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62 osztály iparosok, s 11 kereskedők számára. Az iskola szakszerű 
jellegű. Tantárgyai: német, ipartan, (kereskedelem) számtan, költség-
vetés, könyvvitel, s rajz a tanuló hivatásának figyelembe vételével. Nem 
kötelező tárgyak: a gyorsírás, s gyakorlati szamaritanuskodás. Vasárnap 
egyáltalán és hétköznap este nyolc óra után nem szabad tanításnak 
lenni. 4. Bein (Dr. W. Jena): Egyetem és néptanító. Rein a königs-
bergi pontokkal szemben a következő pontokat állítja föl: 1. Az egye-
temek jelenlegi szervezetükben teljesen alkalmatlanok a néptanítók kikép-
zésére, azonban mint a tudományos munka középpontjai, hivatva van-
nak arra, bogy a tanítók továbbképzésére szolgáljanak. 2. Minden tanító 
a képzőintézeti elboesájtó bizonyítvány alapján minden egyetemre rendes 
hallgatónak (iramatrikuliert) legyen fölvehető, mint az már több egye-
temen történik. 5. Nikolcsov (Dr. V. ) : Az anyanyelv tanítóinak érte-
kezlete Bulgáriában. A bolgár közoktatásügyi miniszter elnöklete alatt 
a nyáron a bolgár nyelv tanítói és tanárai értekezletet tartottak, 
hogy megvitassák, hogyan lehetne a nyelvtanítást eredményesebbé 
tenni. A bajok itt is ugyanazok, mint másutt, hozzájárul azonban a 
dialektusok nagy különbsége, a helyesírás ingadozása, az ifjúsági iro-
dalom hiánya. Érdekelhet azonban bennünket az, bogy a konferencia 
hatása alatt a miniszter a bolgár nyelvtanárok kötelező heti óraszá-
mát leszállította 15-re. 

III. Ismertetések. 1. Filozofiai könyvek: Wundt (W.) Völker-
psycbologie, ism. M. Lobsien. 2. Paedagogiai könyvek: Lazarus, 
(Prof. Dr. M.) Pádagogische Briefe, ism. E. Weber. Berliner (Dr. A.) 
Lehrbuch der Experimentalpbysik in elementarer Darstellung, ism. 
M. Fack, Grosse (H.) Historische Rechenbücher, ism. M. Fack. 

Szakirodalom. A filozofiai szaksajtóból nyolc folyóirat tartalom-
jegyzéke van közölve. Végül a beküldött könyvek jegyzéke zárja be a 
füzetet. Weszely Öödn. 

* 

K é t ú j fo lyó ira t . 
Az új évvel Bécsben két új tanügyi folyóirat indult meg, melyek 

igazán hézagpótlók lévén, a felemlítésre érdemesek. A Zeitschrift für 
Lehrmittelwesen und pádagogische Literatur Fr isch Ferencnek, a 
marburgi tanítónő-kópzőintózet igazgatójának szerkesztésében és a 
Pichier cég kiadásában jelenik meg, s mint címe is jelzi, első sorban 
a tanszerekkel, majd a tanügyi irodalommal is foglalkozik. Az év-
folyam tíz, körülbelül két íves negyedrétű füzetet tartalmaz, előfizetési 
ára 5 korona. Az első füzet tartalmas s nagyobbára illusztrált cikkei-
vel, ügyes rovataival s csinos kiállításával a legjobb hatást teszi, s 
annyit mindenesetre megérdemel, hogy főleg az iskolai szemléltető 
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eszközök iránt érdeklődő kartársak figyelmükre méltassák. — A másik 
folyóiratért még inkább megirigyeltem osztrák szomszédainkat. Na-
gyon szerény keretben alakult meg tíz év előtt Bécsben a «Verein 
zur Pflege des Jugendspiels® főleg azzal a céllal, hogy az ifjúság ré-
szére üres telkeken játéktereket szerezzen és rendezzen be, majd gon-
doskodott játékvezetőkről, kirándulásokról, most pedig Vierteljahrs-
schrift für körperliche Erziehung címmel évnegyedes folyóiratot indí-
tott meg dr. Burgerstein és Pimmer polg. iskolai tanár szerkesztésé-
ben. A kitűzött program okos és időszerű: felöleli a testi kulturát 
•összes vonatkozásaiban s irányelvül vallja az értelmes és a mai kornak 
megfelelő testi nevelést. Hogy ilyesmire mi is nagyon rászorulnánk, jól 
tudják és érzik a jobbak, akik a testi nevelés problémáját sem a ver-
senyekben kulmináló sportokban, sem a tornatanítók szakszerű kiképzé-
sében kimerítve nem látják, megoldva pedig még kevésbé. De ki kez-
deményezze? Már annyi nálunk az egyesület és folyóirat, hogy ma-
guk a tanférfiak minden ú j vállalat iránt bizalmatlansággal sőt irigy-
séggel viseltetnek s egyéni célokat sejtenek: gründolást és hiúságot 
emlegetnek. Persze, ba a meglevők közül azokat, amelyek tengődnek 
vagy céljukat tévesztették, kiselejtezni vagy reformálni lehetne! kf. 
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Évi nagggyűlés 1905 január 21-én. 

Jelen vannak: Fináczy Ernő elnöklése alatt: Badics Ferenc, 
Beke Manó, Békefi Rémig, Bartoniek Géza, Erődi Béla, Gombocz J., 
Gyulai Ágost, Gyomlay Gyula, Gottbard Zsigmond, Hoffmann Frigyes, 
Heinricb Gusztáv, Hegedűs István, Kármán Mór, Kovács János, Körösi 
Henrik, Kemény Ferenc, Málnai Mihály, Nógyesy László, Petz Gedeon, 
Rombauer Emil, Scback Béla, Szuppán Vilmos, Waldapfel János, Weszely 
Ödön, Zsengeri Samu, Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző. Ezeken 
kívül nagy számban vendégek. 

I. Fináczy Ernő elnök következő megnyitó beszédet tartotta: 

Az elméleti tanárképzésről. 

Tisztelt közgyűlés! 
Megjelentünk ismét Önök előtt, hogy számot adjunk egy 

évi munkásságunkról, megemlékezzünk törekvéseinkről és ter-
veinkről, melyeket — mint egy tudományos társasághoz illik — 


