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A tanítóképzés újabb tipusai. ..

E kereten belül két tipust óhajtole megismertetni, a porosz
akadémiai és a szász egyetemi tanítóképzést, nem azért, miritha
a közel múltban megreformált tanítóképzésünknek akár akadé-
miai, akár egyetemi átszervezését jelen legi körülményeink között
lehetségesnek tar-tanám, hanem azért, mert vannak ezekben az
új tipnsokban oly eszmék és kísérletek, amelyek jelenlegi kere-
teink között is megvalósíthatók s amelyek felhasználása által
képzésünket javíthatjuk és a fej lődés menetében fokozatosan
előbbre vihetjük. Ismertetésem az új tipusú képzésről német
nyelven eddig megjelent urodalom tanulrnányozásán kívül több
Ízben szerzett helyszíni tapasztalatairnon nyugszik. A régi sze-
mináriumi képzés megismeréséhez kötött renclszerénél fogva ele-
gendő volt 1-2 hét, az új tipusok megismeréséhez azwkaclémi,ai
és egyetemi szabadság mellett legalább két hónap szükséges. A
meglevő 15 pedagógiai akadémia közül megfigyeléseimet a három
legrégibb és a két legújabb akadémián végeztem. Előbbiek: a
kieli evangéjikus, a bonni katholikus, a majna-frankfurti szi-
multán; ntóbbiak: az altenai és az oclera-frankfurti. Az egyetemi
tanítóképzést Szászországball és Thüringiáhan, Lipcsében, Drezdá-
'han és jenában tanulrnárryoztam. A Lelkemben így ldalalkult képet
fogom ezenvismertetésemben kivetíteni.

Az új tipusok keletkezésének története röviden a kővetkező,
Először 1848-ban hangzott el a tanítók főiskolai képzését .kifejező
óhaj. Döntő szerepe azonban anémet tanítóképzés fejlődésében
csak az 1881-iki berlini tan.ítóg yűl ésnek volt, melvnek eredmé-
nyeként a kőzművel tségi tárgyakat elválasztották a pedagógiai
képzést szolgálóktól. Igy két tagozatnak lettek a képzők, az alsó
tagozat a kőzműveltséget, a felső a szakképzést nyújtotta. A fej-
Iődés kővetkező foka Rein V,illlllÜ'snevéhez f6:j';őchk, ,aki 1898-han
a breslaui tanjtóg yűlésen kimondotta, hogy al~épzőkalisó tagoza-
tára nincs szíikség, meet .a közműveltség más-iskolafajben is meg-
szerezhető, 'a felső tagozat pedig, minbfeJ,sMokú szakiskola, pusztán

~': ANlagyar Paedngogiai Társaság'! -ok'f. t'7.-iki felolvasó üléséri

tartott székfoglaló.
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a pedagógiai kiképzést szolgálja. Még egy lépéssei továbbmentutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Seyfer t Richarrd, .aki a !két 'évfolyam főiskolai jellegét, vagy az

egyetemre való áthelyezését kíválllta. .
A világháborút közvetlenül megelőzőleg felemelték Szász-

országban 18.képzők évfolvamainak számát hatról hétre, így a
tailltók kiképzése 2 évfolyennma] hal,wdta meg a 9 évfolyamú
középiskolát. A nagy világégés megakesztotta a iovábbépítés mun-

. káját. Cs'ak a vrlágháború után, mielőn a nagyobb hullámokat vert
demokref ikus áoamlrutok, ·a passzív és aktív választójog kiterjesz-
tése a népokte.tés Jcereteinek kibővítését kívánta, került újra fel-
színre ,a tanítók magasabb kiképzése. A háborúból visszakes-iila
Iiatal tanítók, ,ruhk .gyor képzésen meatek árt, érezték úgy álta-
János, mint szaktudásuk hiányos voltát és továbbképzésük céljá-
hól "munk'aközösséghe" (Arbeitsgemeinsohaft) rtömörültek Sorra
vették 18.kÖZJműveHségi és pedagógiai tárgyaloat és szakemberek
vezetése mellett kezdetrték pótolni a hiányokat. Eközhen megis-
merték a 8, sőt 9 évfolvamú népiskola erősen megnövekedett
.anyagát, észrevették a rtudományok szédületes hal'aclását, ráeszmél-
tek, hogy fu'eHebh ésszel mennyavel jobban fogják fel hivatásukat,
így kel'rut újra előtécbe a gondolat: érettségiTleall8.pított főiskolai
jellegű szakképzéssé áűszervezni a tanitóképzést, mert osaik ettől
várható: 1. oly tanító, aki .az élet mechan izálódésát, el ablouoso-
elását széles látókörével, őnáklóságával ellensúl yozni tudó, harmo-
nikus ember, 2. a pályaválasztás idejének kitolása a 14. évről a
19-re, 3. IB kéjnők "behe:mnelJltesHétse.a sok tárgytól, 4. az oktató
személyzet egységos képzése és 5. IB tanítók -tekintélyének emel-
kedése, jobb előmenetelüle bietosítása.

1919-ben a birodalmi alkotmány 143. §-nak 2. pontjs.-kimon-
dotta, hogy "a tanítóképzés az egész birodalomban egységesen
szabálvozandó azon alapelvek szerirrt, amelyek a magasabb kép-
zésre általánosan érvényesek." 1923 januárjában sajnélattal kö-
zölte a birodalmi belügyek minisztériuma, hogy 'az anyagi körül-
mények nem engedik meg a képzés egységes szabálvozását, az
egyes áljaanok azonban megkísérelhetik az átszervezést. Erre meg-
indult külön..,külön a munkia, Thüringia és Szászország még
1923-han attette oa tanítók képzését az egyetemre. Poroszország
ellene volt az egyetemi ,képzésinek, nem mintha rtanít6inak ala-
csonyabbrendű képzést akaa-t voloa adni, de mert az egyetemet
a történeti idők folyamán kíalalcult iJTIIáscéljáná.l fogva nem tar-
tottaa tanítóképzés .alkalrnas színhelyének.?" Ezért a Pedagógiai

;, "Die Lehrerbildung ist nach den Crundsatzen, die fül' die höhere
Bildung allgemein gelten, Iür das Reich einheitlich zu regeln."

,,,, Becker , akkori porosz közoktatásügyi miniszter zavai szerint:
"Die Begründung der Padagogischen Akademien in Preussen ist nicht
etwa deshalb erfolgt, weil man den Volksschullehrern eine, der Universi-
tatsbildung gegenüber minderwertige Ausbildung geben wollte, sondern,
weil man die Universitaten in ihrer historisch gewordenen Zweckbestim-
mung fül' ungeeignet hielt, die grosse, neue Aufgabe mit zu über-
nehmen."
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_\.ka·dbmia intézményében a tanító képzés új tipusát teremtette
meg, melynek kialakítása természetesen hosszabb előmunkálatokat
kívánt. 1925-ben megjelentutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA porosz ta nító képzés új rendje,
1926-ban pedig Beckernek a Pedagógiai Akadémiákat megalapító
irata: Die P iidegogieche Akademie im Aufbau unseres nniionelen.

Bildur igsroesens. 1926 húsvétjén nyitották aneg az első három Peda-
gógiai Akadémiát Kielben, Elbingben és Bonnball, 1927-ben a
Majna melletti Frankfurtban, 1929-ben Breslau, Erfurt, Hauuover
és Essen, 1930-ban Altona, Stettin, Kassel, Hane, 'az Odera mel-
letti Fnankfurt, Kottbus és Benthen kapott akadémiát,

Megszervezésukben Spron.ger eszrnéi voltak irányadók. Alap-
gondolata a "Bildungsgedranke". Abból indul .ki, hogyautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó tan ító
munkája tudomány, készség bs művészet harmóniája, Az egyetemi
képzés tudományt ad, a technika magában, tudás és művé zi érzék
nélkül unesterembert nevel. A Pedagógie.i Akadémia ne képezzen
se tudóst, se mesterembert, hanern legyen "Bildnerhochschule",
nevelőt kép'ezzen, aki a saját és másoklelkének formálására képes,
akinek a fejlődés ,és fej lesztés jellegzetes vonása. A tanítói
hivatás í,]y fdfogásából krindmive állapftották meg a tanulmányok
kiszomelésének következő szempontjait. 1. Az anyag redukálása
a jeloltek örrtevékenysége céljából. (Stoffbesohrankung zu gűnsten
der El1't{,a1tung der Eigcntatig.keit.) 2. Nevelés a tanító legfőbb
Feladata, ezért ,a neveléstudományoknak ken legnagyobb teret
biztositani, rendszeres bs történeti pedagógia' formájában. 3. A
-na'llHóközvetlen tapasztalat alapján ismerje meg korát, szociális,
politli,kiai és kultúcráliJs szempontból, etapasztalratti alaphoz fűződ-
jék a "Gegenwartskuncle". 4. Az .akadémiák viseljék magukon
vidékük jellegét, annak anvagát dolgozzák fel első sorban. -
5. A tanítónak oktatnia kell, azért ziiksége van ra népiskola · tan-
tárgyainak tanítás, és módszertanára, - 6. Cvakoelatot kell ze-
reznie a tanításban: megfigvelés, segédkezés, próbálkozás útján. -
'-:-.Hogy hivatását magasabb. egységes szempontból foghassa f.el.
filozófiára van szüksége. - 8. Szakképzést adjon az akadémia, a
közrnűveltségi tárgyakat c ·ak mód zeriik szempontjaból dol-
,gozza fel.

Hogyeszempontokat mennvire vették ,figydembe, azt ra tulsó
<oldalon levő óraterv alapján láthatjuk legvilágosabban.

Ez a kieli akadémia óraterve, de lényegében a többié is ilyen.
Amiben eltérnek, azt ismertetésem folyamán megemlítem. Az aka-
démiai képzés ideje 4 félév. A tárgyak 3 csoportba osztottak: JI.
pedagógia-filozófia,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . kÖzll1űveltségitáTgy,ak. 1 I I . rnűvészi és
technikai képzés. A heti órák száma az 1. félévben 27, ,a lL-ban 26,
a IlL-ban 24, ,a IV.-ben 21. Tehát ,{ölf,elé csökken az óraszám.
hogy az önálló munkára és a tanítási előkészületelore több idő
maradjon. Sem ra jelöltek, SBm a tanárok nincsenek óraszámma]

túlterhelve, mert jól tudják, hogya rnuujcarquernti tása ta qualitás
rovására megy.
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1. félévutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI IBA II. félév LI Ill. félév I I tv, félév

l'
Filozófia - és nevelés-

14
Filozófia- I Rendszeres pe-

12

GyakorI. social-

12történet és neveléstörténet 4 dagógia pedagógia

I.Pe- Anatómia és fizi- Pszichológia 2 Pszichológia 2 Ped. vagy pszich.

dagógia,
ológia 1 Ped. vagy pszich. red. vagy pszich. gyakorlat 2

Pszichológia 2 gyakorlat 2 gyakorlat 2 Iskoluszervezettan 1
filozófia Ped. vagy pszich,

1

I I
Iskolaegészségtan 2

gyakorlat (2 csop.) 2 Ped. konferencia 1

IHospitálás :;
I I

I Vallástan 2 I A népisk. tanítás I A népiskolai ta nítús I GyakorI. tan. 3
Hazai népisme 1 anyagának anyagának Megbeszélés 1

ll. Köz- "
tört. áttekintése: áttekintése: Műhelyoktatás

"
földrajz hitt an 1 hittan 2 Női kézimunka

művelt- növény- és nérriet 1 német 2 a technikai kép-
"ségi állattan számtan test gyakorlat zéssel kapcsolatban

tárgyak kÜ:;llldulásokkal kap- mértan 1 zene

mód- csolatban 2 polg. jog. és köt. rajz
történelem 2 a technikai kép-

szere biológia zéssel kapcsolatban
fizika-kémia 2 Gyak. t auítás :;

I I Megbeszélés
I

t
I

I Táblarajz I 1 I Rajz .1

I
Rajz 2 I Ének-zene 5

UL
Enek zene 5 Beszédművészet Enek-zene 5 Testgyakorlat :;
. leányoknak (4) I (2 csop.) 1 Testgyakorla! :; Műhelyoktatás 1

Művészí Testgyakorlat :; Ének-zene 5 Női kézimunka 2
és tech- Műhel yok tatás 1 leányoknak (2)

nikai leányoknak Testgyakorlat :;
képzés Női kézimunka Műhel yoktatás 1

ház ta rt. gazclasúgt.
I :7 Női kézimunka. h áz t.

12
2

6 I :;4 -Heti ó raszú III ;
- -

21

\
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- Pedagógiai Akadémia Altonában

Ha az 1. csoport ,tárgyait fellépésük sorrendje szempontjaból
vizsgáljuk, mindjáet szcmbeötlak az eltérés a micrektő], amenv-
nviben történeti alapvetéssel kezelik, a filozófia- és neveléstörté-
nottel .az 1.-11. Félévben heti 4 órábam. Tovább ,a sorrend: anató-
mia és fiziológia az 1. félévben ,heti 1 óra, pszichológia :; féléven.
át heti 2 óra. A neveléstörténeti és pszichológiai tanulmányok el-
mélyítését szolgálják la heti 2 órás pedagógiai, illetőleg pszicholó-
giai gyakorlatok. Mindehhez a szemléleti alapot a heti :; órás hos-
p itálás a.dja. Az 1. és IT. félévi hospitálások tapa ztalati eredané-
nvcinck 'elrendezése, magyarázása, kiegészítése a ] lJ. félévben
a rendszeres pedagógia keJ.'letében -tőr témik. Az UTolsó félév zak-
tárgyai. gyakorle.ti zociájped.agógia heti 2, iskolaszervezetteu heti
J, iskolaegészségfan ,heti 2 órában és pedagógiai konferencia heti

. 1 órában.

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . csoport közművcItségi tárgyait nem a pedagógus, ha-
nem az egyes ,tárgy,ak szakte.nárai dolgozzák fel, még pedig az
akadémiák szaloiekolai jellegéből Jcövetkezőlcg csak ,a népiskolában
való tanításuk célja, anyaga és módszere szempoutjából. Az anyag
tudása feltételezett, hiszen érettségizettek a jelöltek. Amennyiben
mégis hiány rnutatkoznék, az anyag átismétlését és a hiányok pót-
lását a jelöltek saját ér'dekükiben, önáldóan végzik el, mert jól uud-
ják, hogy a ,tál'gyi tájékozatlansúg később, ,a tanítások ,alikrulmá-
val megbosszúlja magát. A tanítási készséget tanítási gv.akorjatók-
kal szerzik 11J.eg.

A H I . csoport tárg yai : atech:n.:ik:a:i éIS művészi képzést szol-
gálók u. m. a Tajz, ének-zene, testgvakorlat, beszédművészet, a
férfiaknak .műhelvoktatás, 'a nőknek női kézimuru-:a és háztartási
gyakorlatok. ABAlll. félévtől kezdve ezek technikájával kapcsolat-
ban elsajátítják tanításuk módszerét is.
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Igen tanulságos a tár.gyak feldolgozásának módja, A filozófia
csaka neveléstörténettel kapcsolatban, miut anuak háttere fordul
elő. A neveléstözténetben, tuivel hev'e:rető tanulmány ezerepét
játsza, megkeresik a hospitálás alkalmával megismert mai neve-
lési elján-ásoknak, elveknek gyökerét. Csak [azokkal a filozófusok-
kal és pedagógusokikal foglajkoznak, e.kiknek hatása ma is érez-
hető. A tanár előadásában csak a lényegre ezorítkozik, a használt
vezérfonal kis zsebkönyv pld. Herrnann WeimerutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGeschichte der

P iidagogik-ja . Könyv megtanul ása helyett önálló, elmélveelő mun-

kám törekszenek, forrásmunkákból merítenek. Ezeket bemutatja
a tanár, megadja a vizsgálódás bs behatóbb tanulmányozás szem-
pontjait, kiosztj,a a jelölteknek a munkát a pcdagógiaí gyakor-
latra. Igy pld, Szt. Agoston tárgyalása alkalmával ,a bonni akadé-
mia pedagógusa következöképen járt el: három forrásmunkára
terelte rá a figyelmet, a Va llomások-ra , A tuda tla nok okta lcísá ra .

bs az Isten orszé gá rol c. rnűre. Felolvasott belőlük, kijelölte a leg-
főbb fejezeteket, 8 .ismentető művet mubatott be, megemlítve ezek
szempontjait, beesét, hibáit, tételeket ajánlott kidolgozás['3 (SzL
Agoston ésa pogány műveltség, Szt. Agoston 'az ember, Monika
szerepe fia megtérésében), végiil megállapította ,a beszámolás ide-
jét. Ez a pedagógia! gyakorlatokon történik.

A gy,wkor1atok kétfélék, pedagógraiak és psz.ichológiaiak,
párhuzamositottek, hogy a jelöltek csak .az egyiken vehessenek
részt, így 'akarják ,a .túlterhelést megadoadályozni. A jelöltek egy
része így irrtenzívebb pedagógiai, a másik része intenzívebb pszi-
chológiai tarrulrnényt végez, holott mindkettőre szükségiik lesz,
Ezen helvenkint úgy segítenek, hogy a lJ. félévben kicserélik a
csoportokat, .a IlJ. félévben pedig nem llJaladnak párhuzamosan
a gvakorlatok.

A pedagógiai gyakonle.tok a neveléstörténethez fűzőrlnek. B::--
vezető tanuhnánvul Herder Heisejourna l-já t, Pestalozzi Léná rd és:
Ger trud-já t, továbbá Egy remete esti órá i-t használják fel. Olcsó
kiadványaik vannak ,e céh'a, mclveket vagv megszereznek a
jelöltek, vagy a könyvtárhól kölcsön kapnak, Minden tételnek
van referense és coreferense. A referens a ,táhlára felírt vázjat
alapján, rnelyet mindenki követhet, számol be, hozzászól a CO'-

referens, kérdéseket intézhetnek a hallgatók, végül megbírálja a
tanár. A lJ. félévi pedagógiai gyakorbatokon az újabb irányokat
tanulrnán yozzák, pld. Langbehn Rembrandt a ls Erzieher c. műve
alapján oa rnűvésza nevelést, Kerschensteiner Be{1,r iff der Arbeits-
schule c. művc alapján a munkaiskola eszméjét.

A HI. bs IV. félévi g)na!korl.atokon szabadon választott téte-
lekkel fogl<alkoz.nwkoa jelöltek, pId. a jenaplan, Dresdenerplan,
Daltonplan. Decroly módszere, az ifjúsági mozgalmak; a tanulók
önkormányzata, az önfegyelmezés, a szabad levegős iskolák vol-
tak a megbeszélés tárgyai.

A p ziohológ ia és a vele kapcsolatos gyakorlatok célja őn- és
mások megfigyelésére. főként a gyermeki lélek tanulmánvozásáre.
ráncvelni a jelölteket. Onrnegfigvelés céljából írásban megoldandó

""
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feladatot kaptak, amely leleményességet kívánt, pkl. két vonat
indu] el d. e. 9 órakor, egyik Hamburgból Berlinbe, a másik Ber-
Iinből Hamburgba, az első D-Zug, óránként 70 km. sebességgel
halad, a nnásik személyvonat, óránként 40 km.-tutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtesz meg; melyik.
van kőzelebb Heanburghoz, mrikor találkoznak? A megoldás után
lekellett írniok gondolkodásuk menetét, a feladat megoldása tehát
csak alkalom volta gondolkodás módjának megfigyelésére. A
gyermekek tanulmányozásáva, megfigyelésére a hospi tálás ad
alkalma t, A jelölteket gyakorolják la lelki jelenség észrevevéséhen
(W,whrneihmung), 'tervszerű megfigvelésében (Beobacihtung) és ma-
gvarázásában (Interpretation). Egy-egy kérdésre vonatkozó pszi-
chológi1ai munkát is olvasnak, pld. Büihler Sarolta KirulheitJIHGFEDCBALL

[u gerul c. műve alapján a gyermek leLkének fejlődésével fogJ,al-
keztak. Ahol célszerűnek látják, kísénleteket is végeznek. A kisér-
Ieti iránynak nem ellenségei, de a népiskola szempontjából többre
becsülik az intuitív pszichológiát, a ,~megértés pszichológiáját."

A szocialpedagógia keretén belül megismerik a jelöltek az
ifjúság testi és lelki nevelését szolgáló jótékony intézményeket,
továbbá a népművelés feladaté.tés módját.

A pedagőgiai konf'erellJcián előre ki tűzött ,tételeket vitatnak
meg pjd. a szülői értekezleteket, .az írásbeli dolgozatok ja.vibását,
a -Dwnulókosztáiyozását stb, A jelöltek ilvenkor kifejezhetik kép-
zésükre vonatkozó véleményüket és óhajaikat is. Igen őszintén.
szoktak megnyilatkozni, nem egyszer javára.oaz ügynek.

A közmiíveHségi tár.gywk rnódszeres feldolgozása következő--
képen történik. Az J. félévben hetenkint egyszer, félnapra, 3-4
tanár vezetése meljett kiránrlulnak a jelölfek, a vidék földl'a,jzi~
terrnészetre.jzi, társadalmi viszonyainak és művészetének megis-
merése céljából. Mindegyik tanár megadja la tárgY'a szempontjából
sziikséges irányítást, magya:ráza1tot.A tanárok ily harmónikus
egyiíttműködése sok időmegtakarftássa] jár és .az ismeretek k1ap-
csodása szempontjából is nagy jelentőségű. Az így rendezett ki-
rándulások élvezetesek és tanulságosakcazouban a hely megválasz-
tása, hogy 'a kirándu.lás több szempontból kiaknázható legyen,
megfontolást, gondos előkészítést, kÖZÖlSmegbeszélést Jcíván.A
kiránduláson szerzett .tapaszbalatok feldolgozása Gegenroer ts-

lcurule címen szerepel.
A II. félévben megkezdik a humán- és reáltárgyak módszeres

feldolgozását. A tantárgyakat 3 csoportba osztják: L hittan, né-
met, számtan-mértam, 2. hurnántárgyak: aj történelem, polg, jogok
és kötelességek, b) Iőlrlrajz ; reábtárgyak: a) biológia, b) fizika-
kémia; 3. ének, rajz, kézügyesség, ,testgy,wkorlat. A II. félévben
csak az első két csoport tárgyainak módszerével foglalkoznak Az
első csoport 'tantárgy,ainak médszerét rnindenki köteles hallgatni.
A második ÜSOPOl'ttárgyaiból választhat a ,jelölt úgy a hurnán-
tárgyak, mint a 1',eáHárgyak aj és b) csoportja között. Tehát nem
sajátítják el minden vtantárgy rnódszerét, hanem a rokontárgyak
közül csak az egyik csoportét, a másikét önképzés útján tanulják
meg. A féIév utolsó két hetében átfutják a tanár vezetése rnellett
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a másik oport tárgyainak módszerét iLS,hogy az esetleges hiá-
nyokat pótolják. Ha figyelembe vesszük, hogy anémet népiskolá-
ban a tantárgyak nem oly differenciáltak mi nt nálunk,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApld. a
Heirnatskunde +őrtéuc!cm, főlrlrajz. természetrajz együtt, akkor
megértj iik, hogy m.iért nem fogla.lkozuak minden tautárg v mód-
szerével k iilou-k iilöu. Ugy vélik, az életet együtt és diff ercnciáltan
lehet nézni. A gyennek kezeletben egészében nézi, ezért akarják
így is te.nite.n i, mint mnnd ják "Vor",joS,senLSchafHich die \Velt zu
sehn." Ez felületes megf igyelés! eredményez, hogy al,apossá le-
gven. fclvé.ltja a Cesamrntun terrichtct a Fachu nterricht a nép-
iskola f-első tagozatában.

Az .aka démiai előadások kétf'élék: kötclczők és zabaclon vá-

Iasztottak (verb indl ich u. wahlfrci). He lve uk int egy szahadon
választott sZaJktárgYllk (Wahlfach) is van a jclölteknek, hog v ezen
a kutatás, önálló vizsgálódás mórlját mcg tan u ljeik, s az osztott.
8-9 osztályú népiskola felső 'tagozatá'jan egy szakot képesek Ic-

gyenekbehatóhhaJll tauítaui. A II r. félévben az ének, rajz és test-
gyakorlat módszerével, a IVc-ben a kézimurrkáéval fogle.lkoznak,
ezok tcchn iloájá val kapcsolatban 0S szaktárgvuk rnódszeres feldol-
gozásával, Tervezeteket készítenek egy tantárgy egy heti anya-

gából, 'a cél, an vag, módszer, leckék és házi Feladatok fr-ltüntcté-
séve],

A hittan anyaga is csak tanításának módszcre. Németország-
ban nem a lelkész, hanern a tanító kezében van a vallásoktatás.
Itt jegyzern meg, hogy az akaclémiákat az állam tartja fcnll. de
felekezeti jellegűek. 1\ 15 akadémia közül 12 protestáns, 2 katlio-
likus (Bonn ós Beuthen), 1 szimultán, a Majna melletti Frankfurt-
ban levő. Utóbbit kivéve, ahol minrleu felekezetnek kűlön lel-
késze vall, csak egy vallás vall az aka(lémián, tanár és jelölt
kivétel nélkül ahhoz tartozó. Am i a Ill. csoport tantárgyainak
feldolgozását illeti, az I. és II. félévben azok technik ájával fog-
lalkoznak. a Ill. félévtől kezdve járul ehhez tanításuk módszere.

A rajz I. féléven mint táblai rajz ford ul elő, mert mint a
szemléltetés egyik módja, nagy a szerepe a népiskolában. Gon-
elot fordítanak az emlékezet utáni rajz sematikus, gyors felvázo-
lására. Foglalkoznak a rajz pszichológiájával is, tanulmányozzák
a gyermek rajzokat, primitív népek rajzait, egy-egy dolog ábrú-
zolási módj át képsorozatokon, pld, a víz ábrázolását kezeive a
gyermek rajzokon, végig a legnagyobb mcsterek ábrázolási mód-
jáig, ezeknek elvonják sémáját.

Az ének és zene 4 féléven át heti 5 óra. Felvételi vizsgálat
alapján állapítják meg a készséget. Aki a 2 év alatt a kellő ered-
ményt Hem éri el, azt éuekből viagy zenéből nem képesítik. Ezek
száma 2%. Elhelyezkeclésiik így természetesen nehezebb, mert
csak ott alk.almazhatók. ahol e tárgyra külön tanító van. Mivel
a leányok jobb társadalmi rétegből valók, rendszerint zenei leg'
képzettebbek mint az ifjak, ezért óráik száma kevesebb, ehelyett
női kézimunkán, gazdasági és háztartási gyakorlatokon vesznek
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- A majna-frankfurti Pedagógiai Akadémia épülete. -

részt. A zenei oktatás középpontjáhan is a népiskola anyaga van:
a gyermek- és népdalok.

A testg yakorlat 4 féléven át hetiJIHGFEDCBAJ óra. Külön csoportokban
van női-o illetőleg férfi-torna. Egyik rendszerhez sem ragaszkod-
nak. gy,akorlataikon a svécl-, a dán ielsbukh-rendszer, anémet
Bode-gimnasztika hatása egyaránt felismerhető. Sportegvletük
is előmozdít,ja az intenzív testi nevelést.

Az ifjak műhelyoktatásban részesülnek, ahol papír-, fa- es
fémmu nkát végeznek. részi nt a népiskolai tanítás, részint a kéz-
ügyesítés é munkára nevelés ad hozzá szempontot. A női kézi-
.munka főként ízlés tekintetében messze mögötte áll a mienknek.
A háztartási és gazdasági munkáknak elsajátítását a jó felszere-
lés teszi leh etségessé.

A beszédművészet hetiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. órában a jelölteknek a helyes elő-
adásban való gyakorlását. az "anschauliches Sprechen" elsajátí-
tását célozza, amelynek nagy a jelentősége a tanítói pályán. Ki-
terjed a helyes hangképzésre, lélegzetvételre, hangsúly, hang-
11Orclozásra, felolvasás, mesemondás, szavalás, elbeszélés, ünnepi
beszéd gyakorlására. Megismerik az indulatsza.vak, iclézés, ch,a-
mati zálás, mimik.a, taglejtés szerepét.

A gyakorlati kiképzés .a Pedagógiai Aikaclénüákona követ·
kezőkép történik. Első félévben v.an: hospitálás, segédkezési idő.
_\. második és harmadik félévben: hospitálés, didaktikai gyakorla-
tok, amelyekhez aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl I T . félévben még Vollproaiktikum és Aussen-
praktikum járul. A negyedik félévben hospi tál ás, didakt. gyakor-
Iat, tanítási gyakorlat, megbeszélés, pedagógiai konferencia.
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A gyakorlati kiképzés szolgálatában állallak tehát: L a
hosp itálások, 2. a segédkezési idő (Schulhelferzeit), 3.a gya-
korlati tanítások az Akadémieschuleban és a városi iskolákban
(Vol lpraktikurn), 4. ,a vidéki gyakorlat (Aussenpraktikum), 5. a.

'megbeszélés és 6. a pedagógiai konferenciák.
A hospitálás az 1. félévben heti 3 óra, célja betekintés az

iskola életébe. Helyenkint a heti 3 óra 3 napra elosztott, Kie1ben
egy délelőttre összesített, hogy az iskolai életet egészében jobban:
megfigyelhessék. A jelölteket a hospitálásra 2-4 csoportba osz-
ják a pedagógus és pszichológus tanárok száma szerint. Ezek;
vezetése mellett történnek a: megfigyelések, kezdetben az aka~
démsa gyakor lóiskolájában (Akademiesohule). E gyakorlóiskola
eltér a mienktől, nemcsak abban, hogy nincs az akadémia épü-
letében, hanem abban is, hogy csak. azok az osztályok állanak
a tanítóképzés szolgálatában, amely osztályok vezetői erre vál-
lalkoznak. Kielben pld. 30 osztályból 20,. ha ezek tanítói bevál-
nak a gvakorlati kiképzés terén, tiszteletdíjban, majd előMp-:
tetésben részesülnek. A hospitálást a jelöltek a felső tagozatban
kezdik, folytaíjáka középsőberi, majd az alsóban. Az akadémia
gyakorlóiskolája után hospitálnak a város különböző iskoláibau,
a polgári negyedben, munkásnegyedben, később környéki falusi
iskolákban, továbbá óvókban, gyermekmenhelyeken, napközi
otthonokban, gyógypedagógiai és javítóintézetben. A két órai
megfigyelést egy órai megbeszélés követi. A tanári vezetés mel-
lett irányított és a megbeszélés által tudatossá lett megfigyelések
széles szemléleti alapot adnak a harmadik félév rendszeres peda-
gógiájához.

A I I . félévben a humán és reál, a Ill. és IV. Félévben autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-

vészi tárgyak módszerének megfigyelése a hospitálás célja. Az L
félév végén az akadémiai szünetben (Akademieferien) 4 heti
segédkezési időre (Schulhelferzeit) köteles minden jelölt. A tan-
felügyelőhöz intézett kérvényben meg kell jelölnic az iskolát.
melyhez beosztását kéri. Ha a tanfelügyelő az iskola tanítóját
ily bevezető munkára nem tartja alkalmasnak, megtagadhatja
a kérelmet, ha a jelölt megfelelő tanítót nem ismer, a Pedagógiai
Akadémia ajánl neki. A tanítóhoz-is kérdést intéznek. elfogadja-e
a jelöltet. A segéclkezési idő az angol pupil-teacher rendszert jut-
tatja eszünkbe. A jelölt nemcsak hallgatja, megfigyeli a tanító>
munkáját, hanem segédkezik is, előkészít, javít, felügyel a tíz:
perces szünetekben, mesél, játszik a gyermekekkel. E segédke-
zési időnek egyik célj a, mielőbb alkalmat adni a jelöltnek
tanítói arravalósága kipuhatolására, hogy meg nem felelés ese-
tén minél kevesebb időveszteséggel más pályára lépjen. A másik
cél a falu megismerése. A segédkezési időről beszámolót készít
a jelölt. Ezekből abeszámolókból kitűnik, hogy a hallgatók ma-
guk is nagyon értékelik ezen időt, mert bepillantást enged jö-
vendő hivatásukba, felrryítja szemiiket, megérezteti lelkükkel,.
mit kíván tőli.ik pályájuk.

A gyakorlati tanítás a III. c félévben kezdődik. Valamint a

"
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- A lagowi diákszálló, melyben a vidéki gyakorlat alkalmával a hallgatók ellátást kapnak.-

hosp itálást, úgy a tanítást is nemcsak az akadémia gyakorló-
iskolájában végzik, hanem a város e célra kijelölt más iskolái-
han is. Helyenkint a jelöltek 2 hónaponként váltogatva tanítják
a ., csoport tantárgyait. A legtöbb helyen 3 jelölt 1 hónapra ellát
egy osztályt, egyik a humán, a másik a reál, a harmaélik a mű-
vészi tárgyakat tanítja, s hetenkint fölcserélik ezeket egymás
között. Igy heti 10 órát tanít egy jelölt, ami a 4 hét alatt 40·
órai gyakorlást jelent. Ez a "Vollpraktikum", mert egy egész
hónapot tanítással töltenek. A tanítás anyagát, s a szükséges uta-
sításokat a népiskola tanítója és a szaktanárok adják, a jelöltek
vázlatszeríi tervezeteket készítenek. a tanításokon az illetékes
szaktanárok is jelen vannak. A pedagógia tanára csak az alsó
tagozat tanításait látogatja, mert ,iit különösen fontos szcrepct
játszik a módszer. A tanításokat minden délelőtt utolsó órájában
megbeszélés követi. ABAIII. félév végén az akadémiai szii netben
van az "Aussenpraktikum", gyakorlás vidéki iskolákban. Ekkor
3-3 hétre kimennek a jelöltek tanáraikkal együtt vidékre, aho]
jugendherber gben napi 2 M.-ért szállást és teljes ellátást kap-
nak, vagy jó idő esetén táboroznak. Rendszerint oly vidéket
választanak a gyakorlás céljaira, mely természeti szépségeinél
fogva úgy üdülésre, mint tannlmányozásra alkalmas, több isko-
lájánál {ogva pedig a gyakorlati kiképzés szempontjából is meg-
felel.

Az Oclera melletti Frankfurtból magam is kinn voltam La-
gowban íly vidéki gyakorlat megfigyelése céljából. A két glecs-
esertó .mellett fekvő falu dombon épült, messz ire ellátszó maga
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bástyájú kastélyával, a tavakban tükröződő terraszos, sok szálló-
jával, szép fenvvesével igen festői. A glecosertarolta terület;
végmorénáival érdekes úgy geológiai, mint természetrajzi szem-]
pontból. 2-3 km.vnyire minden irányban falu. 200-5DO Iakosú
helyek ezek, 25-40 tankötelessel. Kitiinő útak, v,iHanyvilágítás,
szép új iskolaépület mindenütt. Kerékpárral bármely falut pár
perc alatt elérték a jelöltek, akik hármasával-négyesével voltak
egy-egy tanító mellé beosztva, hogy ellássák az egész iskolai és
iskolánkívüli munkát. Tanítottak. szulői értekezletet tartottak,
népművelő előadást rendeztek. kutató munkát is végeztek, melv-.
nek eredményét, a ..Heimatbuch"-ot bemutatfák a búcsú-ünne-'
pélven. Osszcállftották benne a falu -tőrténetét, mondáit, habonáit,
beszámoló verseit. a népi es szokásokat, a lakosság statisztikáját
valláso foglalkozás szerint, fől dr ajzát, gazdasági viszonyait, épít-
kezésmódját, a lakosság viseletét, miudezt képekkel, fényké-
pekkel, rajzokkal, térképekkel. grafikonokkalutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAillusztráltan. A i

bekötést is maguk végezték. ,
A vidéki gyakorlatról beszámolót készít minden jclöl t, Mun-

kájukat a tanítőn kívül a szaktanárok is ellenőrzik, akik ezen
idő 'alatt vagy a faluban laknak, vagy motorbiciklin, vagy autón,
helyről-helyre járnak a tanítások megfigyelése és megbeszélése
céljából. A 'jelöltek készségéta tanításban 'a Voll- és Aussen-
praktikum alapján hírálják el, vizsgát nem tesznek többé belőle.
E vidéki gyakorlatoknak igen nagy a jelentőségük: a jelöltek
megismerkednek a falu életével. társadalmi viszonyaival, meg-
tanulnak a néppel bánni. Értékes a kölcsönhatás is, melyet az
új nemzedék a régire gyakorol és viszont. Az ifjú heve, újító
hajlama felrázza a konzervativizmusra hajló régi tanítót és meg-
merevedni kezdő munkáját rugalmassá teszi. Az öreg tapasztala-
tát ellesi az ifjú, s felhasználja a haladó kor kívánalmaihoz mér-
ten. A régi tanító munkája felfrissül a fiatalok révén, a fiataloké
megérik az öregek révén. Jóleső érzést vált ki a megfigyelőben
ez a harmónikus együttmüködés, melyben a régi és új, a hátra-
és előretekintés, az öregek bölcsessége, a fiatalok törtetése cél-
szerűen egyesül.

A IV. félévben miuden jelölt heti 3 órában tanít. Mindezek
alapján megállapíthatjnk, hogy a Pedagógiai Akadémiákon igen
alapos a gyakorlati kiképzés. Nincs ott sem elméletieskedés, sem
merev sablónok nem nralkodnak, hanem eleven erő, lüktető élet,
önállóság, kezdeménvezés.

A négy félévi tanulmányt vizsga zárja le. Két VIzsga van, az
első a IV. félév végén írásbeli és szóbeli. Az írásbeli áll egy
8 hét alatt elkészítendő dolgozatból a neveléstudomány köréből.
A tárgykört a jelölt választja, a tételt a tanár adja. A szóbeli
vizsgálat tárgyai 2 csoportba osztottak: a)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAneoeléstudomúnu és
segédtudoménuei: 1. rendszeres pedagógia, 2. pedagógia történet,
S. pszichológia, 4. fj,lozófi.a, 5. iskolaszervezettan, 6. iskolaegészség-
tan, 7. gyakorlati szociálpedagőgiai, - b) speciélis modszer ta n:

1. vallás, német, számban-mér-tan, 2. történelem, polg .. jogok és
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kőteless égek , földrajz, természettudományok, 3. zene, rajz, kéz"
ügyesség, női kézimunka, 4. testgvakorlat.

A szóbeli vizsga az a) csoport 7 tárgyából 4-re terjed ki,
A b) csoport tárgyaiból az 1. alatt felsoroltakból mindenki felel
(vallás, német, számtan-mértan), a többi csoportból csak egy-egy
tárgvat választ a jelölt, A gyakor-lati tanítás, mint már említet-
tem. nem tárgya a vizsgának.

.\" második vizsga a ,.Schulpraktische Lehrerpr-iifung'. Leg-
hamarább 2, legkésőbb 7 évi gyakorlat után tehető. a végleges
alkalmazás csak e vizsgálat után történik. Gyakorlata idejére
már fizetést kap a jelölt, s ha véglegesell alkalmazzák, szolgá-
lati idejébe azt is betudják. A vizsgához szükséges iratok: 1. az
első vizsgát igazoló irat, 2. ,a tanfelutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAügyel.ő által kiállított mű-
ködési bizonyítvány, 3. a tanító beszámolója munkájáról. A vizs-
gálóbizottság tagjai: a minisztérium kikülclötte, a tan felügyelő,
s egy népiskolai tanító. A vizsga a tanító működési helyén folyik.
Három tárgycsoportból meghal'lgatják a tanítását, tételt az elnök
ael. A vizsga csak miniszter i engedéllyel ismételhető meg.

Az&kacLémiá:kutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinnér i testülete háromféle tagból áTl: 1. az
elmélet, 2. a gyakorlat, 3. a ill űvészetek tanáraiból. R.;:iszint pro-
fesszorok, részint docensek. A professzorok heti óra száma 10.
Fizetés szempontj ából 3 c oportba osztottak: eIU. 5700-9000 M,
e lJ. 7500-11.600M, e 1. 9000-14000 M. Ehhez járul még a lakás-
bér. A docenseké ,a Studienratokéval (a mi középiskolai taná-
raink) egyező, 4400-8400 M.-ig terjed. A tanerők száma akadé-
miák szerint 7-24 között változó. Rendszerint 2 a pedagógus,
2 a pszichológus, 4-8 a kőzműveltségi, 3-6 a művészi tárgyak
tanárainak száma.

A jelöltek a legkülön bözőbb társadalmi rótegből valók. A
300--WO folyamodóból csak a legjava jut be. Sok a folyamodó-
között a jelesen érett, mert a tanítói pályán van elhelyezkedési
lehetőség és a javadalmazás is rendezett. Kezclőfizetés 2800 M,
amely összeg két évenkénti előmenetel útján következőképen
'n öveksz ik : 3050-3300-3550-3800-4000-4200-4400-4600-4800
--5000 és Iakbér. Az aka,démiá:kra évenkint egyszer, húsvétkor
van felvétel. A nyári szemeszter máj. 1.-től július 31-ig, a téli
nov. 1.-től márc. 15-ig tart.

A nyári szemeszternek 1. és Ill. éves, a télinek II. és IV. éves
hallgatói vannak csak, így akadályozzák meg a túltermelést. A
jelöltek számának maximuma szemeszterenként 75, amint túlpro-
dukció mntatkozik, csökkentik a létszámot. A bonni katholikus,
az erfurti és hannoveri evangélikus akadémián pld. eziclőszerint
csak férfihallgatók vannak, mert tanítónőkben fölösleg mutat-
kezott. A nőlrallgatók .a hallgatóság 25%-át teszik. A felvételhez
szükséges: 1. 9 oszt. középiskolai érettségi bizonyítvány, 2. élet-
rajz, 3. orvosi bizonyítvány. 4. erkölcsi bizonyítvány a tanul-
mányok megszakítása esetén. 5. állampolgárság ~idegen állam-
polgárokat is felvesznek. de alkalmazásra nem számíthatnak),
6. felvételi vizsgálatot kíván nak zenei hallásból és készségből,.
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- A kieli Pedagógiai Akadémia épülete. -

leányoknál pedig női kézimunkából. Tandíj ;lincs. A kiképzés
mégis igen kőltséges, ,a 4 félév 2000 M.-ba kerül a jelöltnek, anert
internátusok nincsenek, nem is szánclékoznak ilyeneket állítani,
hogy megszokják a hallgatók az önállóságot. A betegsegélyzőbe
5, a balesetbiztosítóba 2 M-át fizet be minden jelölt szemeszteren-
kint. Sokféle segélytik van. körülbelül 50% kap segélyt ebéd és
ösztöndíj formájában. A színházak, mozik, sportegyesületek
nagy kedvezményeket adnak az akadémiai ifjúságnak. Burschen-
schaftok helyett Studentenschaftjaik vannak, különböző karita-
tiv céllal. Tanár és jelölt között kedves, bizalmas a viszony,
kisebb csoportok megbeszélésre, teára hivatalosok tanáraikhoz,
ezekre fokozott igyekezettel készülnek.

A teljesség kedvéért pár szót kívánok az akadémiák épüle-
teiről, felszereléséről is szólani. A legtöbb még ideiglenes otthon-
ban van, nagyszabású új épületet kapott már Bonn, épülőben van
az altonai s nagy költséggel most bővítették ki a kieht, amely
közvetlenül a háború előtt épült, és szeminárium volt. Aulája
1000 embert képes befogadni. Villanyerőre berendezett hatalmas
orgonaja bármely templomnak díszére válnék. Világítása. Iűtése
a Iegújabb rendszerű. Nagy előadóterme 400 hallgatóra
berendezett beépített vetítő készülékkeJ, automatikus beső-
tétítő függönyökkel felszerelt, Minden előadóterem mellett tanári
szoba, szertár, kézikönyvtár, olvasó. A kézikőnyvtárakon kívül
'igen gazdag kölcsönkönyvtária van. A rajzteremnek nemcsak
falai táblával borítottak, hanem 11 állótáblája is van. A
rnűhelyben 20 gyalupad van, ugyanannyi normálfelszerelés.
'gáz- és villanyberendezés, gépek könyvkötéshez, fémrnunkák-
hoz, nagy anyagraktár. A zeneoktatás céljair-a nagy és kis
zenetemnek, gvakorlófülkék, 10 orgona, 20 zongora, grammo-
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fón, zenekari hangszerek, nagy kottatár áll rendelkezésiik re. A
háztartási gyakorlatok céljaira van 2 konyha 6 gáz- ésutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt villa-
mos tűzhellvel. A karzatos, jól felszerelt tornaterem mellett van
öltöző, ruhatár, zuhanyozó és pihenőhelyiség. Minden új, egy-
szerű. 'világos és célszerű, mint a szellem, mely itt uralkodik.

AutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszá sz egyetemi ionitoképzés ismertetffiében 'a porosszal való
összehasonlítás alapján csak a lényeges különbségekre terjesz-
kedern ki. A szász egyetemi tanítóképzés keletkezése a takaré-
koskodással kapcsolatos. Az állam szempontjából a lehető leg-
olcsóbb képzés, olcsóbb a régi szernináriuminál. Szászországnak a
világháborút megelőzőleg 25 szemináriuma volt, jelenleg van 2
Pedagógiai Intézete, az egyik a lipcsei egyetem, a másik a
drezdai technikai főiskola kebelébe tartozik. Ez igen nagy meg-
takarítást jelent épületben, felszerelésben, tanerőkben. Az átszer-
vezés Seyfer t Richard drezdai és Richter János lipcsei igazgató
nevéhez fűződik. Az egyetem minden fakultásának megfelelő
előadásai a tanítóképzés szolgálatában is állanak, pld. vallástant
a teológiai, antropológiát, egészségtant és patológiát az orvosi.
alkotmány tant a jogi fakultáson hallgatnak a tanítójelöltek. A
.képzés megoszlik az egyetem és a Pedagógiai Intézet (Padagogi-
sches Institut) között, az első az elméleti, a második a gyakor-
lati kiképzés szolgálatában áll. Az eg yetqmen hallgatják 1. a filo-
zófiát és elméleti pedagógiát, 2. a pszichológiát és gyermektanul-
mányt, 3. az antropológiát és egészségtant, 4. egy szabadon vá-
lasztott szaktár'g yat, A Pedagógiai Intézetben szerzik meg a taní-
tástani, módszertani, szervezettani ismereteket, művészi és tech-
nikai készséget és tanítási gvakorlatot. A megfigyelések, kísér-
letek, hospitálások, segédkezések, próbatanítások is itt történnek.

Örederoiik alapján könnyen megállapítható a porosz és szász
képzés közötti lényeges különbség.
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A kiképzés ideje 6 félév, tehát hosszabb, s így a jelöltek
szempontjából még költségesebb, mint a porosz képzés. A filo-
zófiai és pedagógiai tárgyak száma több. Két idegen nyelv is-
szerepel tervükben, a francia és angol, s így heti óraszámuk a EJ,
félév dacára több. Nagy gondot fordítanak tel pszichológiára, ez;
az egész képzése.la.pja, a nevelés céljából, oa"Bildung"-ból követ-
kezőleg, mely a lelki erők működésre késztetéseben áll. Mint
általános pszichológia a II. félév, mint összehasonlító a IV., mint
a nevelés alapja a VI. félév anyaga, ugyanitt patológiaval is fog--
lalkoznak. A filozófia történet önálló tárgy 5 félév en át az I., Ill."
IV., V., VI. szemeszterben. A kultúrfilozófia az I. félév tárg ya,
heti 2 órában. Ugyancsak az I. félévben szerepel a .szociológia
heti 3, a IlI. félévben gyakorlattal heti 2 órában. Már az I. fél--
évben megkezdik az általános, valamint részleges nevelés- és
oktatástant. amelyek 5 félév tárgyai. Az általános nevelés- és
oktatástan két féléven át heti 4 elméleti óra, a Ill. félévtől kezdve-
1 elméleti, 3 gyakorlati óra, ,a részleges oktatástan :; elméleti, t
gyakorlati óra. Foglalkoznak el 3 normativ tudománnyal: logi-
kával.ietikával és esztétikával. Az átörökléstan a llI. és V. féléven
heti 1-1 óra. A neveléstörténet a Ill. és VI. félévben heti 2-2 óra.
Iskolaszervezettan 2 félév anyaga, V.-ben heti 2, VI.-ban heti. 2
óra, utóbbiból 1 óra gyakorlat. Jogtudomány és jogi colloquium
2-2 óra a IlI. félévben.

A gyakorlati kiképzés terén két lényeges eltérés a porosz
rendszertől: L, a gyakorlóiskola (Institutsschule) a Pedagógiai
Intézetben van, s az egész kiképzésnek központja, ,a hospitálások,
gyakorlati tanítások túlnyomóan itt történnek. 2. A közművelt-
ségi tárgyak módszerét nem a szaktanárok dolgozzák fel, hanem
a gvakorlóískola tanerői. akik a Pedagógiai Intézetben egy-egy
tárgycsoport módszerének docensei is. Didaktikai és metodikai
elmélet és gyakorlat tehát egy kézben van, aminek előnye, hogy
a gyakorlatból gondolatokat merítenek az elmélethez és fordítva,
az elméletet kipróbálják a gyakorlatban. Hogy a módszerre irá-
nyított vezetés mellett ne szenvedjen a tárgyi tudás, minden je-
lölt köteles egy szabadon választott tárgyat 6 féléven át heti 4
órában az egyetemen hallgatni. A gyakorlóiskola tanerői a hos-
pitálások irányítói, a gyakorlati tanítások vezetői. E célból a IlI.
félévtől kezdve egy-egy docens mellé 10-12 jelölt van beosztva.
3 hetes gyakorlati tanítás végzésére, ami jelölterikint heti 10 órai
tanítási gyakorlatot jelent. Anyagot, előkészítést a docens ad,
a jelöltek vázlatokat készítenek, tanításaikat a docens jelenlété-
ben végzik. Minden docensnek 1-2 assistense van, akik őt a gya-
korlóiskolában vagy a Pedagógiai Intézetben helyettesítik, hogy
a gyakorlati kiképzés miatt osem a gyakorlóitSkola, sem a többi
szemeszter munkája fennakadást ne szenvedjen.

A gyakorlati kiképzést szolgálja: a)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhospiiélá s: 4 féléven át
az Institutsschuleban, 1 féléven át a városi iskolákban, 1 féléven
át óvóban, napközi otthonban stb.: b) Schulnelierecha it a 3. és
4. szemeszter között 2 héten át; c) tanítási gyakorlat a 1II. fél-
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évtől kezdve vagy mint heti 2 órás vtanítás, vagy mint 3 hetes
Vollpraktikum (utóbbi veredménvesebb), d)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP r iiiungsprekiikurn.:

az 5. félév után 4 heti gyakorl at városi iskolában, 2 heti vidéken.
A gyakorlóiskola 30 o ztályhól áll. A docensek száma is 30.

Eliek %-de mint rendes,a többi arrint segédtanerő ,alk,al'lllazott
(h.amptamthph u. uebenemtlioh). Az elsők igazgatói fizetési kapnak.
A Pedagógiai Intézet ugazgatója .az egyetemnek is tanára, s a kettő
működése között a harmónia megteremtésére törekszik. A tech-
nilcai és művészi tácgyak médszerét hol a szak tanár, hol a gya-
korlóiskolai tanerők dolgozzálc fel, elvük, az végezze, aki jobban
éri hozzá.

Vizsgarendjük 1925-ben kelt és eltér a porosztol. A vizsgát az
-egyetemen tartják.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ"ruk egy vizsgálatuk VIan, amely írásbeli és
szóbeli. Az írásbeli 2 tétel kidolgozásából áll, 'az egyik a gyakor-
lati pedagógia köréből való, a másik szabadon válaszeható. A szó-
beli vizsgálat nyilvános, .a kérdezőn kívii] még egy tanárnak kell
jelen lennie. Két jelölt vizsgázik egyszerre. A pedagógia-filozófiai
tárgyakból 2% ór.a,a szaktárgyból 40 perc a vizsgálat ideje.
Vizsgadíj 100 M.

A szóbeli vizsgá.lat tárgvai 2 csoportba osetottak: a) Iőszakra,
b ) mellékszakea. Főszak: 1. Gyakodati pedagógia: a) Nevelés és
tanítástan,JIHGFEDCBAb) Szervezettan, c] Iskolai törvények, d) Módszerban:
.a népiskola 2 tárgyából, egyik a nérnet, a másikai vagy az elnök
jelöli ki, vagy a jelölt választhatja. II. Filozófia, neveléstörténet,
lll. Pszichoiógia és az ifjúság ismerete (Jugendkunde). - Mellék-

szak: a)aniropo'lógi,a és egészségtan, b)szakiárgy (Wahlfach).
A jelöltnek leg,alább 2 félévet kell azon az egyetemen töltenie,

ahol vizsgázni óhajt.
Szászországrrak évenkint 400 új tanítóra van sziíksége, eddig

minden végzettet elhelyeztek. A még nem véglegesitettek kezdő
fizetése 3325 márka, amely összeg két évenként 200 márkával emel-
kedik, ehhez járul még lakhér. A véglegesitettek fizetése: 4000-
4300-4600-5000-5400-5700-6000-6300-6600-7200-7500 M.
Lakbérük 1-6 évi szolgálat után a IV., a 7. évtől ,a III. csoport
zerint jár a városok négy dakbérosztálya szerirrt. IV. csoport:

A 1008, B 792, C 648, D 474 M. évente; Ill. CSOPOTt:1368, 1080,
864, 648 M.

Hogy rnibe kerül az egyetemi tanítóképzés.rerre vonatkozólag
.Szászország jelenti, hogy ,a régi szemináriumok 4 millió 600 ezer
márkás kiadásával szemben 3 rnill ió 700 ezer markába. Thüringia
pedig kirnutatja, ha akadéaniaivá szervezte volna át képzését, leg-
alább 2 akadémiáea Jett volna sziiksége, ami 516.000 M. személyi<
kiadást jelent, az egyetemi tanítóképzése ellenben csak 194.000 M.
ezemélyi kiadással jár, ebből leszámítva 600 jelölt a 100 márkás
tandíját. unarad 94.000 M. kiadás, tehá:t a lehető legolcsóbb ki-
képzés. Egyetemi tanítóképzése van Hamburguak is. A porosz
képzés jóval költségesebb, de nagy előnye, hogy harmónilousabb,
egységesebb.

Lássuk már most összegezésiil az új tipusok előnyeit, há trá -
~
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tiueii éti .a képzésünkre vonatkozólag leszűrhető tanulságokat. Mit
.eredményezutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiaz új képzési' A réginél rnűveltebb tanítót, aki peda-
gógini zempontból úgy elméletileg, mint gvakorlatilag jobban
képzett. Az aggályok, .hogy anépiskolától eltávolodik az akadé-
miai vagy egyetemi kiképzé.3 folytán, hogy szaktudóssá lesz, hely-
zetével elégedetlen ember, ,a Falusi viszonyok és a magasabl» kép-
zettségével lépést nem tartó anyagiak folytán, nem váltak be.
Előnyei: L Az érettségire való építés folytán, a pályaválasztás
'ideje kitolódi:k oa 14. életévről a 19.-re. 2. A képzés tehermente-
sitése a sok tantárgy tól, nnellye} már nem tudott megbinkózni. 3.
A redukált anyag folytán, a jelöltek öntevékenységre való inclí-
tása könyvtanulás ,helyett föltéHen spontaneitás, amelyet a gya-
'korlatok is előmozdítanak. 4. Alaposabb elméleti pedagógiai ki-
1<:épzésaz órák nagyobb szamánál fogva, 5. A közműveltségi tár-
'gy,a;k módszerének intenzívebb feldolgozésa .az iHetékes szak-
-tanárok á.Jtal. 6. A gyakorlaei kiképzbs szerenesés megoldása,
.amelyből kiilőnösen említést érdemel a hospitálás módja, széles-
körű .kiterjesztése, la segédkezési idő (Schulhelferzeit}, a tanítási
.gyakorlatok nagy száma bs kiterjesztése több városi iskolára és 'a
-vidékre. Hihála képzésnek: L A középaskola nem nrinden faj-
tája alkahnas alap a tanitóképzéshez, 2. A jelöltek heJyemkint
'vagy intenzivehb pedagógiai, vagy alaposabb pszichológiai kép-
zésben részesülnek 3. A gyakor-lati tanítások ellenőrzése, bírálata,
helyenkiut csaka .gy,akorlóitSiko].aitanerő, helvenkínt csak a szak-
tanár által történik. 4. A jelöltek a közműveltségi tárgyak csak
egy csoportjának médszerét ismerik meg, nem rninden tantárgvét.
5. Az egy ezaktárgy (WahHach) egvoldalúságra tesz hajlamossá.
6. Internátusok híjján a kiképzés igen köHséges a jelölteknek. E
hibák javítása érdemében már lis folynak kísérletek,

A sok i,arnumágból, csak 'azokat kí vánom kiemelni, amelvek
meglevő ,kereiJeinJkközött is alloalanazhatók, ezek a következők:
1. Arryagha.lmaz megtanulása helyett az ifjúságnak nagyobb fokú
.öntevékenységre, sponbaneitásra való nevelése. 2. A tanítóképző,

j
--------------------------------~~----===
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legyen szakiskola, mely az arryag kiszemelésében és feldolgozásá-
ban a nép iskola érclekét tartsa szem előtt. S. A gvakorlatí kikép-
zés megjavítása céljából ,a hosp.itálás a Ill. évfolyamtól kezdve'
illesztessék be az órarendbe és tanári vezetés meliett történjék.
4. Ugya hospitálás, mint la gy,akolrlati tanítás nemcsak ,a tanító-
képző gYlakorlóiskolájában tönténjék, hanem terjesztessék iki a.
VWl'OS más iskoláirautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis, továbbá a vidékre. Nemcsak a lá:tókör bővii-
Iését jelentené ez, hanem több kaposolatot az élettel, vidékkel,
népneveléssel, s a gyakorlati rt,anítwsokszámának jelentékeny gya-
rapodását, rnert egy időben több csoport, több osztályban tanít-
haina. 5. Aki énekből vagy zenéből megfelelő eredményt nem ér
el, abból ne rképesÍittessék. 6. Érettségizett növendékcink ne egy,.
hanern két év alatt szerezzenek tanítói oklevelet, mert egy év nem!
elegendő előkészítés ily fontos hivatás betöltéséhez. Jelenlegi.
képzésükból telje en hiányzik a IV. évfolyamnak éppen e.lap-
vető nevelés-, tanítás-és módszertani anyaga, ve.lamint a népiskoja
I. oszt.-han nélkülözhetetlen specialis eljárások gyakorlati elsajá-
tftása, melveket kiilönbözeti vizsgállattal nem lehet pótolni. E cse-
kély móclo ítá al megközelítené képzésünk egy része az új tipusok
kereteit. Akire oly jelentékeny szerep vár az emberiség fejlődésé-
nek menetében, mint a tanítóra, 'annak képzése is állandó, fokról-
fokra való hal:adá:s kell hogy legven a johb és tökéletesebb Ielé..

Iroda lom: 1. K. Zierold u. P. Rothkugel: Die P adagogischen Aka -

demien. Weidmannsche Taschenausgaben HeftutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA70 (1930 Berlin).

2. Karl Weidel: Die neue Lehrerbildung in P reufl en. U 928. K II rt
Stenger Erfurt) Heft 1 der Beitriige zur Lehrerbildung und Lehrerfort-.
bildung.

3. Die Neuordnung der Volksschullehrerbildung in P reufien. Berlin,
Weidmann 1925.

4. Mifteilungen der P adngogischea Akademien in P reufien.JIHGFEDCBA(BO IW .

Elbing, Kiel tanári testülete adta ki.)
5. H. Becker: Die P iidagogische Akedemien. in Aufbau unseres ruüio-

na len Bildungsroesens, Leipzig, Quelle ll. Meyer 1926.
6. P reufiische Hochschulstetistik, Kiadta a porosz statiszt. hivatal..

Berlin, Struppe u. Winkler.
7. Aufbau u. Arbeitsroeise einer P iidegogischen. Ak ademie, Kiadta:

akieli tanártestület. Diesterweg, Frankfurt a/Main.
B, Paul Kaestner: Vom Wesen der neu en Lehrerbildung. Langen-

salza, Beltz, 1929.
9. Alfred Eckardt: Der gegenroiir iige Stand der neuen. Lehrerbildur ig,

in den einzelnen Liindern. Deutschlends u. in auflerdeutschen Siesden ..

Weimar Böhlaus Nachfolger 1927.
10. Die Hochschulbildung der Lehrer in Sachsen. 1923. Dürr, Leipzig.
11. Das Hochschulstudium der Volks- u. Berufsschullehrer im F rei--

sta a t Sa chsen. 1925. Dürr, Leipzig:"
12. Gesetzliche Grundlagen u, Siudienordnung der akademischen

Lehrerbildung im F reistent Sa chsen. Seyfert ll. Richter 1926. Dürr, Leipzig.
13. Siichsisches Gesetzbla tt. No. 18.
14. Mitteilungen der Erziehungsroissenscha ftlichen Ansieli den

Thűr ingischen Lnrulesunioer siiiit J ena . 1. Heft. Weimar, Böhlaus Nach-·
fol ger.
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15. Karl Schnobel:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADie Thiir inger Schulgeseize. 4 Heft 1. Teil. Pause,
Weimar, 1926.

16. Denlcschr ifi zur Neugesteltur ig der Lehrerbildung in Hessen.

·Feldmann u. Hoffmann. Braun, Karlsruhe. 1925.
Die Neue Deuische Schule c. folyóirat. Az akadémiák és Pedagógiai

Intézetek évkönyvei, tanrendjei.
Wouciechmoskuné dr . La jos Má r ia .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ö z é p is k o la i ta n á r i to v á b b k é p z ő ta n fo ly a m o k .

"A Budapesti Középiskolai Tanárképző Intézet 1925 óta minden
nyáron továbbképző tanfolyamot rendez középiskolai tanárok részére.
'J';venként váltakoznak, más-más középiskolai szaktárgyból tartanak
.a tanfolyamokon előadásokat a legkiválóbb szakemberek. Az idei tan-
folyam július elsejei ünnepélyes megnyitásán a tanfol varnon résztvevő
78 középiskolai tanár előtt Kornis Gyula államtitkár ismertette a közép-
iskolai történelmi oktatás jelentőségét,

Tanfolyamainknak hármas célja van - mondotta többek között.
1. Felfrissítik a középiskolai tanárok szakismereteit; 2. a legujabb tudo-
mányos kutatások eredményeiről tájékoztatják a tanárokat; 3. az illető
-szak tanulmány főbb didaktikai kérdéseinek. tanítási módszereinek hala-
-dását bemutatják. - Utoljára négy évvel ezelőtt volt a tanárok számára
történelmi tanfolyam és most, hogy újra a történelemre került a sor,
jóllehet egyes szaktárgyakból még nem volt tanfolyam, annak a törté-
nelmi oktatás rendkívüli világnézeti és nemzeti jelentősége az oka. Csakis
.a kellő tönténelrni kultúra talajából nőhet ki a fejlődés tudatossága és
tervszerűsége. A mult ismerete egyben az emberiség, a nemzet, vagy az

-egyén szellemének önismerete. A másik ok, amiért a történelmi studium
az oktatás eentrumába;l van, a világnézet alakító értéke. A beható tör-
ténelmi műveltség a múlt sokféle személyiségének, eseményének, intéz-
ménveinek és alkotásainak szemlélete képesítik a fiatal nemzedéket leg-
jobban a kultúrértékek igazi átélésére. Harmadszor a történelmi okta-
tásnak nagy a nomzetformálo jelentősége, Az, ami a nemzetet nemzetté
teszi, elsősorban a közös hagyományos értékelés. a sok évszázadon keresz-
tül egvütt leszűrt értékfelfogásnak, kultúrának, világnézetnek közös-
sége. A jelen tanfolyam tárgya Európa története a XIX. század közepétől
-és a legújabb kor gnzdaságtorténelme és történelmi forrásirodalma".

Az 1931. évi tanfolyam megnyitásával foglalkozó ezen napi híradás
mint látjuk, nemcsak a tanfolyam megalakulását és tervezetet adta tudtára
a nagyközönségnek, hanem elsősorban Komis Gyula államtitkáruak, a
Budapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnökének és sok
-egyéb munka között a Tör ténetfilozófia e. munka szerzőjének a felfogá-
sát a középiskolai történelmi oktatás nagy világnézeti és nemzeti jelen-
töségéről. Nem érdektelen tehát idéznem a fenti közlést, ha a tanfolyam-
ról- meg akarok emlékezni, hisz annak létrejöttét éppen a történelmi
'oktatás nagy jelentőség'e magyarázza. Hogy ezt a bpesti középisk.-i
tanárvizsgáló bizottság elnöke és a Történetfilozófia szerzője különösen
jól tudhatja, 'az minden tekintetben kétségtelen. Megnyilatkozása tehát
bevezctő alapérték és irány adás volt a meginduló tanfolyami munkában .
..Nem vagvok a terméketlen hisztorizmusnak, a múlt önmagáért való
kultnszának, a szellemi kérődzésnek a híve. A múlt ismeretének hitem
.szerint csak akkor van értéke és jelentősége - egyben fig-yelmet keltő
érdekessége -, ha a jelent és jövőt szolgálja ... " - hangoztatta a nagy-
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értékű megnyitó. "A mult ismerete is elsősorban arravaló, hogy a jövőt
ennek alapján Iorrnálhassuk."

Érdekes és értékes tanfolyam lehet ez, mely Így indul ... Általános,
tehát nemcsak középiskolai történelem-tanári vágyak megvalósulása. mely
erősítője és mélyítője a szakismereteknek, azonkívül sort kerít a taní-
tási módszerekre is... gondoltam, mikor ezeket olvastam. Ha nekünk,
tanítóképzőintézeti tanároknak ilyeneket még nem is rendeztek, talán
mint érdeklődő vendég részt kérhetek én is belőlük? Aztán ezt a tan-
folyamot magyar törtenész-tanárok részére tervezték, hol végre talán sor
kerül olyan kérdések taglalására is, amelyek minket különösen kell, hogy
érdekeljenek ...utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAANagymagya ror szág 1929. évi' 12. számában Tr ianon
elleni. küzdelmünk előfeltételeutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű tanulmányomban hivatkoztam töb-
bek között arra, hogy az eg-yik bukaresti egyetemi tanár (J orga Miklós)
- még a világháború előtt a maga dákoromán és irredenta szellemű tör-
téneti és irodalmi tanításai számára nyári szabad egyetemi tanfolyamot
szervezett, melyet számos magyarországi pap, tanító főiskolai és felsőbb
osztályb eli középiskolai tanuló is látogatott. - Ilyenféle nyári egyetemi
tanfolyamokat a trianoni békerevízió lényegének, irodalmának, eszkö-
zeinek, utainak a megv:ilágítására mi sajnos, még nem szerveztünk. "Nem
gyűjtöttük össze az elszakított területeinkre, véreinkre és a revizióra
vonatkozó elég bőséges irodalom anyagát sem. Menjünk be valamelyik
nagy könyvtárunkba és kérdezzük meg, kinél kaphat juk meg a trianoni
Magyarországra vonatkozó teljes irodalom repertóriumát... em tud-
ják megmondani. Pedig ezt az irodalmat ismerni kellene legalább is
azoknak, kik önkéntes elhatározással terjeszteni akarják a magyar igaz-
ságot és kíízdeni is akarnak érette."

A magyar tanárnak kell legjobban felkészültnek lenni az ilyen-
irány ú munkához. Ha tovább képezzük - különösen a történelmi, föld-
rajzi és irodalmi ismereteit, ezekről a kérdésekről nem szabad megfeled-
keznünk. Dícséretére legyen mondva az 1931-i nyári tanfolyamnak, erről
sem feledkeztek meg. Ez volt az első egyetemi tanfolyam, hol kiváló szak-
emberek foglalkoztak a külpolitikai kérdések kapcsán az elszakított terü-
leteink és véreink kérdéseivel is. Mint ahogyan hamarosan sikerült meg-
tudnom, nemcsak történelmi előadásokat tűzött u. i. ki a tanfolyam,
hanem társadalomtudományiakat és külpolitikaiakat is.

ügyosztályfőnökünk szives közbenjárására a középiskolai ügyosztály
vezetője és a középiskolai tanárképző vezetősége lehetövé tették szá-
momra is az előadásoknak vendégként való látogatását. A múzeum-
körúti bölcsészeti fakultás egyik földszinti termében kényelmesen elfért
a hallgatóság, melynek 63 ösztöndíjas és 15 ösztöndíjnélküli tagján kívül
néhányan tehát mint vendégek hallgattuk a változatosnál változatosabb
témákat. A Tanárképző Vezetősége pontos órarenddel és tájékoztatóval
látta el a hallgatóságot, sőt nyolc előadónak többé-kevésbbé részletes
előadás-vázlatát (syllabusát) is sokszorosittatta. Összesen 11. előadó 11
előadást hirdetett a július 1-től 21-ig tartó "történelniiés társadalom-
tudományi továbbképző tanfolyam"-on. A tör ténelem keretében 1. Kooéis
Ferenc egyet. ny. r. tanár: Gazdaságtörténelem, összesen 6 óra (három-
szor két órás előadás). 2. Szekfu Gyula egyet. nv. r. tanár: A legújabb
kor történetírása. összesen 4 óra (négyszer egy órás előadás reggel 8-
9-ig). 3. Mályusz Elemér egyet. ny. 1:. tanár: Európa története a XIX_
század közepétól, összesen 6 óra (háromszor két órás előadás). - AJIHGFEDCBAtár-
sada lomtudomány körében: 4. Weis Istoér i min. tanácsos: Magyar társa-
dalomrajz. összesen 3 ÓÍ'a (háromszor egy órás előadás). 5. Dékány Ist-
ván egyet. m. tanár: Társadalomtörténelem, összesen 6 óra (egyszer két,
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négyszer egyórás előadás). 6.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzandtner Pál egyet. ny. 1'. tanár: A pálya--
választás és az iskola, összesen 3 egyórás előadás. - A kiilpolitik a kere-
tében hét előadás volt, összesen 27 órában. A két előző tárgykör 28-as:
óraszámát tehát majdnem egymagában elérte. - 7. Vitéz Moór Gyula:
egyet. n y. r. tanár 3 egyórás előadásban a Népszövetséget ismertette;
8. Ottlik György 6 órában (egyórás előadásokban) a világpolitikával fog-
lalkozott. 9. Ba jza József egyet. ny. 1'. tanár a délszláv kérdésről. 10. Szá sz-
Zsombor m. kir. kormányfőtanácsos az erdélyi kérdésről. 11. Stei er Lajos.
a tót kérdésről tartottak előadásokat 6-6 órán keresztül.

A hirdetett előadásokat ta nulmányi kiréndulésok egészítették ki.
Ezek idejét a hétfői napokra tűzték ki, amikor is az előadások teljesen.
szüneteltek. A nyolc kirándulás közül az egyik kétnapos volt (vasárnap-
és hétfőn) Lillafüredre és a diósgyőri vasgyá rba. A többiek (hét) fél-
naposak voltak. Helyeik az Árú- és Értéktőzsde; a Magyar Posztógyár
Telepe Csepelen; a Központi Statisztikai Hivatal; a Szociografiai Intézet;
Társadalmi Múzeum; Főiskolai Szociális Telep Ujpesten és az Országos:
Társadalombiztosító Intézet. - Hogy ezek a tanulmányi kirándulások.
menn yire beleiIlettek a hirdetett előadások ismeretkörébe, azt bővebben
fejtegetnem felesleges. Egytől végig a legtanulságosabbak voltak, egyik-
másik küIönösen érdekes. Nagyon megragadta a kirándulók figyelmét
pl. az Országos Társadalombiztosító Intézet Képességvizsgá ló Alla --

mása , hol a kora délelőtti órákban bemutatták a vizsgálati eljárás teljes.
elméletét. Miután 12 órára egy csoport inas volt éppen berendelve. nem
.követtem a társaságot, hanem visszamaradtam, hogy gyakorlatilag is
lássam, sőt cselekvőleg részt vegyek a vizsgálati eljárás végrehajtásában ..
Hosszadalmas lenne, - de egy külön tanulmányt érdemelne .- annak
leírása, hogy miféle eszközökkel és mennyire preciz eljárásokkal állapj-
tották ott meg a hivatásuk magaslatán álló vizsgálatvezetők az inasoknak
vagy egyes iparágakhoz készülőknek különféle képességeit. Csak annyit
jegyzek meg, hogy a megvizsgáltakról vezetett lelet és lap 16 képességet
sorol fel és azok között pl. a 2. a kézügyességi képességnek 12-féle
próbáját vizsgálja, kezdve a dróthajlítás. rajz, papírkivágáson keresztül
egészen az írásig, szerelésig.

A hirdetett előadások ismertetése is hosszadalmassá tenné beszámo-
lómat és tekintve azok nagy számát, talán eléggé kimerítő ek még sem
lehetnének. Csak arra utalok, hogy az előadók közül többen irodalmilag'
is feldolgozták 3, 4 vagy 6 órás előadásuk tárgyát és így ha nem is ki-
vonatat adták irodalmi munkásságuknak, de az előadásokra kitűzött
csekély idejük nem egyszer korlátozta őket abban, hogy közölni valóik-
nak teljes kimerítő anyagát adják. Hogy példával szolgáljak, Weis Ist-
ván magyar társadalomrajza egy háromórás előadás volt. Feltűnő nagy
figyeIemmel hallgatta mindenki érdekes előadásait és igaz sajnálkozással.
hogy azok hosszabbra nem nyúlhattak. De talán ez a három óra is ele-
gendő volt ahhoz, hogy azok, akik még nem ismerték Weis István eddigi
és még ezek után elkövetkező irodalmi munkásságát, előveszik A ma i
magya r tá r sada lom, AJIHGFEDCBA[slu. vagy Hová? című munkáit és azok tanulmá-
nyozásával egészítsék ki azt, amit a 3 órás magyar társadalomrajz adha-
tott nekik az .elmúlt nyáron. Volt olyan előadó is (Stei er La jos), kinek
hirdetett előadásait többé-kevésbbé bizonyára megtaláljuk Unga rns Ver ge-
rosliigung c. hatalmas munkájában. De a 43 pengős, terjedelmes munká-
hoz nehezen lehet hozzáférni és rnert magyarul ez a mű nem jelent meg,
csak a németül tudók olvashatják. Nagy hálával gondolhatunk tehát
a tanfolyam szervezőire azért is, hogy lehetővé tették Steier Lajos tót
kérdésre vonatkozó gondolatainak magyar nyelven való elhangzását. Még
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Iráfásubbak lennénk, ha ezek az előadások magvar nyelven is megjelen-
.hetnének. A trianoni igazságtalansággal foglalkozó irodalom ezzel érté-
.kes munkával gyarapodnék, 3-4 és 6 órás előadások mindenesetre nem
.minden kérdést fejtegethetnek kimerítően. Hogy csak egyre mutassak
l'á: Mit lehet hat órán keresztül feldolgoz ni Európa történetéből a -XIX.
század közepétől? De azért hangsúlyozni kívánom, hogy látszólag még
:a legszélesebb körű kérdést felölelő rövid kollégiumnak is nagy haszna
rés értéke volt. Nemcsak az, hogy alkalom adódott az előadói személviség
közvetlen megismerésére és meghallgatására, személyi kapcsolatok terem-
tésére, de szempontok voltak gyüjthetők a nagyobb lélekzetű anvaggal
-való további foglalkozáshoz. Mert kétségtelen, hogy a szakismereti
'továbbképző tanfolyamoknak akkor lenne meg az igazi hasznuk, ha a
résztvevők az előadások elhangzása után belemélyednének a hirdetett
kollégiumok tartalmába, vag'yis feldolgoznák annak rávonatkozó írodal-
mát. Itt vehetnek aztán nagy hasznát azoknak a szempontoknak, ami-
ket az előadóktól kapnak a hallgatók, ha mindjárt az előadók csak rövid
ideig is foglalkozhatnak a fejtegetésre kitűzött tárgyukkal. Ezért volna
nagyon hasznos dolog, ha az egyes előadásoknak (még ha rövid tartal-
múak is), nemcsak kimerítö vázlatát (syllabusát) kapnák meg a hall-
gatók, hanem a rávonatkozó irodalmát is. Az előadások közben elhangzó
neveket (különösen ha azok idegenek), nem mindig lehet jól megérteni,
és lejegyezni. A legfontosabbak helyet kaphatnának a részletesebb váz-
latban,

Rövid beszámolómnak azonban nem célja különböző kívánságok-
nak, bíráló megjegyzéseknek az elmondása, hanem inkább csak annak
megállapítása, milyen végtelentil hasznosak és megbecsülhetetlenül érté-
kesek a továbbképző tanfolyamok. Nagy kár tehát, hogy az ilyenfajta
továbbképzésben eddig csak a középiskolai tanárok részesülhettek. Két
éve ugyan a kereskedelmi iskolai tanárok részére is megindult a szak-
irányú továbbképzés (idegen nyelvek, könyvvitel), de ezek ideje sem volt
olyan' terjedelrnű, mint a középiskolai tanárok részére szervezett tan-
folyamoké .. Azt hiszem, nem kell bizonyítgatnom, hogy mindenf'ajta
iskola tanárának nagyon szükséges a szakismereteit felújítani, tájékoz-
tatni a legújabb kutatások eredménvciról és bemutatni az illető szak-
tanulmány főbb didaktikai kérdéseinek, tanítási módszereinek a haladá-
.sát, Nem szerénytelenség tehát a tanítóképzőintézeti tanárság részéről
sem, ha éppen ezen nagy és nemes célok érdekében a maga részére is
hasonló tanfolyamok rendezését kérelmezi. Igaz, hogy ami iskoláink és
:tanárainak a száma kevesebb mint a középiskoláké és a tanfolyamok
előadóinak fizetett tiszteletdíjak kiscbbszámú hallgatóságnak nag-yobb
anyagi befektetésként tűnhetnek fel. De ha ilyenirányú takarékossági
szempontok vetődnének fel, akkor könnyen lehetne ezen úgy segíteni,
hogyanyárihoz hasonló tanfolyamra necsak a középiskolai tanárok
sorából vegyenek fel hallgatókat. Középiskolai tanárkollegák voltak azok,
kik a tanfolyami órák tízperceiben velem beszélgetve felvetették, milyen
kön nyen belekapcsoIhatták volna a tanítóképzőintézetek történetszakos
íanárságát is az idei tanfolyam munkájába. Az bizonyos, hogy az idei
1.1 előadás egytől végig' olyan volt, mely mind megfelelt a mi tanársá-
gunknak is, Már az 1.927,-Í magyar nyelvi-irodalmi és történelmi tanfo-
lyam két történelmi előadásáról (mert csak ennyi volt) ezt nem mond-
hatjuk. mert akkor 12, illetve.uő órában a középiskolák érdekeit inkább
szem előtt tartó didaktikai kérdéseketutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ejtegettek az előadókJIHGFEDCBA(Doma-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
novszky J. és Má.lyusz E. egyetemi tanárok). A régebbi tanfolyamok
közül nagyon megfelelő tanfolyamok lettek volna a természettani ak
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Középiskolai tanári továbbképző tanfolyamok 33?

~1928-ban és i930-ban), a kémiai (i928-ban) és a földrajzi (i930-ban). Az
itóbbin dr.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKéz Andor tanítóképzőintézeti tanár is szerepelt 6 órában

.a nyolc előadó tanár között. Igy annál inkább lehetett volna esetleg
néhány Iöldrajzszakos tanítóképző tanárt is felvenni a középiskolai hall-
gatók közé. Valószinűleg az adminisztrációs nehézségek zárták ki ennek
a lehetőségét, de azok leküzdése nagyobb nehézségekkel nem járhat.
Mindenesetre egy kis anyagi áldozat is szükséges ahhoz, hogy ami tanár-
ságuuk továbbképzésére is sor kerüljön. Nem irigyeljük a középiskolai

"kartársak szerencséjét, ellenkezőleg csak örvendünk, ha arra gondolunk,
hogy 192.5 óta - nem egyszer szinte kétségbe vont tanárképző-intózctük
_. 11 ta nfolyama i tudolt r endezni, 3 és 4 hetes időta r ta lomma l számukra.
Örvendünk ennek azért, mert a tanfolyamokon összesen résztvett 448
ianár megnövekedett tudása és tanítási készsége tetemes többletét jelenti

.-<1 magyar kultúrának.

Külön szerenesének nevezhető még az is, hogy a 448 tanár kozül
·381 ösztöndíjban is réezesiilheteti. A legutóbbi tanfolyam ?8 hallgatója
közül 63. Az ösztöndíjak összege - eltekintve egyes szerzetes tanároké-

"tói, kik szemináriumaikban ellátást kaphattak. fejenként 250 pengő volt,
melyhez még 20-20 pengő járult a kétnapos kirándulás költségeinek
fedezésére. Ha elgondoljuk, hogy az ilyen nyári tanfolyamok anyagi
segítsége azt is lehetövé teszi" hogy a tudás gyarapításán kívül a vi-
-dékről feljött kartársak a székesfőváros érdemes látnivaló it is újból
megtekintsék, akkor mindenképen beláthatjuk ezen tanfolyamok hasznos

. és értékes voltát.

A tanfolyamokon résztvett tanárok, tanárnők leckeigazolványt kap-
"tak,· melybe kötelesek voltak bejegyezni az előadásokat és az előadó
tanárok utolsó óráiu azok aláírásával tanúsítani, hogy az ' előadásokat
látogatták. Külön beszámolók, kollokviumok tehát - legalább : is az
utolsó tanfolyamokon - nem voltak.

A legutóbbi nyári tanfolyam utolsó órájának a végén a hallgató-
ág a vizsga teremben gyülekezett, hol a középiskolai tanárképzőintézet

-elnökhelyettese, dr. Melich János prof. búcsúztatta szép beszéd kíséreté-
ben az ország különböző részeiból összegyűlt és összebarátkozott taná-
rokat és előadókat. Köszönetet mondott ismételten a vall. és közokt.
lninisztériuml1ak, amiért 1931 nyarán is valóra válhatott a középiskolai
tanárok tanfolyama és Isten áldását kérte a jól elvégzett munkára. A tan-

· folyam bezáró aktusán megjelent a középiskolai ügyosztály főnöke is,
kivel volt szerenesém beszélgetni az elkövetkezendő tanfolyamok jövendő
sorsáról- is. A már nyáron megind uló nagyarányú takarékos-ság miatt

·ezt a sorsot őméltósága nagyon bizonytalannak látja. Valóban az anya-
giak terén jól tudjuk, milyen siralmas helyzetben van az országunk, de

-ezt a továbbképző munká t, mely annyira beoélt és a tudá s, ta nítá si kész-
"ség gya rapítá sában mérhetelien. szolgá la toka t tesz ta ná rnak, iskolának és
r a jtuk keresztül az egész országnak', megsziinletni, leépíteni nem szabad.
Ellenkezőleg. még jobban ki kell építeni és bármiféle útakon-módokon
lehetővé kell tenni la nítóképzőintézeti tonér ságunk r észére is má r a

..következő nyá ron a ha sonló irá nyü és ter jedelmű továbbképzőJIHGFEDCBAtsnfo-

.Lueanot. Mert :qe feledjük, hogy nekünk - trianoni magyar tanároknak
Iegf'őbb erősségünk ma a tudás, amit erősíteni, fejleszteni, újabb szem-
·pontok alapján értékesíteni elsősorban közvetlenül ható, szuggeszfív erejű,
nagytudású előadók munkássága révén" tudunk majd legjobban.

Mesterhá zy Jenő.
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E G Y E S U L E T I E L E T .

Sarudy Ottó temetése. SarudyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ttó hirtelenül bekövetkezett halála:
mindenfelé megdöbbenést és Fájdalmat okozott. Van benne tragikum;
mel y -erösen megfogta a barátok, tanítványok, kartársak, közeli és távoli"
ismerősök lelkét. Úgy éreztük, hogy időelőtt ment el s még követelése-
volt az élettől. Egyemberéleten át lankadatlanul dolgozott és a súlyos
csapások okozta egyéni fájdalmait mindenkor emberfeletti erővel le-
küzdötte, csakhogy munkaerejét maradék nélkül a köznek szentelhessc ...
Munkás élete jutalmául a pihenés csendes és boldog éveit érdemelte.
Ezektől fosztotta meg a kegyetlen halál.

Október 28.-án sokan keresték fel a Farkasréti-temető halottasházát,
hogy búcsút vegyenek a hirtelen elköltözöttő!. A közokt. minisztérium
tanítóképzői ügyosztályának képviseletében megjelent Greszler J enő-
miniszteri tanácsos. Jelen voltak Horn József és Strobel Ernő központi
szelgálatra rendelt igazgatók. A kereskedelmi iskolák föigazgatósága ré-
széről megjelent Simonesies Alajos kereskedelmi isk. igazgató, a tanító-o
képzői főigazgatóság tisztikara Ba lá zs Béla főigazgató vezetéséve!. Ott
voltak az összes bpesti és cinkotai intézetek igazgatói, tanára; tc felsőbb
évfolyamú növendékei. A halottasházut betöltötte a rokonok, barátok,
tisztelők és ismerősök gyászoló sokasa gct.

Szívbe markolóari hangzott Iel a Kishonii Barna zenetanár veze-
tése alatt álló ifjúsági énekkar ajkán aJIHGFEDCBAMért oly borús kezdetíí gyász-
ének. A ref. pap imája és búcsúszavai után Ba lá zs Béla főigazgató meg-
ható részletekben gazdag beszédben búcsúz ott el az örökre távozótó!. -
Ebben a szomorúsággal, bajjal teljes életben - úgymond - igen nehéz:
szerepet osztott ki nekem a Sors: 20 év alatt harmadszor kell búcsúztat-
nom Sarudy Ottót. Mint a dévai áll. tanítóképzőintézet igazgatóját el-
búcsúztattam őt tanári testületunk nevében 1911-ben, amikor a kolozs-,
vári áll. tanítóképzőbe helyezték át. Akkor elmondtam. hogy 4 évi, cél-
tudatos szigorúan tervszerű, köverkezetes igazgatói munkával hogyan
állított talpra egy nehéz helyzetbe került intézetet; a lelkes munka hevü-o
letében hogyan olvasztott eggyé érzésben, gondolatban, cselekedetben
mindannyiunkat, akik annak a testületnek tagjai voltunk.

Most is fülemben cseng az a mondása, mellyel első értekezletünket
megnyitotta: "Azt nem tudom, hogy kell igazgatni, de szomorú és sajná-
latos eseteken volt alkalmam tapasztalni, hogyan nem kell. Iparkodni'
fogok a helyes módját megtalálni."

Öszinte jóakarattal kereste és megtalálta ezt a módot s ezzel olyan
példátlan testületi jó szellemet teremtett, mely a hivatalos felsőbbségtől'
gyakori elismeréssel jutalmazott legeredményesebb munkát termelte ki.

Mint erejének teljességében levő szaktanár a tárgy természetéből"
következő egyszerű, világos, minden mesterkéltség nélküli módszeres el-
járásával a legszebb példákat adta arra, hogy kell a feltétlenül szukséges.
lényeg-et minden tanulóval elsajátíttatni és a bukás lehetőségét kizárni.

Mint ember puritánsága és kemény határozottsága mellett is együtt-
érző, meleglelkű tudott lenni. Tanártársaiban és tanítványaiban éles,
tekintetével akaratlanul is meglátta a Iogvatkozúst, a hibát, de nagy-
fokú tárgyilagossággal kereste, éber lelkiismeretével meg' találta és a be-
csületes, a jószándékú ember nemes, tiszta örömével ki is használta a
jótulajdonságot, az ügyre nézve nyereséget jelentő emberi és tanári érté.-
keket.

Amikor a könnyezve búcsúzó kartársak nevében megöleltem, a ma--
gunk megnyugtatására azt a hitünket Iejeztern ki: ha mi el is veszítjük
őt, a kolozsvári igazgatói székben, mely akkor a 2. hely volt az ország---
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ban, sokkal nagyobb mértékben megtalálja a magyar tanítóképzés ügye,
Hangoztattam. hogy legjobb meggyőződésünk szerint a kolozsvári igaz-·
gatóság még nem jelenti további pályájának delelő pontját.

Mint kolozsvári igazgató, tapasztalatainak teljességét belevitte
annak a gyönyörűutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj intézetnek tervébe, melyet j 913-ra addig nem
tapasztalt bőkezűséggel építtetett fel a közokt.-ügyi minisztérium, Ennek
il szép intézetnek avatóünnepe azonban - sajnos - eljegyzési ünnep'
is volt: Sarudy attónak és a csapást-csapásra küldő Végzetnek eljegy-
zési ünnepe: a világháború forgataga kórházzá tette az akkor leg-
modernebb tanítóképző épületét, legkisebb gyermekét difteritisz ra--
gadta el, tanárjelölt leányát, boldogságát és büszkeségét az 19j 8-ih
nagy influenza-járvány tépte ki karjaiból, eltemette özvegy édesany-·
ját, egy tragikus sorsra jutott testvérbátyját és napról-napra meg kel-
lett siratnia két nagy szerelmét: szétszaggatott hazáját és a csapások
súlya alatt gyógyíthatatlan beteggé lett hitvesét.

Az igazi acél annál keményebb, minél súlyosabb pörölyütések
érik. A sebzettszivű Sarudy attó is a munkába ölte fájdalmát. Az
egyetemi város alkalmait önművelésre, továbbképzésre használja fel,
s egymásután gazdagítja országosan kedvelt tankönyveinek sorozatát.

Amikor pedig' Erdély művelődési fellegvárában a még megmaradt
egyetlen bástyára gyülekezik fel a magyar védősereg. Sarudy attó is·
felsorakoztatja lelkes gárdáját: az oláhok által megszüntetett áll.
tanító- és tanítónőképző-intézet tanáraival Majláth püspök hivő szavára ..
a ref. Sarud y attó szervezi meg a kath, Marianumban a koedukációs-
tanító- és tanítónőképző- in tézetet.

A beteg feleség miatt azonban ezt a harcot már uem vivha tja
végig', átadja az intézet vezetését húséges fegyvertársának, Pálmai
Lenkének s mint kiutasított vagonlakó jött el Kolozsvárról.

Jól sikerült orvosi műtét után fokozott erővel s a magyar fel-
támadásba vetett rendíthetetlen hittel tanít 1 éven át a IL ker, áll.
tanítoképzóben, mint beosztott tanár. A főigazgatóságon töltött fél'
év után első jelentősebb sikereinek színterén, Pápán vezeti az áll.
tauitóképzőt, ott főigazgatói munkakört is kap, s hamarosan Buda-
pestre kerül ismét, mint főigazgató. Ezt a hivatalt 1928-tól egyedül
vezette.

Derekasan kivette részét abból a szervező munkából, melv 1900'
után a magyar tanítóképzést kifejlesztette. Mint legtermékenyebb tan-
könyvírónk, közkedvelt tankönyvein át a nemzeti műveltség elemeivel'
töltötte meg a mai tanítónemzedék lelkét. 'Főigazgatói látogatásai
alkalmával adott módszeres utasításai, fejtegetései, mintatanításai
nagyban elősegítették módszeres eljárásunk kialakulását. Példás POIl-

tossággal, fáradhatatlan ul vezette a főigazg.vhivatul ügyeit, amíg szol-·
g~Ja ti ideje be nem telt.

Ekkor önként távozott. Komolyan kértem, mielőtt nyugalomba
helyezése iránti kérését beadta: várjon még az ügv érdekében, nagyorr
kezdő, új ember vagyok még a főig. hivatalban, ne hagyjon magunkra.
Azt felelte: "Amit elvül hirdettem, most a példámmal nem cáfolhatonr
meg." Arra célzott, hogy a mai nehéz körülménvek között fiatalabbak-o
nak az érvényesülésre teret kell eng-edni.

F. évi jan. 31-én búcsúztattam el másodszor. Búcsúztunk tőle abbarr
a reményben, hog-y csak a hivataltói válik meg, de a hivatástól nem ..
Ezt a reményünket érintetlen munkakedvével ig-yekezett is beváltani ..
Szorgalmasan dolgozott tanítóképzői és nép iskolai újabb tankönyvein ..

Amikor f. évi jún. 31-én 12 órakor felhív ott, vegyem át íróasztalát;
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<így szólt: "A még hátralevő 2 órát engedjétek el. Ha Isten segít, a
'további munkával majd kipótolom a tanítóképzés ügyének. Most egy
.kicsit mégis elszorult a szivem. Megyek."

Lekisértern a minisztérium épülete előtti villamos megállóhoz. Úgy
'ült, szállt fel már akkor, szokott nyugalm ával, mint aki csak egy
'másik íróasztalhoz készül átülni.

Feledhetetlen, drága Barátom, Mesterem, SarudyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ttó, most har-
madszor búcsúztatlak! Az első kettőnél Neked is fájt a búcsúzás, most
már csak nekem és hivatali tisztviselő társaimnak, volt kartársaidnak.
Ieljebbvalóidnak, tisztelőidnek, gyászba borult özvegyednek, életed féltve

'szeretett folytatójának, egyetlen fiadnak.
Tegnap hajnalban megint elszorult a szived, az a sokat szenvedett,

'a Sors kemény csapásai alatt sokszor felsajgott sz ív és a kérlelhetetlen
'Hívogató halálos jeladását megérezve. mondottad ismét: "Megyek!"

Indulásod nekünk itt fájdalom, lelki megrendülés, borzongató hideg
'föleszmélés arra, hogy ilyen rövid és bizonytalan emberi létünk ott túl:
'boldog találkozás és egyesülés Neked azokkal, akiket a sír mélysége ésa
-trianoni határ választott el Tőled. Megdöbbenve tekintünk a koporsóra,
mely porhüvelyedet fedi, de nem zúgolódunk az isteni végzésen, mert
tudjuk, hogy ha ember i gyengeségeket hordott is magában ez ;a .por -
hüvely, Istentől megá ldott volt az nagy-nagy aka ra terővel, szorgalommal,
munkakedvvel, munkabírással, nemes törekvéssel, ügyszeretettel, feljebb-
valók tiszteletével, alárendeltek megbecsülésével, tanítványok szeretetével,
a magyar iskoláért való rajongással, a magyar feltámadás előkészítésé-

-ért való lelkes munkakészséggel.
Ahogy a megbecsülö, a kegyeletes emlékezésben a természet rendje

-szerint évről-évre egyre jobban halványul testi képed előttünk, annál
'tisz tábban, világosabban látjuk majd, hogy Sarudy a ttó nem az enyé-
-szet martalékává lett maréknyi hamu és por volt csak: hanem maga a
munka, a szorgalom, a magyaros akarás élő példaképe, a magyar tanító-
'képzés nagy vesztesége ebben az órában, úgy érezzük, de végeredmény-
.ben mégis a tanítóképzés nagy nyeresége.

Az itt megjelentek 'serege bizonyítja, hogy ez úgy van, úgy lesz,
-s éppen ezért nem is a panasz és zúgolódás tör fel a Téged gyászolók lelkéből
az én ajkamon át, hanem hálaadás és buzgó imádság száll a Mindcnható-

"hoz, mert beteg szíved mellett is adott Neked elég időt arra, hogy
munkádat az ügy javára elvégezhesd és számadásodat nyugodt lelki-

'ismerettel lezárhasd.
Őszinte fájdalmarnban is ezzel a megnyugtató gondolattal bocsátlak

'útadra, amidőn utoljára búcsúzom Tőled, Sarudy a ttó: Isten Veled!
A kolozsvári kartársak nevében P á lma i Lenke, a kolozsvári áll. ta-

-nítónőképző-intézet egykori igazgatója mondott búcsúszavakat.
Drága halottunk! Engedd meg, hogy egy pillanatra én is meg-

.állítsalak az örökkévalóságba induló utadon és azok nevében húcsúzzam
'Tőled, akik olyan közel álltak nemes, jó szivedhez, akikért annyit fájt,
-zokogott vérzett lelked, akiket a gyászos trianoni határ ma elszakít
Tőlünk, de akik lélekben itt vannak, ezek a Te erdélyi, kolozsvári
tanártársaid. tanítványaid, jó barátaid.

Én Kolozsvárott, a szomorú világháború alatt kezvetlen tanúja vol-
'iam a Te nemzetépítő, nemzetmentő munkádnak: tanúja annak a hero-
ikus küzdelemnek, amelyet a magyar tanítónevelés megmentéséért a leg-
válságosabb időben folytattál. Tanúja voltam az összeomlásnak, impe-
rium-változásnak, Akkor is Te lettél vezérünk, a Te nagy hivő, hivakodó
Jnagya r lelkeddel Te öntettél belénk erőt, hogy össze ne roppanjunk,BA

•
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hanem reménykedő lélekkel dolgozzunk Magyarország feltámadásáért.
És amikor minden törekvésünk hiábavaló volt és a tanítóképzés erős,
váraiból kiűztek a bitorlók. Te megszervezted a felekezetközi tanító-,
tanítónőképzőt, ezzel megmentetted tanítványainkat, a sok, lelkes magyar'
ifjút a tanítói pálya derékbBtörésétől,a két testvérintézet tanári karát
pedig a kenyérnélküliségtől. Ezért a munkádért űztek ki drága kincses
Kolozsvárról az új imperium urai! És ekkor tanúj a voltam annak a:
szomorú búcsúzásnak. mellyel otthonodtól, tanítványaidtól, tőlünk, hitet"
reményt, vezért vesztett kartársaidtól, nemzetépítő munkádtól, gyö-,
nyörü alkotásaid színhelyétől és attól a két sírhanttói búcsúztál. amely
drága gyermekeid földi porait, annyi szép reményt, boldogságot, örömet
zárt magába.

Most részint a valóságban, részint lélekben megint itt állnak mel-
lettem mindazok, akik akkor annyi fájdalommal, de felszabadult kolozs-
vári viszontlátás boldog' reményével búcsúztunk tőled, hogy utolsó Isten-
hozzádot mondjunk neked, akinek földi létére többé új élet nem fakad.
akit a sír örökre elföd előlünk.

A halál sietve ragadta el őt tőlünk, mintha félt volna, hogy az'
érte aggódó lelkek szeretete kiveszi hatalmából és visszahozza őt az
enyészet szélétől. Kíszenvedett nemes lélek! Romlandó földi tetemed mel--
lett búcsúzik tőled a rabigában szenvedő Erdély, a sirató Kolozsvár, hogy
megköszönje neked felszabadításáért, boldogulásáért folytatott önfelál-.
dozó áldozatos munkádat. - Amíg magyar néptanító lesz Erdélyben,
addig nevedet, emlékedet, gazdag érdemeid őrzik Erdélybércei, tanítvá-,
nyaid százai, akik a magyar faj jellemszilárdságának. erős egyéniségé-
nek példaképei, a magyar nemzeti eszmény tántoríthatatlan harcosai, mert
Te ilyenekké nevelt ed őket. ÖrÍzzük mi, kolozsvári tanártársaid, barátaid,
akiknek érted imádkozó óhajtása egyesül abban, hogy az élet és halál,'
ura, akiben jóságos lelked olyan őszintén hitt és remélt, adjon csendes,
békés nyugodalmat neked.

Gyászoló Gyülekezet! Erdély nevében, a sirató Kolozsvár nevében
búcsút veszek e koporsótól és leteszem arra az emlékezés hervadhatat-
lan virágát, mely Sarudy Ottó hamvait zárja magába. Példát adott Ő.

minden időkben a kötelesség hű teljesítésére! Legyen vigaszunk, hogy
példáját sokan követik!. Amen.

Pálmai Lenke búcsúbeszéde után tanáregyesületünk gyászát és fáj-.
dalmát dr.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF rank Antal egyesületi alelnök tolmácsolta a következőkben:

A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesülete nevében búcsú-
zom tiszteleti. tagunktól. A férfiasság legszebb erényei: a nyíltság, az
egyenesség, a szilárd jellem díszí tették Sarudy Ottó kir. főigazgatót. Ha
a nemzeti élet minden pontján mindenki olyan hivatásszeretettel tölten é
be munkakörét, mint ahogyan Sarudy Ottó megoldotta a saját feladatát,
akkor nem kellene aggódnunk a nemzet sorsáért. Mint tanár az ifjúság-
nak él, mint a tudomány és-művészet hivatott munkása alkot a magyar
nyelv, a magyar irodalom és, a zene terül etén, mint főigazgató komoly an
ellenőriz és sikeresen irányít. Nem kereste a népszerűséget, hanem az
abszolút igazság szerint törekedett a hibákat feltárni és az érdemeket
elismerni. Nemcsak szavakkal, hanem példával is irányított. Meglehető-
to en általános emberi vonás, hogy az ellen őrzés és irányítás nem rokon-
szenves. Azonban ennek ellenére SarudutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ottó főigazgatót - a sz igorú
emberek sorsával egybekapcsolt átmeneti nehézségek után - mindenütt
szívesen látták. Szeretettel átheví tett komolyságával, határozottságával,
-, szilárd elvi álláspontj ával, igazságszeretetével, megértésével sok bará--
tot szerzett mind a gondjain! bízott ügynek" mind saját személyének.
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A mai ifjúságnak sok vonásban lehet mintaképe. Nemes jellem-
vonásai közül most csak vasakaratát és kegyeletérzését akarom ide vetí-
teni. Szegény fiú volt, aki diákkorában saját keresetéből tannlt, s akit
fáradhatatlan munkássága a pedagógusok legmagasabb polcára emelt.
Lankadatlan munkakedve szinte új életre lobbant nyugalombavonulása
idején. Meg akarta írni a népiskolai énektanítás vezérkönyvét, Alig 2
hete, hogy erről a tervezett munkáról, amelynek kész első részét elolvas-
hattam, eszmecserét folytattunk. Ezzel kapcsolatban bámultam fiatal os
alkotó erejét, láttam a lelkesedését olyan gonclolatokért, amelyek való-
ban alkalmasak arra, hogyanépiskolai énektanítás Búnvonalát - a

. mai népoktatás szellemében - emeljék. Mintha most is hallanám, amint
mondja: "Mesterkélt az olyan énektanítási módszer, amely a módszer
kedvéért kiforgatja a dallamot eredeti jellegéből. Nem a dallamot kell
a módszerhez, hanem a módszert a dallamhoz igazítani. Holnap szán-
dékozott eljönni az 1. k. áll. tanítóképző-intézet gyakorló iskolájába, ahol
tanulmán vozni akarta azt, hogy módszere mennyiben alkalmazható.
Mester! Holnap nem jöhetsz már hozzánk, de munkásságodat foly tat juk.

Sarudy Ottó kegyeletérzése alapján indítottuk meg azt a mozgal-
mat, amely kb. :;00 pengő összeget hozott össze Bartalus István földi
maradványainak anémetvölgyi temetőből a farkasréti temetőbe való át-
helyezésére. - Sarudy Ottó I Barátságodra csak úgy voltunk méltók, ha
bennünk olyan kegyelet él irántad, mint amilyen Benned élt Bartalus
iránt. - Most szubjektív megnyilatkozásra kérek engedelmet. Vezér!
Hétfőn délben kapott kedves leveled re már nem válaszolhattam. Fogadd
most mélységes köszönetemet.

Országos egyesületünk valamennyi tagja köszöni útjelzésedet, barát-
ságodat. Köszönjük, hogy egyesületi munkánkban utolsó leheletedig tevé-
kenyell résztvettél.

Sarudy Ottót Drága halottunk! Isten vcleri!
Végül a volt tanítványok nevébenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASclisliemé Mészá ros Dóra polg.

isk. igazgató mondott meghatott hangú szavakat:

Búcsúzni jöttem volt növendékei nevéhen. Ugy érzem, mintha most
is padban ülve áhitattallesném azokat a szavakat, melyek bennünk a
nemzeti érzést, a büszke magyar öntndatot ébresztették. Azóta nagyot
fordult a világ kereke, sok minden megváltozott, de a mi nagyrabecsülé-
sünk, őszinte tiszteletünk, ragaszkodásunk a régi. Babérkoszorút hoztam
a tanítványok nevében, én az első tanítvany, babérkoszorút, mert tudom,
hogy ennek levelei sohasem fognak elfonnyadni sírodban, mert táplálni
fogja őket a tanítványok örök szeretete, hálája. El kell válnunk! Talán
azért szólított a Mindenható magához, hogy minden Ízében magyar sz i-
ved ne legyen kénytelen átszenvedni ezt a bizouvtalan jövőt, amely előt-
tíink áll. Ezekkel a gondolatokkal belenyugszunk Isten akaratába, de
itt fogadom mindannyiunk nevében, hogy azok a nemes érzések, melyek
egész életednek irányítói voltak, a mi vezéreszméink lesznek a jövő-
ben s akkor nyugodtan pihenhetsz. merr a magy ar pedagógia, melynek
egész életedet szentelted, jó kezekben lesz letéve.

Az Ég áldjon meg a sok jóért, amit velünk tettél. Nyugodj békében,
Isten Veled!

A gyászbeszédek elhangzása után a Kishonti Barna vezetése alatt
álló tanítóképző-int. énekkar, a Te benned bíztunk eleitől fogva kezdetű
zsoltárt énekelte.

Sarudy Ottó földi maradványait a család Pápára szállíttatta. A
tulajdonképeni temetés ott történt okt. 29-én. Az áll. tanítóképző torna-
terme előtti téren koszorúkkal borított ravatalra helyezték a koporsót.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
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.A gyászszertartásra Győrből s Kőszegről is érkeztek kartársak. A gyász-
-szertartást, amelyet a pápai áll tanítóképző! énekkar gyászéneke nyi-
tott meg,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOlé Sándor pápai ref. lelkész végezte. Utána Sza rka Lajos
igazgató, az intézet tanári testülete nevében meghatott hangon a követ-
kező búcsúbeszédet mondotta.

Mélyen tisztelt gyászoló gyülekezet! Néhány énel ezelőtt
Serudu Ottó, kir. Ióigazgató, kinek gyásztisztességtételére most össze-
gyülekeztünk, intézetünk növendékei számára egy alapítványt létesített.
Az alapítólevél bevezeté sorai - saját fogalmazásában - így hangzanak:

"lsten különös rendelkezése következtében életem fontosabb ese-
ményeinek javarésze a pápai m, kir. áll. tanítóképző-intézettel van
szoros kapcsolatban. Itt kezdtem meg tanítókápzd-intézeti tanári mű-
ködésernet , itt, működésem első heteiben, ismerkedtem meg boldog em-
lékű feleségemmel, szül. Harmcs Etelkával. ide kerültem vissza hét havi
távollét után a znióváraljai m. kir. áll. tanítóképzőből; itt töltöttem el
nyolc esztendőt mint az intézet segéd-, majd rendes tanára; itt indult
lll.eg szerén y irodalmi működésem; innen nevezett ki a vallás- és köz-
okt. miniszter úr a dévai m. kir. áll. tanítóképző igazgatójává; itt n ver-
tem új otthont, mikor az oláhok a kolozsvári m. kir. áll. tanítóképző
igazgatói székéből elmozdítottak és a városból kiutasítottak: itteni mű-
ködésern idején emelkedtem a főigazgatói állásba; innen kísértem ki
utolsó útjára felejthetetlen feleségemet."

Most még egy mondat s egy élet, egy magasan ívelő pálya le-
.záródott: Ide tértél vissza, mikor amilllkában és küzdelemben meg-
fáradtál s innen kísérünk ki utolsó utadra, az örök nyugalom helyére.

Nincs egy éve, amikor elbucsúztál tőlünk mint főigazgató, amikor
kijelentetted, hogy ez az utolsó hivatalos látogatásod s hogy ez az inté-
zet s ennek tanári testülete áll szivedhez legközelebb s ígérted, hogv
.az itt szövődött baráti kapcsolatokat ezután is fenntartaui és ápolni
kívánod. Ki gondolta volna akkor, hog)" egy év sem telik el s már
'csak lezárt koporsód előtt adhatunk kifejezést fájdalmunknak!

Munkás életed méltatására, érdemeid felsorakoztatására, amelye-
ket mint tanár, igazgató és főigazgató a magyar tanítóképzés terén
szereztél, nem térek ki, mert ez már tegnap ilyenkor Budapesten, el-
búcsúztatásod alkalmával megtörtént a Tanítóképző-intézetek kir. Fő-
igazgatósága, a Tanítóképző-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete és a
pályatársak részéről. - Mi csak búcsűzni jöttünk, búcsűzni intézetünk
volt, érdemekben gazdag tanára, igazgatója és főigazgatójától, búcsúz ni
.az örökké derűs kedélutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAyű, kedves kartárs tól s búcsűzni a hű barát-
tól. Emlékedet mélyen a szivünkbe zárjuk, példásan' munk ás, ered-
ményekben gazdag, küzdelmes életedet példaképen az ifjúság elé állít-
juk buzdításul s ápolni fogjuk emlékezetedet mind az idők végezetéig.
Kedves barát, Isten veled!

A beszéd után a temetőbe kísérte a leoporsót a gyászoló közön-
ség. Ott a családi kr ipta előtt a lelkész imája után még Lux Gyula
vett búcsút a távozótói a következőkben:

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete, a tanító-
képző-intézetek kir. főigazgatósága és volt munkatársaid megbízásából
jöitem ide, hogy itt a sír szélén mondjak utolsó Istenhozzádot neked.
Megtört szívvel állok itt, hogy búcsút vegyek tőled, aki oly váratlanul
távoztál körünkből. A te távozásod súlyos vesztesége nemcsak hozzá-
tartozóidnak, hanem mindazoknak, akik veled működtek, akiknek te
voltál a tanítója, vezetője. A te egyenes, becsületes, őszinte lényed, meg
nem alkuvó erős jellemed, szerető szived nevelő hatással volt miud-
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azokra, akinek a sors megadta, hogy akár mint tanítványok, akár'
mint tanárok élvezhessék nemes egyéniséged jótékony hatását. Minta--
képül szolgáltál egész életedben tanítványaidnak és tanártársaidnak
is mintaszerű életeddel, amely a hit, a becsület, az emberszeretet és a
hazaszeretet alapjain épült fel.

De veszteség vagy a magyar pedagógiának is. Fáradhatatlan és
termékeny pedagógiai munkásságodnak még nem szakadt vége a híva--
talos asztaltól való távozásoddal, nagy lendülettel fogtál hozzá peda-
gógiai munkásságod betetőzéséhez, de a halál a szó szeros értelmében
a kezedből ragadta ki a tollat amellől a munka mellől, amely hivatva
volt a magyar pedagógiának olyan területét művel ni, amelyen te első--
rangú, kiváló mester voltál. _

De te nyugodtan pihenhetsz, mert elvégezted kötelességedet ezen
a földön úgy, mint ahogy azt kevesen végzik el. Becsületes, értékes
munkásságodnak eredménye és jutalma volt, hogy eljutottál a tanári
pályának a legmagasabb fokára, oda, ahova csak a legkiválóbbak jut-
hatnak. És nyugodtan pihenhetsz azért is, mert folyton bővülő munka-
körödben igei sok ember érezhette értékes egyéniséged jótékony hatá--
sáto És hogy ha te el is távoztál, itt maradt közöttünk lényednek sok
értéke, amelyet lelkünkben és szivünkben továbbhordozunk. Pihenj
tehát békén, kedves barátom! Isten veled, Sarudy Ottó!

Miközben a koporsót a családi sírboltban elhelyezték, Fü redi
Döme cigányzenekara Sarudy Ottó három kedves dalát játszotta búcsú-
zóul.

Emlékének fennmaradását biztosítják munkás életének értékes
eredmén yei és a tanítóképzői társaság hálás kegyelete!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O k tó b e r i taggyíílés. Egyesületünk október hó 29-én 5 órakor tag-
g yűlést tartott a VII. ker. áll. tanítónőképző-intézetben. Jelen voltak:
Tabódy Ida, W. Lajos Mária dr., Undi Mária, Meskóné Veverka Edit;
Medgyesi Ilona, Herkovits Ilona, .Éber Rezső, Bocskay István, Erdélyi
Olga, Szántó Lenke, Ibererné Popovits Olga, Bertha Mária, Madarasné
Hanvay Ilona, Tscheik Ernő, Mesterházy Jenő, Grynaeus Ida, Mihalik.
József, Soós Marcellina Salvator, Friebeisz Engratia Salvátor, Sr.
Tarascovits M. Ernestina, Kernel' M. Lucia, Váradi József, Frigyes
Béla, Pócza József, Frank Antal dr., Emkő Gyula, Kiss József.

A gyengélkedőutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP á rvy Endre elnök helyett F rank Antal az ülést
megnyitva szomorúan emlékezett meg egyestiletünk tiszteletbeli tagjá-
nak, Seruds) Ottó nl'. kir. főigazgatónak váratlan elhunytaról. Az egye-
sület értékes, munkás tagját veszítette el, aki tudásával, tapasztalataival;
bölcs nyugalmával mindig élénk en résztvett egyesületi életünkben. Mél-
tatja Sarudy Ottót, mint kiváló tanárt, kitől tanítyányai a tiszta, zeng-
zetes, szép magyar nyelvet, a magyar zenét és éneket tanulták. Ismerteti
mint tankönyvírót, különösen pedig mint zenepedagógust, kinek kar-
énekeit szerte az országban éneklik. Mint főigazgató a hivatali főnök-
séget és felügyeletet meleg kartársi és baráti szerétettel párosítva gya-
korolta. Mint ember jóságos szivű, jóakaratú, igazságos volt, akinek
őszintesége, nyiltsága feljebbvalói és a tanítóképző-intézeti tanárság el-
ismerését érdemelte ki. Hirtelen eltávozása megdöbbentett mindenkit, aki
az egészséges, nagy munkakedvű és alkotási vággyal teli Sarudy Ottót
ismerte. Egyesületünkre, a tanítóképzésre és az egész magyar kultúrára
nagy veszteség elhunyta. Csendes pihenés legyen jutalma munkás éle-
tének.

Elnök felkérésére ezután Ibererné P opooits Ol ga tanárnő tartotta
meg felolvasását: Mit ta nítson a szaktaná r a női kézimunka népiskola i



Fgyesületi életutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA345utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

modszer tenábol? Az előadáshoz többen hozzászóltak. Ilruli Mária ismer-
teti az Országos Közokt. Tanácsban elfogadott javaslatát, mely szcrint
az elemi iskolában legalább 15- féle öltés tanítása legyen kötelező. Kéri,
hogya tanítóképző-intézeti kézimuuka-módszer tanítása ezt vegye figye-
lembe és itt is legalább 15 magyar népművészeti öltés tanításának a mód-
szeres eljárását osmertessük meg. Mada ra sné Hanvay Ilona kéri, hogy
az Utasítás "Lehetőleg magyar stílű mintákat ... " kifejezése "mindig
magyar stílű mintákat .. ."-ra helyesbbíttessék.

Tabódy I4a szükségesnek tartja, hogyakézimunkatanítás - éppen
módszertani okokból is - a IV. és V. osztályban ne fakultatív, hanem
kötelező legyen. A nemzet egyik legnagyobb kincse: népművészete.
Ennek fejlesztése a tan itónő feladata és erre a feladatra elő kell készí-
teni. Ez főként az által történhet, ha a népművészeti motívumokat meg-
ismerik és azok gyűjtésének és megőrzésének mődját is megtanulják.

Meskóné Vev er ka Edit a nőikézimunka és a rajz együtt tanítását
tartja kívánatosnak, mert a rajzórán több idő van a néprnűvészeti motí-
vumok ismertetésére és az így nyert ismereteket a kézirnunkában alkal-
mazhatják. Kéri az egyesületet, hogyaNéprajzi Múzeumot keresse meg:
1, húgy a tanítóképző-intézetek számára a múzeum népmű vészeti része
bármiker megtekinthető legycn: 2. a múzeumban, sokszor 20-30 pél-
dányban meglevő eredeti, népies kézimunkákhól egy-egy gyűjtemény
a taní tóuőképzőknek ad assék.. Ajánlja továbbá, hogy a kézimunka-
készítés egyes fázisainak tűta rtás, átszúrás stb.) nagyban való meg-
rajzelását is tanítsuk meg.

Ibererné válaszolva a hozzászólásokre, azokat mind elfogadja, ki-
v éve a kézimunkatanításnál a nagyalakú rajzok készítését. Ezt részben
feleslegesnek, részben terhesnek tartja.

F rank elnök röviden összefoglalja a felolvasást és a hozzászólá-
sokat. Megállapítja, hogy úgy az előadó felolvasásában javasolt eljárás,
mint a hozzászólók javaslatai megfelelnek az Utasítás szellemének, gya-
korlati értékűek és alkalmasak a kézimunka módszerének a megtanítá-
·sára. Az előadónak értékes előadásáért, a hozzászólóknak javaslataikért
köszönetet mond.

Második előadás Mesterhá zy Jenő tanár előadása, az új Rendta r tá s
ismertetése volt. Összehasonlította rcndtartásunkat az új polgári iskolai,
középiskolai és kereskedelmi iskolai rencltartással. Felsorolta jó oldalait,
l.ibáit, különösen kiemelve azokat, melyeket tanári és pedagógiai szem-
pontból ítélve megváltoztatandóknak tart. Az egyes pontok felett élénk
megbeszélés folyt, melyben a Jelenvoltak legnagyobb része, kulönösen
Tabódy Ida, Grynaeus Ida igazgatónők, Dr . La jos Má r ia vettek részt.
A megbeszélés eredményeként kívánatosnak állapították meg a követ-
kező változtatásokat, illeh-e új pontok felvételét.

1. A hospitálások óraszáma a kötelező óraszámba beszámittassék.
(76. §.)

2. Az intézeti költségvetést, a minisztériumhoz való felterjesztés
előtt, az igazgató a testületnek mutassa be. (1.13. s-hoz)

3. Az érettségit tettek a tanítóképző-intézet IV. osztályába vétes-
se nek fel. (9. §.)

4. A tanítóképzőkben az egyes osztályokban a maximái is létszám
30 legyen. (13. §.)

5. Aki a különbözeti vizsgálaton 1 vagy 2 tárgy ból elégtelen osztály-
zatot kapott, az esak egy év mulva tehessen ja vító-vizsgálatot. (1.69. S.)

6. Az osztályfőnökség heti 1, a jegyzőség heti 2, az önképzőkör
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vezetése heti J, ifjúsági egyesületekutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(ifj. Vöröskereszt, stb.) heti 1. Cser-
készkör heti 2 órában számítassék be. (76. §.)

7. A kirándulásokról szóló 91. S. f) pontja után toldassék be: g).
Minthogy a kirándnlások vezetése külön tanári mu nka, ez megfelelő
módon díjazandó.

8. Az óvónőképzőt végzett és óvónői diplomát nyertek megf clelő
különbözeti vizsgálattal fel veendők a IV. osztályba. (9. S.)

9. A megszállott területen IV. középiskolát végzettek az 1. osztályba
való felvétel előtt tegyenek megfelelő különbözeti vizsgálatot. (7. §.)

to. A megszállott területen oklevelet nyertek nostrifikálási vizsgálata
.a jelen állapotoknak megfelelően rendeztessék." (5. S.)

11. Az intézeti orvos tiszteletdíja is szabályozandó. (35. S.)
12. Az óráról való elengedéstől a 3 hónapig terjedő hctcgsz ahadságig

az igazgató adhasson engedélyt. (45. S.)
13. A köteles (18) óraszám feletti órák külön díjaztassanak. (76. ~.)
l4. A tanárok órarendjében az egymásutáni 4 óra közé ne kelljen

egyablakórát beiktatni. (79. S.)

15. A növendékek felvétele a tanári testületre bízassék. (11. S.)
16. Október 31. (a reformáció emlékünnepe) az állami intézetekben

.mondassék ki hivatalos szűnnapnak. (81. §.)

17. A kirándulási alapra befizetett összegek a szegénysorsú növen-
dékek kirándulási költségeire fordíthatók legyenek. (91. S. d. pont.)

J8. Szabályozandó lenne, ki lehet hitoktató, gazd. tanár, egészség-
tan-tanár és nevelő. (93. S.)

19. Az istentiszteletekről és vallásgyakorlatokról való elmaradást autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
liitokteiá ruil kell igazolni. (44. S. 2. bekezdés.)

~O. A 24. s-ban a kintla kó növendékek elé teendő lenne: "A nem
a szüleiknél la kó ... "

21. A 6-1. s-ban az osztá lykdnyv helyett ta nulmányi napló írandó.
Hasonlóképpen a 101. s-ban a ta nulmányi napló helyett osztá ly-napló

üandó.

22. Az igazgatóhelyettesi állások betöltendők és az igazgatóhelyet-
tesi teendők ellátása heti 4 órában beszámítandó. (118. S.)

23. A 107. S. első mondata szabatosabban lenne fogalmazandó, körül-
irva azokat a mellékfoglalkozásokat, melyek bejelentése kötelező.

24. Ugyancsak szabatosan körülírandó a 87. S. utolsó mondatának
jelentése. Továbbá a 94. S. utolsó mondata.

Hosszabb vita indult meg az elCíadé azon javaslata felett, hogy a
tanárnak joga legyen az internátus é, az internú iusi növendékek meg-
látogatása és a szerzett tapasztalatoknak a tanári gyűlésen való esetle-
ges megbeszélése. A megbeszélések eredményeként az a vélemény ala-
kult ki, hogy kívánatos, mikép az igazgatónak való bejelentés után min-
den tanár meglátogathassa azinternátust, de az ott szerzett tapasztala-
tok a tanári gyűlésen szóvá nem tehetök, mert ez a 24. §-ban lefektetett
alspelvvel nem egyeztethető össze. Kiss józsef.

I

* Ez azóta megtörtént. Az Orsz. Közoktatási Tanács nov. 10-én tar-
tott ülésében elfogadta a főigazgatóság ezirányú javaslatát.
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IR O D A L O M .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
Masszi Ferenc:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF izika i gyakor la tok a középiskolák számá ra . Nagy

L. józsef közreműködésével ö szeállította. Szolnok, Roth Dezső könyv-
nyomdája, 1.9'30.220 1. Ára: P. 5.80. A vallás- és közoktatásügyi miniszte-
rium 884-05/1930. sz. a. engedélyezte.

A tanulők önlevékenységének elve lassan bár, de kezd meg való-
sulni, különösen azoknak a tárgyaknak a tanításánál, melyek a cseleked-
tető oktatásra kivá ltképpen alkalmasak Ezek közé tartozik a fizika is,
melynek módszere az utolsó évtizedek alatt nagy változáson ment át, s'
a pusztán bemutatásokon alapuló kísérleti fizika tanításból fokozatosan,
áttért a tanulők gyakorlatain nyugvó tanításra. A kettő között rendkívülí,
nagy a különbség, az ami az aktív cselekvések, élményszerű megállapi-
tások és a passzív szemlélet között van. A tanulók fizikai gyakorlatainak
gondolata az újvilág gyakorlatias iskoláiból jött Európába, ahol először
Angliában, majd Németországban, Hollandiában vonult be a középfokú
iskolákba. Hozzánk is elj utott, de míg Észak-Amerikában, Angliában és
Németország' legtöbb iskolájában kötelező, addig nálunk a gimnáziumok-
ban és leányközépiskolákban a fizikai gyakorlatok fakultatíve. a rendes
óraszámon felül, délutáni órákban végeztetnek. Igy rendelkezik az 1926.
évi új közép iskolai tantervünk. Azóta azonban a közoktatásügyi minisz-
térium intézkedésére néhány középiskolában a fizikai gyakorlatokat kö-
telezővé tették. olyan értelemben, hogy a tanulók fizikai gyakorlatai
alapján állapítják meg a fizikai törvényeket. A kérdés jelenleg kísérle-
tez és alatt áll, igen kedvező eredmények mutatják azonban a fizikai
gyakorlatok nagy képző és nevelőértékét. Mindjobban kialakul a meg-
győződés. hogy nem elegendő a tétlen szemlélődés, hanem cselekvéssel,
akarással. muukáv al kell összekapcsolni a természeti törvények meg-
ismerését. Nem elegendő. ha a jelenségeket és lefol yásuk törvényeit a.
tanulők a tanár kísérletciből lá tjá k, hanem szükséges az is, hogya jelen-
ségekkel közvetlenebb kapcsolatba jussanak. "Ahogyan a jó stílus elnye-
rése kedvéért - mondja a Tanterv - a tanulókat önálló fogalmazással
és irásm űvek elkészítésével gyakoroltaljuk, ugyanúgy a jó megfigyelés
és a biztos fizikai fogalomalkotás kedvéért fizikai gyakorlatokat is kell
velük végeztetni." A tanuló ezáltal megszokja az önálló ítéletalkotást,
kutató hajlama és találékonysága észrevétlen módon fejlődik, megszokja
a maga lábán való járást és az önerején való gondolkodást. Annak
következtében, hogy b izouvos nehézségeket saját magától tudott megol-
dani, önbizalma növekedik és egész egyénisége határozottabbá válik.
Sokszor lehet tapasztalni, hogy olyan tanulók, kik az alsóbb osztályok
tanulmanyi anvagával csak nehezen tudtak bolcl og'LlI ni, néhány havi
fizikai gyakorlat után mintha kicserélődtek volna."

Masszi Ferenc intézete, a szolnoki reálgimnázium is egyike azoknak
az intézeteknek. melyekben a fizika tanítása a tan ulók fizikai gyakor-
latai alapján történik. A sziikséges kísérletekhez minden eszköz 10-15-

példányban van meg, a tanulók kettesével, hármasával csoportokba
osztva ugyanazt a kísérletet végzik mindannyian. A közoktatásügy i
minisz tcrium, nagy anyagi áldozatok árán, az ilyen fizikai oktatással
megbízott intézetek szertárát, előadótermét gazdagon felszerelte. Ehhez
a tanításhoz Masszi Ferenc köny ve mintegy vezérfonálul szolgálhat.
Könyvében 122, olcsó és egyszerű eszközökkel megvalósítható gyakorlatot
állított össze, melyek a hazai kozépfokú iskolák nak, a tankönyvek és tan-

4' tervek menetének és színvonalának felelnek meg, A gyakorlatok úgy
vannak megszerkeszlve, hogy azok összessége megadja a középiskolák
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fizikai tanításának gerincét. A feladatok szövegezéseutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoezér lnpezerű, azaz
nem adják a teljes megoldást, hanem csak irányítást és az önálló észle-
letek önálló felhasználására késztetik a tanulót. A hevezető rész értékes
általános utasításokat ad, Az egész köuyv olyan, hogya tanító- és tanítónó-
képző-intézetek fizikai gyakorlataiban i felhasználható, Talán azt le-
hetne mondani, hogy nálunk több az úgynevezett qualitativ kísérlet, míg
a szerző kísérletei kivétel nélkül quantitativek.

A kísérletek több mint felét fel kellene sorolni, ha azokat akar-
nók megemlíteni, amelyeket mi is szükségeseknek ítélünk Ilyenekül
mégis különösen kiemeljük a következőket. Mekkora az adott henger
köbtartalma? Mérjük meg egy golyó átmérőjét és számítsuk ki a köb-
tartalmát. Mérjük meg különböző drótok vastagságát. Hányat ver pulzu-
sunk egy perc alatt? Milven a mozgúsa egv csőbe zárt Jégbuboréknak?
Határozzuk meg szabálytalan alakú sz ilárd test fajsúlyát. Milyen össze-
függés van az inga hosszúsága és a lengési idő között? Mekkora az egy
pontban ható és ferdeszög alatt hajló erők eredője? Hol van a háromszög
súlypontja? Mikor van egyensúlyban az emelőre ható erő és teher? Mi
a lejtőn működő erők egyensúlyának feltétele? Határozzuk meg a csúszó
súrlódás nagyságát és a súrlódási együtthatót. Fajsúly meghatározások
Hogyan készíthetiink areométert? A levegő és a gázok nyomásának meg-
határozása, A hangvilla rezgése, rezgésszám a, A hang terjedési sebes-
sége. Fényerősség, visszaverődés és törés mérése. A gömb tükrök tükrö-
zési törvén vei. Gömbtükrök és lencsék gyújtópont ja. A lencsék és tük-
rök nag y ítási foka. A prizmák alkalmazása. Egyszerű nagyítók, táv-
csövek, mikroszkóp ok nag yítása. A fény hullámhosszának meghatáro-
zása. A hőmérők készítése és alkalmazása. A k itágulási együtthatók meg-
határozása. Gi'ty Lussec törvényeinek igazolása és alkalmazása, A külön-
böző testek fajhője. A halmazállapotvaltozások. A levegő nedvessége. A
hő mechanikai eg yenértéke. A mágneses erőtér és az erővonalak. A pólu-
sok erőssége. A Iöldmágnesség intenz itása, Az elektromos áram mágne-
ses hatása. Az áram erősség és feszültség mérése, Az ellenállás mérése és
változása. Hogyan kell az elemeket előnyös en kapcsolni? Mitől függ az
elektromos áram hőhatása? Az elektromos áram kémiai hatása. Hogyan
kész íthr-tünk állandó galvánelemet? Hogyan kell az akkumulátort for·
málni? Hogyan létesíthetünk iudukált áramot?

Felsoroltuk a kísérletek eg-y részét, mert a tanítóképző-intézeti taná-
Tok is hasznát vehetik az elvégzendő kísérleteik és a gyakorlatok össze-
állitásánál. Meg kell jegyezni. hog-v ezek mindegyikéhez igen egyszerű,
de a pontos észlelés szempontjából teljesen kielégítő eszközök szüksége-
sek. Az e zközök eg-y része házilag is előállítható, természetesen hozzá-
való anyagokból és nem úg-y, hog v az azzal végzett mérésekben való
feltétlen bizalom szenvedjen.

A mi különlcges szempontjainkból megítélve hiányoznak a leg-
eg-yszerűbb mechanikai kísérletek (centrifugális erő, Atwocd-gép, Celilei-
lejtő stb.) és az elektromosság alapkísérletei (influencia, elek troszkóp,
elektrofór, elektromos sűrítők). Általános szempontból a hang-, fény- és
elektromos hullámok. villamos melegítés, világítás, cseng-ő, telefon, táv-
Író, drótnélküli távíró, Herz-hullámok. rád ió és a csillagászati megfigyelé-
sek és mérések hiányát említhetjük fel.

A könyv értékét emelik a szerző' világos fog-almazása, jó rajzai. A
külső kiállítás pedig dícséretére szolgál a vidéki nvomdavállalatnak.

Kiss József.
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D r . P a p p Ferenc:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz osztrák népokteies. Különnyomat a Magyar
Tanítóképző 43. évfolyam 1, 2, 3 és 5 számáhól és a 44. évfolyam 2. szá-
má ból.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj 9:;1. Dunántúl pécsi egvetemi könvvkíadó és nyomda r.-t. 58 lap.

Folvóiratunkban folytatólagos közlésekben már nagy érdeklődés-
sel olvastuk ezt az értékes tanulmánvt. Most különn yomatban is meg-
jelent s így összegyűjtve még teljesebb képünk alakul ki az osztrák
népiskoláról és tanítóképzésről szerző szakavatott kalauzolása alapján.

Az elemi népiskola két tagozatú. Az alsó tagozat (Crundschule) és
.a felső tagozat (Hauptschule) együtt alkotja a teljes népiskolát.

Az alsó tagozat 1-IV. osztály és a felső tagozat Y-VIII. osztály
a tanítás módszerét tekintve m un kaiskola. Az egyetlen állam Ausztria,
amely a munkaiskolát általánosan kötelező iskolanormává tette, de szer-
vezetében és igazgatásában is két egymás fölé rendelt iskola, nem egy-
séges VIlI. osztályú nép iskola. Az alsó tagozat felel meg a rni elemi nép-
iskolánkllak, a felső tagozat szaktanítói rendszérvével inkább polgári
vag'y középiskola, mint elemi népiskola. .

Érdekes összehasonlítást tehetünk az osztrák és magyar elemi nép-
.iskolai reformtörekvések tekintetében is. A világháború után. 1920-ban
indul meg a reform náluk s a szülőföldismeretet teszi az alsó tagozat
:szin tc kizárólagos művelödési anyagává. Hat évi reformmunka után,
.amelvben nagy munkát végeztek a bécsi tanítótestületek. 1926-ban jelent
lneg az alsó tagozat tanterve. Ennek három alapelve: 1. A tanítás gyö-
.kerezzék a gyermeket környező világban, azaz a szülőföldből, a gyer-
.mekct körülvevő világból, a jelenből indul ki, soda is tér vissza, külö-
nös súlvt helvezvén a szülőföld szokásainak ismeretére és ápolására.
2. A tantárgvak kö lcsönös vonatkozása és együttes tanítása pedig azt
jelenti. hogv kövessük azt a módot. ahogy a gyermek az őt körnvező
világot felfogja. tapasztalása anyagát ismeretekké feldolgozza. ahogvan
-ez a világ rá hat, tevékenységre ösztönzi és munkára készteti. 3. Az ön-
tevékenvség elve (munk aiskola) azt kívánja, hogy a tanulők a tanító
vezetése mellett - amenn vi re csak lehetséges - maguk dolgozzálc fel
.az anvagot. hogy a mu nkafol yama t erkölcsi és szellemi képző ereje tel-
jes mértékben érvényesüljön. (A III II nkaiskola el vi alapján állva, el veti
.a tanterv a Herbart-ZiI1er-Rein-féle formális fokozatok elméletét és
ennek megfelelő népiskolai gyakorlatot is, mivel a tanítás formalizálá-
.sára yez et. a lélektani kutatás mai eredményeivel ellenkezik ez a séma,
.5 helvettük új fokozatokat állapít meg.) Ezek az új fokozatok 1. a ta-
pasztalatszerzés (felfogás), II. az értelmi feld.olgozás, nl. a sokoldalú
kifejezés.

A ta pa szta la tszerzés - a szemlelet - a gyermeket körülvcvő élet
megfigyeléséből, a valóságból meríti anyagát. A fő a természetben. sétá-
kon végzett és gy űjtött anyag, másodrangú a képszemléltetés és kísér-
let alapján szerzett tapasztalás. Az ér telmi feldolgozá s a megfigyelés.
tapasztalás alkalmával szcrzett anyag analizálását, rendezgetését, ok-
viszonyát, kiegészítését, kövctkezmén y és előzmény boncolgatasát. össze-
foglalását jelenti a gyermek fejlődési fokának megfelelő vezetéssei. Az
értelmi feldolgozás formája a családi jellegű gátlásmentes fesztelen be-
szélgetés, társalgás, amelyet kerlátok közé a tárgyalás szempontja. a
kitűzött probléma szorít,

A sokoldslú kifejező munk:e a tanítás előbbi két fokozatából fakadó
tevékenység, a szerzett ismeret begyakorlásának és alkalmazásának is
eszköze, ezen felül azonban tükör a tanító számára és a tanuló számára
is arra nézve, hogy mi és hogyan él a gyermek lelkében. A rn unkatelje-
itmény tükre a munkát végző léleknek: a rajz, a kézimunka külön-
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böző alakításai, a fogalmazás mint nyelvi összefüggő leírás, vagy el-
beszélés, a dramatizálás, a mimika stb. mind a gyermeki test és lélek
tükre.

Szándékosan emeltem ki ezt az újabb fokozatbeosztást, mivel iskolá-
inkban se ártana tudatosabbá tenni az anyaggyűjtő tapasztalás élrné-
nyeken alapuló környezet vizsgálását, a feldolgozás tudatosabb hang-
súlyozását és a sokoldalú kifejezésnek az élő szó egyoldalú használatállutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tú 1 menő értékelését.

Még sok értékes gondolat bányászható ki az osztrák népiskolák,
a tanítóképzés és tanítói továbbképzés ismertetéséből. Az érdemes szerző
éles judíciummal emeli ki mindenütt a lényeget és ami nagyon fontos,
találo kritikával mutat rá a túlzásokra és a hibákra s ezzel nagyon meg-
könnyíti az olvasók számára a tárgyilagos és egyedül helyes állás fog-
lalást. Stílusa világos, könnyed, a szerző általában élvezetes módon tár-
gyalja a leülönben tárgyánál fogva is rendkívül érdekes témát. Tanul-
mányozását ebben az összefüggő formában is melegen ajánljuk.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Má csay Károly.

Dr. Mauks Ernő: Sa s és pilla ngó és egyéb úllnlmesék: Pécs, 1931..
Dunántúl, Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt. 160 1. Ára 3.30 P.
A szerző sajátja.

Mauks Ernő e kötetbe gyűjtött meséinek alakítása oly költői, hogy
erkölcsi jelentőségükre csak a végén eszmélünk, mindaddig felépitésük
művészi, epikai és ep igrammai szépségében gyönyörködünk. Ugy vettem
észre, hogy a külvilág escrnén yei mélyen az író személyiségében gyöke-
reznek. Irói hagyomány és invenció szerencsésen egyesülnek tehetségéhen.
Semmit sem használ fel nyersen, ahogy ad va van: a tapasztalati anyag
minden egyes atornját képzelete mcgtermékenyíti és közönségévei mindig
oly területen találkozik, mely leülönösen annak serdülőkorú mindkét
nembeli részét mindig érdekli. Mint Aesopus, szerzőnk is akkor költötte
meséit, ha valami élménye volt, tehát nem kitalált alkalmakkor, nem-
csupán általános igazság szemléltetésére.

Bár néha szintc kir ívó nála az állatvédelmi cél és szándék, ami
tanítóképzői nevelű-tan ító eljárásunkat sikeresen elómozdíthatja, ele néha
esztétikai szempon tból, azonban csak egy-két meséjében (A vágóhíd felé)'

a 3S közül, kifogásolható. Az állatmese ne arra tanítson, ami van, ami
történ lk, hanem arra, mi történjék, m inek kellene történnie. Minrlen
állat,mese végső célja, s ezért találják ki, az erkölcsi tantétel. A meseíró
ne foglalkozzék szenvedélyeinkkel; csak értelmünkre hasson, az erkölcs»
belátásra, s ezért terjedelem szempontjából is a szerző egyik-másik me-
séje rövidebb lehetne. Viszont műfaji jelessege elbeszélő művészetének,
hogy az egyes esetek et, élmén yeket, rnelyek meséi tartalmát teszik, nem
pusztán lehetségeseknek, hanem valóságban megtörténteknek tudja elénk
varázsolni, nem példákat, nem parabolakat ad tehát, hanem továbbfej-
Iesz íóje a magyal' irodalom állatmeséinek. Ennek próbáját megkapjuk.
ha történeteinek motivumait, meggyőző erejét vizsgáljuk, amint azt az
iskolai tanítás, olvasmánytárg-yalás kívánja, követeli.

Mint Aesopus, szerzőnk is tIz állatmesét a mindennapi polgári életre
való nevelésre alkalmazza. s minthogy az emberek mindennapi ügyei,
cselekedetei nem vonzok, az allegorikus elbeszélésnek oly eszközökkel
kolcsönöz varázst, mint az aesopusi mese: a ritka, új és csodálatos révén.
De nem évül el ez a műf aj azért sem, mert mint már Lessing észrevette,
az állatok jelleme általánosan ismert és változatlan. A farkas és a bárány
nem helyettesithetók egyértékűen a mesében Néróval és Britannicussal ;
legkén yelmesebben állati szereplőkkel éri el a szcrző a célt. Az állat-
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nak már puszta nevével bizonyos jellemet kapcsolunk össze, melyből a
neki tulajdonított cselekvény folyhatik.

Szerzőnk nem akar természetrajzot tanítani, de igenis erkölcsi tan-
tételeket. Csak ismétlem, néha a részvéte az állatokkal szemben túlságba
megy. Ma inkább az ember esendő s egymásnak adós a szeretettel.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mauks magyaros, vonzó stílusának és a könyv szép nyomdai kiállí-
tásának is része van benne, hogy érdeklődéssei olvassuk el végig és
szivesen adhat juk tovább növendékeinknek, okulásul és gyönyörködte-
tésül. Harmos Sándor .

HIR EBAK .
Vidéki tagtársaink figyelmébe. Egyesületünk elnöksége értesíti

vidéki tagtársainkat, hogy a Polgári Iskolai Tanárok Országos Egyesü-
letének elnöksége szívességből a VII. ker. Thököly-út 62. szám alatt
létesített új Csengery Antal diákotthonuk vendégszobáiban a tanító-
-és tanítónőképzőin tézeti tanárok és tanárnők számára elszállásolást
.ajánlott fel. Egyág yas, külön szeba az első napra 3 P, a következő
napokra napi 2 P. Ebben benne van a fűtés és világítás is. Kívánságra
melegfürdő is kapható, ára 1.20 P. Az elszállásolást igénybevenni óhaj-
tók pár nappal előbb értesítsék erről levelezőlapon vagy válaszos leve-
Iczőlapon a diákotthon gondnokát. Személyi azonosság vasúti arcképes
igazolvánnyal és egyesületünk tagsági jegyével igazolandó.

Megbizatás. A kezokt. miniszter Molná r Oszkárt, a tanítóképző-
intézetek kir. főigazgatóságához beosztott áll. tanítóképző-intézeti igaz-

'gatót az összes református, ágo evangélikus és izr. tanító- és tanítónő-
képző-intézetek, valamint az 1931/32. és 1932/33. isk. évre a bpesti 1.
ker., a csurgói, nyiregyházai és pápai áll. tanítóképző-intézet, a bp esti II.
ker. és a győri áll. tanítónőképző-intézet s a hódmezővásárhelyi áll.
óvónőképző-intézet látogatásával megbízta.

Igazgatói megbizatás. A közokt. miniszter dr. F rank Antal tanárt,
ki eddig igazgatóhelyettesi minőségben a bpesti I. ker. áll. tanítóképző-
intézet anyagi ügyeit és adminisztrációját intézte, az intézet igazg'atói
teendőinek ellátásával megbízta.

Szulgálattétel re beosztás. A köz okt. miniszter Szijj Béla lajos-
mizsei áll. tanítót további szolgálattételre a kőszegi, F erencz Géza cson-
grádi áll. tanítót pedig a kiskunfélegyházi áll. tanítóképző-intézet gya-
.kor.lóiskolájához osztotta be.

Székfoglaló előadás. A Magyar Paedagogiai Társaság okt. 17-én
Kornis Gyula államtitkár, egyetemi tanár elnöklete alatt tartott felolvasó
ülésén Woyciechoroskyné La jos Mária tanítóképző-int. tanár A tanító-
képzés újabb tipusa i címen megtartotta székfoglaló előadását. Előadása
széleskörű érdeklődest váltott ki, mert a hely színén szerzett tapasztalatok
.alapján ismertette a tanítóképzésnek Poroszországban kialakult új for-
.máját és az egyetemre átvitt szászországi tanítóképzést. Rendkívül gon-
-dos, minden részletre kiterjedö s a kérdés irodalmát feltüntető előadását
folyóiratunk jelen számában egész terjedelmében közöljíík, hogy kar-
társainknak alkahnuk legyen a közvetlen szemlélő előadásából megis-
merni és megítélni a németországi tanítóképzés új útjait.

Személyi hirek. Dr. F rank Antal a Szent István Akadémia I. osz-
tályának nov. 6-áll tartott ülésén A pedagógia vá lsága és a jövő útja
címen székfoglaló értekezését olvasta fel. - A Fővárosi Szabad Egyetem
előadásait kiegészítő esti szemináriumok és gyakorlati tanfolyamok kere-
tében Mesterhá zy Jenő okt. 14-től dec. 2-ig minden szerdán este 7;;7-
-%S-ig' (IV. Reáltanoda-u. 7.) Budapest műemlékeiről tart előadást,
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M 'l lik J" f tt mi 1 .. t .. tökö (lAla MAO ,.iru i uc ozser ugyano rrunuen CSU or o on e . K Q ~ ,,,K \ ,. mara eszpe-
rantó nyelvtan folyamot. - A Magyar Gyermekta yi és Gyakor":
lati Lélektani Társaság a kisgyermek fej lődését megvilágító előadás-
sorozatán a tanítóképzői státus sorából előadást tartanak nov. 30-án,
Drozdy Gyula A feZfogá si tipusok és a z oloesá sinnulsis, dec. 7-én Éber

Rezső A számfoga lmak fejlődése és márc. 7-én dr. Kenyeres Elemér
A beszéd fejlődése CÍmen.

, Szerkesztőváltozás. A protestáns tanárság értékes Iol yóiratának,
a P rotestá ns Tanügyi Szemlének szerkesztésébcn a közelmultban lénye-
ges személyi változások történtek. Borsos Károly főszerkesztő kcrüieti
középisk. felügyelővé neveztetvén ki, szerkesztői tisztéről lemondott s.

ezért a tanárcg ycsület elnöksége a folyó irat szerkesztésével dr. Soos
Béla debreceni tanitónőképző-int. tanárt bízta meg. A folyóirat másik
szerkesztője, dr. Szelényi Odön, a filozófiai és pedagógiai irodalom nagy
kárára a f. év szeptemberében elhúnyt. Helyét társ szerkesztői minőség-
hen dr. Böhm Dezső bpesti evang. leánykollégiumi igazgató foglalta el.

A Magyar Gyermektanulmányi Társaság új tisztikara. A Nagy
Lászlo által alapított Magvar Gvermektanulmányi és Gyakorlati Lélek-
tani Társaság legutóbb tartott tisztújító közgyűlésén a társaság elnökévé
Imre Sándor dr. ny. államtitkár, tud. egyetemi tanárt, főtitkárává pedig
Kenyeres Elemér dr. egyet. m. t., óvónőképző-int. tanárt választották
meg. A társaság ezzel oly kiváló, a g'yermektanulmányi irodalomban.
és mozgalmakban eddig' is iránvító szerepet játszó vezetők kezébe került,
akik nemcsak átsegítik a jelenlegi nehéz időkön. hanem számára a virág-
zás új korszakát nyitják meg.

A polg. iskolai tanársúg diákotthona. A polg. isk. tanársúg a Szent-
királ yi-utcai ház és a balatonfüredi üdülő telep után a Thököly-úton két-
emeletes, ízléses és a kívánalmaknak megfelelő diákotthont létesített.
Ezen újabb jóléti intézményének, a Csengery Antal Diákotthonnak ünne-
pies felavatása okt. J8-án történt meg. A közokt. miniszter képviseletében
megjelent Greszler Jenő miniszteri tanácsos s meleghangú beszédében
tolmácsolta a miniszter üdvözlctét és kijelentette, hogy a leg-felsőbb tan-
ügyi hatóság fontos gondja a tanárság karitativ intézményeit nemcsak
figyelni, hanem azokat közvetlcnül és köz vetve támog atni is. Egyesüle-
tünk üdvözletet Kiss [ozse] főtitkár tolmácsolta.

A TITOE elnöksége ezúton értesíti az egyesület tagjait, hogy a:
Múzeum-kávéházban (Múzcum-körút és Főherceg- Sándor-u. sarok) miu-
den szombat délután 5-től 8-ig összejövetelt tart.

Tanító- és tanítónőképzőink benépesítése az 1931/32. iskolai évben;
Az 1931/32. iskolai évre az áll. tanítóképzőkbe beiratkozott, illetőleg fel-
vétetett 130:;6növendék, az áll. tanítónőképzőkbe :W79, a róm. kath. tanító-
képzőkbe beírt növendékek száma 1026, a tanítónőképzőkbe beírtaké 4407,
ref. tanítóképzőkbe 546, tanítónöképzőkbe 758, evang. tanítóképzőkbe
356, tanítónőképzőbe 177, izr, tanítóképzőbe 96, izr. tanítónőképzőbe 87.
Fiúnövendékek száma 3:;60, leánynövendékcké 6508. Az 193j /32. isk. évre
beiratkozott tanítónövendékek összes száma tehát 9868. Vallásfelekezetek
szerinti megoszlásuk pedig a következő: róm. kath. 7113, gör. kath. 198,.
ref. 1641, evang'. 646, gör. ke,. J3" unit. 10, izr. 246, egyéb 1. - 9741
magyar an yan yelvű, 107 német, 2 tót, 1 szerb, 16 horvát és 1 egyéb.

Az óvónőképző-intézetek 1931/32. isk. évi tanulőstatisztikája. A
két áll. óvónőképző-intézetbe a közokt. minisztérium 202 növendéket
vett fel, a három r, kath. intézetbe pedig- beiratkozott 161 növendék, így
az ,óvónőképzői növendékek 1931/32. isk. évi száma :;63. Hitfelekezetek
szerinti meg-oszlásuk a következő: r. kath. 284, gör. kath. 6, ref. 55, evang'.
13, unit. 1, izr. 4. Magyar anyanyelvű 355, német 6, tót 1, eg-yéb 1.
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