkal. De irányító ha-
tást gyakoroltak a XIX. század első felének három legnagyohb
olasz pedagógusára Raffaello Lsmbruschinir a (1788-1873), Gina

"
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'Ca ponir a (1792-1876) és Niccolo Tommseeora (1802-1874), akik
az olasz nemzeti iskolák megteremtéséneklegkiválóbb harcosai
"Voltak. Az ő műkodésiik következmén ye lett a pedagógia fellen-
«[iilése, a tanítási rnódszerek megállapítása és tanítása, az iskolák
pedagógiai szempontokból való javítása,

Az olasz egyesülést követő évek alatt az olasz filozófia két
irányban indult. Az egyik iránya Hegel-féle idea] izmus, mely-
nek első képviselője Giuseppe Allieoo (1830-1913). aki megala-
pítója lett a HegeI idealizmusából keletkezett olasz idealizmus-
nak. A másik iránya pozitivizmus, melvnek legerősebb hirdetője
Ari s tide Gabelli (1830-1891). Mindkettőjuk köré sokan csopor-
tosultak és megindult az iskolák és a pedagógiai gondolkozás
körül is a harc az idealizmus és pozitivizmus hívei között. Nem
szándékozom a két tábor kiváló gondolkodóit felsorolni. Csak
annyit ádlapithatunk meg, hogy ebben a harcban a győztesek
évtizo leken át a pozitivizmus hívei voltak. Ez az akkori iskolák
szervezetén és tantervén is meglátszik. Az idealizmus táborát az
áldalános politikai és társadalmi viszonyok egy ideig háttérbe szo-
rították. Elsőeről'i képviselőjiik, aki írásai val nagy tábort gyüj-
tött maga köré, Carlo Cenioni (1840-1906), aki új-kantizmu-
sával új irányt adott az olasz gondolkodásnak. Legkiválóbb kö-
vetője Benedetto Croce. aki megalapítója lett a HegeI filozófiájá-
ból kiinduló olasz nec-idealizmusnak. A két irány harca ma sem
szűnt meg. Ma az idealizmusnak a fasizmushoz jobban simúlóbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
í ilozófiai vrendszere van fölényben. Benedetto Croce és különösen
Giovanni Gentile filozófiai rendszere a fasiszta Olaszország filo-
zófiája.

Nem szükséges ezen a helyen az iclealizmustismertetnem.
Gentile filozófiája az életet és a valóságot az észre redukálja, A
nevelés szerinte nem más, mint az észnek önmaga által való for-
málása. Az észnek át kell esni ugyanazokon az evolúciós foko-
zatokon, melyeken a .tőrténeti emberi, intell igeneia átesett. Az
iskolák tantervét ennek a történeti fejlődés sorrendjének megfo-
lelően kell összeállítani. Gentile szerint tehát a nevelés egy, a7é1.Z
az ész' saját formálődása, tökéletesedése, melyben a tanítónak
másodrendű a szerepe. A tanító és a tanrtvány között ugyanaz
a viszony, .mint a természet és az ész között. Az első csak segítője
az ész fejlődésének. Minden lét és elgondolás az ész munkája.
Ez·ért mondja Gentile, hogy a pozi tivizmusnak, de akár a kri tí-
cizmusnak és sp irrtual izrnusnak rninden erőlködése, mely a peda-
gógiának autonóm iát akar s a nevelésnek és oktatásnak kiilső
tényezőket állít szolgálatába, hiábavaló. Az ész azt gondolja, amit
gondol és nem azt, amit előírnak számára. Ebből következik
Gentile szerint: L A nevelő csak akkor nevel, ha -mint ész szól
az észhez. 2. A nevelési eljárást nem lehet előírni és bizonyos 1 1 0 1 '-

mákra redukálni, a valódi nevelési és oktatási mócl magától adó-
dik. 3. A -nevelés tulajdonképen aktua lizmus, mert a két ész (ne-
velő és tanítvány) sok mindentől függő pillanatnyi állapotának
következménye, melvet semmiképen nem lehet előrelátni. még
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A firenzei "Gino Capponi't-tanitóképző.

kevésbbé előírni. 4. A külső körülmények a nevelésben nem akkor
gyakorolják nevelő hatásukat, mikor kívülről hatnak, hanem mi-
kor az észben belső hatásuk jelentkezik,

Természetesen ezeknek a filozófiai gondolatoknak mcsszebb-
rnenő következményei is vannak az 'ember, az emberiség, a világ
és az Isten felfogására. Mindez azonban nem tartozik jelen fejte-
getésünk keretébe. Elegendő itt leszögezni a reánk nézve jelenleg
legnagyobb jelentőségű következményt:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnincsenek á lta lá nos di-
da ktika i elvek, nincs sem á lta lá nos, sem részletes modszer ta n, Az
ismeretátadás módja egyéni, hasonlatosságok vannak, de árnya-
latokban annyira különböző, hogy nem. lehet szabályokba fog-
lalni. A pedagógia tehát nem általánosítható tudomány. Amit
Comen ius, Pestalozzi vagy Rousseau hirdet, az lehet az ő 'egyéni
módszere, de az is csak egy-egy esetleges alkalomra jó vagy hasz-
nos, de azt senki át nem veheti, el new sajátithatja.

Ma Gentilén kívül a pedagógiai ideálizmusnak legkiválóbb
képviselői G. Lomberdo-Iiedice a római egyetemmel kaposolatos
ranárképző-intézet vi lághí rű pedagógusa és E. Codinnole a firen-
zei tanárképző-intézet pedagógia-tanára. A materiálista ell eu-
fábornak jelenleg L. Creder e a római egyetem pedagőgia-tanára,
G. Turozzi és G. Ca ló a legerősebb képviselői. A hatalmas olasz:baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
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pedagógiai irodalomban ma e kerül a kérdés körül nagy harc
folyik. És a Gentile-f.éle törvények, iskolák és tantervek által még
nem jutott nyugovóra a kérdés.

Ezeknek az iskolai tanterveknek a felépítése megfelel az
ember történeti fejlődésének. Az elemi iskolákban azokat az isme-
reteket kell feltétlenül elsajátítani, amelyek az ember fejlődésé-
nek első stációjához vezettek. az írás, olvasás, számlálás, a ki-
fejező művészetek elemeit. A k özép iskolák, ahová a tanítóképző-
intézet is tartozik, az emberi műveltség klasszikus és renaissance-
korának megfelelő ismereteket, nyelvet, irodalmat, történelmet,
filozófiát helyezik előre. A felsőbb oktatás és a szakiskolák teen-
dője, hogy az új kor minden irányban szétágazó, hatalmas isme-
rettömegét egy-egy csoportra elkülönítse.

Mint mondottuk, az ideálizmus szerint az ismeretközlés min-
den módja egyéni, szabályokba nem foglalható, tehát nem is 'a-
nítható. Ezért hiányzik a mó dszer nálunk szokásos módon valo
tanítása. Ezért van az is, hogy a tantervek minden iskolatipusra
úgynevezett médszeres utasítások nélkül készültek. Felsorolják al".
anyagot, ahol a tárgy természete megengedi, a tanárnak nagy vá-
lasztási szabadságot engednek. Aki valamely tárgvat tanít, arra
képesítve van, annak már tudnia kell mit, miért és hogyan tanít
és felesleges útmutatást adni, vagy ezzel esetleg megkötni.

Minden olasz tanterv a vizsgálatokra van építve, mint ahogy
ma Olaszországban minden előlépés, álláselnyerés a képessé-
gek igazolásától függ. Az olasz tantervek tehát felsorolják azokat
a tételeket, amelyek ismeretét a vizsgálóbizottság az előírt Vi7S-

gálatokon megkövetelheti.

Ezeket előrebocsátva vizsgáljuk meg közelebbről a tanító-
képző-intézetek tantervét. Az egész tanterv mindössze 40 oldal.

A tanterv előtt néhány oldal útmutatás van, a vizsgaltató
tanárok számára. Ennek leglényegesebb. pontjai: A vizsgálaton
inkább a tudás minőségére, mint a terjedelmére legyenek tekin-
tettel. Inkább az intelligenciát mint ~ memóriát tekintsék és azt
vizsgálják, hogy az ismeretek hogyan tükröződnek vissza a vizs-
gázó lelkében.

Vizsgáljuk meg először a tanítóképző-intézet alsó tagozatá-
ból a felsőbe lépő növendék vizsgájának tárgyait és az egyes tár-
gyak anyagát, úgy, ahogy azt a tanterv felsorolja.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ola sz nyelv. 4 órás írásbeli, fogalmazási gyakorlat. Ismerni
kell: 1. Dante Divina Camedia-jának válogatott részeit. 2. Ariosto
Or la ndo F ur iosojá na k legalább 6 énekét. 3. Goldoni, Alfieri vagy
Moliére egy színdarabját. 4. Pellico, Giusti, Settembrini stb. vagy
más irók közül kiválasztva 2 író életrajzát, munkáit, egyet rész-
letesen. 5. A XIX. század Íróinak Antologiájából próza és vers
olvas-ása és magyarázása. 6. Nyelvtani magvarázások, elemzés ..baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r . Szavalás.

La tin nyelv. Anyagát nem sorolom fel, csak megjegyzem.
hogy valamivel több, mint a gimnáziumunk négy alsó osztályáé.
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Tor ténelem: Az ókor a kereszténység keletkez.éséig és elter-
jedéséig.

F öldr a jz. A naprendszer. Európa és a többi földrészek. Olasz-
ország.

Idegen nyelv (francia, angol, német; szerb, arab). 3 órás írás-
beli dolgczat: forelítás olaszra. Szóbeli fordítás olaszra és beszél-
getés. Két kisebb irodalmibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű ismerete.

Mennyiségta n. 3 órás írásbeli dolgozat. Szóbeli: a közönsé-
ges számtani műveletek egész, tizedestört és közönséges törtszá-
mokon. A mértékrendszerek. Arányok, kettőstételű feladatok.
Négyzetgyökvonás és köbgyökvonás táblázattal. Algebrából az
elsőfokú egyenletekig bezárólag. Méctauból a síkmértan.

Ra jz. 4 órás vizsga: sík dekoratio díszítés tervezése.

Ének. Ritmikus olvasások, kotta-Ieolvasások sol és fa kulcs-
ball. Ének solfeggióval. Az ének- és zeneelmélet első elemei: ská-
Íák, hangközök, tonica, domináns stb. A vizsgálat hangszer segít-
sége nélkül történik.

Zene. (Fakultativ.) Ekkor is zongorát vagy hegedűt tanulhat.
1. ZongOtán: Bertini (op. 137.) 25, Czerny (op. 849.) 30 vagy Köhler
(op. 224.) 15 darabja; továbbá egy darabot Clementi vagy Steibelt
szonatináiból vagy Schumann Album per gioventújá ból és egy
kőnnyű darabot első látásra. 2. Hegedűn. Skálák a harmadik fek-
vésig. Szabadonválasztott darabok Campagnoli, De Beriot, Hoh-
mann, Piot stb.vtől: játék első látásra .

.A felső tagozat anyaga szintén úgy van felsorolva, mint a
képesítővizsgálat (e ame eli abilitazione) anyaga. Ola sznyelv,

Irásbeli dolgozat ideje 6 óra, tárgya egy m ű vagy író tárgyalása.
Szóbeli vizsgálat. A tanterv 6 csoportban sorolja fel az írókat.
1. csoport, Szent Agoston, Cellini, Goldoni, Rousseau, Festalozzi,
Fröbel, Stuart MilI, Alfieri, Goldoni, De Sanctis művei közül leg-
alább 4 ismerete; 2. csoport. Homeros, Vergilius, Dante, Tasso,
Ariosto, Manzoni, Leopardi művei közül legalább 4, köztiík fel-
tétlenül a Divina Camedia ; 3. csoport. Kalevala, Hermann és Do-
rottya; Viktor Hugo: Szá za dok legendá ja ; Tolstoj: Háború és
béke. Ebből a csoportból 1 m ű : 4. csoport. Shakespeare, Eschillos,
Sophokles, Euripedes, Schiller, Alfieri,\{anzoni vagy Ibsen egy
tragédiája, illetőleg drámája, vagy Coldoni egy zínműve ;
5. Compagni, Villani, Machiavelli, Cuoco, Balbo, Gioberti, Amari,
De Sanctis egy műve,

Hogyan történik a választás? A testület elkészíti a tanmene-
teket, abban az irodalom tanára feltűnteti, hogy mit akar tár-
gyalni. Előre,' tervszerűen az 1. osztály tól kezdve a IV., illetőleg
a felső tagozathan az 1. osztálytél a Ill. osztálvig. Ha új tanár
jön, lehet változtatni, de csak az új osztály tól , a haladókat a terv,
illetőleg tanmenet szerint kell vezetni. A vizsgázónak az általa
olvasott munkákból szemelvényeket kell tudnia, az egyes fejeze-
teket, részleteket, epizódokat esztétikai, történelmi, lélektani szem-
pontokból meg kell magyaráznia. Minden vizsgázó az általa be-
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mutatott költeménvek jegyzékéből egy kőlteményt szépen, esetleg
dramatizálva előacl.

Ez az előírás nem azt jelenti, hogy az irodalomtörténet kor-
szakai vagy egyes irók teljesen ismeretlenek maradnak előttük,
hanem azt, hogy az irodalomtörténet adatai nem kronologikus 50r-
'rendben, nem rendszerbe foglalva adatnak elő, hanem akorokra
jellemző, kiemelkedő írók vagy műveik köré, koncentrikusau
Iiozzácsatolva. ] ellemző, amit erről a tanítóképzőkre vonatkozó
alaprendelet bevezetése mond: "Műveltségét a tanító' ne a tan-
könyvek kultúrrnorzsái között bongéssze össze, hanem járuljon
ő maga az igaz és a szép örök forrásaihoz és ott szí vja tele a lel-
két a nagyokkal való beszélgetésből." Ez a megállapítás vonat-
kozik a filozófia és pedagógia tanulására is.

A filozófia és pedagógia tananvagára, illetőleg a vizsgálat
anyagára a tanterv a következőket tartalmazza: 1 . Az ifj. iro-
dalom és értékelése; 2. A jelöltnek ismerni kell közvetlen tanul-
mányozás alapján a gimnáziumi érettségikre is felsorolt filozófiai
munkák közül hármat, mégpedig egy esztétikai, egy ismeretelmé-
1eti és egy etikai munkát. A filozófiai és pedagógiai irók hatal-
mas anyagfelsorolása magában foglalja az ókori írókat, Aristoteles
munkáit, Lucretius DeponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr erum na tur a .já t, Cicero Tuscula num-á t és
De Officiis-á t, Seneca leveleit, Marcus Aurelius emlékiratait. A
keresztény irók és művek közül az új testamentumot, Szt. Ágos-
ton vallomásait, az igaz vallásról írt művét, Aquinói Szt. Tamás
munkáit, Bonaventura [ iiner er iuméi: A Kant elötti filozófusok
közü! Brunot, Galileit, Bacont, Descartest. Pascalt, Hobbest, Spi ..
nozat. Lockeot, Leibnizt, Vicot, Rousseant stb. találjuk a felsoro-
Iásban. Kant és a Kant utániakból Kant P rolegomenúst, a Tiszta
ész kr iliká j át, a Gyakor la ti ész kr itiká já t, a J óza n ész kr itiká já t,
Meta flziká já t, Fichtet, Hegelt, Humboldt-ot, Schoppenhauert, Her-
bartot. az olaszok közül Galluppit, Rosminit, Giobertit, Sp aven-
tat találjukebben a csoportban. A jelenkor filozófiai írói közül
Bouiroux, Bergson, Blondel, Emerson, James, Royce, Balmés, De-
nedotto Croce, Gentile szerepelnek. Ez a felsorolás, amit elmond-
'taui, természetesen csak kivonatos,

Hogyan történik ebből a hatalmas anyagból a szerzők és a
művek kiválasztása? A tanár a három szempontot tetszés szerinti
sorrendben veszi. Azaz, pl. az 1. osztályban veszi az esztétikai
szempontot és .az ezen célból kiválasztott munkát olvassák, ma-
gyarázzák, hozzácsatolja a tanár a szükséges filozófiai, történeti
és filozófiatörténeti magyarázatokat, A II. osztályban veheti az
ismeretelméjetet és a Ill. osztályban az etikát. Hatféle sorrend
Iévén, a képzőkben mind a hat előfordul. Van tanár, aki az isme-
retelméletet tartja könnyebbnek, ezt tárgyalja az 1. 'osztályban,
a· IL-ban az etikát és IlL-ban az esztétileát. Teljes a szabadság,
mert csak az a lényeges, hogy a képesítővizsgálatig az előírt stú-
dium Ieldolgoztassék.

A kivále.sztott munkákat a növendékek jól ismerték rnin-
deruitt. Idézték, olvasták, kritizálták, magyarázták. .A tanár ösz-
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szehasonlította mások ilyen témájú munkájával. Az órák nem
tanórák voltak, ahol a tanítvány csak elfogadja az ismereteket,
hanem vitatkozások, önálló, sokszor igen meggondolt véleménye-
ket nyilvánítottak. A megállapításokat mindig vonatkoztatták
pedagógiai, iskolai szempontokra is.

3. A közvetlen pedagógiai ismeretekre, az elméletek és isko-
lák történetére a tanterv felsorolja Comenius, Locke, Baeedow,
Rousseau, Kant, Pestalozzi, Fröbel, Herbact, Don Bosco stb. peda-
gógiai munkáit és ezekből egy régi és egy modern tárgyalását
kívánja. A vizsgálatot tevő tanulónak joga van olyan írót is meg-
jelölni, melyet nem az órákon ismert meg.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tör ténelem. 48 fejezetben a rómaiaktól a világháborúig tár-
gyalja a világhistóciát, minden iitt kiemelve az olasz vonatkozá-
sokat. Nincs külön világtörténet bs olasz történet. Eza kettő
együtt halad.

Szémien. és mér ten. anyaga kb. megegyezik a mienkkel, talán.
valamivel kevesebb, de a gyakorlatban, úgy láttam, nem ke-
vesebb.

F izik-a a szokásos kísérleti fizikai anyag, fizikai gyakorlatok
nélkül.

Természetrajz, földrajz, egészségtan egy fejezet alatt. Kémia
(szerves és szervetlen}, ásvány tan (általános és részletes). Álta-
lános biológia, állattan, növénytan, főként az általános részek,
rendszerek. Egészségtan, a szokásos anyag: tisztaság, táplálko-
zás, betegségek. Földrajzból. a Föld ismerete, fizikai földrajz,
geológia és ember földrajz.

Ének-: az ütemek, ritmusok teljes ismerete, első látásra ének-
lés solfeggióval és szöveggel; a zeneelmélet elemei, a gyermek
hangjának, énekének ismerete, gyermekdalok és zenetörténeti
adatok.

Zene (fakultatív). 1. Zongora Berens, Berlini vagy Heller ta-
nulmányai, Bach, Mozart, Haydn, Beethoven vagy mások egy
darabja; egy kőzépnehéz darabFEDCBAe ls ő látásra való lejátszása. 2. He-
gedű. Skálák, gyakorlatok a hetedi k fekvésig, Kreutzer 42 tanul-
mánya közül 4-et stb.' 3. Harmonium. Egy könnyebb klasszikus.
szerző darabját, egy modern átírást, egy könnyebb darabot, ének
és harmóniurnra írtat első látásra, a harmónium registereinek
használata. .

Ra jz. A táblán fehér és színes krétáva] megadott témát kell
illusztrálni. Ezt a témát ott kapja a hallgató. Lehet mese, költe-
mény illusztrálása, de lehet fizikai, földrajzi, természetrajzi stb.
tárgyú is. Modellek (társaik) után fej, ülő alak rajzolása. A táh-
lára fel kell rajzolni olyan modellt, amelyet az elemi iskola IV.
vagy V. osztályú növendéke arról lerajzolhat. A táblán állandóan
rajzolnak. A rajzterern fala alacsonyan fekvő táblákkal van kö-
rülvéve,. melyeken a növendékek ügyesen oldottak meg általam
adott témákat is .

. A vizsgálatokhoz meg kell még jegyez nem a következőket,
A vizsgák a Ill. évf. elvégzése után június végétől 'július' végéig:
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tartatnak. Az államvizsgák (l'esame dello stato) írásbeli és szóbeli
vizsgák. A vizsgálatot a jelöltek olyan bizottság előtt teszik, amely
bizottságnak az intézet tanári testületéből senki sem lehet tagja.
Ez úgy értendő, hogya vizsgálat idejére az igazgató a telje;'
vezetést átadja egy, a minisztérium által kirendelt, másik intézet
igazgatójának. Hasonlóképen van a tanárokkal is. Minden tanár
más intézethez megy vizsgáztató tanárnak. Egy bizottságban le-
hetőleg nincs két ugyanazon intézetből való tanár. A beosztás
évenként változik. Minden tanár csak közvetlen az elutazás előtt
tudja meg, hová megy. Ez az államnak az összes iskolatipusokra
kiterjedően évente, úgy tudom, 7-9 millió lirájába kerül. A ta-
nárok utazást, napidíjat kapnak. Dc megéri, mert ezt tartják az
egyetlen igazságos eljárásnak.

A vizsgáló-bizottság előtt nem vizsgázhat senki, aki a bizott-
ság valamely tagjával rokonsági (másod unokatestvérségig bezá-
Tóiag) viszonyban van. Érdekes a bizottság osztályozási módja is.
Tegyük fel, hogy öttagú a bizottság. Van ugyanis 3, 5 és 7 tagú
bizottság. A bizottság minden tagjának 10 pont adásra van joga.
A meghallgatott jó feleletre pl. a bizottság 2 tagja 10--10, a má-
sik három tag pedig 9-9 pontot adott, ez 47 pont az 50-ből. AzazponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
47FEDCBAi50 = 94/100 = 94%. A tiszta egyes tehát 100%. A bukás az 5
pontnál kezdődik, de a nagy készííletlenséget vagy tudatlanságot
5-nél kisebb számmal is lehet osztálvozni. Akinek az általános
osztályzata 60%-nál kevesebb, nem léphet felsőbb osztályba, ille-
tőleg nem tette le a képesítő vagy érettségi vizsgálatot és javító vizs-
gálatot is csak akkor tehet egy, legfeljebb két tárgyból, ha emel-
lett az általános osztálvzata a minimális 60%-ot elérte. Az általá-
nos osztályzatot az egyes osztályzatok összegének közép értéke
adja meg. Aképesítőn való bukás, akár javító, akár végleges bu-
kás, egy évre szól,

A tanítóképesítő-vizsgálatnak ez a része, mely az iskolai
ianulmányok alapján tartatik, megadja a képesítést, a diplomát,
a titulust, mely az alapja az állás elnyerésének, De ez még nem
elegendő a rendes tanítói álláshoz. Ezzel lehet helyettes vagy se-
gédtanítói állásra pályázni. Az olasz elemi iskolák, kivéve kb. 16
nagy város autonóm városi iskoláit, államiak. Mellettük működ-
hetnek egyházi, társulati és magániskolák is, de a nyilvánossági
jognak csak annyi jelentése van, hogy a vizsgára megfelelő állami
bizottság száll ki. A jelölt a két évi helyettes tanítói szolgálat
után a didaktikai igazgatóknak nevezett szakfelügyelők és a tan-
Felügyelőség minősítése alapján jelentkezhet vizsgálatra annál a
tartományi iskolaügyi Ielügyelőségnél, amelynek a hatásköre alá
tartozó iskolában tanított. Ez az iskolaügvi felügyelőség a decen-
tralizált minisztérium része. 19 van az egész országban, míg tar-
tomány (provincia) 60. Teljes önállósággal intézkedik elemi és
középiskolai személyi, iskolaligyi kérdésekben, csak kétes esetek-
ben fordul a római minisztériumhoz, vagy olyankor, ha pl. egyik
ianár vagy tanító más felügyelőség alá tartozó iskolához való
helyezését kéri, vagy ezt a minisztérium hivatalból rendeli el.



Az olasz tanitőképzés 95

Az arezzoi ínstituto magistra le bejárója.

A rendes tanítói állás elnyeréseért teendő vizsga sziritén ál-
lamvizsga. A bizottság öttagú. Elnöke egy egyetemi tanár vagy
egy középfokú iskola igazgatója, tagjai: 3 középiskolai (ez alatt
képző is értendő) tanár: 1 irodalomra, 1 mennviségtan-fizikára
és 1 filozófia-pedagógiára, 1 tan felügyelő vagy állami elemi isko-
lai szakfeliigyelő. A vizsgálat írásbeli és szóbeli. Anyaga elő van
Írva. Külön tanítói kőnyvtárak vannak, melyek a vizsgálat anya-
gát tartalmazzák. Az elv ugyanaz, ami a képesítővizsgálatoknál
IS érvényesült: általános tudáson kivül' minden tárgy keretén
belül különleges és beható foglalkozás a tárgy egy-egy részleté-
vel. Gyakorlati vizsgálat nincs, ezt a didaktikai felügyelők és a
tanfelügyelőség minősítése pótolja.

Az összosztályzat alapjai: 1. a képesitő vizsgálat; 2. a didak-
iikai felügyelők jelentése és a szolgálati idő; 3. a megtartott vizs-
gálat esetleg a tud. miíködés; 4. a háborús érdemek, esetleg a há-
ború utáni közéletben való szereplés (fasizmus, jótékonyság], me-
Iyek mind okiratilag igazolandók. Akinek a minősítése az előÍrt
105/150 = 70%-ot eléri, azok bek er ülnek, rangsoruk szerint, a ki-
nevezendők közé. Az üresedésben levő állás ok közül a minősítettek
rangsoruk szerint választhatnak. Az üresedésbe jövő állásokra
pedig az iskolaügyi felügyelőség a rangsorban következőket ne-
vezi ki. Tanítók, akik az övékénél jobb állásra (nagyobb város,
nagyobb fizetés) pályáznak, hasonlóképen ugyanilyen vizsgálatot
tesznek, amelynek alapján új rangsorszámot kapnak. Meg kell még
jegyezni, hogy aki óvodában tanított, az a vizsgálatot ugyanúgy
teszi le, de képesítése óvodára szól. A tanítói oklevél óvodákra is
érvényes, az óvodai gyakorlat alapján. Ujabbari van 8 óvónő-baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ .

•
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képző-intézet is, ezeke-t hivatalosan seuola di mctodo per maestre
del grado preparatorio-nak nevezik.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

Az olasz tanítóképzők legtöbbje régi épületben, volt kolos-
torokban van elhelyezve. AponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvelencei a szép Nani palozzoban, az
egyik római képző volt szerzetesi rendházban, a másik a Piazza
ViHorio Emanuele egyik gyönyörű, árkádos, hatalmas, modern
bérházának első és második emeletén. A Montessoriról elneve-
zett római képzőintézet épülete teljesen új és modern. Az általam
meglátogatott intézetek közül legszebb volt a grosettoi modern
képzőintézet és az arezzoi csodás kert jével. Megjegyzem még,
hogy mindenütt, ahol megfordultam, a koUégiális szívességen felül
kitiintető barátsággal fogadtak és mutattak meg mindent, amire
kíváncsi voltam.

A felszerelés nem valami bőséges. Míg a gimnáziumok, ille-
tőleg liceumok és a technikai iskolák igen szép felszereléssel ren-
delkeznek, a tanítóképzők legtöbbje csak a feltétlenül sziikséges
szemléltető eszközökkel rendelkezik. Még legjobbak a fizikai fu
rajzazertárak, Ujabban igen szép szcmléltető eszközöket kaptak
a németekfől a hadi kárpótlás törlesztésére.

A növendékek száma nem túlságosan nagy. Olaszországban
az óvónőkkel együtt tOO ezernél több tanító és tanítónő van. Az
évi normális szükséglet ennek legalább a 4%, azaz 4000. Márpedig
ennél alig valamivel végez több, úgy, hogy alig van állás nélküli
tanÍtónő, tanító pedig egyáltalán nincs. Azt a néhányat, aki vé-
gez, szinte elkapkodják. És még sem mennek erre a pályára.
Ennek oka a fizetés és az előhaladás csekélv volta.

A tanítóképző-intézetek tanárairól alig van külön mondani-
valóm. A képzőintézetek tanárai középiskolai tanárok. Elvégzik
az egyetemet, ahol a tudományos kiképzést nyerik és egyidejűleg
az istiiuio magisiero-i, ahol a pedagógiai kiképzést kapják. A ta-
nítói oklevél feljogosít· a tanárképzök irodalmi és filozófia-
pedagógiai szakcsoportjára való beiratkozásra és az ott 4 év után
megszerzett oklevél középiskolákban vagy tanítóképzőkben való
tanításra. Tanári állás elnyeréséhez azonban ezenfelül 3 évi segéd-
tanároskodás és azután egy ?-es bizottság előtt tett mi I I ősítési vizs-
gálat letétele szükséges. A minősítési vizsgálat írásbeli és szóbeli,
amely utóbbi két részből áll, u. m. tud. kérdések Iejtegeté éből és
tanításból, dolgozatjavításból. Az eredmény megállapításéba a
tudáson és gyakorlati ügyességeken kíviil a háborús érdemek,
közéleti és irodalmi műkődés is beleszólnak. Ezt a vizsgálatot
annak, aki jobb helyre akar pályázni és jobb minősítést akar, két
évenként meg lehet ismételnie.

A tanítóképző-intézeti tanároknak nincs külön egyesületük.
A háború előtt nagyon sok tanítói és tanári egyesület volt. A há-
ború után számuk még szaporodott. A fasizmus ezeket az egyesü-
leteket eltörölte. Egy nagy egyesülés van: a Köztisztviselők Alta-
lános Egyesülete (Associazione Generale del Publ'ico. Impiego),
Ennek egyik ága a közoktatási minisztertől függő hivatalnokok
egyesülete. Ez inkább gazdasági kérdésekkel, öusegélyekkel, jóté-
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Az arezzoi rtanítóképző főudvara.

konysággal foglalkozik. Az igazi fasiszta egyesület politikai és
kultúrális oélokkal azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAssocia zione N azioruile fr a gli Insegnenii
F escisii (Anif) , melynek két tagozata van: elemi iskolai és közép-
iskolai. Mindegyiknek, az iskolaiigvi felügyelőségek helyén, fő-
csoportja, egyes nagyobb helyeken helyi csoportja van. Havi fo-
lvóiratuk a La seuole Media .

A rendes tanárok fizetése lakbér nélkül a 9. fizetési osztály-
ban évi 14.400 líra. Ez havi 1200 líra, tehát kb. 400 P. Az előlépés
automatikus. A 28. szolgálati év után a r. tanári fizetés évi 22.000
líra, azaz havi 600 P. Az igazgatók pár ezer lírával többet kap-
nak és rendszerint természetbeni lakást. Feltűnő a kezdő-fizetés
magas volta. Azután lassúbb az emelkedés. A várakozási idő egy-
egy fizetésfokban rendszerint 4 év.

Az igazgatókat (Preside) a ruolo d' onore-ból (az érdemesek
statusából) nevezi ki a miniszter, ha magukat erre irodalmi vagy
más kiváló működés által annyira érdemessé tették, hogy a leg-
főbb közoktatási tanács, néhány legkiválóbb közoktatási ember,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l i ruolo d'onoréba való felvételre őket érdemesnek tartotta.

A képzőkkel szoros kapcsolatban levő internátusok nincse- •
nek. De majdnem minden olyan városban, amelyben a tanitó-
képző-intézet a környékből is kap tanítónövendékeket, van úgy-
nevezett Convitto Nazionale, melyben aránylag olcsó pénzért jó

,ellátást kaphatnak a jelöltek. Természetesen ezeken a Convitte
Nazionalekon is van teljesen ingyenes és segélyes ellátás. A se-
gélyezés minőségét tisztán a tanulási eredmény határozza meg.
, Végül még arra akarok rámutatni, hogy milyen továbbtanu-
lást biztosít a tanítói oklevél?

Az egyetemekre nem jogosít, de jogosít az egyetemmel szoros
#

Magyar Tanítóképző 7
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kapcsolatban álló tanárképzőkbe való beiratkozásra. Ennek csak
irodalmi, történelmi és filozófia-pedagógiai fakultásai vannak.
Az elemi iskolai igazgatói álláshoz a tanárképző (magistero) 2 éve,
államvizsga és legalább 10 évi tanítói műkődés szükséges. Ugyanez
szükséges az elemi iskolai szakfeliig-yelőséghez (ispettore, illetőleg
direttore di didattico). Ezek a vizsgák nagyon szigorúak, nagy
tudást és általános intelligenciát követelnek meg a vizsgázótól.

Nagyon sok tanítói és tanári továbbképző, gazdasági, kul-
túrális tanfolyamot szoktak tartani, amelyeknek bizonyítványai
a tanítók, tanárok minősítésében előmeneteli pontot jelentenek.

Ha ezek után egy futó pillantásban egybevetjük az olasz
tanítóképzést a miénkkel, számos különbséget látunk a kettő kö-
zött. Meglepő a természettudomány leíró részeinek a hiánya. Ke-
vés a rajzóra. Nem szerepel a kézimunka. Nincs rtestgyakorlaL
A tornatanításról a tanítóképzőktől, sőt a többi iskoláktói is füg-
getlenül az Ente Nazionale di Educaúone Fisica (hasonlatos a mi
Orsz. Testnevelési Tanácsunkhoz) gondoskodik. Legmeglepőbb
azonban az, hogy az olasz ,tanítóképzőnek nincs gyakorlóiskolája.
Lényegesen más vizsgálati rendszereés sokban eltérő célkitűzés
irányítja tanításmódját.

Lehetnek az olasz tanítóképzésnek hiányai. Maguk az olaszok
sem tartják tanítóképzésüket olyannak, amelyik a tökéletesség
lehető fokát már elérte. Az olasz nemzet politikai és kultúrális
életének mai vezetői így látták jónak megszervezni a tanítókép-
zést. Bizonyos, hogy ebben a szervezetben benne tükröződik a mai
olasz nemzet lelkisége.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKies J ózsef.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z o s z t r á k népoktatás.

- Otöddk, befejező közlemény."

Ill. AFEDCBAta n í tó i tooébbképzés. Az iskola nem adhat egy egész
életre szóló útravalót, különösen nem adhat ilyet a szakiskola.
Bármily kitünő .legyen is valamely ország tanítóképzése, ha ta-
nítói továbbképze sével nem törődik, ha a továbbképzést e célt
szolgáló szerveivel nem irányítja, tanítói a fejlődés helyett vissza-
maradnak Az útravaló fogy az évekkel, a hivatás szeretete csök-
ken, a tanító munkája elsekélyesedik.

E megállapítás igazsága különösen szemhetünő korunkhan.
Sohasem volt ugyanis a pedagógiai hit és akarat erősebb, soha-
sem fáradozott a hivatásos pedagógia oly vállvetett huzgalommal
a nevelés ügy megjavításáért, mint éppen politikailag, gazdasági-
lag szinte példátlanul zilált korunkhan. E pedagógiai hit és aka-
rat egyik eredménye a neveléstudományna:k páratlan, a néme-
teknél szinte beláthatatlan és számba alig vehető fejlődése. E
gazdag pedagógiai irodalom revizió alá veszi a nevelés és okta-
tásügy minden kérdését, problémákat vet fel, új utakat keres
és talál.

;, Az ,előző' közleményt lásd lapunk mult évi 5. számában.
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A bécsi Pedagógíaí Intézet könyvtára. - Olvasóterem.

A pedagógia újabb eredményeit ismerni és munkájában ön-
-tudatosan érvénvesítenie kell a pedagógia:i gya:korlatnak. Az új
-elméletek erdőjében nehéz utat találni, könnyen eltéved benne
.a gyakorlat embere, akkor pedig mindenesetre, ha útkeresésében
kellően tudományos képzettség nem irányítja. Szükség van tehát
-olyan szervre, olyan kalauzra, amely a pedagógiabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b ered-
ményeivel megismertesse agyakorló pedagógusokat, sziikség van
.a tanítói továbbképzést intézrnényszerűen szolgáló szer vre, sziik-
.ség van - ma különösen - tanítói továbbképző-intézetekre.

A tanítói továbbképzés feladata nem lehet csupán pedagó-
-g'iai továbbképzés, új tantervekbe. úja:bb médszeres eljárásokba
való bevezetés. Céljának csak akkor fog megfelelni, ha módot
-és alkalmat ad a műveltség elmélyítésére, ha szaktudományokat
is közvetít részben az ismeretek felelevenítése, részben ú j isme-
retek szerzése céljából, tehát ha tárgyi képzést is ad, sőt mo-
-dern nyelveket és művészeti tárgyakat is tanít; a modern iskolai
-élet .követelményeinek, a tehetség és hajlam sokféleségének aneg-
.felelően sokirányú továbbképzésre ad alkalmat. .

Az osztrák iskolareform már a kezdet kezdetén, 1920-ban,
.az ideiglenes elemi iskolai tanterv kibocsátása idejében. nagy
!lendülettel fogott hozzá a tanítók továbbképzés éhez, hogy azok a
.gyökeresen reformáló új tantervnek a régi iskola munkásait
·valóban próbára tevő intencióit csak megközelítőleg is meg tud-

•
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~ák -valósítani. E továbbképzés azonban inkábib "átképzés" volt;'
,Célja csupán azbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j tanterv szellemébe és az új szellem kivánta,
ímódszeres eljárás ba való bevezetés volt. Az "átképzés", az ú j

tanterv nagyobb zökkenésnélküli megvalósítása céljából a bécsi
'reforrnbizo ttság kísérleti szabályokat állított fel, amelyekben új
'módszeres eljárásokat próbáltak ki, a célravezetőnek ítélt el-
.járást a tanitótestiileteknek bemutattak. A bemutatást követte a
tantestületekben, folyói.ratokban való megvitatás. Csak ily előz-
mények után lett a módszeres újítás kötelező gyakorlattá. A vi-
'dék számára a mi szemináriumunkhoz hasonlóan a reformbizott-
ság szünidei tanfolyamokat rendezett, amelyekben az új tant~rv
alapelveivel és methodikai követelményeivel ismertették meg a
vidéki tanítókat.

A továbbképzés e vázolt módja azonban csak a pillanatnyi
szükséget elégítette ki, inkább csak módszertani recepteket ad-
hatott, Legnagyobb érdeme kétségkivül az, hogyatanítóság
pedagógiai érdeklődését nagy mértékben fokozta. öntudatos
tanítói rnunkát, az elemi iskolai tanulmányi színvonal emelkedését
csak akkor remélhette a reformbizottság, ha a tanítókat olyan
továbbképzésben részesíti, amely a pedagógia és rokontudomá-
nyai, különösen pedig a pszichológia újabb fejlődésével - az;
újtanterv egész elméleti hátterével - megismerteti a tanítókat.
szaktudományok rendszeres feldolgozásával mél yiti tárgyi tudá-
sukat, a unűvészctí tárgyak tantervi követchnényeinek megfele-
lően zenei továbbképzésükről gondoskodik, a rajzban és kézi-
munkában is kiképzéS't ad, annál is inkább, rnert az új tanterv
a szaktanítóságot megszüntette, az ének, rajz és kézimunka taní-
tását is az osztály tanítóra bízta és e iárgyakra a munkaiskola:
követelményei hangoztatásával nagy súlyt helyez. Ilyen tanítói
továbbképzés azonban csak e célt szolgáló intézményben,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta nítói'
tová bbképző intézetben lehetséges.

A bécsi reformbizottságot a tanítói továbbképzés megszerve-
zésére a pedagógiai szükség mellett politikai tendenciák is kész-
tették. Már az "átképzés" is nem csupán pedagógiai, de politikai
célzatú volt. Az elemi iskolai tanítókat IS velük a népiskolát az
új rend támaszául megnyerni és megtartani, a jövő nemzedéket
a történelmi .tényezők: egyház és nacionalizmus nevelő hatalma
alól kivonni és az új szellemben való nevelését biztosítani, első-
rendű oélkitüzése az összeomlás utáni osztrák rezsimnek. A poli-
tikai szempont a tanítói továbbképzés intézményes megszerve-
zésénél is döntő tényező volt.

Pedagógiai szükség és politikai célok hívták életre 1923-ban
a ma már világhírű bécsi P eda gógia i Intézetet, arnelvnek a fő-
iskolai tanítóképzés mellett a tanítók továbbképzése a legfonto-
sabb feladata.

A Pedagógiai Intézet tehát tanítói továbbképző-intézd is,
amely szezvezet és tanulmányi rend tekintetében hasonló egye-
temi városaink népszerű főiskolai tanfolyamaihoz. Saját tanerői
ugyanis nincsenek, a félévekre tagolt stúdiumok, szemináriumok,
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A bécsi Pedagógiai Intézet kön yvtára. - Könyvkiodás.

-tanfolyamok, gyakorlatok előadói, nevelői, oktatói az egyetem,
a középfokú iskolák tanárai és 'kiváló elemi iskolai tanítók. A
továbbképzés irányitója a Pedagógiai Intézet vezetősége, meg-
állapítja 'a félévi rnunkaprogramrnot, elkészíti az óratervet. gon-
doskodik a tudományos felszerelés karbantartásáról és Iejleszté-
séről. Egy-egy félévi munkaprogramm felöleli a filozófia, elméleti
és gyakorlati pedagógia, a szaktudományok szinte minden körét;
tanít klasszokus és modern nyelveket, éneket, zenét, rajzot, tornát,
saját műhel yeiben a kézimunka minden nemét ; előkészít közép-
iskolai különbözeti érettségi vizsgálatra, tanulmányi kirándulá-
sokat rendez.

Az 1928-29. iskolai év első szemeszteréhen i l következő tu-
dománvokból, elmé1etiés gyakorlati tárgyakból hirdetett és tar-
'tort heti 2 órás kollegiumokat, szemináriumokat, tanfolyamokat
a továbbképző-intézet: filozófiából és pedagógiából 11, gyógy-
pedagógiából 5, a népiskola didakti'kájából 2), szak tudományok-
ból (klasszikus és modern nyelvek, földrajz, történelem, mennvi-
ségtan stb.) 63 kollegiumot: 16 tanfolyamot rendezett a fa-, vas-, •
'papir- és női kézimunkából, 14-et a testnevelésből,FEDCBA1 5 -ö t az ének-
-és zenéből, 2 tanfolyam és egy szeminárium a kisdedápolás és
nevelés céljait, 2 a gazdaságos háztartás művészetének el ajátítá-
sát szolgálta; a köz-épiskolai különbözeti érettségi vizsgálaha való
előkészítést 13 tanfolyarn végezte, a gyakorlati továbbképzés 4
csoportban a Pedagógiai Intézet gyakorló-iskoláiban és e célra
különösebben alkalmas népiskolákban történt. Mintegy 20 elő-
adásban kiváló technikusok, nagyobbára a műegyetem tanárai
a modern <technika, építészet, főképpen az iskola-építészet titkaiba
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rvezették be:a hallgatóságot; szakszerű 'vezetés mellett megtékin-l
J,tették a hallgatók a bécsi múzeurnokat. A honismeret, általában'
a földrajzi ismeretek elmélyítését célozták a kirándulások, az
'1928-29. iskolai évben 4 többnapos, 68 egésznapos, 52 félnapos
.kirándulást rendezett a továbbképző-intézet. .

A bécsi népiskolai oktatás fejlődésében döntő tényező a Pe-
dagógiai Intézettel szoros kapcsolatban állóponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP szichológia i Intézet,
..amelynek első vezetője Adler Alfréd, a differenciális pszichológia
megalap ítója volt. Ez intézet jelenlegi vezetője is, a világhírű
Biihler Károly egyetemi tanár, teljes odaadással szolgálja a nép-
iskolai tan ügyet. Elevenérint](,ezést tart fenn a népiskolával,
pszichológiai megfigyelés és kísérlet céljaira a községi népiskolák
rendelkezésére állanak. Pszichológiai típustana, AdIel' Alfréd
alsóbbrendűségi érzéstana mellett (minderwertigkeitsgefühl) lép-
ten-nyomon észlelhető a bécsi népiskola nevelő- és tanítóeljárá-
sán. A Pszichológiai Intézetbe igen serény munka folyik. A ta-
nító-hallgatók nagy kedvvel foglalkoznak különösen gyermek-
tanulmányi kérdésekkel, a laboratóríumoknak is buzgó látogatói.
Az intézet az ifjú munkakedvvel dolgozó öreg diákok önálló
kutatásán alapuló tanulmányainak egész sorát adta már ki, e dol-
gozatok tudományos eredményeit a bécsi pedagógia:i gyakorlat
fel is használja.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítói továbbképzés szolgálatában áll a P eda gógia i Intézet
mintaszerűen felszerelt kőnyvtára, amelyben az 1928-29-ben
143.000 kötet kőnyv és 450 folyó irat állott a tanítóság rendelke-
zésére. A kőnyvtár forgalmát illusztrálják a következő adatok :
az 1927-28. isk. évben 21.924 kölcsönző 42.206 kötet konyvet
használt, az olvasátermet 5365 olvasó látogatta; 1928-29-ben a
könyvtár átköltözés aniatt zárva lévén, a kölcsönzők száma
17.344-re, a használt kőteteké 38.361-re és az olvasóterem Iáto-
gatóié 4977-re csökkent. A könyvtár életének mindössze hetedik
évében van, Bées városa az 1928-29. iskolai évben is 46.500 schil-
linget folyósított a könyvtár Fejlesztésére." A számok itt beszélnek]

A tanítói továbképző-intézet e -kitiinően ezervezett munkája
csaknem 'kizárólag a bécsi nép iskolák tanszemélyzetére szorítko-
zik. Más szövetségi állam, általában a vidék igen csekély száza-
lékkal van képviselve, ami természetes is. A vidéket ugyanis a
fővárostói erős politikai ellentétek választják el, de meg a vidéki
tanítók csak hosszasabb szabadságolá:s esetén vehctnének részt a
továbbképző-intézet tanfolyamain. A többi szö vetségi államok is,
azonban súlyt helyeznek a tanítói továbbképzésre: tanfolyamokat
rendeznek, a tanítói könyvtárak gyarapítására jelentékeny össze-
geket áldoznak, a tanítátestületek módszeres értekezleteit, általá-
ban önképző munkáját a tanulmányi felügyelet . ellenőrzi és
irányítja.

,' , D ie Wir ksamkeit des Stedischulr sies [űr Wien roiihr erul des

Schuljehr es 1928-29. v ., amtlacher Bericht. Erstattet von Otto Clöckel,
Wien ..
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A bécsi tanítói továbbképző-íntézet sítanfolyama.

A nagyarányú tanítói továbbképzés, egy ily személvileg és
dologilag nagyszerűen felszerelt intézmény orrasi összegeket
emészt fel, Bécs városa azonban jó befektetésnek tartja a ianÍtói
Továbbképzés fenntartási költségét és kőltségvetésében a tanítói
továbbképzés iránti áldozatkészségét évről-évre növekvő tételek
szeraléltetik. Igy az 1925. évre 258.000 schillinget, 1928-ra már
332.560, 1929-re pedig 354.314 schillinget irányzott elő ez intéz-
mény fenntartására,

A bécsi tanítók nagy megértést is tanusítanak a városi ta-
nács áldozatkészsége iránt, a továbbképző-intézet hallgatói száma
évről-évre növekszik. Az 1928-29. isk. év I. felében 100 docens
vezetése mellett 1177 tanító és 2255 tanítónő, összesen 3432 hall-
gaiója volt (2-3% kivételével bécsi tanító) az intézetnek Ha
tekintetbe vesszük, hogy a bécsi nép iskolai tanítók száma 5589,
a továbbképző-intézet hallgatóinak nagy száma, az intézet virág-
zása a bécsi tanítóság komolv törekvését, hívatásszeretetét, ügy-
buzgalmát is beszédesen demonstrálja.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•

Dolgozatomban az osztrák nép oktatás szervezetét ismertettem
ugyan, a szervezet keretein belül Íolvó iéletről, az osztrák nép-
iskola munkájáról azonban csak bécsi iskola'látogatásaim alapján
mondhattam véleményt. A szervezet a főiskolai tanítóképzés ki-
vételével azonos, hiszen a népoktatás szervezetét országos törvény
állapítja .meg. E szervezetet a fizikai lehetőségek határain belül
életbe is léptette minden szővetségi állam, ami azt jelenti, hogy
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nyolcosztályú, felső szakaszában a) és b) tagozatú népiskolát csak
nagyobb helységek tartanak fenn, Az osztályok (I-IV., 1- VI.,
1- VIlI.) száma tehát a helység népességéhez igazodik. Didak-
tikai tekintetben sincs nagy külőnbség Bécs és a vidék iskoláj
-között, hiszen a vidék a bécsi iskola folyóiratainak, általában
gazdag irodalmának hatása és főváros tradicioné.lis vonzóereje alól
nem vonhatja ki magát. A közös tanterv didaktikai alapelvei is a
bécsivel egyirányú anunkára késztetik a többi szövetséges államok
i koláit. A különbség legfeljebb annyi, hogy a bécsiek a tanterv
didaktikai alapelveinek maradéktalan érvényesítésére törekednek,
sőt ezen túl mohó reformvággyal valóra akarják váltani az újabb
pedagógiai naturalizmu rnindcn megvalósíthatónak Játszó elmé-
Ietét ; a vidék szerényebb anyagi eszközei, főképpen pedig ellen-
tétes világnézete és politikai fdfogásából kifolyólag okos meg-
fontoltsággal halad az iskola benső reformja tekintetében is. A
bécsi községiés a többi szövetséges államok népoktatása tehát nem
az iskolaszervezet és nem is annyira a tanítás 'didaktikai alap-
elvei, az egyes tárgyak módszeres kezelése tekintetében kiilönbö-
zik egymástól, de sokkal inkább a nevelés és tanítás szellemére
nézve. A bécsi iskola, leülönösen a népiskola - noha a vallástan
kötelező tárgy, a hitoktatók községi alkalmazottak - hivatalosan
nem vallásellenes, a vallásos szellemnek a vallásórákon kivül
nyoma sincs. Mostohán bánik a nemzeti érzéssel is,amelyet némi
kedélyes lokálpatriófizmussal pótol. Ezzel szemben ,a vidék nép-
iskoláiban a vallásos és nemzeti szellern általában régi jogainak
teljes épségében van; a közelmultban megindult és mind erőteI-
jesebbé váló vallási és nemzeti ébredés a vidéki iskolák munkáját
is mindjobban áthatja, e munkát egyre határozottabbá és céltuda-
tosabbá teszi. E szellern a bécsi felekezeti iskolákban is teljes mér-
tékben érvényesül.

Ha Bé köznevelésének szellemét, a községi iskolák nevelési
irányát, vallási közönbösségét, internacionális szellemét nem is
helyeseljük, el kell ismerniink, hogy e politika az iskolát és ennek
munkásait különösen becsüli, érdekükben a mienkíhez hasonló
nehéz gazdasági viszonyok között is nagy áldozatokra kész, a
nevelők pedig minden tiszteletet érdemlő kötelességtudással, ügy-
buzgalommal, odaadással élnek hivatásuknak.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr . P a pp F erenc.

SarudyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü t t ó .

A magyar tanítóképzés tanulmányi ügyeinek egyik országos
vezére, a Tanítóképző- Intézeti Tanárok Országos Egyesületének
tiszteletbeli tagja, Serudu Ottó főigazgató az 1931. évi február
hó t-ével nyugalomba vonult. Nvugdijazását saját maga kérte,
mivel teljes szolgálati idejét kitöltötte. Biztos értesülésünk szerint
föllehbvalói továbbra is szívesen látták volna hivatalában, azon-
ban akinél megszoktuk, hogya törvényt. másokra és önmagára
egyazon szigorúsággal alkalmazza, arról tudhattuk, hogy elhatá-
rozásához hű marad.
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Amikor hivatalos munkakörétől való megválását a tanító-
képző tanárság kénytelen megállapítani, bizonyos elfogódottság-
gal kíséri távozását. A vezetésében eltöltött évek a tanítóképző
"tanár ágot szinte egyheforrasztották vele és érzi a tanárság azt is,
hogy amikor ő a hivatalos .munka mezejéről távozik, benne tanul-
mányi ügyeinek egyik hivatott irányítóját, nagytudású, önzetlen,
érdemes vezérét vesztette el.

Sarudy Ottó nehéz, átmeneti időkben került a tanítóképzés
tanulmányi ügyeinek élére. És ezeken a nehéz időkön - akkor
mégponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAScherer Sándorral és 1iVagner J ánossal eg'yíitt dolgozva -
biztos és szerenesés kézzel vezette á:t a tanulmányi ügyek hajóját.
Az ő idejében alakult ki egészében az ötesztendős tanítóképzés
teljes szervezete, akkor született meg részletesFEDCBAT enteroe és meg-
jelentek az Uta sítá sok. Későhb az ő közrernunkálásával nyerték
a tanítóképző-intézetek új Iiendisr tési Sza bá lyza tuka t, s ugyan-
.akkor a tanítóképző-intézetek közvetlen felügyelete és irányítás a
- a kir. tanfelügyelőségek kikapcsolásával - teljes egészében a
tanítóképző-intézetek főigazgafóságának kezébe került, amivel a
tanítóképző tanárság egyetemének egy régi-régi vágya teljesedett.
Az óvónőképző-intézetek az ő idejében bővültek négyévfolva-
.múvá, s az ő idejében kapták az óvónőképzök új V'izsgá loti Sza -
bá .lyza tuka t is. Az ő nevével jelent meg a legelső [ eleniés a ta-
nító-, tanítónő- és óvónőképző-intézetek állapotáról és munkás-
-ságáról, amely mindig egyik forrása lesz a tanítóképzés hisztoriku-
sainak és a kul tűrpoli tikusoknak.

Sarudy Ottó főigazgatói működésének nyolc esztendeje tel-
jes tanulmányi összhangot teremtett a tanítóképzés területén. Az
-ő széleskörű tapasztalatai. erőteljes önállósága, határozottsága
.hatni tudtak mindenfelé és reányomták jellegüket a felügyelete
alá tartozó tanítóképzők egész munká:sságára. S ·ez a jelleg csak
-előbbre vitte a tanítóképzők tanulmányi színvonalát; nemcsak
újra fölemelkedett tanítóképzésünk oda, ahol a világháború előtt
volt, hanem több tekintetben még fölébe is szárnyalt, mert az ő

irányításában a becsületes, ernyedetlen' munka - még a súlyo"
megélhetési gondok közt is - buzgalommal, mind serényebben
folyt tovább. Az utóbbi esztendőkben pedig, amikor egyideig egy-
maga állt a főigazgatóság élén, neve szinte fogalomrná váli: a
képző-intézeti tanárság körébeu.

Tanulmányi felügyeleténél föltétlen rendet és pontosságot kí-
vánt mindeukitől. Hivatalos Iátogatásainál rámutatott a hibára és •
fogyatékosságra, ele mindig jóindulattal, s nem egyszer megtelte
azt is, hogy tauításmintában maga rnutatta meg a helyes utat.
E mellett azonban a jót sem hallgatta el. Mindig megállapította
a helyeset. a követendőt is és ha .alkahna nyilt reá, nem volt fukar
az elismerés szavával sem. Sohasem a népszerűséget kereste ő,

hanem mindig és mindeniitt az igazságra törekedett. A tanító-
.képző-tanáreag nem is csupán a hivatalos feljebbvalót tisztelte
1)enne, hanem intencióiban megértvén, ragaszkodott is hozzá.

Amint megkívánta az iskolában a tanári és nevelői munka
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pontos, lelkiismeretes teljesítését, a tanítás és a nevelés ügyeiben
odaadó egész embert, épenúgy szeretettel ápolta is a tanárban a
hajlamot, mely az iskolai tevékenységen felül arra is törekedett,
hogya maga szaktanulmányaiban is tovább jusson, s a tanári
állásnak és az intézménynek az iskolán kívül is méltánylást, tisz-
teletet szerézzen. Nem a törtetést támogatta ő, amit lelkéből meg-
vetett, hanem észre tudta venni az állandó, csendes munkást, aki
azután tőle nyert újabb lendítőerőt. Mert aki ismerte a benne-
rejlő tudást és értékeket, arra nézve az ő elismerésének egy-egy
szava is jótékonyan, emelőleg hatott.

Saruelv Ottó tudása nem konglcmerátum, nem egyedül az.
adatokegybehalmozott tömkelege, hanem logikusan Iölszívődott
i meretek szerves egésze, amely filozófikus rendszerben érvénye-
sül és termékenyit. Éles értelme, invenciója, továbbépítő ereje
nem maradhatott felfedetlen senki előtt. És annál tiszteletremél-
tóbb volt ez, mert ő nemcsak nem tagadta pályafutását, hanem
ellenkezőleg, rnindig büszkén vallotta azt. Ezért aztán .éppen a.
paedagogium! nevelésű képző-intézeti tanárság mindig bizalom-
mal és büszkeséggel tekintett reá, mint ahogy az egész státus is
csak tisztelni, becsülni tudta, mert egyben azt is érezte, hogy ez
iskolafaj tanarságával mindig azonosítja magát, s a képző-íntézetj
tanárság presztizsét mindig önérzetesen bs hűséggel képviseli.

Már pályája kezdetétől fogva munkálta az iskolakönyviro-
dalmat, s könyvei egytől-egyig nyeresége az oktatásügynek. Ré-
gebbi tankönyv ei után az ötesztendős tanítóképzésnek ő adta az:
első tankönyveket. Amikor a tanítóképzők a többi tárgyakat még-
jegyzetek vagy legjobb esetben középiskolai könyvek alapján.
voltak kénytelenek tanítani, a magyar nyelvet és irodalmat, s.
részben az éneket is, már régen tanítóképzők számára írt tan-
könyvek segítségével taníthatták.

Minden tankönyvet elsősorban a szabatosság jellemzi. Sehoh
egy szóval nem mond sem többet, sem kevesebbet, mint ameny-
nyire a tiszta megértés céljából éppen szükség van. Ez az oka
stílusa minden szavában átlátszó világosságának, s ez a magyará-
zata, hogy első olvasásra is megérti mindegyik tanuló. Hamisítat-
lan színtiszta magyarság jellemzi irályát, amely anyelvtudomány,.
a magyar népi tiszta nyelvérzék, s a magyar klasszikus irók tanul-
ságaiban gyökerezik.

Könyvei nem gyárilag, s nem is kempilátori módon készült
tankönyvek, hanem önálló, logikus agynak kiforrott munkálatai.
Megtalálljuk bennük a tanuló számára megkivánt anyagnak mill-·
den fölöslegtől ment foglalatját, s a mellett stílusukban, magyar
szellemükben kedves olvasmányok. - Tankönyveinek határozott;
céltudatos iránya, módszeres fölépítése kiváló érzékre vall, s min-
den lapjuk határozott tanítói egyéniségnek tanujele. Könyvei-
ből tanul a tanuló, de munkája közben szellemi tőkéjét finomít ja
a tanár is. Ugyanilyen lényegi vonásokat találunk ének- és zenei
tankönyveiben is, mindegyikben az ének-és zenetanítás titkait
és legfinomabb árnyalatait ismerő zenepedagógus nyilatkozik megZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

&
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előttünk. S éppen az ének- és zeneoktatás esztétikai céljainak meg-
felelőleg mesterien ért ahhoz, hogyan kell a tanulót nemcsupán
megtanítani, hanem egyben szellemi üdülést, lelki gyönyörűséget
is nyujtani neki.

SarudyFEDCBAO U ó java idejében, 58 éves korában válik meg ac
közü,gy és a kultúra hivatalos munkálásától. Amikor ez alkalom-
mal életére visszatekint, sok megpróbáltatás, az öröm és a fájda-
lom, a boldogság és a szenvedés sorozatai játszhatnak végig a.
lelkén. De amint szenvedések edzik, acélosítják és emelik a lelket
magasra, a nyugodt, biztos öntudat, az igazul megfutott pálya
emléke joggal adhatja meg az élet őszének tiszta, nyugodt verő-
fényét, az életnyugalom legigazabb, minden anyagiság fölé emel-
kedett boldogságát.

SarudyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ttó 1872. február 7-én született Zemplén vármegye
Cselej nevű községében. Zemplén nek, a Hegyaljának és a Vihor-
latnak tüze gyulladt lelkében, de a ki tartásnak, a változatlan
energiának szigorúan következetes beidegzésében. Családja régi
magyar köznemesi család, a nemzet gerincéből, de elszegénye-
dett. Négyéves gyermek volt, amikor már elveszítette édesatyját,
s az édesanya gondjaira öt gyermek maradt. Gyermekei "sok bajt-
örömet adának", az anya azonban mindig változatlanul, sok le-
mondással s még több szeretettel őrködött gyermekei fejlődésén.

Elemi iskolába csak egy esztendeig járt, mégpedig a szom-
széd faluba, Egresbe. MáT ebben a zsenge korában boldog remény-
ség töltötte el az anya szívét. Mánczos József, ki a gyermeknek
első tanítója volt. felfedezte az értelmes kis fiúban az egészséges
képességet. Tőle hallotta a sok nehézséggel küzdő özvegy édes-
anya, hogy ember lesz a gyermekből és "sokra fogja vinni" az.
életben. És az anya, az édesanya boldogan, rendületlenül hitt
jóslatában.

A mcssze távolság miatt keserves egy esztendő után azonban
otthon fogták a gyermeket. Otthon, oly nagyon szeretett édes-
anyja iráaryitása mellett tanulta tovább az elemi ismereteket, s az-
után Sátoraljaújhelyre került a piaristákhoz. Jeles tanuló volt,
s már II. osztályos korától kezdve jórészt tanulótársainak in-
struálásából maga tartotta fenn magát. Talán itt lehet a gyökere
annak, hogy a tanítást megszerette, mert a gimnázium négy osz-
tályának elvégzése után u sárospataki tanítóképzőbe ment, Jeles
tanuló volrt ott is, s már mint utolsó évfolyamát járó IV. évest az
iskolai év utolsó három hónapjára a pestmegvei Dömsödre küld-
ték ki az orgonista-tanító helyettesítésére.

Képesítése után egy esztendeig Edelényben (Borsod vm.) volt
református kántortanító. Comenius Dida ciica Magna-jának tudós
fordítója, Dezső Lajos igazgató és Ilodossy Béla zenetanár képe
élt legerősebben emlékében. De lelke ezért is többre vágyott. To-
vább akart tanulni, s beiratkozott a budai Paedagogium nyelv-
'történettudományi és zenei szakcsoportjára. Itt is két kiváló ta-
nár volt reá legmélyebb hatással. Ba r ta lus Istvánban, kinek képe
és emléke megkapóan végigkíséri egész életét, csodálja az úttörő
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zenetudóst és sokoldalúságát s fiúi szeretettel csüng meleg szrven ;ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kir á ly Páltól pedig magával viszi az életbe a magyar nyelv szép-
sége iránt való érzéket és a magyar nyelv rajongó szeretetét.

1895-től mint polgári iskolai tanár ;2 és fél esztendeig Érsek-
újvárt tanított a városijag segélyezett magán polgári leányisko-
lában, s ugyanakkor református bittan-tanár volt az ottani köz-
ségi kath. főgimnáziumban. 1897-ben rnegszerzi a tanítóképző-
intézeti tanári képesítést, azonban .egvelőre még az alsólendvai
áll. polg. Fiúiskolához kap kinevezést. Onnan 1898. október I-tő]
kap megbízást a pápai áll. tanítőképző-intézethez. Alig van ott
azonban két hónapig, amikor a kultuszkormány ugyancsak mint
megbízott segédtanárt Znióváraljára helyettesítésre rendeli ki az
iskolai év végéig.

Az 1899/900. isk. év elején kerül vissza ismét Pápára, akkor
már mint kinevezett tanítóképző-intézeti segedtanár. Meg is há-
zasodik s nyugodt, harmonikus családi életben Pápán tölti leg-
boldogabb éveit. Családi boldogsága csak fokozza munkaerejét,
iskolai munkássága mellett hivatalos bírálatok jelennek meg tőle,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 5 Pápán írja első tankönyveit. Ezek később az új tantervhez át-

dolgozást nyertek, s mint kipróbált jeles tankönyvek a mai napig
használatban vannak. A pápai tanítóképző-intézet ifjúságáhől
,,100 tagú férfikart" szervezett, amely gyakorlottságával és fegyel-
mezettségévei sok elismerést szerzett a város társadalmáhan a
pápai tanítóképző-intézetnek. Negyedszázaddal ezelőtt és régeh-
ben végzett tanítványai felcsillanó szemmel ma is büszkén emle-
getik "a százak" sikerét.

1905. év végén nyeri, mint ugyancsak pápai tanár, rendes ta-
nári kinevezését, Egyenes lelkületével, tiszta, biztos judiciumával,
'következetes, puritán egyéniségével fiatalon is mindenkitől be-
csült, tisztelt tagja a testületnek, a tanteremben pedig széleskörű
szaktudását oktatói elhivatottsággal, biztos módszerrel egyesíti.
Tanítványai szeretve tisztelik és már korán magára vonja az
illetékes tényezők figyelnrét. Sebestyén Gyula szakfelügyelő fel-
fedezi kiváló értékeit. Ka pi Gyula, Mora l)csik Ernő és P etr i Mór
miniszteri biztosok, illetőleg a Kozolotatási Tanács kikiildöttei
egyaránt elismerésükkel emlitik működését,

Sebestyén Gyula kiválasz tása érvényes ült, amidőn Sarudy
Ottó 1907-ben a dévai állami tanítóképző-intézet igazgatója lett,
Az ő nevéhez és agilitásához fűződik a dévai állami tanítóképző-
intézet anyagi ügyeinek rendezése, s minden szükséges Iölszere-
léss el való ellátása. Igazgatása idején a dévai tanári testület ben-
.sőséges kollégiális életet élt, amely a szomorú elszakítás nyomán
kétszeresen vésődott az egykori dévai testület emlékébe.

1911-ben azonban - saját kérésére - a kolozsvári áll.
tkpző-intézef igazgatói székébe került. Mintaszerűen szerelte föl
a kolozsvári intézetet is és az ő idejében nyerte az intézet új épii-
letét. Testületében Kolozsvárt is mindvégig kollégiális életet biz-
tosított éli sokfelé ágazóteendői mellett Déván és Kolozsvárt ' i,>
állandóan élt a tanugyi irodalomnak. S még ezeken kívül 4 fél-
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éven át rendszeresen bejárt Kolozsvárt az egyetemre, ahol magyar'
nyelvészetet, neveléstani,' egyetemes történetet és filozófiatörté-
netet hallgatott.

A háború éveit is Kolozsvárt töltötte; ott kapta meg a II. osz-
tályú polgári hadi érdemkeresztet. Kolozsvárí évei azonban éle-
tének legszomorúbb kerszaka. Ott vesztette el 6 éves Zoltán Iiacs-
káját é s 18 éves tanárjelölt Olga leányát, s abban az időben halt
meg édesanyja, aki eddig még örvendhetett reményei teljestíl-
tének, fia emelkedés-ének. Sarudy Ottó agyonsebzett sziveponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.luir om drá ga lélek emlékér e" ezentelte egyik munkáját, amely-
nek írása közben áhította a Ieledést, kereste az enyhülést. Abhan
az időben halt el egyik testvérbátyja is, s a sok csapás súlya alatt.
érte feleségét, boldogságának, szenvedéseinek hűséges osztálvos-
társát szélhűdés, amelyből teljesen kigyógyulni már sohasem
tudott.

S még ekkor köszöntött be a harctéri és nemzeti nagy összc-,
omlás. Amikor Kolozsvárt az állami tanító- és tanítónőképző-
intézeteket az oláhok átvették, Sarudy Ottó mint igazgató egye-
sítette a két intézet tanári testületét és ifjúságát, s 1919. szept.
t-től mint az ottani Marianrunmal kapcsolatos róm. kath. tanító-
és tanítónőképző-intézetet vezette tovább. Az apostoli szellemű
Ma jlá th Gusztáv gróf erdélyi püspök a református Sarudy Ottót
nevezte ki igazgatónak.

A magyar fájdalomtól sújtott lelke, a családját ért csapások-
tól agyongyötört szíve kincses Kolozsvárhoz ragaszkodott. Az ősi
erdélyi rög takarta az ő kincseinek, két gyermekének tetemeit is,
azoknak fejfájátói merítette az újahb és újabb áldozatos rnunka
akaratát, de az oláhok nem tűrték meg Kolozsvárt ; kiutasították.
Igy került Budapestre, fr1 0 1 az 1919{20. isk. évben aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . ker. áll.
tanítóképzőben tanított, majd 1920. augusztus 23-án a tanító- és.
tanítónőképző-intézetek kir. Iőigazgatóságához nyert beosztást.
1921. február 11-én ismét a pápai állami tanítóképző-intézet igaz-
gatását vállalja el, tehát visszakerül oda, ahol tanítóképző-tanári
'működését egykor kezdette, s ahova élete legszebb, legboldogabb.
idejének emlékei fűzték, Annyi-annyi emlék között, folytono",
munkában, miközben tolla sem pihen, itt rajzanak lelkében a
Vihorlat, Hegyalja, Hunyad és a kolozsi bércek, az elszállt szép
napok és annyi sírhant fel-felzokogó emlékei.

1922. december 16-tóI a tanító- és tanítónőképző-intézetek.
kir. főigazgatója. Néhány évig Pápáról látja el hivatali ügyeit,
de 1926-ban elveszti áldott, nemeslelkű hitvesét, kinek fájdalom-
tól annyiszor sújtott szíve urának egy hirtelen operációja után
szerenesés felépülésén érzett nagy örömöt már nem bírta el. Még'
alig száradtak föl az új sírnak hantjai, amikor SaT'udy a ttó Bu-,
dapestre költözik, oda készteti őt hivatala.

Annyi vihar és sorscsapás után nemes szívek hogyan hagy-
hatnák el egymást? A budai hegyek aljában építette kedves kis:
Tusculanumáb in telepszik meg apósával és sógornőjével. Utóhh
feleségül veszi minden iszenvédéseiknek osztályosát, sógornőjét,
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:gyermekeinek mindenkor őrző angyalát, a sokat szenvedett, suj-
tottszívű feleségnek és anyának hűséges gondozóját. Nemsokára
celveszítik körükből az apóst, az atyát, az előkelő gondolkozású,
.szeretetreméltó, igaz régi magyar urat és ezekutánponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASürudy a ttó
-egvetlen gyermekében, fiában - ki a debreceni egyetemi belgyó-
-gyászati klinika asszistense - van örömük, minden reményük és
boldogságuk.

Több évtizedes taniigyi és kultúrális hivatali munkásság után,
.annyi emlékkel gazdagon, így lép Sarudy a ttó a magánélet nyu-
galmába. Ha visszatekint közpályájára, akár egész életére, a ki-
-egyensúlyozott lélek magasabb harmóniája töltheti el.

Sarudy a ttó magával hozta az értelmi erőt, de hogy ez az
-értelmi erő érvényesülhessen is, abban közremunkált erős aka-
rata, jelleme és egész mentalitása, Oriérzet sarkalta már az ifjút,
s ez az őnérzet végigkíséri egész életét, hogy forrása legyen lelke
nemes' unegnyilvánulásainak. Benne a sorscsapások között is ki-
jegeeesedett a magyar történelmi közép osztálynak egy értékes
kristálva. Neve, családja mult ja, hagyományaihoz való hűséges
ragaszkodás és kitartó akarat készteti rnindig a munkában, hogy
megbeosiilést szerezzen magának és hivatásának. Ezen az úton
.emelkedett, s a legszebb, legnemesebb példát adta tanítványai-
nak: megmutatta, mit tehet ,a képesség, a munkaszeretet, a SZOl'-

galom és a kitűzött ideálokhoz való hűség.
Sarudy a ttó minden tevékenységében magyar lelkének egész

.állhatatosságával, lélektelen utánzás és szolgaiság nélkül - úgy
mondhatnók - az ősi magyar erő érvényesül. Vezető állásokban
"egyénisége hatóerejének nem is tudott ellenáll ani senki sem, annál
"kevésbbé, mert nem rideg távollátással, hanem komoly, nemes
baráti kapcsolatokkal tudta' egyesíteni az erőket egy magasabb
közös cél érdekében. S ezek a tulajclonok megmaradtak benne
.akkor is, amikor a tanulmányi ügyek országos irányítój a lett,
majd neve eggyé vált a tanítóképző-intézetek tanulmányi egysé-
gével. Mindezeken kívül egyenes Ielkiílete, semmiféle barátságért
megtántorodni nem tudó igazságos é-rzülete, másrészt azonban
-segfteni mindig kész, emberbaráti jó szíve magyarázzák azokat
.az érzéseket, amelyekkel munkatársai hivatali pályájáról való tá-
vozása után sem fogják őt felejteni.

Nvugalomba vonulása után a legfelsőbb helyről nyert el-
ismerés jutalmazza a tanítóképzés terén szerzett érdemeit. Úgy
véljük, a "nyugalom" nála csak a szabad önrendelkezést jelent-
heti. Azokkal a képességekkel, azzal a finom elemző erővel,
amelyekkel ő rendelkezik, erejének teljess-égében alkotások nél-
Kül akarva sem maradhatna. Ha eddig hivatalt betöltenie és
mellette irodalmi .munkásságot folytatnia ilyen mérlékben lehe-
-tett, annál inkább remélhetjük, hogy a jövőben, idejével szaba-
don rendelkezve, a nyelvtudomány, a zene és az esztétika tudo-
-mányos irodalma még becses rnunkálatokat várhat tőle.

Hogy ez így is lehessen, adjon neki a Gondviselés hosszú éle-
-tet, egészséget •. munkakedvet, munkaerőt! Előtte mindig megbe-baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
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csült munkatársai nem is búcsúznak tőle: őszinte tisztelettel, hű-
séggel és szeretettel köszöntik egy új életszakasz küszöbén, amely-
hez kívánnak neki szeretteiben -is minden igaz boldogságot!FEDCBA

JponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nkó L< iszló,

Az előadóképesség Iejlesztése.

A jó előadás <El rnegértetésnek alapfeltétele, a meggyőzésnek
hathatós eszköze. Hozzájárul a fogalmak tiszta kialakulásához és
.az érzelmek fölébresztéséhez. Hatással va n a képzelet alkotó te-
vékenységére és szabályozására, sőt jellernképző szerepe is nyil-
vánvaló. A meleghangú, közvetlen előadás ugyanis megbecsíílhe-
tetlen segítségére van az erkölcsi nevelésnek is.

A jó előadás egyúttal önbizalmat kelt az előadóban és meg-
könnyíti céljának elérését. Viszont a töredékes, nehézkes előadás
a gondolatmenet és az érzelemkeltés kerékkötője. Nyomában k.i-
nos lelikifeszültség jár.

A gondolatok könnyed és összefüggő kibontakozását csak a
folyékony előadás biztosíthatja. S habár ez nem mindig a mély
értelem jele és bár az üres szavak gyakran csak az igazi tartalom
hiányát leplezik, de a bőséges szókincs és a szavakkal való bánni
tudás már magukban véve is bizonyos nyilvánulásai az intelligen-
.ciának, Értelmes ember a puszta ajakgimnasztika és a szavak
logikus kibontakozása között egyébként is azonnal különbséget
tud tenni.

Az előadóképesség tehát megbecsülhetetlen hasznára vau
mindenkinek. A tanítónak meg egyenesen kenyere. Ez biztosítja
elsősorban tanítása közvet1enségét,~' viszont ennek fogyatékossága
az oka sok sikertelenségének.

A jó előadásnak fiziológiai föltételei: az ép beszélőszerv, a
megfelelő hang és rninden beszédhibától való mentesség, Lelki
föltételei: az értelem és kedély frissesége, tartalmasság, intelligen-
cia, önbizalom és kifejezőerő. .Mindeme követelményeknek. azon-
ban oly szervesen kell összeforrniok és ezeken kívül még annyi
'egyéb vonás közrehatásával kell kiegészülniök, hogy a jó előadó-
képességet hűen jellemezni igazán nehéz feladat.

Annyi bizonyos, hogy Illem mindenkinek jutott egyenlő mér-
tékben osztályrészeül; de az is való, hogy fejleszteni, fogyatko-
zásait többé-kevésbbé' eltiintetni lehet.

A fiziológiai fogyatkozások javítása a gyógyító pedagógia •
körébe vág. A lelki föltételek .biztositáea vagy fejlesztése részben
tőlíínk függ.

Az előadás színtés erőt csak akkor kap, ha tartalmas 6s üde
lélekből fakad: Hatását fokozza, ha valamiféle cselekvés kíséri:
rajz (táblai rajz), vagy a szemléltetés egyéb módja, kísérlet stb.
A kellő hangulat megteremtése csak fogékony, tanult és a hallga-
tóság érzelemvilágához alkalmazkodni tudó lelkeknek sikerül. A

* 1. Ba rcsa i Ká roly: A danírás közvetlensége. Néptenitok Lapja , 1930.
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közvetlen hatás nyitja az előadó' és a hallgató összehangolása.
Ennek nyelvi föltételei: a tiszta kiejtés, jó hangsúly, természetes
színezés, továbbá a világosság, szabatosság, eredetiség, szemléle-
tesség, forclulatosság és a többi stílusbeli követelmény.

Legfőképen nyelvünk. tisztaságára ügyeljünk. Erre már a
kisdedkortól kezdve kell vigyáznia a családnak, környezetnek és
később az iskolénak. Nyelvünk értékes nemzeti sajátosságokat
ő:riz,benne sok ősi erő rejlik. Ezeknek a kibontakozását nem sza-
bad idegen nyelvek korai tanításával megnehezíteni. A nyelv
jisataságának, zamatának megőrzése a magyaros gondolkodás-
módnak, a világos és hatásos előadásnak föltétele.

A nyelvtisztaság iránti érzék azonban ne csábítson szertelen-
ségre. Aki ezen a téren a kákán is folyton csomót keres, nem any-
nyira a nyelvet tisztogatja, mint inkább urios-untalan a gondola-
tok szabad mozgását, lendttletességét akadályozza.

Szókincsünket úgy gyarapíthatjuk, formaérzékünket és ki-
fejezőerőnket úgy fejleszthetjük, ha minél több jó előadást hall-
gatunk meg, a nép nyelvét tanulmányozzuk és nagy írók mun-
káit olvasgatjuk. Az így nyert hatásokat aztán a gyakorlatban
iparkodunk értékesíteni.

Az előadóképesség fejlesztése a tanítóképzésnek is egyik
legfontosabb feladata.. Ezen a téren nekünk, tanároknak kell jó

példá val előljárnunk. A tanár lelkének minden értékes tartalma
a szó közvetítésével lesz tanítványainak közös kincsévé és tovább-
építő erőforrásává. Azért a tanár könnyed, világos és érdekes ta-
nításával adjon mintát tanítványainak a jó előadásra. Viszont
tőlük i kívánja meg, hogy mindig értelmesen. szabatosan és -
ha kell - hatásosan számoljanak be leckéikről.

A beszéd kifejezőerejére kivétel nélkül minden tárgy köré-
ben szííkség van. A jó előadás fontossága még a leggyakorlatibb
ismeretek és ügyességek elsajátításánál is nyilvánvaló. Ezért az
előadóképesség fejlesztése minden tanár feladata, bár kétségtelen,
hogya. főkép a magyar nyelvi és történelmi tárgyak, valamint a
gyakorlati tanítás körében kínálkozik a legtöbb alkalom az élő-
szó gyakorlására.

Az előadóiképesség fejlesztése nagbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 'türelmet kíván. A növen-
dék kifejezésbeli botlásait mindig tapintatosan helyesbítsük, ser-
kentsuk őt önálló előadásra. ezirányú próbálkozásai alkalmával
pedig bátorítsuk és önbizalmát erősítsük. EZJt főkép azzal érjük
el, ha sikerekhez juttatjuk.

Értessuk meg vele, hogy előadóképességének fejlődését aka-
dályozza, ha csak szemmel tanul és nem kísérli meg az elsajátí-
tott ismereteket szóval is elmondani. Ha a szószerinti tanulást
a kötött forma vagy más szempont nem kívánja, ne tapadjon i l
könyv szavaihoz, hanem az értelemre és a maga kifejezőerejére
támaszkodjék. _

- Az önképzés terén a' nyilvános erőpróbák. szereplések (elő-
adások, bírálatok, vitatkozások ,srth.) nagyon hozzájárulnak az,
előadóképesség fejlődéséhez. Adjunk alkalmat a' gondolatok ha-o
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maros rendheszedésére és előadására is, de csak akkor, ha a nö-
vendék a kenő ismeretanyaggal tisztában van, IS ha gondolatainak
rendezésére némi idő,t is engedélyeztünk. A pongyola, rendszer-
telen rögtönzés ugyanis a gondolkodás fegyelmezettségének rová-
sára esik és könnyen szószátyárkodásra vezet.

A szaggatott, nehézkes előadásnak igen sokszor az értelmet-
len, hibás tanulás az oka. Növendékeínk a lélektanban tanulnak
ugyan a helyes tanulás módjáról, de ezirányú elméleti ismeretei-
ket .állandó .gyakorlati útmutatással kell kiegészítenünk

Az elmondottakból krtűnik, hogy az előadóképesség fejlesz-
tésével megbecsülhetetlen kincset adunk növendékeinknek útra-
valóul. Azzal, hogy figyelmüket nyelvünk megszemélyesítő, életre-
keltő (,a kancsó füle', ,a hegység gerince' stb.) természetére irá-
nyítju'k, a gyermek lelkéhez símuló, szemléletes beszédre SZOk-
tat juk őket. Ezzel pedig alkotá képzeletüket neveljük s változa-
tos, újszerű gondolatmegjelenítésre képesitjuk. A magyar szólás-
módok, jellemző kifejezések megkedveltetésével nemzeti gondol-
kodásmódjukat erősítjük. A tömör, világos és értelmes előadás
megkívánásával logikus rendet teremtünk ismereteik között, át-
tekintésre és a rokon ismereteknek kapcsolására késztetjük őket.
Meleghangú, hatásos előadásra való szoktatással érzelemkeltő és
akaratindító erőt öntünk beléjük. Végül kifejezőerejüket egyéb
külső követelmények szem előtt tartásával is növeljtik. Igy arra
képesítjük, hogya hang erejével és színezésével is tudjanak han-
gulatot festeni és képesek legyenek megkülönböztetni a dolog
velejét a kevésbbé fontos részektől; a formát pedig mindig az
értelmi és érzelmi kívánalmakhoz tudják alkalmazni. Ily módon
aztán elénhetjiik, hogy növendékeink előadása természetes, logikus
és rendszeres legyen; kifejezőerejüket a szemléletességben, fordu-
Iatosságban és magyaros közvetlen.ségben találják meg; lelki szár-
nyaik a fantázia és a megértő szív legyenek.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa rcsa i Ká roly.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E G Y E S U L E T I E L E T .

1. Taggyűlés. A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete
1930. december lS-án, 20 tag jelerrlétében, taggyűlést te-rtott, melyen
F ekete József ,tanítóképző-intézeti tanár, népművelési előadó tartott elő-
adást a népművelés és a tanítóképzés kapcsolatáról. Eloadásában képet
adott a népművelés mai helyzetének történelmi kialakulásáról; megálla- _
pitotta a magyar népművelés magas nivóját; megemlékezett a tanító-
'képző .tanárságnak a népművelésben eddig kifejtett murrkálkodásáról,
szólt a tanítóképzőknek ezirányú kötelességéről, vázolta az egyes képzők
népművelési vszerepét ésannak fontosságát s végeredményben indítvá-
nyozta, hogy mondja ki aFEDCBAT lT O E , hogya népművelés ügyével behatóan
akar ,foglalkozni és ezért fel fogja kérni .á'z összes tanbtóképzök tanári
testületeit, hogy azok egy külön tanári gyűlésen ezzel a kérdéssel foglal-
kozzanak és a határozatokat az elnöknek küldjék be. Az anyag össze-
gyűjtve és feldolgozva a jövő évi közgyűlés egyik fontos tárgyát képezze,
hogy azon a tanítóképző tanárság egyetemének álláspontja szögeztessék

Magyal' Tanítóképző 8
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Ic. Addig is kéressenek fel az egyes tanárok, hogy a népművelési eszme
szellemében oktattessék és neveltessék az ifjúság.

A hozzászőlások soránponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW oyciechoroszkyné La jos Mária tudtul adja,
hogy erre: a kérdésre vonatkozólag egyes intézetek már nyilatkoztak: és az
az irattárban van. Szerinte a népművelődési munka a nép nemtörődöm-
sége miatt nem fejlődhet. F ra nk Antal szerint helyes a képzők becsato-
lása, a leendőbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító t helyes magyar népismére is kellene tanítani .

. D r . Becker Vendel a népművelési előadók minéműségéről szól és
hangoztatja a leventék bekapcsolását. Nagy Ferenc szintén az előadók
képességeinek fontosságáról szöl. P á roy Endre teljes mértékben átérzi
ugyan a népművelés óriás:i horderejét, azonban nekünk eJ.sősorban a nép-
iskolának kell tanítókat nevelnünk. Érvényben lévő tantervünk nem js
említi a növendékeknek népművelési munkásságra való képzését. Ha
pedig pótlólag bevesszük, ez szinte megbirhatatlan túlterhelést jelentene.
Elismeri, hogyanépművelés végzésére tényleg a tanító lenne a legmeg-
felelőbb, de akkor a kiválasztottak - külön képzést nyerve - csak a
felnöttek népműoeléséoel foglalkoznak. A népművelés nagyfontosságú
munkaköre feltétlenül megkívánja a külön embert. A két munkakört -
valamelyik károsodása nélkül - egy ember jól be nem töltheti. Szeretné
már, ha uralomra jutna az a felfogás, hogya tanítói foglalkozás is oly
nehéz, oly nap-nap mellebtí előkészületet és folytonos továbbképzést
követel, mely "egész", maradéknélküli embert kíván. Ma még mindig úgy
tekintik a népiskolai munkát, amely mellett egy csomó mellékfoglalkozás
is könuyen elvégezhető, pedig sokszor ezek szülik, hogy atanitók nem
érnek rá a ,továbbképzésres nem készülhetnek el tanításaikra kellő ala-
possággal. F ekete József viszonválaszában a tanítóságnak a népműve-
lésbe való, az eddiginél intenzívebb helekapcsolását keresztülvihetőnek
tartja.

A taggyűlés kimondja, hogyanépművelés kialakítása nem a leg-
fontosabb feladata a rtanítóképzőnek, azonban a kérdéssel foglalkozni fog.
A kérdés közgyűlésen való .tárgyalásának eldöntését a választmányra
bízza.

II. Választmányi ülés. A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orszúgos
Egyesülete 1930.december 19.-én a budapesti VII. ker. áll. tanítónöképzö-
bell választmányi ülést tantott. P á rvy Endre elnöklete alatt jelen voltak:
'Ta bódy Ida, Sa rudy Ottó, ja looeczky Péter, Móczá r Miklós, Roda Mária,
Sebestyén Erzsébet, Szonta gh Katalin, ja looeczky Péterné, Schön István,
Éber Rezső, Ha itsch EHa, Litkey Péter,FEDCBA'V á czy Ferenc, dr. Becker Vendel,
W. La jos Mária dr., P ócza József, dr. Ha rmos Sándor, dr. Szemere Samu
és Miha lik József.

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. az ülést megnyitja és megállapít-
tatja a határozatképességet.

2. Elnök bejelenti, hogya múlt választmányi ülés tárgysorozatáról
lemaradt egyes gyakorlóiskolaí tanítók által beadott memorandum tár-
gyalása. A tárgyalás sima menetének biztosítására előadó ul felkérte Schön
István tagtársat, aki ismertetni fogj-a a memorandumot és arra vonat-
kozólag javaslactal is fog előállni. - Schön István előadó ismerteti a me-
morandum kettős kérelmét: a ) .a már legalább :5 éve működő gyak. isk.
tanítók neveztessenek ki gyak. isk. tanárokká és b ) a gyak. isk. tanítók
státusanak 5~6 tagja előtt nyiittassék meg a VI. fizetési osztály. Azután
ismerteti az első kérelem megokolésát. A memorandumban foglalt kére-
lemmel szemben nem kívánja a tanári címet. Gyakorlati okokból azért
nem, mert a itanáricím ma főiskolai végzettséget és képesítést jelent és
nem munkakört. A tanári cimet a tanárvizsgáló bizottságok adják. Éppen
ezért a tanári címért megindítandó .küzdelmet ma éppen olyan meddőnek
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tantja, mint amilyen meddő volt az a múltban. E.lvi okokból sem kívánja
a tanári cimet, kifejezésre jut.t.atnikívánván azt, hogya leendő tanítónak
a nevelés-tanítás művészetébe való bevezetésénel vérbelijtanítőnak is
közre kell működnie. A memorandum aláíróivala legteljesebb egyetértés-
ben azonban kívánja, hogyagyakorló iskolai tanító nagy értékét a mai-
nál jobban elismerjék, nehéz és felelősséggel teljes rnunkaját jobballl énté-
keljék. Kívánja, hogya gyak. isk. tanítók a népiskoláknál működő taní-
tókat rangban, illetményekben megelőzzék. A tanítói rendnek is van hie-
rackiája: helyettes tanító, rendes tanító, vezető tanító, c. igazgató, szak-
felügyelő. Javasolja, hogy mindaddig, amíg a rang és cím kérdését köz-
megnyugvásra megoldani nem sikerül, tegyen a választmány illetékes
helyen olyan értelmű előterjesztést, hogy amikor a gyak. isk. tanító a
V.UI. fizetési osztályba előlép, neveztessék Ici tanítóképző-intézethez be-
osztott népiskolai szakfelügyelővé (kerületi v. járási iskolalátogató}. Az
.()munkájának természete és fontossága, valamint felelőssége js igen közel
áll a népiskolaiszakfelügyelő felelősségéhez bs munkaköréhez. Ezért szán-
.nám neki, bár iskolára nem ügyeIne fel és erre ideje sem volna, a nép-
iskolai szakfelügyelő rangját és illetményeit. Budapesten a népiskolai
szakfelügyelőka Iegkiválóhh igazgatók sorából kerülnek ki. - A máso-
dik kérdem megokolását ismertetve, kijelenti, hogy ezt a kérelmet teljes
egészében elfogadja, sőt kiegészíti. javasolja, hogya választmány iHe1ékes
helyen kérelmezze a következöket: aj A gyak. isk. tanítók az anyagi el-
látás terén mindenkor teljesen egyenlő elbánásban részesüljenek a pol-
gári iskolai tanárokkal és éppen ezért a gyak. isk. .tanílfók státusának
5%-a előtt nyittassék meg a VI. fizetési osztály;FEDCBAb } Ama gyak. isk. taní-

. 'fők, akik a VI. fizetési osztályba nem juthatnak be, ha már 9 évet el-
töltöttek a VII. fizetési osztályban, három évenként 200-200 P. nyug-
díjba is beszámítható működési pótlékot kapjanak; c ) A gyak. isk. taní-
tók rendkívül nehéz, idegeket felőrlő és felelősséggel teljes munkájukra
való delcintettel 35 évi szolgálat után, illetményeik 100%-ával vonulhas-
sanak nyugalomba. - Azonban ilyenirányú kérelmek előterjesztését most
nem tartja időszerűnek. Ezért indítván yozza, hogy az elnökség a kérel-
meket vegye nyilvántartásha és m:ihelyst az időt alkalmasnak Iátja, jut-
tassa el azokat illetékes helyre az egyesületnek legmelegebb pártolásával.

A hozzászólások soránponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉber Rezső nem tartja helyesnek a tanári
címért indított mozgalm.at, mert arre nem lehet valakit kinevezni, hanem
azt meg kell szerezni. Semmiesetre sem biztató a képzőkben az a tény,
hogy a növendék látja, hogy már senki sem akar dauító lenni. Szerinte
az lenne a legjobb, ha még a .tanárokat is tanítóknak neveznék. Minden-
esetre az .intézeteken belüli esetleges súrlódásokat a cím elnyerése meg-
szüntetné. - Dr .Becker Vendel elfogadja Schön javaslatát és tudtul adja,
.hogy az egyházmegyéknél a gyak. tanítók iskolalátogató címet kapnak és
a tanítók továbbképzését is a kezükben tantják. Szerinte a pedagógiai
szemináriumokat is ezek kezébe kellene adni. A kiérdémesült gyak. taní- •
tókat régebben. címzetes tanári kiiíevezésre terjesztették fel; ezt a meg-
oldást ajánlja most is. - P á roy Endre szerint a tanítóképzés legfőbb
.szerve és tengelye a gyakorló-iskole, tehát a gyak. tanítókat, mint első-
rangú embereket, feltétlenül ki kellene formailag is emelni a tanítóság
soraiból. Mivel 'a gyak. isk. 'tanítóknak "minta"-tanmóknaJk ken lenniök,
úgy érzi, hogy maga ez a mínta szó Lenne a legjobb, a legkitünőbb jel-
.zője e kiváló munkásság elismerésének. Nagyon sajnálja azonban, hogy
ez a szó gyakorlati alkalmazásra nem alkalmas s így címzésül nem hasz-
nálható. Ami a tanári cimet illeti, azért nem nagyon tud lelkesedni, mert
a tanár szó nem fokozása a tanító szónak s így éppen azt nem tudja
kifejezni, amit vele ez esetben ki szeretnénk fejezni: a .kiváló, a minta-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tanítót l Elismeri azonban, hogy, ebben a címkórságban -szenvcdő magy.ar
világban nagyobb súlya van' it tanári, 'mínt a tanítói címnek s ebből a
szemszögböl .nézve a 'memorandumot, meg is érti a gyak. isk. kollégák
kívánságát. Mert ha már minden más foglalkozási ág a címzéseknek egész
'skáláját ki tudta termelni, miért éppen a tanári és a tanitói pálya mun-
kásaival bánik a társadalom szűkkeblűen? A tanárt és a tanítot - még
a legkiválóbbakat is - sírig' kíséri a ,tanári és a tanítói cím, holott a más
pályákon működőket szinte 5 évenként új címekkel ambicionálják a
további munkásságra. -ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASa rudy Ottó a tanári cím megadása mellett van.
mert nem a képzettséget, de a munkakört kell vele honorálni. Hosszas
vita után, többek véleményének elhangzása utánFEDCBAV á czy Ferenc kifejti,
hogy ő egyetlen címmel sincs megelégedve és a dolgot nem is látja kel-
lőleg előkészítve. Javasolja, hogya gyak, iskolai tanítóság kérdeztessék
erre vonatkozólag meg, .talán ők helyesebb megoldást fognak találni.

A vita eredmén yéül a választmány felkéri az elnökséget, hogy a
gyak, iskolai tanítóságot az ügyre vonatkozólag körlevélben megkérdezze.
A fizetésre, valamánt a 35 évvel való nyugdíjbamenetelre vonatkozó
indítványokat pedig egyhangúlag elfogadja. Elnök köszönetet mond
Schön István előadónak szi ves fáradozásaért.

3. Elnök bejelenti, hogya Nyár-utca 7. szám alatt levő egyemeletes
épületre eladási ajánlat érkezett hozzás így .felkérte az előző választ-
mányi gyűlésen megválasztott "házvásárló bizottságot" a ház megtekin-
tésére, Mível pedig a bizottság és egy szakértő mérnök véleménye sze-
nint a ház terjedelmileg és vételár tekintetében is megvételre megfelelő-
nek látszott, az ügyet eldöntés végett a mai választmányi ülés elé ter-
jeszti. Mielött azonban a döntés megtörténnék. tájékozódás céljából közli,
hogy aház vásárlás kérdésében ,több előkelő pénzügyi szaktekintéhy
véleményét is kikérte, akiknek egybehangzó nézete szerint a mai gazda-
sági helyzetben felette kockázatos dolog házat hitelre vásárolni. A ház-
bérek lefelé menő teudenciája, .a Iakbérfizetések bizonytalansága, a ki nem
adhatő lakások szaporodása, a hitelezés nehéz feltételei. mind olyan jelen-
ségek, amelyek a házvételt nem teszik ajánlatossá. Ezzel kapcsolatban.
ismerteti a "Ház-alap" jelenlegi helyzetét, mely szerint csak 38.759'07 P.
áll rendelkezésre. Ez összeg megfelelő ház vételére egyáltalában nem
elegendő.

V á czy Ferenc, W . La jos Mánia, Miha lik József és elnök hozzászólásai
után a választmány kimondja: a választmány a rendelkezésre álló ház-
alapnak házvételbe való befektetését ezidő szerint nem tartja sem idő-
szerűnek, sem szükségesnek. Mindaddig várakozó álláspontra helyezkedik,
amig az alap oly összegre emelkedik, amelyből az egyesület lehetőleg
minden jmyagi megterheléstol mentes házvételt eszközölhet.

4. Váczy Ferenc indítványára a választmány felkéri az elnököt, hogy-
közlönyünkben ismertesse a házvétel kérdését és kérje fel az intézeteket
az alaphoz való hozzájárulásra. Móczá r Miklós indí tványára a pénztáros
Ielkéretett, hogy mindazon iutézetekről, amelyek aházalaphoz hozzá-
járulnak, a befizetett összeg feltüntetésével. közlönyünkben kimutatást
tegyen közzé. É b e r Rezső indítványára a főtitkár adatokat fog gyűjteni'
arra nézve, hogy hány vidéki tanár gyermeke venné igénybe a Tanárok
Házát fővárosi tanulás céljából.

. Elnök megköszön ve a tagole megjelenését az ülést ]Jerekesztette.
Ill. Taggyiílés. A Tanítóképzö-Intézeti Tanárok Országos Egvesü-

letének 1931. évi január 19.-én, a bpesti I. ker. tanítóképzőben megtartott
tagértekezlete a fővárosi és vidéki .tagok élénk érdeklődése mellett folyt
le. P á rvy Endre elnök megnyitó szavaiban megemlékezik arról a minisz--
tériunni intézkedésről, mely három fővárosi középiskolában kísérletképen
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elrendelte a Vl I. osztályú fizika anyagának cselekedtető módszerrel való
tanítását, melynek célja, hogya -tanuló Jövőben már ne pusztán passzív
szemlélője legyen a tanár kisérleteinek, hanem a maga próbálkozásai
n lapján állapítsa meg a megállapítható törvényeket. Alkalma volt ez
eljárás eredményeit a megbizott fizikai tanárok jelentéseiből az Orsz.
Közokdatási Tanács ülésén meghallgatni s mivel szó van arról, hogy e
tanítási eljárás az összes középiskolákba bevezettetik. szükségesnek ta-
lálta, hogy a kérdéssel eg yesületunk is foglalkozzék. Büszkeséggel kon-
statálja, hogy a cselekedtető tanstási módszer nem ismeretlen Jogalom
a tanítóképző intézeti ianárság körében, mert e kérdéssel sokan már évek-
kel ezelőtt nemcsak elméletileg, -de gyakorlatilag is foglalkoztak. Mivel
tudomása szer.int 'el budapesti 1. ker. .baní.tóképzőben a .kémía és a I.iziku
tanítása mostbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu s a cselekedtető módszer elvei alapján tönténik, felkérte
nevezett intézet két lelkes munkását:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[ a looeczku Pétert és Éber Rezsőt,
hogyeljárásukat a mai taggyűlés keretében bemutatni sziveskedjenek.
Egyúttal bejelenti azt is, hogy felkérte Eornroeld József budapesti reál-
gimnéziumi uanárt is, mint aki a cselekedtető módszernek a iközépi ko-
Iákba való bevezetésére megbízatást nyert, hogy legközelebbi taggyűlé-
sünkön eljárását és tapasztalatait ismertetni szi veskedjék.

, Ezután [ ulooeczku Péter mutatta be a tanulök mnnkáján alapuló
kémia tanítás rneuetét. Bevezetéstíl szólott ,a régi tanítási :módszerről,
a szemléltetés hiánya.iról. Felsorolja a dolgoztató módszer előnyeit és hibáit;
kifejti, hogy ez a tauárra nézve hatalmas munkatöbbletet jeleni; kimu-
latja, hogy sokkal több anyagi kell az efajta .tan ífáshoz ; a tantervi anya-
imt csökkenteni kell, stb. Ö az osztályokat csoportokba osztja, a növen-
dékek páronként mind végzik a kísérleteket és rnegá llap itják az ered-
ményt. Bemutat egy pár olcsón beszerezhető eszközzel végezhető kísér-
letet.

Éber Rezső előadásában felsorolja azon tanítóképző tanárokat, akik
ezzel a kérdéssel már Ioglalkoztak. A Iizikai gyakorlatoknál azt tartja
legjobbnak, ha minden tanuló egyforma kísérletet egyszerre végez. Ha
ez nem lehetséges, akkor mindeniket el kell végeznie, de nem egyszerre.
Ezt esetleg csoportban k II intézni, rnikor is rnindenki vezérlapot kapjon,
i l tanár pedig meggyőződik, ellenőríz, segít. A kísérletek lehetőleg köz-
hasznú tárggyal történjenek; legyenek olyan szabadkézi kísérletek is,
melyeket maga a növendék végez; készűtseu kísécleti eszközöket maga
a növendék s csak legutolsó esetben forduljunk vásárolt eszközökhöz.
Bemutat különhöző egyszerűbb kísérlcti eszközt, univerzális állványt 3
típusban. Főleg arra kell szoktatni véleménye szerint a növendékeket,
hogy a kísérletek nemcsak egy leirt módon végezhetők el, hanern több-
[éleképen is. Ö a LlI. osztályban, amit lehet, közös kísérlettel végez, a IV.
osztályban a gyakorlati órán irányelvnek veszi a népiskolai kísérleteket
és amit lehet, közösen végeznek. Nála minden növendéknek meg kell
tanulnia vetíteni, továbbá minden IV-ed éves egy kissé komplikáltabb
népiskolai szemléltctó eszközt állít elő csinos formában.

Miha lik József kijelenti, hogy a cselekvő oktatás bevezetésének kér-
dése a tanítóképzők tanárai előtt és az országos egyesü let előtt nem új
dolog, hiszen sokan, többek között ő is, már 1910-ben, majd hadi fogsága
útán 1921-ben tartott erről előadást, rninek eredménye volt, hogy egy tan-
könyv megírására kéretett fel. A köuyv hamarosan el is Iog yoöt, A szán-
dék tehát a cselekvő tanításhoz meg lett volna, de hiába volt a tanárok
igyekezete, mert a Közoktatási Tanács ez elől .a gondolat elől akkor' el-
zárkózott (legalább is úgy informálódtunkl és így úgy a tankönyvnek,
mint a tan ításnak is a külön gyakorla ti órákra kellett bazírozódnia. A

•
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fizikai gyakorlatokat is úgy gondoltuk el, hogy a képzői anyaggal kap-
csolatban végeztetnek azok, tehát ez a Iegideé lisabb cselekvő oktatás létt
volna, de itt is csak külön fizikai gyakorlati órákat és azokat is csak
a IV. osztályban engedélyezték. Hy körülmények között a tanárok egy
része a dolgot. abbahagyta, csakis Itt-obt, egyéni vállalkozásképen Iolyt
a cselekedve oktatás egyes igazgatók helyes érzékének köszönhetően. Ő

például Cinketán szinte 8 éven át ezzel a módszerrel tanította a fizikát
és moudhatja, hogy azanyagot nem is igen kellett csökkenteni s növen-
dékei élvezték vaz órákat, ismereteik alaposabbak lettek és remek kísér-
letezö készséggel .kerültek ki az életbe. A módszert helyesnek tartja, csak
az lenne a kivánsága, hogya tanítóképzökbe való ilyen tanítás bevezeté-
sének és kialakításának munkáját bízzák rá a képzői tanárságra sakkor
egy évalatt oly gyönyörű rendszer és módszer fog kialakulni, hogy tanul-
hatnak majd belőle azok, akik ezt a dolgot csak most vélik feltalálni. -ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nagy Ferenc ajánlja, hogy hallgassuk meg aközépískolai előadót s utána
ő is hallgassa meg a mi előadóinkat. ] a looeczky szerint ez a módszer
minálunk nemcsak a reáltárgya.knál van meg, hanem bár nem intézmé-
nyesen, előfordul az irodalomtörténet, földrajz, gazdaságtan és matema-
tika tanításánál is.

P á roy köszörri az előadásokat és a hozzászólásokat ; a körülményektől
feszi függővé, hogy egyesületünk ezzel a kérdéssel minő formában fog
foglalkozni. De hogy ezzel okvetlen foglalkoznunk kell, azt hangsúlyozza,
mely véleménnyel az egész It.aggyűlés egyetértett.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V . Taggyűlés. Országos egyesületünk folyó év február Q,3-áll tag-
gyűlést tantott la Markó-utcai Berzsenyi Dániel-reálgimuáziumhan, mely-
nek célja volt, hogy F ornoa ld József reálgimnáziumi tanár, szakfel-
ügyelő előadását ·a gimnázium cselekedteíve oktató fizikai tanításáról
meghallgassa.

P á roy Endre elnök pár rueleg szóval üdvözölte az előadót és a meg-
jelenteket és kifejtette ra jelen előadásnak okát és célját, amely az, hogy
a rnostanában oly sokat bangoztatott oselekedtetve oktatásnak a girnná-
ziumban való á llepotáról hű képet kapjunk.

F or rur a ld J. .k:üfej,ti,hog y előadásai hogyan folynak le. Ennek a már
30 éves problémának történeti. kialakulását röviden ismerteti és meg-
állapítja, hogy ez a tanítási mód Amerikaból jött Angliába; nálunk ön-
állóan ~s fellépett, újabban német hatásra és nuntára gyorsan terjed.
Megemlíti a hazai úttörőket. Áttérve a gyakorlatok jsmertetésére, azok
tárgyalása közben előadja ra következöket. A heti. 4 órából 3 elméleti,
1. gya:IDodat.i óra. A gyakorlatokon lehetőleg mellőzi ,a quahtatív kísérle-
te ke r, A kísérletezéssel nem a tanitandó lianiervi anyag elvégzése a tulaj-
donképenn cél, hanem tevékenykedés, okoskodás, i!gazolás, ellenőrzés,
probléma-megoldás, szóval cselekvő ember kialakítasa. A tanulők a ké-
szülékeloet összeáblítva kapják kézhez, ,a ikészülékeket nem maguk állit-
ják elő. Minden óra 3 részból áll: 'előzetes anegbeszélés (10-15 perc}; a
tanuló munkája (20-25 perc) és a megbeszélés, rnelynek különösen szá-
mítási (írásbeli) része a tanuló otthoni murukájá vá is válhat. A növendékek
minden feladatot probléma-alakban kapllJak meg'. A ezámídások könnyí-
tésére megtanítja alogar1éc használatát. A munkanapokaa kénytelen
meghatározott napokra rögz.iteni, bár ezt nem tartja helyesnek. A nagy
létszám miart1 az osztályt csoportokra kell osztani. A kísérleteket és a
számításokat a növendékeknek le .is kell tisztézniok, de erre a tanár kal-
kulust nem ad. Sokszor oly feladatot végeznek. meblyel előkészíti egy
törvény megtarrulását. Bér az általános irányzat az, hogy a deduktív
jellegű dolgokat el kell hagyni, ő felvett pár alkalmazó feladatot 15.
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Taglalva egy pár feladat feldolgozási módját, .mero- és kísérleti eszkö-
zöket. mutat he. Előadását befejezve Ielszólítja a .képzői sze'lctanérokat,
hogy a közös pedagógiai célok elérése végett csatlakozzanak a közép-
iskolaitanárok egyesületének természettudományi szakcsoportjához.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P á rvy Endre elnök a tagg-yűlés nevében köszönetet mond az elő-
adónak, kiemelveaz előadás érdekes és értékes voltát. Kérdésére vála-
szolva ,az előadó kimuüatja, hogy az efajta módszerreh v.aló tanítás a
mostani .tananyagnak csökkentését vonja maga után. Ezen segíthetni
részben azzal, hogya Ill. oszt. anyagát rövidebbre kell fogni. részben
azzal, hogy minderrt, aminek se' .tudományos, se elvi, sem praktikus
haszna nincs, el kell hagyni (pid. az 5-féle légszivattyú ismertetését). Ta-
pasztalata, hogya növendékek igen kedvelik az efajta gyakorlati órákat.

Miha lik József örömét .fejezi ki a felett, hogyezt a tanulságos elő-
adást meghallgathatta, mert ezáltal világos képet kapott arról, hogy a
középiskolában ezzelbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'8 rnódszerrel a fizika tanítása értékesen ésészszerűen
halad. De egymttal, mint aki ,a kérdéssel már régen foglalkozik, megálla-
pi tja, hogya tan+tóképzökben, tekintve azok különleges célját, nem lenné
helyes ,a Iieika egészen ilyen módon való tanítása, mert az nem lenne
az 'a cselekedtetve való oktatás, amit ő és a képzői f anárság elgondol.
A bemutatott gyakorbatokhoz hasonlóau a képzőkben is már régen foly-
nak f'izikai gyakorlatok, sőt ő és pár társa (Csa plá r A., Móczá r M., [ elo-
veczky Péter, Ber iha Mária, Éber R., Roda M., Riez janka stb.) évek óta
nemcsak a fizikánál, de a biológiánál is a megfigyeléseket, kísérleteket
és gyakortatoket az elméleti arryaggal együtt végzak és így a törvényeiket
a tanulők eselekedtetve sajétítják el. A tanítóképzők célja a fizikánál
is nemcsak az, hogy a növendékek a tauanyaget elsajátítsák, hanem a
tanárnak minden tanításuál urrintát kell udniarra, hogy .a leendő tanítók
az érantettanyagot majd miképen IÍ.Mlí.Ílsák;erre pedig ,a bemutatott möd
nem veret. A tan~tóképzőkobena fizika tantervi anyag« 'alapjának a nép-
iskolai anyagnak kell lennie, amelyet a tanár oselekedtetve Jeldolgoztat
és ezt egészfui Ici azufán azokkal 'CI részekkel, melyeket a tanítóuak, mirrt
intelligens embernek és népművelőnek tudnia 'kell. Minden egyes óra
a tanítóképzőkben cselekedtető legyen.

Eornosld J. szintén teljesen cselekedteíve szeretne tanítani, de a z
akadál yozó körülmények miaüt kénytelen yo1t kompromisszumba lllenni
és azért tanít igy. Ba lá zs Béla főigazgató kérd' ére k~jelenti, hogy ezzel
a módszerrel tanítva 'CI mai szertári felszerelések nem elegendők és
sokkal töbh a-nyagit kövotelő felszerelésre van szükség.

Bsrebésné Ribiczey Erzsébet megjegyzi, hogy ő saját fiánál tapasz-
tal-ta, hogya fizikának a bemutat-ott módon való tanítésa a. növendékek-
l..'1CI rragyon .rnegkedveltcti a iárg)nat.

P á rvy Endre elnökköszönetet morid az előadónak és 'a hozzászólók-
nak. Kifejti, hogy u cselekedtetve oktatás végtelenill fontos, anert az ilyen
oktatásnak célja az is, hogya növendékeik lelikJébencselekvőkedvet fa-
kasszon, azaz aktív magvarokat termeljen. A tanítóképző tanárok
ezirányú elgondolását Miha lik J. vázolta, melyhez azt teszi hozzá, hogy
egyesületünk a kérdést nem ejti el, hanern azt intenzíve tárgyalni fogja.

•

Mihi: !lik J ózsef, titkár.
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1925-192611926-192711927-192811928-192911929-193011930-1931Összesen'0 ::1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI n t é z e tN

'"• ...o
iskolai években fizetett pengő benCrJ

1 Baja áll. ttóképző , 283'60 364'-- 392'-- 388,-1 384'- 382- 2.193'60
2 Budapest 1. ker. áll.

"
284'- 376'80 386'- 398- I 424'- 39::;'- 2,266'80

3 Budapest I I .
" "

tnőképzö 400'- 496'- 564'- 518'- 5~O'- 542'- 3,060'-
41 Budapest VII,

" " "
486'- 422'- 492'- 662'- 748:- 782'- 3,592'--

~ I
Budapest VII.

" "
óvónőképző 134'- 178'- 204'- 204'- 272'- 286'- 1.278'-

Cinkota
"

tnöképzö 292'- 314'- 326'- 336'- 332'- 346'- 1.946'-
Csurgó

"
ttóképző , 228'- 260'- 312'- 322'- 334'- 318'- 1.774'-

8 I I Győr
"

tnőképzö 296'- 314'- 320'- 346'- 370'- 326'80 1,972'80
9' Hodrnezővásárhely

"
óvénőképző 106'- 124'- 166'- 158'12 142'12 696'24

I I I lászberény
"

ttóképzö , 128'-- 162'- 206'- 230'- 262- 360'- 1,348'-
11 Kiskunfélegyháza

" "
296'- :294'- 310'- 318'- 352'- 368'- 1.938'-

12 Kőszeg
" "

90'- 156'- 224'- 284'-, 344'- 1.098'-
13 Nviregyháza

" "
264'- 296'- 316'- 332'- 308'- 308'- 1'824'-

14 Pápa
" "

268'- ::S~~:80 387'- 392'- 374- 372'- 2125'bO
15

1
Sárospatak ref.

"
258'56 311'28 340'70 346'85 341'- 340'- 1.93839

..-------
16 Győr róm, kath,

"
I

414'- 230'- 644'-
17 Szeged

" " "
54+40 100'- 194'-

18 Veszprém
" "

tnőképző 30'- 30'-- 35''''''- 95'-
19 Kecskemét ref.

"
179'-FEDCBA1 9 L '- 400- 771'-

20 Nagykőrös
"

ttóképző , 327'60 361'20 385'40 455'40 511'40 2,041'-
21 Sopron evang,

"
158'- 192- 238'- 259'- 269'- 276'- 1,39~'-

22 Szarvas
"

tnöképzö 198'- 198'-
23 Miskolc izr,

"
75'50 75'50I

1 Összesen 6,62520
I

3,97616 5,052'48 5,655'90 6,041'37 7,11102 34.462'13I

R lm u ta ta s a z e g y e s in t é z e t e k b e i i z e t é s e i r ő l a T a n á r o k H á z a a la p j á r a : '

* A Kimutatás 1931,febr, lü-én van lezárva,
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I R O D A L O M .

Nagy 1. József:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeoezetés a demonslr écios [ izike-tnniiúsbe, Buda-
pest, 1930. - Németh József könyvkiadóvállalata, I. Horthy Miklós-út,
Ára 15 P.)

Nagy 1. József kegyesrendi tanár nevével az újabb kísérleti fizikai
irodalomban gyakran találkozunk. Irásait világosság és gyakorlatiasság
jellemzik Ezek jellemzikbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe zd a konyvét is, melynek megírásához az im-
pulzust egyrészt az új középiskolai tantervnek a fizikai kísérletekre
vonatkozó utasítása, másrészt- a középiskolai tanárok számára .az 1928.
év nyarán tartott fizikai tanfolyam adta meg. E sorok írója, a tanfolyam
vezetőségének szívességéből, végdghallgatta .a tanfolyamon tartott előadá-
sokat és élvezte a szerző ügyes, jellemző és sikerült kísérleteit, melyek
üánt a tanfolyamon általában rendkívüli érdeklődés nyilvánult meg. A
kísérletck egy részét már régebbről, az 1919. év tavaszán a budapesti
kegyesrendi gimuáxiumban tartoót demonstrációból is ismertem. Örömmel
olvastam hát végig könyvalukban megjelent előadásait.

Könyve több m int Iizjka! ikísénletek gyüjteménye: anódszeres útmuta-
tás a kísérleti fizika tanitásához. Kezdi a .tanterrnek, a labnratóriurn, a szer-
tá rak berendczésén, felszerelésén. Hasznos tanácsokat ad a műhelyi mun-
kák végzéséhez, A fizika egyes fejezeteihez bőséges kísérleti anyagot
nyújt, dc seholsem elégszik meg' a .kísérlet qualitativ és quantitatív tár-
gyalásáva l, mindenütt értékes médszeres utasításokat is ad. A kísérletek
között sok az eredeti, legtöbbjet azonban a legjelesebb német kísérleti
fizikusok előírá ai szerint végzi el a szerző. Itt dalán kifogásolható lenne,
hogy az irodalom felsorolása is csak a német irodalmat ismerteti, ezt is
csak részben és figyelmen kívül hagy j,aa szintén gazdag francia, angol
és olasz irodalmat. Az tény, hogy a felsoroltek a német irodalom legjelen-
tősebb képviselői.

A fizika tanításánál használható könyv lesz Nagy 1. József köuyve.
Az új középiskolai tanterv anyágához alkalmazkodik. de ezt az anyagót
úgy dolgozza fel, hogy minél min:imálisabh legyen a kísérletileg nem iga-
zolt törvények és kövctkeztetések száma. Az utolsó évtizedek alat! talán
egy tárgy tanításának módszere sem vált céldudatosabbá, mint éppen a
~izikáé, mely, a változatlanul megmaradt ulapkísérleteken kívül, színte
az egész Iizika rendszerét elvégezhető kísérletekből és az azokból levon-
ható ito r vényszcrűségekből állítja össze. Nem pusztán a törvények tudása,
.hanem a k ísérletek elvégzése és az azzal fejlődő ügyesség, észlelő tehetség
és a következtctö képesség fejlesztése is hozzátartoznak a fizikatanítás
céljához. És ebbe a munkába bele kell vonni a ,t,anulókwt.Ne legyenek csu-
pán szemlélői a demonstrációknak, hanem részesei akisérletek elvégzé-
sének és az eredmények megállapításának. Ehhez azonban a ,tanár inten-
zí v munkáján kivül olyan kísérletek szükségesek, melyek egyszerűsé-
gük mellett is tökéletesek és meggyőzőek. A Jizika-tankönyvek l-eírják a
kísérleteket, anélkül, hogya tanár számára a kísérlet elvégzéséhez ú tm u -

tntást ad nának. Felhasználják a leirt kísérletek eredményét, de nem
figyelmeztetnek az elólordulható hibákra vagy a kísérleti fogásokra. Ném
hívják fel a figyelmet arra, hogy hol és hogyan kapcsolódhatnak be a
tanulők a kísérletek végzésébe és az eredmények megállapításába. Nagy
1. József könyve mindezekre felhívja a figyelmet. .

Minden fizika-tenér jól használhatja akár középiskolában, akár
tanító- és tanítónóképző-intézetben. Némely részében talán többet ad,
miut amennyi ,a heti 2 órában elvégezhető, de a sokból mindig konnyű
< ~ szükségest és lehetségestmegállapítalli. Egyebekben megfelel a kőuyv

~ tartalma és a feldolgozás módja a mi tantervünk szellemének is. De a

•
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bevezeté részben elmondottak a pedagógusok figyelmére is érdemesek,
Hű képét adják a fizikatanítás történeti fejlődésének és a legújabb-
didaktikai rtörekvéseknek. A fizikai gyakorlatok kérdését nem oldja meg-
a könyv, mert sem a középiskolákban, sem a tanttóképző-intézetekben
nem elégedhetünk meg azzal, ha a fizikai gy.akorlatokon a tanítási órán.
elvégzett kísérleteket ismétlik meg a növendékek. Ezeken alapuló, de-
önállóságot, észlelő és kövenkeztetö képességet ki·vánó kísérletekre van
áldalában szükség. Ehhez a tanítóképzőkben még a legegyszerűbb. elemi
iskolai fizikai alapkísérletek végzésében való készség elérése járul. Ilyen
könyvre is nagy szükség volna. Remélhető, hogy ha a tanítóképzők száma
nem .is engedi meg ilyen specialis fizikai gyakorlatok összeállítását és
kiadását, most, azbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j középískolai tanterv által előírt fizikai gyakorlatok
a .tarrulók által elvégezhető rendszeres fizikai kísérletek összeállítását
vonják maguk után, ami normául szolgálhat a tanítóképzőkben is és nem.
lesz minden tanítóképzőintézeti tanár ama kényszerítve, hogy saját maga
állapitsa meg és állítsa össze az elvégzendő kísérleteket.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss J ózsef.

Dr. Ballenegger Róbert, Dr. Hoffmann Ernő, Dr. Kéz Andor,
Dr. Loczka Alajos, Dr. Péch Aladár, Dr. Róna Zsigmond és Dr. T u ss

Antal: Természettudományi ismeretek. 1. kötet. 1930. Kiadja: Békés
vármegye közönsége, 240 Iap. Árra 10 P 60 fillér.

Békés vármegye közönsége igen értékles művel gazdagította A Magyar
Néprnűvelés Könyvei című könyvsorozatot, amákor lelkes áldozatkész-
séggel kiadta a címben írt könyvet. Ennek, az iskolánkívüli népműve-
lés döntő fontosságú mun:káját szolgáló tartalmas könyvnek aligha
lehetne szebb dekoruma, mint az, hogy az Ajá nlá st maga dr. gróf Kle-
belsberg Kuno közokt. miniszter írta hozzá. "A kőtelező népoktatásuál -
írja többek között a kultuszrniniszter - sokkal kényesebb dolog az iskolán-
kívüli népművelés, amelynek kényszer alig állítható a szolgálatába, amely
lényegében többnyire szabadoktatás. I,tt a kényszert spontán lelkesedés-
nek kell pótolnia. Az ,iskolánkívüli népművelés ügye tehát azzal áll
vagy esik, hogy bele tudjuk-e vinni a magyar tömegekbe az állandó
művelődés szükségességének tudatát.

Az érdeklődés gyönyörű jelét láttam abban, hogy az államkorrná-
nyon kívül különösen törvényhetőságaink, városaink felismerték az isko-
lánkívüli népművelésnek nagy horderejét oly korban, mikor a legfonto-
sabb világnézeti kérdések :Lsvitássa váltak. A pár évtizeddel ezelőtt még-
pangott önkormányzati szellem új életrekeltését látom abban is, hogy
A Magyar Népművelés Könyvei című könyvsorozat egy-egy kötetének
kiadását egyes törvényhatóságaink magukra vállaltak. Köszönet Békés
vármegyének, hogya Természettudományi Ismeretek könyvének meg-
jelenését áldozatkészségével lehetövé tette."

Dr. Daimel Sándor, Békés vármegye alispánja, aki a Természet-
tudományi Ismeretek ,könyvéhez az Előszót írta, a m un ka célkitűzését a

következökben foglalja össze: "Békés vármegye törvényhatósága szivesen
vállalkozott e vezérkönyv dciadásáre, hogy ,a természet élő könyvéhez el-
juttathassa mindazokat, akik azt szeretik; egyben azonban azt is akarja
c könyvvel, hogy a magyar nép az eddiginél -több természettudományi is-
merettel fölszerelve, a gazdasági életben könnyebben vérvényesíílhessen s
a magaany.agi boldogulását jobban tudja előmozdítani. E könyvben
ezért csupán a népünket áUandóan és közelebbről érdeklő kérdéseket
dolgoztattuk .fel".

A Természettudományi ismeretek könyvének első kötete általános
természettudományi ismeretekkel foglalkozik és a következő fejeze-
tekre tagolódik: Va llá s és természettudomány. A csilla gos ég. A na p-
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A kecskeméti ref. tanítónóképző utcai homlokzata, -ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzunnyoghy Farkas

tollrojza után.

r ól. A levegő. Az időjá r á s. A tá j színeiről. A földFEDCBAa T /! )a g a , felépítése és
a termőta la j. A víz, és A víz földr a jza .

A Va llá s és természettudomány című ,fejezetet P éch Aladár dr. Írta.
Érdekes fejtegetéseit annak ,a megállapitásával kezdi, hogy az istenhívők
ésa tagadók nézetük igazolására egyaránt a természetre hivatkoznak.
Majd rátér a természettudományos világnézet mag-yarázatára, arnelven
az a gondolkodásmód értendő, amely a természetnek: összes, az élők
világában is tapasztalható jelenségei-t a természettudományok törvényei-
vel akarja megmagyarázni, bizonyítani. Azután rendre megismerteti
a · t,ermészettudományos kutatásoke t és módszereit, az anyag és a lélek
küzdelmét, a Haeckel-féle világfelfogás alapgondolatait. Külön foglal-
kozik az ösnemzödés tanával, aLamarck· és Darwin-féle elméletekkel,
továbbá a származás- és Iejlődéstanra vonatkozó kutatások eredményei-
vel. Érinti röviden az Ostwald-elméletet is, amely szerint a lelki energia
vegyi energiából keletkezek. A természettudományos világnézet sivár
képét szembehelyezi a Teremtőbe vetett hiten a lapuló világképpel. Ki-
mutatja, hogy a legnagyobb természettudósok, mint pl. Kopern:ikus,
Kepler, Farday, Volta, Ampere, Lavoisier, Linné, Lamarck, Darwin,
Euler a nagy matematikus stb. stb. mind vallásosak és hivő emberek
voltak. Határozott irányt mutató s különösen a népművelés szempont-
jából igen hasznos fejtegetéseit Apponyi szavaival zárja: "A természet-
tudományok lefoglalása a hitetlenség javára a művelődéstörténetnek
legvakmerőbb meghamisítása".

A második és harmadik fejezet a csillagos éggel és a Nappa}
fog1alkozik. Ta ss Antal dr., a két fejezet Írója ezekben a részekben dió-
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. 'héjban összesűrítve úgyszólván az egész csillagászati anyagot felöleli,
Bevezetésül az időmérés, a hét, hónap és év fogalmának kialakulásá-
ról, továbbá a holdhó és napév hosszának meghatározásáról nyújt rövid
iörténet:i á,ttekin:1:ést. Majd az állatövi s egyéb csillagkép ek és
csillagrendek vázolása tután rMéra Föld alakjának és méretei-
nek meghatározására. Ismerteti az égitestek .távolságának mérését, az
égi szféré katv .a geocentcikus, heliocentríkus vilagrendszert. .a naprend-
.szer főbb bol ygóit az üstökösöket és hulló csillagokat. Foglalkozik
továbbá a ;színképelemzéssel, a csillagok hőmérsékletével, a csillagok
'saját mozgásával, méreteivel, a csillagrendszerekkel, a Tejúttal és a csil-
lagos ég szerkezetével is. Végre befejezésül néhány modern távcsővet is
bemutat. A potsdami nagy reflektornak. a wílsonhegvi obszervatórium
150 cm.-es tükörteleszkőpjának és a svábheg yi csillagv.izsgáló nagy
reflektorának a fotografiáját is közli.

A Napról szóló fejezet a Nap távolságának meghatározásáról, a
Nap ménetéről, tömegéről, felszíni tulajdonságairól, szerkezetéről, továbbá
a Napról mint csillagról és energiaforrásról nyújt érdekes ismereteket.
Tass Antal fejtegetéseit mindenütt népszerű formában adja és mondani-
valójátsok illusztrációval kiséri.

Loczka Alajos dr. szintén két cikket írt a könyvhöz, nevezecesen
a levegőröl és .a vízről szóló fejezeteket. Az előbbiben a levegő fizikája-
val és kémiai összetételeivel ,fogLalkozik. Részletesen ismerteti a levegő
nyomását, a Iégn yomás változásait, a különböző légsúlyméröket, továbbá
a mesterséges úton előidézett Iégnyomásváltozásoknak u gyakorlati alkal-
rnazásait (légritkítók, légsíírítők). A cikket a levegő alkotórészeinek és
a levegő cseppfolyósításának megismertetésével fejezi be.

A vízről szóló rész a következő fejezeteket tartalmazza: A YÍz
előfordulása a természetben. A víz viselkedése hidegben és melegben. A
vízgőz viselkedése. A víz kö rforgalma. A víz súlya. A víz viselkedése
másanyagokkal és az elektromossággal szemben és a víz tiszfitása.
Loczka Alajos szintén könnyen érthető, népszerű modorban foglalja
össze a levegőröl és vízről szóló legfontosabb ism reteket s magyaráza-
tait rajzokkal is kiegészíti,

A víz földrajzi szerepével külön fejezet foglalkozik. Ez a rész is
igyekszik, amennyire azt a mintegbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 40 lapra terjedő népszerű muuka
szűk keretei megengedik, a tárgykörbe vágó valamennyi Iontosabb moz-
zanatot felölelni. Szerző itt a capadék képződéséből indul k i s majd
rendre tárgyaJ.jaa pára kicsapódását, a ciklónok keletkezését és szere-
pét, a csapadékek megoszlását, a lehullott csapadék további útját, amely
rávezet a föld mélyén lévő vizekre, a Iöldfelszínre bukkanó forrásokra
és a vízfolyások dceletkezésére. A folyók tárgyalásával kapcsolatban
megismerjük az egyes szakaszjellegeke.t,a különböző területeken át-
haladó folyók vÍzjárásátés a 'szabályozásokat is. Végezetül az állóvizek
keletkezéséről, életéről és haláláról szól a cikk, külön fejezeteket szen-
telve a szikesedés, mocsarasodás és lápcsodás jelenségeinek is. Különös
érdeme a munkának, hogy mindenütt hazai példákra hivatkozik. Külön
foglalkozik pl. a Duna és Tisza szabályozásával, vízjárásával stb. A
kön yvnek ezt az illusztrációkkal szintén ellátott dgen tanulságos részét
kéz Andor dr. írta. •
_. A Természettudományi ismereteknek az időjárá,sról szóló fejezete
Róna Zsigmond dr. avatott kezű tollából került ki. Eza cikk elő zör IS
á'z időjárás megfigyelésének módjával, a meteorológ iai elemek kel, ,a
megfigyelő műszerekkel és használatával foglalkozik, majd egy meg-
lehetősen részletes fejezet keretében Magyarország specialis éghajlata-
val ismertet meg bennünket. A rnunka legérdekesebb része az idő-
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prognózi.sról szóló fejezet, amely a rádió útján naponta háromszor is
leadott időjóslás titkait tarja fel az olvasó' előtt. Habár a meteorológía
tudomány az utóbbi időben óriási ,fejlődés1 mutat, a meteorológiai inté-
zetek még ma is csak ritka esetben tudnak 24 óránál hosszabb időre
érvényes prognózist adni. A szöveget ebben a cikkben is több, ábrabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s .

térkép tarkít ja.
Igen érdekes része a könyvnek a táj színeiről szóló fejezet is, amely

a légkör és ,a földfelszín fénytani jelenségeit tárgyalja. A szerző, HoH--
mann Ernő dr. ennek a résznek az ismereteit a következő fejezetekben
tárgyalja: A légköri fénytan tárgy köre. A szivárvány. A holdudvar és
halo-jelenségek. A sarki fény. A légköri sugártörés. Délibáb. Az ég-
boltozet kék színe. Levegőtávlat. Alkony, hajnal, esti szürkület. A táj
uralkodó színe. A táj színei erős napsütésben és A napsugarak egyenes
vonalú terjedése.

A könyv röviden megemlékezik a litoszféráról is. Ez a rész, amelyet
A Iöld ianyaga, felépítése és a termőtalaj címen Ballenegger Robert dr.
Írt, a szárazföldek és tengerek eloszlásával,a kőzetek keletkezésével,
fajaival és osoportosításával, a kövületekkel, a málással,a vulkanizmus-
sal, a föld kérgének elmozdulásaival, továbbá a térszín kialakulásával és
a termőfölddel foglalkozik. Ennek a fejezetnek, amely a többiekhez
hasonlóan szintén nagyon érdekesen, könnyen érthető, népszerű formá-
ban tárja elő az ismereteket, a morfológiai részét kissé rövidnek talá-
lom. A fény jelenségekről és a föld szilárd kérgéről szóló fejezeteket is
több érdekes ábra kíséri. '

A Terrnészettudományi ismeretek első kötetét, amirrt azt dr. Nevclős
GyuJ.ának, az iskolán kívüli népművelés lelkes vezetőjének és irányító-
jának Elő zaváhól megtudjuk. rövidesen követni fogja a természet élet-
jelenségeit tárg ya lő második s a természeti erők alkalmazásával foglal-
kozó harmadik s esetleg negyedik kötet is. A Magyar Népművelés Köny-
veinek ezt a valóhan taotalmas és értékes új hajtását - addig is, amíg
a teljes sorozat elkészül - a legmelegebben ajánlom akartársak szives
figyelmébe.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa ra bá s Tibor ,

Ferenczi István: Sza bolcs vezér földje. Földrajzi olvasmányok a
Ill. osztály beszéd- és értelerngyakorlatok anyagához. Nyíregyháza, 1930.
Jóba Elek könyvnyomdája. 24 lap. Ára 70 fillér.

Az új népiskolai tanterv szerint a földrajz tanitása a beszéd- és
. értelemgyakorlatok keretében már az elemi iskola 1. osztályában meg-
kezdődik, de önálló tan tárggyá csak a IV. osztályhan válik. Az alsó
három osztályban a földrajz It,anítási anyaga tulajdonképen a szülőföld,
amely a legkőzvctlcnebb környezetből kiindulva iaddig a határig terjed,
ameddig a gyermekek kezvetlen tapasztalata eljut, Ezen a fokon, ame-
lyen tehát a tanulők úgyszólván valamennyi földrajzi ismeretüket köz-
vetlen szemlélet útján sajátítják el s amely fokon Földrajz-tankönyvek-
ről természetesen még szó sem lehet, a szerzett ismeretek felélénkítés ére, •
megrögzítésére és kibövitésére igen jó szelgálatot tesznek a helyi vonat-
kozásokat feldolgozó földrajai olvasmányok. Az ilyen olvasmányok a
mese szálain keresztül sokkal közelebb hozzák a gyermek lelkéhez a föld--
rajzi igazságokat, amelyek köldői elem nélkül könnyen rideg, unalmas
adathalmazakká valhatnának.

Ilyen, a Ill. osztály beszéd- és értelemgyakorlatahoz készített
földrajzi olvasmányokat tartalmaz Ferenczi Istvánnak munkája is. A
szerző ebben 'a könyvecskében kizárólag a .szabolcsi vonatkozású föld-
rajzi adatokat dolgozta fel. Olyan olvasókönyv szerkesztése, amely az-
egész ország valamennyi vidékének helyi vonatkozását magában fo~-,
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Ialná, már nagy terjedelméért és magas áráért sem volna megoldható.
Annál jobban megfelelnek a célnak az ilyen, csak egyes szűkebb táj-
egységek geográfiai adatait tartalmazó fíízetecskék, amelyekhez a tanulők
is olcsó pénzért hozzájuthatnak. .

Ferenczi István színes, hangulatos olvasmányokban foglalja össze
a szülőföldísmeret szempontjaból fontosnak és érdekesnek vélt sza-
belesi helyi vonatkozásokat. Az anyag összeválogatása és feldolgozása
'kitünő pedagógiai érzékről tanuskodik. Az olvasmányok stílusa köny-
nyed, magyaros, meseszövése érdeklődést keltő. A :könyv csinos és ízléses
'kiállitása a nyíregyházi Jóba-nyomda munkáját dícséri.

A könyvecske a következő olvasmányokat tartalmazza: A szabolcsi
földvár. A Nyírség. A Tisza. Szőke Tisza... (Vers.) Szabolcsi csillagok.
Bessenyei György. Benezur Gyula. Doktor jósa András. A Nyírség jó-
hírének hordozója. Virágok városa. Nagykálló. Nyírbátor. Kisvárda,
Hogyan lesz ,egy tollhibából erdő? Az Inségdomb. A nyíregyházi Kossuth-
-szobor, meg a kis inas. Csonkamagyarország (vers). A könyvet ia magyar
Hiszekegy zárja be.

Az értékes kis munkát, mint útmutatást arra, hogy tniképpen kell
.a sziílőföldismeret anyagét olvasmányok alakjáhan feldolgozni az elemi
népiskolák számára, melegen ajánlom ,a kar.társak figyelmébe. Meg-
.rendelhető a szerzőnél Nyíregyházán.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa ra bá s Tibor .

Barcsai Károly és Barcsai József: A természeti és ga zda sá gi isme-
r etek ta nítá sá na k tör téneti fejlődése. A vegy ta n és természetta n ta nítá sa .
,- A természetr a jz, ga zda sá gta n és há zta r tá sta n ta nítá sa . Az egészségta n
ta nítá sa . - A ra jzolá s ta nítá sa . (Népiskolai Módszertani Közlemények.
IX., X. és XI. füzete.) Szerzők kiadása. Baja-Cyőr, 1930.

J óllehet lapunk januári száma már ,ismerteti e módszertani közle-
rrrény-sorozat .tenmészetdés gazdasági ismereteket tárgyaló első füzetét
·(IX.),mégis szükségesnek tarnjuk az egész természeti és gazdasági isme-
reteknek mint egységes, oa természetre vonatkozó ismeret- és gy-akorlat-
anyagnak összefoglaló áttekintését.

Az ismeretanyag tanítás-történetének úttörő és alapos munkája
biz.onyítja ,a szerző .azon helyes meggyőződését, hogy ez az ismeret-
csoport a nép életére nézve egységes egészet .alkot, a természet egységét,
amelyet csak a feldolgozó és rendező tudomány csoportositott hat tudo-
.mány ággá. A .természetrajz, gazdaságtan, háztartástan, dermészettan,
-vegytan, egészségtan ennek a természeti és életegységnek csak más-más
.arcát mutetják a rendező tudomány osztályozója delé, de gyökerükben
egységes egészet alkotnak s ilyen differenciálatlan életteljességükben
'Iátja őket a tudomány skatul yázásától ment egyszerű nép szeme és lelke
is. Teljesen jogos és értékes felismerés tehát, hogy az új Tanterv a ter-
.mészeti és gazdasági ismereteket ou népiskolában - a magasabb iskolák-
tói eltérően - szerves, a természet és az élet egységében kívánja tanít-
tatni.

Ez a helyes és logikus felfogás érteidmeg, hogy a szerző a történeti
rész feldolgozása aikalméval egységes egészbe fogta összebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfr fejlődés .egyes
.szálait. Tömör és gondos tárgyalása .a kiemelkedő médszeres törekvéseket
és eredményeket megfelelően méltatja, valamint a magver vonatkozásó-
.kat is nagyobb nyomatékkal hangsúlyozza. Természetes, hogyelsősorban
a népisko1ai tanítás fejlődéstörténetének nyomozása volt a szerző feladata
s ami ezzel a legfőbb céllal kapcsolatba nem volt hozható, azt a rendel-
.kezésre álló szűk keretek miatt is, mellőznie kellett. Magának a természeti
és gazdasági ismeretkörnek tudományos Iejlődése és iskolai tanítási anya-
guI való felhasználása.is csak megalapozó kép gyanánt szerepel sannakFEDCBA

I



Irodalom 127

részletes nyomozása túlmcssze vezetne a népiskolai módszer kialakulásá-
nak fő céljától. Igy is - neveléstörténeti tanulmányok előtt a IV. éven
- adatgazdagnak tűnik fel.

A tanterviponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcélok részletes vizsgálata s a bennük lefektetett értékek
jelentőségének tudatosítása igazán értékes. Igy is az a gyenge oldala kép-
zésünknek, hogy tanítóink jó része csak szűkebb körű részletanyagokat
'lát, de a távolabbi célok meglátására s a napi részletmunkáknak mesz-
szebbnéző s egységes egésszé összefutó ,t.udatosabb értékelésére, nemcsak
részlet, hanem egész átlátására kell nevelnünk.

A tantervi a nya goi is ebből a látószögből .kell értékelnünk. A cél-
kitűzésben feltűntetett értékeket hogyan szolgálhatjuk a felsorolt anyag
eszközül való felhasználásával. Az nyer fontosságot, ami alkalmasabb
acél szolgálására. Miféle - a célban feltűntetett - hatást tudok elérni
a kiválasztott anyaggal, ez ad értéket az anyag számára is.

Rá kell nevelnünk tanítványainkat arra a látásra és értékelésre,
hogy minden anyagrészlethen necsak ismerteknek könnyebb vagy nehe-
zebb halmazát lássák, hanem ezenfelül lássák az anyag és a tárgy célja
közti szerves összefüggést ís, hogy az anyagrészletek évek serén a tárgy
anyagi és formális célját is tudatosan munkálják s az egyes tárgyak orga-
nikus összeműködésével a népiskola egyetemes vcélkitűzését is töreked-
jenek megközelíteni.

A cél és anyag tárgyaJIása mellett a hogya n, ,a mód érdekli Jegjobban
a gyakorlati szakembert. A pedagógia elméletének újabb fejlődése és a
,gyakorlati kipróbálás számos esete támasztják alá ezt az új módszert,
amely természetesebb s a megismerés tárgya és a megismerő gyermek
között nem tűr semmiféle mesterkélt pótlékot (se rajzot, se képet, se
könyvszöveget), a fundamentális személyes tapasztalás és gondolkodás
másodrangú támogatói lehetnek csak a képek, a rajzok s a feldolgozott,
tehát már előbb szemlélt és megértett anyag emlékezetbe vésésénél -
tehát csak a tanítás végén -'- jöhet segítségül a tankönyv.

Elsősorban az illetékes szaktanárok veszsk nagy hasznát ezeknek
a gondosan összeállított hasznos módszertani füzeteknek. Szinte óráról-
órára nyomozható az a gondosság, amellyel ·a szerzők a rendelkezésre
álló 6-8 módszertani óva tanmenetszerű feldoLgozását elgondolták,

A pedagógia tanárának -a szaktanárokkal való közös megegyezés
alapján - inkább az egyes tárgyak kapcsolatait kell összefogni, az álta-
lános didaktika egyetemes elveinek érvényesülését kimutatni a tárgy spe-
ciális anyagán és célkitűzésén is, ezenlelül a tárgy anyagi (materiális)
célkitűzései mellett (amit a szaktanár hangsúlyoz inkább) a formális, a
nevelő, a pedagógiai célok és hatások széles skáláját kell feLtüntetni s a
népiskola céljának vallásos, erkölcsös, értelmes és öntudatosan hazafias
polgérát organdkusan kell kiépítenie ,a tanulők lelkében.

A két pedagógus tanár mind a két feladat megoldását vállalta: a
.szaktanárét is, a pedagógusét is. Becsülettel és komoly törekvéssel állják
meg helyüket. Sok tapasztalat, sokoldalúság, józan önmérsék1et, biztos
szemrnérték vezetik őket ebben a sokfelé vezető, sokféle irányú munká-
han. Nehéz itt mindenkinek kedvére tenni. Soraikból vállal:t feladatuk és
munkájuk iránti nagy szerétet mellett, nekem józanságuk imponál leg-
inkább. Leszűrt,: higgadt ítélettel mérnek lehetőleg egyformán minden
tárgy irányában. Pedig most még csak az első lépéseket tesszük azon az
úton: mÍlt tanítson a szaktanár tárgya népiskolai módszeréhől? Hogy
mennyire gyengén állunk pedagógiai szakiskolánk népiskolai vonatko-
zásait illetőleg, azt éppen a túlszerencsés helyzetű számtan (36 óra), a
szerenesés földrajz (15-16 óra) s ra .másik oldalon a lehetetlenül szűkös
helyzetben levő magyar tárgyak mudatják, amelyek a- népiskolai oktatásbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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gerincét kell, hogy alkossák és a 3---4 irányú magyar tárgyak népiskolai
módszerére vajjon mennyi időt fordíthat a rendszeres magyar nyelvtani
tanÍ<tóképzői an yagával és a magyar irodalom történetével túlterhelt szak-
tanárés növeudék egyaránt?

A szerzők értékes és úttörő mumkát végeztek. Minél jobban k:idol-
gozzuk a részleteket, annál inkább szétfeszítjük az általános és szak-
képzés ma:i túlzsúfolt rendszerét, mely - ime újahb bizonyíték - csak
egymás után oldható meg a népiskola igényei és szükségletei szerint iga-
zán jól. .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMácsa y Ká roly.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E h r l i c h A n t a l : Zeneelméleti ha ngjegyfüzef. Segédeszköz tanító- és
ta nítónöképző-irrtézetek számára. '

, A hogyan oa nyelvtan a szóbeszédet, úgy teszi öntudatossá az össz-
ha ngzabtan .a zenei beszédet, a muzsikát. Nem régen hagyta el a sajtót
a Sarudy-Hodossy-Iéle Osszha ngza tta n, mely valóban nagy nyeresége
a tanítóképző-intézeti ének- és zencokdatásnak. Szakít a régi, egyoldalú,
számjelzéses 'basszussal unos-untig foglalkozó össz.he ngzettanokka l és
induktive, Jeszűrt tapasztalatokból kialakult pedagógiai módszerrel viszi
belebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw tanulót. la zeneelmélet titkaiba.

Szorosan nyomdokaiban halad Ehrhch Antalnak most megjelent
.csinos kiálldtású, öt évfolyam ra szétosztott zeneelméleti hangjegyfüzete.
Az említett összhangzattant ikiegészífi, gyakorletiassá 'teszi. Rengeteg pél-
dát vesz föl, főleg népiskolai dalokat. Kezére jár miud a tanárnak, mind
a novendéknek.vmegkönn yétve munkájukat. Mint első kísérletet örömmel
Iogadhatja mínden zenepedagógus. Kivánatos, hogy a miniszteri enge-
dély mielőbb hitelesítse és hogy minél több intézet vezesse be haszná-
latra, mert ezzel a zeneoktatás öutudatossá tétele ismét egy nagy lépés-
sei jut előre. Geyer Béla .

Dr. Kosáry János: A népiskola i énekta nítá s mádszer e. A szerző ki-
adása. - Budapest, 1930. 42 1.

A könyv célja - szerző szerint- rávezetni "a növendéket arra:
iniként kell zenei készségét a népiskolai ének tanítás szolgálatába be-
állítani."

A bevezetésben ismerteti a népiskolai éuektauításnak célját és e
tárgy módszerének a főfeladatát.

A könyv két részre oszlik. Az első részben ismerteti a hallás
után való énektanítás módszerét (az L-II. oszt.vbau kövctendő mód-
szeres eljárást), a ~ásodik részben pedig a hangjegy után való ének-
tanítás módszerét (a IlL-IV. oszt-ban alkalmazandó eljárást).

Rövidre fogott és mégis kimerítő, világos fejtegetéseit a minta-
leckék egész sorozutá val teszi igazán könnyen, jól megérthetőkké és
gyakorlatilag sikeresen keresztülvihetőkké.

Szerző a z abszolut rendszer szerinti ónektanítás híve és bizo-
nyára színtén vallja azt, hogy a ta nítás sikere avagy eredmény telen-
sége elsősorban nem a móclszeren, hanem a tanító egyéniségén for-
dul me'g. .

Énelotan ítási eljárása lélektanilag mega lapozott, logikus, egyszerű,
gyaJlwrlatilagkönnyen keresztülvihető és éppen ezért a tanítónövendé-
kek és a zenében kevésbbé já ra tos tanító munkáját is tudatossá és
sikeresse teszi és biztosítja az önálló, tudatos éneklés megalapozűsát.

Szerző - aki maga is h uzainosabb időn át tanított az elemi nép-
iskolában éneket - kitűnően ismeri a gyermekek képességeit és azo-
'kat megh'aladó'kö'Vetelményei nincsenek. Eíjá ráséba n a kitűnő zenész
és akiválóan gyakorlati érzékkel bíró pedagógus egyaránt nyilatko-
zik meg. Elitél miuden mesterk.éltséget, az egyszerű és természetes
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szemléltetésuek híve. Praktikus fogásaival játszi módon visz bele ct
hangjegy szeriuti énektanításha és énektanulásba.

Világos f'ejtegetéseinek - amelyek a népiskolai ének tanítás ger.in-'
cét .képező főmozzanatokat mind felölelik - és mintaleckéinek áttanul-
mányozása után a hangjegy szeriuti énektanítás Kolumbus tojásaként
áll előttünk.

Kitűnő és a magyar nyelv tanításában is jól értékesíthető utasí-
tásokat és mintát ad ,a dal szövegének targ yalására, kezdő fokon a
zenei elemeknek tudatossá tételére, szöveges dalnak hallás után való
tanítására, technikai énekg yakorlatok megválasztására. hangjegy utáni
da 1tanításra, stb.

Érdekesen fejtegeti a hallás utáni és hangjegy szerinti énektaní-
tás közti külöribséget, a hangtuclatnak nagy jelentőségét, stb. - A leg-
közelebbi jövőre pedig igéri. a minte leckék tanmenetszerű sorozatát.

Röviden: dr. Kosáry János könyve .az elemi népiskolai énektaní-
tásnak kitűnő segédeszköze, amiért tanítóképző-intézeti növendékek-
nek és ka otá rsainmak egyaránt a Iegrnr-Iegebben ajánlhatom.

A könyv külseje is tetszetős. Drótka-pcsokkal fűzött, jó minőségű
fehér papíroson nagy és tiszta nyomással készült. Fedele félkemény
papiros. Ára nincsen feltüntetve.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchön Istvá n.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T ó th Mihály: Széniús, vetés. Vezérkönyv az 1. osztály tanítója szá-
mára. Harmadik, bővitett és átdolgozott .kiadás. Kapható a "Gyakorhti
Pedagógia Kézikönyvtá ra" szerkesztőjénél, Lázár Károly tanítóképzői
tanárnál, Sárospatakon. Ára 10 pengő.

Aki a Szá ntá s, vetés köteteit forgatta, örömmel üdvözli az átdolgo-
zott kiadásban megjelent első kötetet. Ikertestvére a régi első kötetnek,
amely az 1-11. osztály anyagát dolgozta fel ügyes, átgondolt vázlatokkal.
Hűséges segttötarsa vulta regr első kötet az I.-I1. osztály tanítójának.

i\z új kötet elbúcsúzott ikertestvérétől s mint önálló társa jeleni

meg gazdag ta rtalom rnal, friss tapasztalatokkal, üde életerővel. A könyv
núnden során érzik az ízig-vérig tanítónak hosszu tapasztalatokon
nyugvó, kiválő gyakorlati érzéke. Ez új kötetből friss erővel tör elő az
ú j tanterv szelleme s bőséges gondolatot, irányt és erőt ad azoknak, akik
a régi iskola merevségéböl könnyed áthidalast keresnek az új elemi

iskola eleven életébe.

A könyv "Utravaló"-jában gazdagon feltarisznyázva indítja el az
olvasót a népiskola első osztályának mezejére. Bőséges útravalót ad az
1925-ös tanterv legnehezebb anyagának, a beszéd-és értelemgyakorlatok
anyagának feldolgozásához. Merészen szakít a régi sablónual, amely e
'téren tantárgyat vitt az iskolába s ennek helyébe a való életet viszi be

kedves közvetlenséggel. Leveszi a gyermek szájáról a lakatot, előtérbe •
helyezi, sőt a tanítás központjába állítja. A gyermeknek sza ba d kérdez-

nie az iskolában is, amit a régi sablonos rendszer nem engedett meg. (?)
Tapasztalatainak, gondolatainak gazdagságával nyílegyenesen vezeti el
a .tanítót a tanítvány lelkéhez, de nem feledkezik meg ,a folyékony be-
szédhez való szektatásról s arról sem, hogy a beszélgetés a nevelői érté-

kek mellett tárgyi Ismereteket is tartalmaazon.

Rávezeti a tanítot a beszélgetés legnehezebb útjára, hogy miképcn
kell a gyermeket ránevelni arra, hogy ne a külső, hanem a belső, lelki
kényszer indítsa meg a gyermek beszédjét.

"~~agynl' T a n í t ó k é p z ő 9
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Nagy gondot fordítbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l beszélgetés keretében az illusztrativ rajzo,
amely újabb gondolatok, kifejezésmódok után való kutatásra készteti a
gyermeket, Rajzai egyszerűek, közvetlenek, kedvesek, beszédesek.

A számtantanulásra nézve azt moudja a szerző, hogy első fokon
az nem lehet logikai formák közé szeritott tan, hanem mennyiségek
szemlélete és eligazodás a mennyiségek között. Ezért olyan szemlelet-
emlékeket gyüjtött össze, amelyek áttekintése könnyű és világos. Fel-
adatainak összegyüjtésénél nagy gondot fordít a nevelői értékekre. Nem
híve .a minden órán megtartottponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszemlélet, nevezett szám és tiszta szám

hármas fokozat unalomig való megtartásának. Ehelyett az életből vett,
a gyermekérdeklődóskörébc eső, a gyermek öntevékenységét is kielégitő

feladatkörőket állított össze. Ezeken belül bő alloalmat ad tárgyi beszél-
getésre és az alaki célok kidomborítására.

Az énektanításban a kedélyességet, a dalos kedvet tartja szem előtt.

Elveti úgy az unalomig fokozott mondóká zá st, mint az iskola i da lok
túlzott használatút. Hangyaszorgalommal és nagy pedagógiai érzékkel
gyüjtötte össze azokat a dalokat, amelyek részben a beszéd- és értelem-

gyakorlatokhoz kapcsolódnak, részben pedig alkalomszerűek. Az olvasó
megtalálja e könyvecskében .az 1. osztály egész évi dalait, ami végtelenü!
megkönnyíti a tanító munkáját.

Bőséges útravalót ad .az írás-olvasás, a te~tgyakorlás, a kézimunka

és rajz tanításá hoz is. Ösztönszerü rajzolgatásait a kifejező készség szol-
gálatába állítja.

Az "Utravalóban" megtalálja az olvasó a szerző elgondolásait s
mindazokat az elveket, amelyek ,az egész évi anyag felépítésében, fel.

dolgozásában vezérelték.
Édékes újítás a kötetben az is, hogy megóvja a tanítót az ötlet-

szerűségtől,a kapkodásról. Minden hó elején és minden hét kezdetén

megjelöli, hogy minden egyes tanításhoz mit gyüjtsön össze, mit készít-
sen elő. Ezzel egyúttal alkalmatada tanítónak ahhoz, hogy iskolai gyüj-
teményét, szertárát állandóan gyarapítsa és a szükséghez képest cso-

portosítsa.
Ugyesen segíti átaz iskolai év első helének nehézségein és vezeti

be fokozatosan .az iskola lüktető é1etébe. útmutatást ad az iskolai ünne-
pélyek nyilvános megtartására. Különösen szép gondolatokat és egyúttal

mintát nyujt az évzáró ünnepély (és nem vizsga !) rendezéséhez és mintá-
jával az iskolát a szív és lélek templomává varázsolja.

Könyvének végén nyujtja .az 1. osztály anyagának táblázatos össze-
állítását hónapok, tantárg yak, hetek és órák szerint. Végül tájékoztatja

az' olvasót a részben osztott iskolák anyagának felosztására nézve.

Aki: ezt a könyvet forgatja, olyan igaz, őszinte, hűséges barátot
talál benne, amely munkájában támogatja, egész tanéven át sz ívvel-

lélekkel' kíséri a népiskola virágos mczején.

. Külön dícséret illeti a kiadát, hogy a 72 oldalra terjedő vezér-
könyv finom papiron, szép kiállításban kerül .a tanítóság rendelkezésére .

.J óleső örömmel forgattam a könyvecskét, amelynek minden során

végigvonul egy lelkes tanító önzetlen munkássága, Szívb'ől ajánlom úgy
áműködő, mint főleg kezdő tanítótársaim és a tanítónöveu'dékek figyel-

mébe. Ha lmos P éter .
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.Gergely Ferenc és Kaposi Károly:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlllusztr élt ta nítá si vá zla tok a ter -
mészetr a jz ta nítá sá hoz. A népiskola Ill-lY. osztályának anyaga.

A Iitogrnfélt, 64 oldalnyi terjedelmű, nagy, quertalakú fiizetdzléses
kiállttású. tiszta nyomású, tetszetős.

A füzet borítólapjaan .a szerzők részletes havi tananyagbeosztást
adnak, jelezvén egyúteal, hogy a tárgyalásokban 'a természetr,ajzot egye-
sitették ct g azdeságtanna l, Egy-egy növénnyel 2.-3-szor is foglalkoznak
a 1JananyagbeoszmJSban, amidőn az Idöszekokhoz alkalmazkodnak, 'minden
esetben utaiván az egységes ,iHusztJrációs lapokra is.

Az "Előszó"-han röviden utasításoket adnak ra vázlatok haszná-
latára, majd három rtJanítá'Si .miutát mutotnak be teljes feldolgozásban,
mintát adván arra, hogy mikép lehet a vazlatrajzokba életet vinni E
három rninta a gondolkodé tanító számára elégséges 'alap ,a továbbiak-
nak, a helyi viszonyoknak megfelelő kidolgozásához. A füzet 51 vázha-
tot mutat be.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szerzők előszava szerint: "E füzet nem tankönyv, nem is vezér-
könyv, hanem adatok, gondolatok, Ieegyszerűsítebt skemntikus rajzok."
"TDrmészetil;léIjzi skematikus tanitási vázdatoknak" nevezném a gyűjte-
ményt, melyben Iapozni, olvasgatni jól esik minden.loiuek, aki a termé-
szet ,iJránt érdeklődik; még érdekesebb és hálásabb a tanítónak, aki, azt
hiszem, nagyot Iélogzik, uuikor ügyes utmutatást kap arra nézve, hogy
mikép oldja meg' a feladatot: Ikrézikönyv nélkül tanítani egy tárgyat,
amelynek anyagához ,a Tanterv csak címeket és sovány utasítást ad,
emellett valannikép rögzíteni is .kellene a z au'yagot a gyermekek Lelkében.
Természetes, hogy a szerzök, a Tanterv intencióinak megfelelőleg, nem
gondolják e füzettel a természetben való szemléltetést, megfigyelést el-
intézni. Tehát míg egyfelől minden egyes lap skemartikus ábráikhari
adja a danítaudó auyagot, a "mit" és a .Jiogyant", anyagot ad a meg-
rögzítésre, a g ye rm e k legkedvesebb kifejezési módjénak igényhevételé-
vel, a rajzzal. De példát nyujtanak a szerzők az illuszdrálá ezernyi
médjára is. Igy ,közel esik erekhez a gondolat: a tanítötéblai kematikus
rajzai - legegyszerűbb és leglényegesebb formáikban lemásolva -, egy-
egy kis öuabkobta termésZietr,ajzi képes Iüzetkévé alakulnak a gyerme-
kek kezében, amelyben lapozgatni nekik kész gyönyörű ég, nekünk az
ismétlés, a megerősítés sz mporrbjából felheosülhetetlen nyereség. Köny-
nyen ehképzelhető, mil y örömme>! beszél a gyermek majd később is pl.
a vakondról. vag y más egységről, amjkor előveszi kis Iüzetkéjét,
amelyben - úgy, ahogy - valamelyes csoportosításhan, de Ismeret
van. A vagy a gondolatok, az asmeret v-alamelyes rendezésébe a gyerme-
ket szinte játszva, észrevétlenül belegyakorolni nem jár-e pedagógiai
haszouna'li'

Minden egységet élotműkodés 'alapján dolgoznak fel. Emeblott a köz-
lés módja -is élvezetes, ked ves, ,a gyermeknek való. Pl. minden esetben
szerepel laz állatok "éHapja", hogyan eszik? Címszó például: Milyen a •
vakond várpalotája? "Taps~,fülles rossz u n ya ." Mit dalol a fecske? A gyü-
mölcsfa rügyfakedáskor, ünnepló ruhában, a lombsátor. 'a gyümölcs.
"A mák": Igy ültettük, igy gondoztuk, igy nőtt meg. "Mókus Berci
lxizorryítvárrya: ,f,utá&b61 '" 1, Ugrásból ... 1, Mászás ... 1. Miért kap
alyen jó hizcn yítványt?" És számos, a gyermek szája-íze szerinti elő-
adási mód.

Igen jó szelgábatot tesznek úgy a tanítónak, mint .kőzvetve a gyer-
mekek rajzoló készségének fejlesztésére a teljesen "leegyszerűsített" és
bemutatott alapformákból keletkeztetett rajzok, melyek azonban mégis
ki fejezőek.
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A füzet nem vad anyaghalmazt, minden egysőgból vannyit ölel fel,
amennyát va rendelkezésre álló idő alatt el lehet végezni. Nem Iekicsiny-
Iendö ielörry ez ,a vezérkönyvekkel szemben, amelyek sohasem, vagy rit-
kán számolnak a falusi iskola körülményeivel,

A munka a gyermeki leliket ismerő gyakorbabi emberek jóravaló
ügybuzgóságának gyümölcse, minden elismerésre érdemes 'a vezető gon:
dolat: .a tanító rnunkáját megkönnyíteni, a gyermek tanudási vágyát
fokozni, a természetet rnegszerettetní és abban :a Teremtő bölcseségét
csodálni. A füzet holti ára 5 P. Kapható Gergely Ferencnél Pápén.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kredt J ózsef.

Békésvármegye Törvényhatósági Iskolánkívüli Népművelési Bi-
zottságának Évkönyve. Szerkesztette: Tantó József. Atnézae: Dr . Da imel
Sá ndor . Békéscsaba. 1928. 192 1.

Népművelési mozgalmunkban igen fontos dátum az 1922. esztendő.
Ekkor nyert népmiivelésügyünk új szervezctet, amelyben igen fontos
feladat hárul a törvényhatósági népművelési bizottságokra. E feladatuk
abban áhl, hogy: 1. ébren tartják a népművelés iránt <való érdeklődést:
2. a népművelés számára biztosítják a társadalom erkölcsi ésanyagi
támogatását; 3. bevonják a népművelési muukába az összes arra alkal-
mas intézményeket és 4. biztosítják népművelési tevékenységük terv-
szerűségét és összhangját.

Hogy a törvényhatóságok mennyire vették komolyan ennek az új
feladatkörnek betöltését, annak megnyugtató bizonyíté.ka ez az évkönyv.

Első része a népművelés multjáról, történeti kialakulásáról szól. A
második rész a népművelés mai szervezetét ismertetigyakorl.ati utalások-
kal. Ezt követi Békésvármegye részletes állapotrajza, majd - a negyedik
részben -baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra népművelési bizottság beszámolója saját működéséről és
annak eredményeiről. Ebből sok jót olvashatunk ki a magyar jövőre
nézve. Vá ra di J ózsef.

HIR E K.

Kernis Gyulát képviselővé választották. Dr . Kornis Gyula tud.
egyetemí tanárt a váci ikerülethen egyhangúlag országgyűlési kép-
viselővé választották. Ezzel la .kultuszminisztériumbnn négy év óta viselt
á1l:amtitkár.itiszúségétől megvált. A banérság fájdalommal vette tudo-
másul távozását. Csupán az szelgal v.igaszta lásunlora, hogy ezentúl még
szélesebb körben küzdhet kubturpoléfikaű eszmérryeiént és érvényesítheti
gazdag tudását a eiemzet ja vára, Az ő számára a politika, amint azt
mandátumának átvétele alkalmával rnondotta, "azon való folytonos gon-
dolkodás és cselekvés, hogyan lehet Mohács szerencsétlen nemzetét va-
g yonosabbá, műveltebbé, erkölcsileg jobbá tenni, a benne szurmyadó erő-
ket kifejteni és felfokozni." Meleg szívvel kívánjuk, hogy az ilyen ma-
gasztosan felfogott polinizé.lásban sok megértő Iélekre találjon és fényes
sikereket arasson! - iDr. Kornis Gyub hatáskörét a VI. ügyosZJ1:álynál
dr. Géoau-Woli] Nándor államtitkár vetee át, kinek rendkívül, zeretetre-
méltó egyénisége és az ügykörébe ,t,artozó iskolák ügyeinek alapos isme-
rete biztosíték .arra, hogy a tanítóképzés legfőbb intézése jó kezekbe
került.

Elismerés. A ,kö2Jdkt. rniniszter a pedagógiai szemináriumokban
végzett munkájukéot és kiváló értékű €l1ő'a.dása:Í'kérttanároknak ésfanl-
tóknak ehismerését nyilvánította. A miníszteri elismerésben részesültek
közt vannak a következő tképző-int, tanárok és gyakorlóisk. tanítók:
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vitézponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALosonczy György, Sza bó Zoltán, Remenyik Lászlo, Tra itler Géza,
Kiss József, Szka lka Lajos, Homor Imre, Mácsa y Károly, Grau Géza,
Ka posi Károly, Gergely Ferenc, Schönvizner János, Günther Jolán, Tóth
MiháfbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy és P utnoki Jenő.

Kormányzói elismerés. A kormán yzó úr őfőméltósága a közokt.
mriniszter előterjesztésére megengedte, hogy Sa rudy Ottó tanítóképző-
.int, .kir. főigazgatónak nyugalombavonulása alkalmából a hazai tanító-
'képzés te ré r i szerzett érdemeiért elismerését .tudtul adják. Büszke öröm-
mel fogadtuk a legmagasabb helyről jöt'r kitüntetést, amelyben egy lan-
loadatle.n buzgalomban, abszolut kotelességteljesítésben eltöltött nemes
-emberélet felett érzett legfelsőbb megelégedés jut kifejezésre.

Megbizatás. A közokt. miniszter a csurgói áll. tarrítóképző-intézet-
ben a gazdasági iárgy.aik 'Í'anÍ,tásáv,al, az .iskolan év hátre lévő részére Bulla
Andor okl, gazdát bizta meg.

Előlépés a felekezeti tanárok státusáhan. Folyó évi január t-től
.kezdődö hatátlyal előléptele F ekete János r. 1. a IX. f'i'z. o. 2. fokozetába,
Somogyi Géza '1'. :to ~1 VIlI. Iiz, O. 3. Iokozetábu, Magya r Sándor gyakorló-
isk. tanító a VII. fiz. O. 3. fokozataba.

Kijelölés. A .közokt. miniszter a C'yőr-Moson-Pozsony közig.
egyelőre egyesített vármegyék közig. bizottsága általa törvényhatóság
területére megalak.itobt öttagú népiskolai bizot.tságrtagjá vá a maga részé-
ről Ba rcsa i Károly györi áll. tanítónöképzö-int. tanál,t jelölte ki.

Nyugdíjazás. A .közokt. miniszter Répay Dániel bpesti II. ker. áll.
'ltanÍtónőképző-int. tanárt kérelmére a tényleges szolgálat ,köteléke alól
az 1930. évi december hó végével felmentette, Ezzel a tanítóképzői
tanárság egyik kiválőan érderuesfagja vonult nyugalomba. Hépay Dáruiel
nemcsak a tanteremben teljesítette mindenkor hűen és lelkaismeretesen
kötelességét, de mint nevelési Író is kiváló érdemeket szerzett. Mint a
Magyar Cycrmektanul mánvi Társaság tisztviselője és a Szülők Iskolájá-
nak űgazge tója a gyermektanulmányi törekvések gyakorlati és elméleti
irányításában bőven ki vette részét. Kivánjuk, hogy a jól kiérdemelt
nyugdíjat sok éven keresztul jó egészségben élvezze!

. Nyilvánossági jog. A közokt. nuniszter a paulai szent Vincéről ne-
vezett irgalmas nővérek bpesti II l ker. (Szentlélek-tér 10-11.) óvónő-
képző-intézete IL osztálya zárnára a nyilvános-sági jogot az 1930/31. isk.
évre megadta.

Személyi hírek. F ekete József tanítóképzöi .taná r, népművelési szak-
előadó a Rádió Szahad Egyetem keretében -rnult év december 28-áll Mit
.és hogya n olva ssunk címen felolvasása tartott. - A Magvaróvárvidéki
Róm. Ka;th. Tanítóeg yesületnek zent Imre emlékezetére Magyaróvárott
tartott díszközg yűlésén az ünnepi beszédet J a ka b Ferenc győ ri rk. ttó-
'képző-int. IÍgazgató mondotta, - Dr . P rocheske F esetv: áll. ttképzői tanár
az Erzsébet Népakadémia ismeretterjesztő előadása.i során január 1.4-én
Amundsenröl tartott előadást, - A Regnum Marianum egyházköz-ség'
által rendezett kultúrestéken jan. 27-én Keszler Károly nyug. ttképzői
tanár It.artott előadást Szociélis elméletek és oilá gnézeiek: címen. - Miha lik
József a Székesfővárosi Népmű velési Bizottság tanfolyamninak kereté-
hen .kezdők számára a rnúlt év őszén 10 héten át eszperantónyelvi .tan-
folyamot -tartoH, január 7-én pedig baladók zárná ra 8 héten át tartó
tanfolyamot kezdett. - A Bpesti Iparosképző Prot. Egylet február 9-ik.i
kultúrestjén Vá ra di J ózsef zéchenyi Vilá g C. unűvéről előadást tartott.
- A Magyar Építőmes1ertClk Egyesülete Ifjúsági Szakosztál yának febr.
11-én megtartott gyűlésén Gyula i ,Madár ,t.tóképző-int. tanár A sza ba d-
lcoegá s iskola ped. megoilégitésben. címen előadást tartott. - Dr . Radna i

"

•
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Oszkár ttónőképzői tanár ,a RegmWTI Mnréanum egyházközség kulturúlis
bizottságának előadássorozatában febr. Iü-énponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIr oda lom és erkölcs címen
tartott előadást. - Az Erdélyi Férfiak Egyesületének Jancsó Benedek
Társasága által rendezett kisebbségi szeminániurn előadásai keretében
Ba ra bá s Endre c. főigazgató Erdély közokta tá sügye címen március.
folyamán két eJ}őadást tartott. - A Megvar Középiskolai Tanárok Nem-
zeti Szövetségének anatematákai-természcttud. szakosztályáhan, márc. 9-én
dr. Csada Imre cínkotas áll. ttónökép, .int, tanár Az elipszis kerületének-
megha tá rozá sa elemi úton cíanmel előadást tartott.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nagykőrösi ref. tanítóképző hangversenye. A Duna-Tisza-
közének e kitünően vezetett intézete február 14.-.én maga színvonalú
hangversenyt rendezett A hangverseny műsorának keretében Imre Sándor
tud. egyetemi tanár Egy iskola i ór a lélekta na címmel rendkívül érdekes.
előadást tartott, arnelvért a nagyszámú hallgatóság részéről meleg ünnep-
lésben -részesült.

Szabolesk a-emlékünnenség a nyiregyházi áll. tunítőkőpz őben A
nyíregyháú áll. .tanitőképzó-intézet "Bessenyei" önképzőköre november
30-án szépen sikerült kultúrdélután keretében áldozotot a nem régen el"
hunyt Szabolcska Méhál y emlékének. Az ünnepséget, amelyen az intézet
nagytermét zsúfolásig megtobtörte a közönség, Téger Béla tanárelnök
költői Iendületű megnyitója vezette be. Szabolcska Mihály életét és költé-
szetét Kooécs Zoltéu V. éves tanítójelölt méltatta, A szdries és hangula-
tos felolvasást Szabolcska dcöbteménveihő! vett szavala.tok, ének- és zene-
számok szőtték át. A műsornak kimagnsló pontja volt Ehr lich. Antal
tanárnak zenei gonrlolatokban gazdag Magyar Abrándja, 'amelyet az in-
tézet nagyzenekava adott elő lU dcozönség' nagy tetszése mellctt.

A mai olasz oktatás. Érdekes előadást tartott a Mag ye.r Paedagogiai
Táreaság január 1?-,jki felolvasó ülésén a mai OklS'Z oktatás filozófiai
alapjairól Kiss J ózsef bpesti áll .tanítónőképző-int, tanár. F.dőljárÓJJan át-
tekintést adrrtt az olasz nevelés történetéről. Majd felsorolta annak okait.
hogy a neveléstörténeti Irók rniért fogla.lkoz nak aránylag kevéssé az:
olasz pedagógusokkal. Elöadésának fő részében aztán a modern filozófiai
és pedagógiai mozguhmakból vezette le .a mai olasz iskolák tanulmánya
bereudezését. Kimute tta, hogya mai olasz .iskolaüg y belső struktúrája
szükségképeni eredménye a mai olasz Hlozó íiai-pedegógiaű mozgalmaknak,
Részletesen dcibért Giovanni Gentile filozófiai és ped.agógtad ,jjanainak
ismertetésére, miutamelvek a legdöntöbbeu hatottek az olasz .iskolák ze1'--
vezetére. Végül behatóan ismCllmet,teaz olasz iskolapoletika mai eszményeit.
és az iskolákban meghonositott dida~tlikaoj, újitásokat. A nagyszámú
közönség a kezvetlen tapaszte.latokon alapuló értékes előadást tetszéssel
fogadta,

Barabás Endre felolvasása a Küliigyi Társaságban. Baaabás Endre
taní.tóképző-irrt. c. fői,glazgató A magya r iskola i törvények nemzetközi
vona tkozá sa i címen felolvasást 1:,aQ'.toÍ<ta Mag ya» Külügyi Társaság nemzeti
kisebbségi szakosztályának ülésén. Felolvasásában azt 'CI megdöbbentő
tényt ,tárta a hallgatóság elé, hogy Anghelescu roman közokt. mdniszter-
az Apponyi-féle 190?év~ IközoM. törvény szövegét megharmsítva terjesz-
tette a rornán parlament elé. A miniszter által elöterjeszjett szöveg szeriut
ugyanis Magyarországon a'z oláh népiskoládchan annakidején öt, sőt hét
tantárg-yat kellett magyarul tanítani. A törvény szövege ilyetén megha-
misításának .a magyar népiskolákra nézve .aztán az .lelt a szornorú köyet-·
kezrnénye, hogy a román parlament tőrvényt hozott, amely Románia
kisebb ég-i iskolá:ira négy ,t,antátrgynak kizárúlag román nyelven való
tanításá t erőszakolta ra.
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A Szabadlevegős Iskolák Barátainak Egyesülete. A szabadlevegőn
való olotatásuak hazánkban is 'múltj,a van, intézményei .v.annak, köztük
'olyanok is, .amelyek évtizedek óta fejtek loi áldásos tevékenységüket,
Említsük cs-ak u több mént két évtizede működő szonrbathelyi erdei
iskolát, "agy dr.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAManninger Vilmos egyet. tanár SOpTOniha ouló alapítá-
·sát. Mindazonáltal a szebadlevegős oktatási intézmények csak lassú tempó-
ban foglaltakbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA# J r1 : hazánkban. Ezént örömmel üdvözöljük .a Szebadlevegős
Iskolák Barátai Egyesülerenek megalakitását. A február 19.-én meg-
tartott alakuló közgvűlés elfogadta az új egyesület 'éüapsz.abály-1erveze-
tét ésmegválasztotta tisztikaré«. Az egyesület ügyvezető igazgatója Gyula i
Al.adár·bpesti izr, tképzö-int. fané r lett, ki aszahadlevcgős oktatás érde-
kében irodalmi téren már évek óta értékes tevékenységet fejt ki.

Az új porosz tanító képzést ismertető nyári tanfolyamok. A
"Zentralinstitllt für Erziehung und Undenicht" a f. -év június, júldus és
a ugusztus hónapjaiban külföldi pedagógusok számára 2-3 hetes ped,
tanfolyamoket rendez. A ,t,anfolyamokoélj.a a jelenlegi német iskola-
rnunkát megismertetni ésegyes oktatási ágaikban továbbképzést nyújtani.
A kurzusok felölelik .a zenepedagógiát, ,a rajzol és testgyakorlást. Lesz
egy .kurzus,amelynek az la célja, hogy a hallgatókat a maiinérriet nevelés-
tudománnyal megismertesse. A mi szempontunkhól azonbau különös
érdeklődésre azok .a tanfolyamok vtarthatnak számot, amelyek júl. t -töl
júl. 1<4.-éigegyidejűleg három helyen (FremkIuct a. d. O., Altorra. Kiel},
az ú j porosztanítóképzéssel Jdvánják a külföldi hallgetóságot közvet-
lenül a pedagógiai cakadérniákon megismertetni. Az előadásokat kiegé-
szí.ti az aikadémaákon folyó elméleti és gyakorlati munka közvetlen meg-
figyelése, városi és környéki népiskolák meglátogatása. Részvételi díj
30 M., beiratési díj 5 M. Jó és olcsó eblatásról a vezetőség gondoskodik.
Bővebb Jelvilágosrtást uyújt: Auslands-Abteilung des Zentralinstituts fül'
Erziehung u. Urrterricht, Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 120.

A Magyar Neveléstudományi Társulat tanulmányútjai. A Társu-
lat Itanárokés .tanítók számára a f . isk. évben -kéttanulmányútat 'rendez.
Az elsőnek célja Konstsneínápoly és Athén rnegtekintése, Időtartama a
húsvéti szünet alatt 15 nap, összes költsége 350-380 pengő. A második
1931. júlaus elejétől augusztus elejéig tart, úticánya a Riviera (Nizza,
Montecarlo) és Páris, dcöltségei kb. 500 pengőt ,tesznek ki. A tanulmány-
utakra veló részvételee jelentkezni lehet e tanulmányutak vezetőjénél,
dr. Gockler Lajos ny. tanárnal (Békés, Szép-u, 23.).

Halálozás. M. La tsnyi Mánia, az Orsolya-rend álta.l fenntartott S~

roni róm. kath. tanítónőképző-intézet igazgatója tüdőgyulladás következ-
téhen 53 éves korában elhunyt. Nagy részvét kísérte utolsó útjára. A
rendtársak éstanítványok sokaságának szivében élni fog emléke! - Fehl".
25.-én hosszas szenvedés után, életének 74. évében meghalt a tanítóképző
ifanárság egyik nesztora, Nagy László áll. .tanitóképző-iintézetdc. igazgató,
szakfelügyelö, a Magyar Gyerrnektanubményi Társaság megalap ítója és
elejétől kezdve ügyvezető elnöke, a fővárosi Pedagógiai Szeminárium
pszdchológiai laboratóniumának vezetője, folyóiratok szerkesztője, f t . leg-
tevékenyebb emberek egyike, Temetése rendkívül nagy 'részvét mellett
,tör,rent február -28.-án a Kerepesi-úmitemető ha.lottesházéból. Tisztelői,
barátai, tanítványainak sokasága, a társaságok és egyesületek kiküldöttei
kísérték a főváros által adomárryozott díszsirhelyhez, Egyesületünk részé-
ről Kiss JÓZSe/f, a VII. ker. áll. .tanítónőképző tauár'testülete nevében meg
dr. Novy Ferenc mondobtak búcsúbeszédet, - Neubrunn Tóbiás, a nyír-
egyházi áll. tenítöképzö-dntézet tanára 59 éves .koréban, tanári szolgálatá-
#
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nak 35. évében, február 28.-án elhunyt. Lelkes ügybuzgalommal álltbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAir

magyar ifjúság nevelésének szolgálatáhan és ,a magyar tanítóképzésnek
példaadó munkása volt. Em.lékét híven őrzik tanártársai és tanítványait

Nyugtázás. Tagsági díjat fizettok 192?-re: Neubrunn T. (JI. félév),
Szendrei L (1 . félév), Iberer G.-né (1 -1 1 . félév). 1928.FEDCBAr .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelér e: Neubruun
T., 1928. I l . felér e: Patyi Istvénné. Kraft 1., Dohanics 1., Dúzs M. 1928.-r a : '

GLaH A., Tóth A.-né, Vusontay 1., Iberer G.-né, Szaletsy R. 1929. t. [ elér e:

Maurer M., Klug K. Gy., Girtler M., KraÍlt J., Dohanics 1., Szalotsy R.
1929. I I . felér e: Simcsó 1., Kalmárné Kostyál 1., Vajda E., Bató L.,

Dr. Wenszky K.-né. 1929.-r e: Rácz E., Kutessy M., Bury A., GIaH A.,
Nádler J. jaloveczky Pi-né, Dobosy E., Székely Z., Zrinyi A., Csiky 1.,
Lukács B., Patyi I.-né, Cr-ynaeus 1., Tóth A.-né, Dr. Cyu.layné Grá-Lz M.,
Ambrózy M., Fekete János, Kalabayné Schmidt V., Visontay 1., Szontagh, : í

K., Pál L., Tömörkényi D., Legún y.i 1., Hojkó A., v. Komárnoky Gy.,
Dr. Inczéné Mére.y 1., Dúzs M., Jancsó E., Berényi J. 1930. t . [ elér e:

Simc-só 1., Ehmann T. 1930. I I . felér e: Bognár K., Szelényi D., Ferenczi 1.,
Répay D., Puresi 1., Szabó K., Brunovszky R., Barcsai j. , Chobodiczk y
A., Desics J., Flór,a S., Y. Losonczy Gy., SzilágylÍ 1., Majer R., Pörzsölt G.,
Bocskay 1., Matheidesz J., Pazár Z., Sass L. 1930-r a Lux Gy., Lehoczky E.,
Dr. Jakab B., Clatt A., Dr. Kőrös E., Jakab F., özv. Lépes A.-né,.
Dr. jassovszkv M., [adler 1., jaloveczky P.-né, KutJa55Y M., Rónai S.,
Szarka L., Zniuyi A., Kalmá.rné Kostyál 1., Osiky 1., Strauchné Entz L
Luíkács B., Patyi l.-né, Bury A., Bergmann J., Vajda E., Kádár 1., Tóth

A.-I1é, Oszwáld }., Dr. Cyu layné Grátz M., Vargyas M., Dr. Harmcs S.,
Mesterházy J., Ehrlich A., Kalabayné Schmidt V., Visontay 1., Szontagh K.,
Pál L., Békéssyné dr. Deaskóczy V., Ki18s S., Tömörkényi D., Lcvius E.,
MiJdós 1., v. Szornjas F., Végh 1., Legárnyi 1., Gyurjá,cs A., v. Komár-
noky Gy., Bató L., Dr. Inczéné Méray 1., Dr. Wenszky K.-né, Dúzs M.,
Exner L., Fekete János, Ucheg yi A., Grész E., Pimper E., Berényi 1.,
1931. I, felér e: Hépay D., Dr. Kat-ona M., Vargyas N L , Hamar Gy., Bognár
K., Ihász F., Y. Lenky L, Matheídesz 1., Ferenczi 1. 1931.-r e: Vadász Z.,
Damaszlovszky M-né, Schön J., Urbányi K., Jakab F., Molnár O., Roda
M., Pfeif'Ier J., Novák LE.,Bury A., Oszwald J., Kövessy I., Horváth B. K.,
BarcsaiK., Kerekesne Lachen E., Nagy Se-né, Pataky 1., Pazár Z., Lipter M.
19J2-re Jakab F. - Az 1928/29. évi főiga zg jelentésr e 3 P .-t küldött:

Csurgó áll. nkp., Sopr-on ágo ev. tkp., Bpest VII. áll. tnökp., Jászberény
áll. tkp. - Előfizetés el folyóir a tr a : Sopron (Megv.) rk. tnőkp. (1931.),
Zsámbék rk, tnőkp, (1931.), Baja Tk. tnőkp. (1931.), FŐv. Pedag. Körryv tár
(1930..), Győr áld. tnőkp. (1931.), Kőszeg áll. tkp. (1931.), Kdskunféleg yháze
rk. tnőkp. (1931.), Sárospatak ref'. tkp, (1930..), Bpest ,IX. k. rk, tnőkp.
(1930..), Bpest 1. áll. tkp. (1931.), Bpest IV. ker. rk. tnőkp. (1931.), Sopron
(o.I1S.)rk. tnőkp. (1931.), Győr 1. sz. polg. fiúisk. (1931.), Győrrik. tkp.
(1931.), Sútoraljaujhely áll. polg. isk. (1931.), Csurgó áll. tkp, (1931.) -
Adományok: Ny:iregyháza áll. tkp. 40. ,P., Baja rk. tnőkp, 30. P. - Beiize-

iések a Taná rok Há zá r a : Nyíreg yhéze áll. tkp. (30.8 P.), Bpest I. áll, tkp .
.(1 2 P.), Győr áll. duőkp. (326'80. P.), Cinkota áll. tnőkp. (346 P.), Pápa álL
tkp. (372 P.), Szeged rk. tkp, ( to o . P.). PÓCZEl józsef, pénetáros.
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