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Alig egy éve, hogy e lapok hasábjain igénytelen s erőtelen tollal
megkisérlők vázolni Bartalus Istvánnak, a budapesti áll. elemi és polgár-
iskolai tanítóképző tanárának élete folyását, méltatva az ő sokoldalú,
áldásos működésének eredményeit, 2 8 évi tanítóképző-tanári, összesen
több mint 50 évi tanítói működése után bekövetkezett nyugalomba
vonulása akaimából ; s ma. - oly kevéssel az akkor kifejezett jó kívána-

tok után - fájdalommal telt szívvel kell hírt adnunk az ő elköltözé-
séről,

Megszünt dobogni az ő becsületes, jő szive ; elnémultak édesen
szőlni tudó ajkai; elröppent a művészet és tudomány magas régióiban
fentszárnyalni oly igen' szerető lelke. hogy e földnek és bolygó társai-
nak szűk térein felül emelkedve. zavartalan örömmel hallgatbassa a
szférák harmoniájának bűvös zengzetét, melyről egykoron játszi elmével,
derült világnézetévei oly vidám történetet regélt . . . .

Mindazoknak, kik őt igazán ismerték, őszinte fájdalmat és nagy
szomorúságot okozott az ő halála... Talán úgy is mondhatnők, hogy
Bartalus mindazoknak csak .halálával okozott benső fájdalmat: mert hisz
az ő önzetlensége alig ismert más életczélt, mint hogy gazdag lelkéből
tanítványait tanultságokkal. a tudományt tudománynyal. a' művészetet
művészettel, jő barátait kedélyének élte végéig ki nem apadó, mindig
tiszta és üde forrásával gazdagítsa. ' '

Méltán gyászoljuk tehát öt, mi tanítók s tanítóképző-tanárok (két-
szeresen azok, kik tanítványai voltunk), mert a mi a népoktatási törvény
óta a népiskolai és tanítóképző-intézeti ének- és zenetanítás terén tör-
tént, mindannak ő a megindítója, az ide vágó irodalomnak ő az úttörő
munkása, kritikáival irányítója, s az irodalmat illetőleg egyik- másik
ágnak egyetlen mívelője. Nagy a vesztesége az ő halálával amagyár
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mívelődés tudományának is s a zene-művészet ügyének is. A zene
elméletének, történetének sebben különösen a magyar zene tudományos
buvárlatának nemcsak első képviselője volt, de elsőrendű képviselője
maradt is. Igaz, hogy e tanulmányokra a M. Tud. Akadémiában elfoglalt
tagsági helye is ösztönözte, ám ne feledjük, hogy legönállőbb, s legki-
válóbb ide- vágó művei a polgáriskolai tanítőképzőben, s a vele kapcso-
latosan szervezett tanítóképző i,ntézeti tanárfolyamon végzettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-tanárt
munkálkodásából sarjadtak ki. O inaugurálta e képzőkben a zenetörté-
netet s a költészettant, mint tantárgyakat s ép ezért ezen művei nem-
csak neki szereznek tiszteletet, de tiszteletére és díszére valnak a magyar
tanítóképzésnek s a tanítóképső intézeti tanár képzésnek is, mint a melyek
- virágzó szakiskolák mellett is - álta lános értékű szakművek terme-
lésére, adtak ösztönt és alkalmat. Említsük-e nagyszabású népdal - a_
Kisfaludy- Társaság megbfzásából - gyűjtéseit, melyeket oly buzgalom-
mal, oly sok fáradozással végzett, s oly művészies formában adott át
a nagyközönségnek? De vajjon ebbeli munkálkodása nem megint a
legszebben karakterizálja-e egy magyar tanítókat, képező és nevelő tanár-
nak iskolán kivüli munkakörét, mely a, népiesnek, a magyar nemzetinek
megbecsülését, a jelenben élő multnak a jövőre való megőrizését .s ezen
kívül - hogy annak családi nevelői hatása is legyen --:-: eszményiesített,
tehát művészi alakban való köztudatba vitelét épen a tanítónak, s
hátrányozottan a tanítók tanítóinak teszi ép oly szép, mint fontos fel-
adatává !. ,. Nekem úgy tetszik, mintha az ő nevével együtt 'a magyar
tanítókéPző .: ..- mint intézmény - is bele irt a volna a nevét a magyar
művelődés történetébe úgy, mint a magyar zene fejlesztésének egyik kiváló
tényezője. S jellemezzem-e őt, mint embert, szive jóságával, tanítványai
iránt való szeretetének szigorával, erősen kialakult egyéniségének fel-
számlálhatatlanul sok szeretetreméltő tulajdonaival. megalkudni nem
tudő, következetes puritán jellemével; kedélyének - a külső modor
érdességén áttörő - melegévei ; sajátságos életfilozófiajával, melyhez
híven - a hol igen kellett - a .g ú n y és szatira által perzselni is tudott,
de a legtöbbször a szelid humor által jótékony melegséget árasztott el
az egész társaságon. .. Ezeket nem említem, mert a ki ismerte őt, úgy
ismerte, mint egyikét azoknak a tipikus verégi, jő öreg x-eknek, s a ki
nem ismerte: az az én gyarló jellemzésemből alig ismerhetné meg.
Ennyit is csak azért jegyeztem fel róla, mert őt igen sokan - félre-
ismerték. .. Családi életéről nem sokat 'tudok; neje rég elhalt, gyerme-
kei nem voltak, rokonai - ha vannak - távol élnek. .. Régi jó ba-
rátai, kartársai -- kikben a művészet és irodalom legnevesebb alakjait
találjuk fel: egy Arany J ., Salamon, Brassai, Erkel, Mosonyi, Szilágyi
Sándor jobbára kidőltek, s ő úgy maradt meg, mint a magányos tölgy,
kit az ujabb irói és művészi nemzedék már csak, távolról ismer. A mult'
nak s a multban élt már ő nyugalmi éve alatt. Alig érintkezett embe-
rekkel - Ő, a ki lelkének nagy míveltsége, s kedélyének frissesége
által központja tudott lenni, bármely társaságnak. - Régi kedvelt iröit
Aranyt, Heinet, Göthet, Dickenst szedte le hatalmas könyvtára polczaí-
ról, s elmerengett azokon a régi jö időkön, míkről egykor édes dalla-
mokat szölaltatott meg. De mindig Iegszivesebben látott környezetéül
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ismerte régi tanártársait, s régi tanítványait, kikkel az érintkezést fenn-
tartani öreg szivének tán egyedüli öröme volt. Ezek látogatták meg őt
nyugalmi éve alatt Muzeum-köruti lakásán, honnan az ősz óta, nem
betegsége, hanem gyöngesége miatt, már ki sem mozdulhatott ; óhfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

hogy örült ő e látogatásoknak, s mily meleg érdeklődéssei viseltetett
azon intézet iránt - melynek megalakulása óta tanára volt 1 Teljesen
visszavonult mindenektől, de azokat a kötelékeket melyek őt a tanító-
képzéshez csatolták, a legnagyobb elszigeteltségében .sem oldotta fel ...
S azt nem akarta felordani halálával sem, hisz - bár tudhatta, hogy
emléke úgyis élni fog - nagy értékű könyvtárát, az ö nagy tudomá-
nyának forrását, még életében a budapesti áll. tanítóképzőnek hagyo-
mányozta. .. És hogy elhúnyt, - nyugodt, csöndes és fájdalom nélküli
volt halála - a végtisztesség elintézése is a tanítóképzőnek jutott szo-
morú feladatául... /

Valami meghatóan szép kegyeletszerűség volt hát az, hogy rava-
talát abban az intézetben s abban a teremben állították fel, hol oly
sokat fáradott, oly sokat tanított, s hol legszebb sikereit aratta ...

Ott állott a koszorúkkal ' elhalmozott díszes ravatal a Pedagogium-
nak fekete nagy zenetermében, ott, hol egykor királyi ajkakról hangzott
az elhúnyt jó mesternek az elismerés szava.

A nagy terem megtelt a tisztelők, jő barátok, a tanárok, tanítók,
növendék-ifjak sokaságával.

Majd felhangzott az orgona mélabús hangja, s a bánatos hangok
szárnyain fölszállott az ifjak zsoltár-éneke: «Te benned bíztunk, eleitől
fogva, Uram ... '

És mikor az éneknek a porig alázott szivet Istenig emelő hatalmas
szava elhangzott s betöltött minden lelket 'a' tudat, hogy: «ezer esz-
tendő . .. annyi, mint a tegnapnak ő elmulása, és egy éjnek rövid
vigyázása» :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzász Károly püspök lépett a koporsóhoz és meghatottságtól
remegő hangon a következőkép kezdte beszédét:

e Sok koporső felett állottam, magasztos hivatalom árnya ez, min-
dig örömmel viselt palástom szomorú suhogasa - de ritkán oly meg-
hatottan, mint ma, Barta lus István koporsója felett. Pár hét alatt egy
testvér, egy régi félszázados hű barát leoporsója után ez a harmadik.

Mindig meghat a koporső tekintete. Ugy vagyunk vele, mint a
ki saját végét álmodja meg; álmában magát koporsóban fekve látjá s
hideg verítékkel homlokán ébred nyugtalan álmából. Hisz mindnyájunk-
nak bizonyos vége ez, egyikünk sem térhet ki· az élet talányainak a
megoldása elől, mely mint a gordiusi csomó kettévágása : semmit sem
old meg, sőt ujabb, nehezebb talányokat ad fel; s mindig tehetetlenek
vagyunk a koporsőval szemben. mert a halál szomorú ábrázata megbé-
nítja bátorságunkat, elzsibbaszt ja erőnket - nem tehetünk semmit, .alig
tudunk mit mondani.

De e koporső felett e1fogultságom kétszeres a személyes emlékek-
nél fogva, melyek - m ín t egy csoport költöző madár érkezése s távo-
zása - rohamosan közelítenek s búsan vesznek búcsut; s a több mint
ötven éves barátság kötelékeinél fogva, melyek e halál által szakadni
látszanak, bár úgy érzem: .még erősehbre fűződnek I S bár e hosszú idő
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alatt, olykor térileg egymástól távol, lelkileg a barátság által mindig
közel, figyelemmel ~ szeretettel kisértern ,életét s egy mélyebbre ható
sokszoros munkásságát, melylyel sohasem magának, hanem mindig a
köznek javára dolgozott s minden munkáját lelkesen, tárgyszeretettel
s sikeresen végezte». Majd meghatóan ismertette az elhúnyt pályáját és
érdemeit s gyönyörű imával bucsuzott el tőle.

A tanítóképző énekkarának gyászdala után, a növendékek sorfala
között levitték a koporsót a négyfogatú díszkocsira, melyen a budai
németvölgyi temetőbe szállították. A gyász-szertartást ittRQPONMLKJIHGFEDCBAH a jp á l Benő
református .lelkész végezte, mely után dr. Kiss Aron, tanítóképző igaz-
gatója, a tanári kar nevében gyönyörű gyászbeszédet mondott, meg-
hatottan búcsuztatván el az elhúnytat.

A gyászbeszéd végeztével, az énekkar gyászdala között, a főváros
által felajánlott diszsirhelyen örök nyugalomra helyezték az agg zene-
szerzőt, a tanítóképző-tanároknak e valódi büszkeségét.

. . . En is bevégzem e szomorú megemlékezést a tanárkar által
kiadott gyászjelentés,nek az elhúnyt jó és érdemeihez oly igen méltő
végső szózatával: cAldás és béke lengjen a nemzeti irodalom és iskola
ügy sokat fáradott nagy halottjának meghidegedett tetemei felett» IbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p a e d a g o g ia t a n í t á s a a t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t e k b e n .

Nem állhatnék méltóbb, alkalmasabb helyen elé e felolvasásom-
mal, mint ennek az egyesületnek annyi komoly, buzgó tanácskozástól
megszentelt szokásos helyiségében; ebben a körben, hol beszédemnek
meghallgatói azok az egyének, kiknek háta megett az évek hol kisebb,
hol nagyobb számmal a magyar tanítóképzés fejlesztése körül kifejtett
odaadó munkálkodás közben maradtak el. Áldás iskolánkra, hogy taná-
rai ilyen körben szervezkedtek, nemcsak azért, hogy mi az utánunk kö-
vetkezőknek jobban tisztázott helyzeteket. hagyunk örökségűl, hanem
aaért is, mert, ha ez egyesületnek a kezdetben meginditott munkakedve,
mint valószínű, nem csökken s nem szalmaláng, iskolánknak a belsejét
is úgy kiépíti. hogy egész népoktatásunk arczulata jóirányú változásnak
fog örvendeni. .

Csak nem régen voltunk tanúi, hogy rostálta meg ez az egyesület
a tanító képzés egész' szervezetét, sok jóravaló óhajt, kívánalmat juttat-
ván kifejezésre. Azonban bármily fontosak is az így elért eredmények
a magyar tanító képzés jövőjére nézve, azt hiszem, egyetértünk abban,
hogy a rendtartás bármilyalapos és okos szabályai is szeretett épüle-
tünknek, melyet emelni vagyunk hivatva, csak külsejét teszik. Aprőról-
apróra meg kell rostálnunk a tanítóképző-intézetnek tanulmányi szerve-
zetét, a belsejét is; Nem akarom latra vetni, hogy melyik a fontosabb, mert
mind a kettő lényeges, de azt állítom, hogy az előző évek programmja után
ideje 'iskolánk tanulmányi ügyeire is' rátérnünk. Ez az okadatolása .
annak, hogy egy pár szerény gondolatot erre vonatkozólag ide hozok s
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talán annak is, hogy a tanítóképző-intézet legfontosabb tárgya köréből
vettem ez alkalomra értekel-ésem anyagát.

A paedagogia főszempontjába esik minden intézetnek, a mely nevelő
oktatással foglalkozik. Szabadalrnat arra magunknak nem kérhetünk, inkább
kötelességünk annak bárhol, bármely téren elért eredményeit tudomásul
venni es azokból az iskolánk ra illőket alkalmazni, annyival is inkább, mert a
milyen megbecsülésben és értelmezésben részesül iskolánkban e, a tárgy,
olyan irányban fog működni hazánk 26-28000 tanítója s olyan irány-
ban fog fejlődni hazánk pár, millió tanköteles gyermeke. Ez jelen érte-
kezésemnek vezérlő eszméje. .

Ha a paedagogiának hazánkbeli multját tekintjük, ebből a szem-
pontból alig érheti vád a fanítóképzőket, mert ebben a hazában ezek
az iskolák tették általánosan otthonossá a paedagogiát, úgy hogy az a
kis falukba is eljutott. S ez a tanítóképzőnek elvitázhatatlan örök ér-
deme. 1868 előtt is sok kiváló taniigyi férfiúnk volt nekünk: hol az
egyéni hajlam vagy tehetség tört ki egyesekben, hol egy-egy külföldi
paedagogus tanulmányozása termett gyümölcsöket az illető számára,
de többnyire csak az ő számára. Az egy intézethez kötőttek, vagy az
egy fajta iskolákkal foglalkozók között ez az eredmény közös meg-
győződés, közös rugó nem volt. Tudjuk, mi kincset gyüjtött úgy szőr-
ványosan össze a magyar elme, de mind az a kincs széjjelszórva nem
működhetett egységesen, országos eredménynyel. A tanítással foglal-
kozók legtöbbje azt vallotta, hogy ha jól tudok valamit, lehetek tanár.
S az ilyen felfogás most is szekasban él. Ez pedig a paedagogiának,
mint a nevelés. és tanítás éltetőjének. puszta tagadása, a mitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARein az
encziklopédiájában, mint középkori állapotot jelez.

A tanítóképzők felállításával megfordúlt ez az állapot. Volt már
egy iskolánk országosan, mely egyre fejtegette a paedagogia hasznát s
mutatta, a rnennyire lehetett, az eredményeit. Egyelőre főképen csak
ez az iskola folytatta a műveletet. Majd a gyakorló gimnázium felállí-
tásával a gimnáziumban is országosan nyomúlt előtérbe a paedagogia
s ha 68 előtt kevés volt a paedagogia, most már ott kezdünk lenni,
hogy igen sok va belőle. Előbb igen kevés, azután igen sok.

A további o oskodásba nem vonok más intézetet bele, csak a
tanítóképzőt és tanítóinkat. Ezekre is áll, .azt hiszem, hogy egy kissé
sok a paedagogia vagy szabatosan szólva igen sokféle.

Mi történt ugyanis e téren tanítóképzőinkben? Helyet foglaltak
ebben az iskolában a paedagogia alaptudományai, törzstudományai,
kiegészítői és az előbbi időkhöz képest nagyszerű eredményeket értek
el. Főhasznuk .az az eredmény volt, hogy a tanítónak nem elég a tárgy
tudása, külön tudomány kell ahhoz, hogy jól is tanítsunk. Hangzani
kezdtek az így készültek ajkáról neveléstan, módszertan, psychologfa
stb. Az illetők környezetében ez mind új volt, hatásos, imponáló. Tudom,
mert annak idején én is imponáltam ezekkel.

Hogyne becsülném meg én ebből azt az eredményt, hogybaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a

valaki tanítani akar, annak a gyermek lelkével, a nevelés eszközeivel,
az oktatásfeltételeivel foglalkoznia kell. De lehetetlen nem látnom azt
is, hogyatanítóság egy része .ebbeli tanulmányaiból csak a könnyen



hozzáférhető, általánosan hangzatos elveket vitte ki magával az életbe
s azoknak hangoztatásával paedagogusnak tevén magát, a paedagogiát
mint :tartalmatlan valamit ismertette meg, mert kiderült, hogy az illető-
ben egy pár elv nagy hangján kivűl semmi sincs. Megindult az egész
vonalon a paedagogiai elvek hangoztatása; tanítógyűléseken a felolva-
sások stb.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j lapok keletkeztek, melyek azzal voltak tele, hogyan sze-
rezzen a tanító tekintélyt, hogyan szerettesse meg magát; közeliről a
távolira, ismertról az ismeretlenre, egyszerüről az össztetettre haladjon.
S ha ezt a magyar ember sokat hallotta, nevetett s mondta, hogy ezt
tudjam. azért nem kell sokat tanulnom.

Hogyanépoktatási paedagogiai irodalom ilyen irányban indúlt, a
fentebbi rámutatás szerint ennek nem a paedagogia volt az oka, de a
paedagogia tanításának milyensége. Hiszen az ilyen mozzanatok minden
fejlődésben előfordulnak. Nem mértaní egyenes a haladás.

Tárgyarnnal fogva kutatnom kell, mi volt az oka a. tanítóképző-
intézeti paedagogia tanításában annak, hogy a fejlődés ilyen irányban
indúlt s mi van meg abból valami ma is, a mi frázistenger előállását '
idézheti elő s mi miatt sajnálattal tapasztaljuk, hogy a paedagógiai
tudomány néhol épen a képzőkben s a tanítók között meging hitelében.
Ha erre sikerűlt megfelelnern, akkor talán szólhatok arról, hol keres-
ném én az orvoslást.'

Tanultak pl. psychologiát. De hogyan? Felületesen, ugy, hogy az
a megértésre nem vezethetett. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy
psychologia s megfelelő logikai ismeret nélkül a nevelés nagy munká-
jához sikerrel nem lehet hozzáfogni, legfeljebb úgy. hogy a legtöbb
gyermek a rossz tanítás és oktatás daczára is eléri az emberi fejlődés
bizonyos fokát.

De a tanítóképző a psychologiával is gyakran úgy tett, mint sok
más tárgy gyal, t. i. ez igen tudományos; ezt nem lehet így. Mondjuk
így, tárgyaljuk úgy, aztán úgy lehet valami. [ó tankönyvek is hiányoz-
tak, hozzáértő emberek sem voltak bő számmal. Addig forgatgatták ide.
oda ezt is, azt is, hogy a tudomány alakjából . kiforgatták s ebbe a
tudományba az egyéni okoskodás vitt bele véletlen tartalmat. Le-
szállítottak a tárgyat niveau-járől, mert a tudománynak még a nevét
is gondosan kerülték s úgy meghamisították, a mint népiskolákban is
gyakran látom, hogy bizonyos ismeretet megtanítanak a gyermeknek, de
ha felőle kérdezed, alig ismersz ra, hogy mi az, a mit mond ; vissza kell
fordítaned az eredeti re. En ezt népiskolában sem helyeslem. A technikus
terminusoknak a fogalom tisztaságára nagy hatásuk vans ebből a
szempontból sem helyes azokat elhanyagolni. ' ,

így volt s van ma is részben a paedagogia a képző kben s nem
csoda, hogy ezen az alapon akárhány .tanító van, a ki egy fogást gya-
korol s büszkén veri a mellét, hogy nekem ez a módszerem. Kérdés,
hogy a józan logika szerint lehet-e olyan sok módszer? Rómába sok
út vezet, de minden pontról csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy legrövidebb vagy legczélszerübb
vezethet.

A paedagogia tanítása se legyen csak képzóintézeti, hanem annak
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tnttndeneredményét, a mint tudományosan meg van állapítva , úgy kelt ott
tanítani, termeseetesen csak azt, a mi oda való.

Külön népoktatási paedagogia külön alapokon nincs, annak is
tudományosan megállapítottnak kell lennie. Csak annyiban külőnös,
hogya paedagogiai tudománynak az ő czéljaihoz való részét műveli,
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a tudományos paedagogiának
'épen benne, mint tudományban par excellence tudományos ízű s főkép
a tudomany eg észeért. felvétett kérdéseit tanítsuk, a melyek a gyakor-
lati kivitelt kevéssé érintik, hanem azt, hogy a képző intézeti paedagogiá-
.ban egyetlenegy tétel se legyen, a melyiket a tudományosan tárgyalt
paedagogia meg nem állapított, le nem szűrt.

Akkor a paedagogiai ismeret nem egyéni lesz. mely kevésbbé
járatos ifjak előtt különösségével, újságával tünik fel s csak addig isme
ret, a míg más egyén nem beszél róla, de ha más tárgyalja, mindjárt
másnak látszik a tudomány is. Igaz, hogy a paedagogia nem kétszer-
kettő négy, mert sohasem ismerhetjük úgy a lelket sem, hogy annyira
absolut egységes igazak legyenek a nevelési eljárás szabályai is, de e
felé kell közeledni, törekedni.

A paedagogia is normativ tudomány, mint a logika. Ehhez ebben
.hasonlít. Egy vonása egyebek között a nyelvtané is. Valamint gramma-
,tzci certant. úgy a paedagogusok is folyton veszekednek. Ritkán láttam
két népoktatási paedagogust, a ki teljesen többé-kevésbbé is -egyetér-
tett volna, csak abban az esetben, ha ugyanazon egy alapon indúltak
vagy általánosan kialakúlt kérdésről volt szó ; különben pedig mindig
volt eddig nem hallott vélemény, mit talán egy láthatatlan paedagogiai
szellem súg ott az illetőnek. Így mennyi csűrés-csavarás, stilusbeli sallang
vetődött fel e téren.

Ragaszkodjunk csak a tudományosan megállapított eredményekhez,
vagy kivánjuk meg, hogy a ki attól eltér, tudományosan igazolja állás-
.pontját, mindjárt vége lesz a szalmacséplésnek.

Pestalozzi, kit a népoktatási paedagogia atyjának tartunk, Her-
.barttal, a tudományos paedagogia megállapítójával szemben, maga arra
törekedett, hogy a paedag'ogiának tudományosan megállapított igazságai,
'legyenek, hogya paedag ogia az empirikus ellenmondásoktói megtisz-
títtassék. S valószínű, hogy Herb,art szelleme röptenek ő volt irányitója.
Ezt a paedagogia története igazolja, s így, ha egy ilyen népoktató
:paedagogus iránya szép gyümölcsökét termett, nem lehet meglepő s.
feltünő, ha okoskodásom egyik tekintélyi érvét benne találom.

A mióta a gimnáziumi paedagogia rendszeresen megindúlt Magyar-
.crszagon, annak terjesztője útján, ki a maga személyében egyik jelen-fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ité k e n y követője Herbart-nak, ennek a nagy embernek nevelési rendszere
lnagyon elterjedt Magyarországon, de inkább a középiskolai téren.

Nem akarok e név emlegetésével visszaélni, még kevésbbé impo-
málni. Nem akarom azt hangoztatni, hogy az igazi tudományos paeda-
:go.giának ő a megalapítója, úgy, hogy aki ezen a téren továbbijszerves
fejlődést akar előidézni, azt csak az ő elvein keresztül teheti. Ez az
JIl1aknem szorúlt az éri dicséretemre s hallgatóim is előkelőbb elmék,
-semhogy előttük ilyen felfedező útra csábíttatni engedném magam



80

de egy dolgot nem hagyhatok érintetlenül. Ez a paedagogiai rendszer
olyannyira szem előtt tartja az egységes embert és az emberre ható
nevelési tényezőket annyira égységesen tárgyalja, hogy itt a psychologia,
mínt a nevelés alapja, többé nemcsak frázis, hanem éltető igazság;
nevelés és oktatás nemcsak nevek, hanem egymást támogató viszonyba
vannak állítva. Tanítás nemcsak az ismeret elsajátítása, hanem a nevelés
főeszköze. Szóval meg van benne állapítva, hogy mi aczél s ahhoz a
czélhoz miféle eszközök vezetnek fokonként s melyik az embernek melyik
korában volna alkalmazható. S ha pl. a test nevelését nem domborít ja
is ki, az önként beleérthető s könnyen beleilleszthető a rendszerbe.

Ezek azok a vonások, melyeket e rendszerből mindig örömmel
sajátírottam el, pedíg nem mondhatom, hogy talán mindent, elsajátí-
tottam volna. De ezeknél látom azon hiányok nagy részét is, a melyek
a képzök paedagogiai oktatásában benne vannak.

Tanúl a jelölt lélektant, melyből egy pár szaggatott ismeret meg'
marad elméjében, de hogy azok az ismeretek mennyiben nyernének s
nyerhetnének alkalmazást az oktatásban, e vonatkozást nem látja. Így
a sokszor bajjal sz.erzett ismeret szerves összefüggés nélkül elkallódik.
Tanúl a jelölt neveléstant. Abban testi nevelést, értelmi, érzelmi neve-
lést stb. s annak általános szabályaits de hogy ezek mikor alkalma-
zandók, hogyan alkalmazandók, az oktatás segítségével, az nem világlik
ki. Az tűnik ki, hogy az oktatás egészen más munka a nevelésnél s

. hogy azoknak egymáshoz majdnem semmi közük. S ha majd tanító lesz
a jelölt, tanít, tanít s nem tudja, hogy a nevelés munkájában tulajdon-
képen mit csináljon. Mert úgy tűnik fel, hogy a tanítónak minden tehet-
ségét, működését abszorbeálja az oktatás. Tanúl szervezettant, módszer-
tant, test- és egészségtant, a melyek mindegyike szép eredményeket ér
el magában, de hogy valaha egységesen, szervesen működjenek a tanító
elméjében, hosszú tapasztalatba, gondolkozásba kerül s a kinel ezek
nincsenek meg. annál elkallódik minden ilyen szórványos ismeret.

Nem csodálom, hogyha a tanítók azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Népt. Lapjd:» el sem olvasták,
hanem szalonnát pakolni használtak, hacsak személyüket érdeklő valamely
rendelet, vagy vita nem volt benne. Nem volt érzékük hozzá s tanuimányuk,
a mi az egyes paedagogiai kérdések iránt érdeklődést kelthetett volna.
Ha a czikk a szemléltetést, tekintélyt és szeretetkeltést tárgyalta, félre-
tették, mert ezekkel, mint általános' frázisokkal. tisztában voltak, ha

.beljebb ment a tárgyalásba, elvette olvasói kedvét, mert azok lelkében
nem volt, a mibe kapaszkodjék. De hát minek is Magyarországon ilye-
nekkel foglalkozni, a hol ebbeli jártasság, szorgalom soha senkinek nem
szolgált előmenetelére. Ha a tanító felolvasást tart az egyesületben,
tekintélyre tesz sz~rt; kritizál s akkor egy kissé félelmetes alak is.
Fenhangon beszél s mutatja a szakértelmet sakkor fentartó oszlopa a
-társaságnak. Oe hogy mit csinál az iskolában, azt csak jó emberei
látják, a kik őt akkor is megdicsérik, ha meg nem érdemli.

Visszatérve a paedagogia tanításának hibáira, abban igen lényeges
ok rejlik a tari könyvek hiányában. Pl. hol van a tanítójelöltek számára
épen alkalmas test- és egésiségtan, lélektan? Hát szervezettan ? S álta-
lában meglátszik a paedagogiai könyveken, hogy mintáik maguk is
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olyanok voltak a melyek elszaggat va tárgyalják a nevelésnek egyik.
másik mozzanatat. Pl. Herbert Spencer különben kiváló könyve is külön
sorban beszél a testi-, értelmi, erkölcsi nevelésről s éz, azt hiszem, az
elszaggatása az egésznek. Egyetlen egyik nevelés ezek közül nem lehet
el a másik nélkül. S az egységes nevelés ezt mind magában foglalja.
Téves út hát, az előbbi s téves abból az eredmény is. Még a nevelés
történeten is van javítani való. melynek erős képviselete van; szól ez
paedagogusokról, a kik pl. a testi nevelést sürgették, aztán pl. a gya-
korlati irányt vagy az erkölcsi nevelést.' Azok a neveléstörténeti alakok
azonban többnyire reactiót képviseltek valamely elv ellen s így egyik-
másik oldalt kihegyezték. Adatot szolgáltathatnak egy általános neve-
lési munkához. de a tanítójelöltnek egyéb is kell.

Mióta hangoztatják iskoláinkban pl. a szemléltetést ! A tanítás legyen
szemléleti, Ez parancs, legalább is elv, de .nem azért, mert Comenius is így
beszélt, hanem azért, mert az élénk képeknek alapja az érzékekhez szóló
szemlélet vagy észrevétel. A míg ez az elv csak ·szó, addig a tanításban
éltető sohasem lesz. Sohasem szabadna emlegetni az ilyen elveket lélek-
tani hátterük nélkül. Pedig hányszor megesik, hogy az az ember, a ki
ilyen nagyképű elvek mondataival tele van, maga a tanításbana leg-
botrányosabb hibákat ejti. Miért? Mert azokat az elveket nem tehette a
maga tulajdonává s így nem működnek benne, mint az övéi. De hát
úgy tudja-e méltányolni azt is, hogy mi az érdeme annak, a ki legelő-'
ször ilyen elveket hangoztatott. Kiviláglik, hogya történeti méltatáso-
kat sem értheti meg. Vagy mondjak egy más példát. Pestaleszi azt
mondta, hogy a tanítás három képző eleme a szó, alak, szám. Mi van ebben
éltető, ha a jelölt fejében nincs ehhez megfelelő kommentár? Pedig ez
a kommentár nem lehet megfelelő ismeretek, tudomány nélkül. És itt
van a végső consequentia. Nekünk a tudományt úgy kell tanítani, a
mint az tudomány. Nem kell e szótól irtóznunk s ezt a praktikusság
elvének ürügye alatt megharnisítanunk. Nem a néples tudomány ellen
szólok, mert ez jól alkalmazva, az emberi haladás legnagyobb eszköze.
Hanem van egy sző, ez a praktikusság, melynek a róvására sok lelki-
ismeretlen, tudatlan műveletet jegyeztem fel én tanítói pályám alatt.
Ez ürügyünk ne legyen, mint sokszor tapasztaltam.

Helyes értelmezés szerint a praktikusság a tudománynyal nincs
ellentétben. Mind a kettő annyit ér, a mennyire a másik igazolja. A
melyik tudományapraxisban nem sokat ér, annak kevés az abszolut
értéke is. Amely praktikusság a tudományban nincs igazolva, annak
sincs abszolut értéke.

Tanítsuk hát a paedagogiából tudományos hitelességgel azt, a
minek a nevelés nagy munkájában praktikus értéke van, természetesen
népszertien. De ha gyümölcsöző munkát akarunk, azt igyekezzünk meg-
tanítani tudományos értékben; mi nélkül jó tanító nem képzelhető s
így útat nyitunk jelöltjeinknek a továbbképzésre is, mert mikor kilép-
nek az életbe, akárhol találják, a mi nekik való, arra ráismernek, mert
ők a velük egy téren működő bármily tudományos főben m u n k a tá r-

.sukat látják.
A paedagogíai tudománynak a következő ágai vonattak be a
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tanítóképző-intézetekbe. Az 1. osztályba a test- és egészségtan, afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII '

osztályba lélektan, aSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. osztályba nevelés- és oktatástan, a IV-ikbe
neveléstörténet és szervezettan. Ezek mellett figyelembe kell venni a
gyakorló iskolai hospitalásókat és próbatanításokat Ezek közül én
legfontosabbaknak tartomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalélektant s aztán a sseruesettant, A jó lélek-
tani' alaphoz csak az egyes tárgyak tudása szükség es s meg van a
gondolkodó nevelő, oktató s csak be kell állítani az iskolába; az elke-
rülhetetlen, lényeges szempontok megvannak nála. Ilyen alapon, ha
valaki a népiskola szervezetét, szabály rendeleteit, tanulmányi rendjét
ismeri, már lehetséges, hogy jó tanító legyen belőle. Ezzel a rievelés-,
oktatástant és módszertant még nem mondtam fölöslegesnek csak az előbbi
kettőnek fontosságát akartam haógsulyozni. Ehhez képest először a
lélektanra térek s ebből a következő menetet ajánlanarn.

1. Lélektan. Az emberben a fő az akarat, de ezt meg az érzelem és
ismeret irányítják. Ezzel nem kezdhetem, de évi czélúl kitűzhetem, mert a
nevelés főczélja is az akaratra irányúl. Ezen czélomhoz képest először az'
ismeretre térek. Az ismeretnek legegyszerűbb elemei az érzetek s így
megragadarn az első konkréttá teendő tárgyalni valót. Ha végig tár-
gyaltam ezeket, a mi az érzékszervek tárgyalását is magában foglalja,
a lélek szervezetének czélszerűségeire térek. melyek között e helyen az
a Iegfontosabb, hogy az érzetek észrevételekké olvadnak össze. Ismer-
tetem a kis gyermek. érzéki életét, hogy lesznek neki észrevételei. Az
észrevétel nyoma a kép (képzet) sitt már beszélhetek ismeretről, mely
a képek birtokában rejlik. A léleknek a képekkel való egységes tevé-
kenysége a tudat vagy eszmélet s ezt világosítom fel a továbbiak alap-
jául. A képeknek tudatbeli főszerepe az apperceptio. Mi ez? Mik ezek:
tudattalan, percipiált, appercipiált ? Itt világos értelmezést nyer a figye-
lem. De a képek apperceptioja folytán és megmagyarázására a képek
kapcsolatait: az associativ megszokást és tartalmi kapcsolataikat kell
tárgyalnom. Így térek a képek összefüggéséről a lelki jelenségek egyik
mozzanatára, az emlékezetre s tovább a képzeletre.

Különbséget teszek a képek psychologiai és logikai vagy ap per-
ceptiv kapcsolata közt sitt áttérek a fogalomra. itéletre, következte-
tésre, okoskodásra, a gondolkodás kifejlődésére. Ez egy kis logikai rész,
de .nélkülözhetetlen.

A lélek czélszerüségei közt a nyelvképességet már említettem, de
a fogalom elnevezésével bőven kifejtem a nyelv- és gondolkodás össze-
függését. Modern definitiót adok itt az ismerő tehetségről s érintem az
értelem és ész elnevezéseket is.

Ekkor újból a tudatra térek, mely az érzet vagy kép hatásával
szemben nem közönyös s ez az érzelemhez vezet. Az érzelmet osztályo-
'lom. Egy kalap alatt a testi érzelmeket s majd a szellemieket. Az erkölcsi
érzelmeket, lelkiismeretet, logikai, aesthetikai és vallásos érzelmeket
kifejtem. ]ellemzem ebben a tekintetben a kis gyermekkort s rámutatok,
hogy az érzelem hogy emelkedik a képpel, fogalommal az érzékiségből,
úgy, a mint a fogalom az észrevételből. Miktől függenek a nemes érzel-
mek, indúlat stb. Végűl az érzőtehetség, a kedély stb.
. Így térek az akaratra. Ez sem készen jön létre a születéssel.



Spontan mozgásokkal kezdődik, ösztönalakban folytatódik. Majd képzet
indítja s vágy lesz s szenvedély. Az akarat magaslatára emelkedik, ha
czél van benne, választás, megfontolás. Mi az a jellem, erkölcsi jellemfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>
Mi ezeknek az értékük az emberben? Ez a nevelés legfőbb czélja.
Tárgyaihatom ezekután az idegalkatot, mely ternperarnentumot teremt
az emberben, de a kűlönös lelki rendellenességet egyelőre mellőzhetern .

. Ha ezeken végig mentem, az ember ismeretében, érzelmeiben és
akaratába előjövő összetett jelenségeket érthetem s tudhatom, hogyan
nézzem e gyermeket s a nevelés feladatait. Ezek nélkül pedig nem.
A lélektanból tehát ezeket okvetetlenűl meg kell ta n íta n o m . De ezzel
nem elégszik meg a jó paedagogus. Minden lélektani világosságnál
ramutat arra, hogy az miféle nevelési. oktatási és módszerbeli eljárásra ad
utasítást, mert ezeket az utasításokat nem egyes emberek találták ki,
s hogy eredményesek legyenek, a gyermek lelki fejlődéséhez kell azokat
alkalmazni. Igy példáúl:

Az érzékszervek tárgyalásánál rámutatok azon szerepükre, mely
az ismeretszerzésben rejlik. Ismertetem az iskola ebbeli feladatait. Már
itt megemlíthetem a beszéd- és értelemgyakorlatok szerepét Az észre-
vétel nyoma a kép. Hogy jó képeink legyenek, alapos észrevételek
kellenek; a tanítás e szerint legyen szemléleti. Az apperceptio lélek-
tani fejtegetésénél érintern azt módszertani szernpontból, feltételeit állítom
ele s majd nem lesz idegen, mikor a formalis fokokat tárgyalom. A
tudat ismereti elemei közé beillesztem az érzelmieket és akaratiakat s
így rávezetem arra, hogy a figyelmes tanítónak, ha tisztába akar jönni
tanítványával vagy tanítás alkalmával vagy fegyelmi esetben, a tudat
egészét kell elerneznie. A fogalom kifejtésénel ismertetem a psycho-
logiai fogalmat is, melyet már mint közös képet ismernek s rámutatok.
hogy az a népiskolai fokon már elég magas formája az ismeretnek.
Így mutatok rá az ítél et nél, hogy' mi az az észrevételi ítélet s követ-
keztetés, a melylyel a gyermeknél szintén megelégedhetik.

Az érzelmeknél az érzéki érzelmekre, mint a gyermekkort jellern-
zőkre mutatok rá s kitűzörn a czélt a magasabb érzelmekre vonatkozó-
lag. A lelkiismeret kifcjlódésénél e szempontból az engedelmességre,
mint a kis gyermekkor egyetlen erényére mutatok rá. Erkölcsi érzelmek
hogy segítik elő az erkölcsi jellem kialakúlását.

Az akarati részben a spoutan mozgás értelrnezésénél a gyermeki
elevenséget tárom fel és az azzal való bánásmódot. Az ösztönnél és
vágynál azok jogosságát és mérséklését; az akarat kilejlődésénél a
belatás fontosságát és az arravaló nevelést; az idegalkatnál a gyermek
egyéniségét és az ehhez való alkalmazkodást stb. stb.

Nem mondom, hogy minden paedagogiai elvet, eljárást lélektanilag
származtattam, sőt- azt sem, hogy eleget említettem volna. De talán
annyi elég, hogy felfogásomat világossá tegyem s kimutassam, hogy
így a lélektan igazán éltetője volna a' paedagogiának. .

Hát vajjon ezek a paedagogiai czélozgatások így szórványosan
maradnának? Nem. Még mielőtt a paedagogia törzstudománya meg-
tenné idevonatkozó kötelességeit, már azelőtt történhetnének ezekből



összefoglalások a lélektani nagyobb fejezetek végén és az egész lélektan
befejezésenél.

Ezen lélektani anyag mellett a jelölt esze nemcsak irányzatosan
fejlődnek hivatása szempontjából, hanem főkép a kiválasztott logikai
rész útján képet nyerne az egész ember! gondolkodás fejlődéséről, a
mi abszolut haszonnak is nagy.

A míg ilyen behatöbb tanúlmányon nem mentünk át magunk s
nem vezettük át tanítványainkat. addig a paidologiának szép czéljai is
homályosak előttünk. A paidologia ügye a választmány egyik tavalyi
ülésén is szóba kerűlt, mikorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALederer tagtársunk értekezett arról. Az a
czélja annak a tudománynak, hogy mindent összegyüjtsön, a mi a gyer·
mek lényét és fejlődését illeti, tehát a gyermektan vagy helyesen szólva
gyermekről szóló ismeret, gyermekrajz volna. Eszerint e kérdés a tanító-
képző-intézeti lélektan tanításával a legszorosabban összefügg, sőt mielőtt
e tudomány nálunk lépéseket tenne, részben benne is van a jő lélek-
tan: oktatásban. l/l

A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus is elhatározta,
hogy az iskolába belépő gyermek alapos megismerését szükségesnek
tartja s ebben az irányban a somogyi. tanítóegyesület Petites kartársunk
:indítványára a végrehajtáshoz hozzá is fogott.

Ki vannak tűzve a kérdések, melyekre a tanítónak a. gyermek
körül szerzett imformatiói alapján felelni erkölcsi és hazafias köteles-
sége. Oly kommentárral van ez előadva, hogy ily formán a tanító
hozzájárúina a magyar tudományos paedagogia fejlődésének előmozdítá-
sához,

Kételyeim vannak az iránt, hogy azon lélektani ismeretekkel, a
melyekkel tanítóink altalánosan rendelkezhetnek, ez az ügy előre halad-
hat-eo Azt hiszem, ez a kétely nemcsak az enyém.

Ezt a körülményt is érvnek tartom azonban a mellett, hogya tanít
tóképző-intézetben behatöbb lélektani ismeretek kellenek, azt egyszersmind
indítványozom, hogy utalások is történjenek a lélektan tanítása közben
arra, hogy az ilyen tanúlmányt hogy kellene egyik-másik esetben foly-
tatni s a kérdésekkel bánni ; mert az' alaptörekvés az adatok után hatá-
rozottan jő. - .

A somogyi tanítótestület törekvéseivel rokon az a tanulmány- vagy
adatsorozat, melyet a Család és Iskola közöl egy pár év óta J:aedagogia i
Esetek czímén. Az ilyen tanúlmányok, azt hiszem, egyelőre hozzáférhe-
tőbbek, mint a somogyi kérdőpontok alapján fejlődendők. Az azonban
tény, hogy mirid a kettő becsületes igyekezet.

Hirtelen nagy vagy tudományos eredményeket egyiktől sem várok.
A Paedagogia i Esetek körül is vannak oly szempontok, melyek között
a lélektani tény inkább elbúvik, mint napfényre jön. A somogyi kérdő-
pontoknak is, már maguknak ia még tudományos szempontból is fejlőd-
niök kell. de véghetetlen haszon háramolhatik rnindkét igyekezetből
már azzal is paedagogiai működésünkre, hogy tanítóink olyan irányú
kutatásokra, szempontok keresésére indíttatnak, a melyek a tanítás
milyenségére jötékcnyan hatnak és a tanítói pálya keservének egy
részét esetleg élvezetté változtatják.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ily szempontból üdvözlöm én egyelőre je,len értekezesem alkal-
mából az emlitett törekvéseket.

Sajó lélektani oktatás hoz mi kellene legelőször, tisztelt Választ-
mány? Egy jó tankönyv." Ilyen formán próbáltam én már s próbálom
is a psychologia tanítását, de míg egy alkalmas könyvelő nem áll,
látom, hogy buzgóságomnak nincs meg a fáradsághoz illő eredménye.
De annak sikerültével, úgy látom a jelekből, nem volna előttünk legyőz-
hetetlen akadály.

A paedagogiának a lélektannal való vázolt összefűzése nem volna
s mint az új tanterv is konternplálja, új dolog. Francziaországban ilyen
irányú tankönyveik vannak a tanítóképző intézeti jelölteknek. A kapcso-
lat a két tárgy között így meg volna, de én az ottani példáknál még
szorosabb kapcsolatot óhajtok s nemcsak a lélektan részéről, hanem
viszont a pedagógia részéről is a maga tárgykörében.

Inkább abban a franczia példában találnék megszivlelendőt ma-
gunkra nézve, hogy ott azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAetht'ká t is tanítják. Nem javaslom ennek ön-
alló bevételét képzőinkbe ez alkalommal, majd szerosabb feladataink
becsületes megoldása után kerülhet arra sor, de lehetetlen nem éreznünk
azt a szoros kapcsolatot, mely az ethika is paedagogia között van. Egye-
lőre azonban ennek is eleget tehetünk talán a lélektan keretében.

If Sservesettan. Ez ne csak, a népiskola épületére és felszerelésére
vonatkozó dolgokat és a főbb népiskolai törvények ismertetését tartal-
mazza, hanem a tanulmányi és ,!:endtartási szervezetet is. Tanterv, óra-
rend, idevonatkozó némi elmélttt~1 is. Osztott, osztatlan iskola, tanító-
testület, tanácskozás, tanmenet, haladási napló, tanítói eljárás, készülés
az órákra, ifjúsági könyvtár, ismétlés, vizsgálat, a tanító mellékfoglal-
kozásai; ezeket is. így benne vannak ebben azok a nevelési és módszertani
követendők is, a melyek már nem' elvek, egyes emberek következtetései,
hanem a melyek már a közfelfogásban élneks a melyek nélkül jó tanító
nem képzelhető. Joggal mondtam tehát, hogya lélektan után ez a
legfontosabb paedagogiai tárgyatanÍtóképzőkben.
. De ennél is azon akadunk első sorban fenn, hogy czéljainknak
megfelelő feldolgozás, tankönyv belőle nincs.

Ha az elmondott anyagot tanítjuk a szervezettanban, világos, hogy
az a népiskolában tényleg teendőkkel ismerteti meg a jelölteket s így a
lélektan után legtöbb praktikus értéke ennek van. Az a jelöltet képessé
teszi arra, hogya tanítási és nevelési feladatait belátással s nem mechani-
kailag oldja meg s ez kiegészíti azon tanulmányokat azzal, hogy azokra
nézve mi alakult már ki, mint elvitázhatlan teendő,

Csak azt nem találom helyesnek, hogy annyira megrostáltnak állí-
tottfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j tantervjavaslatunk miért választja szét a szervezettant két részre,
ágy, hogy egyik felét a második osztályba helyezi, a másik felét a
negyedikbe. Ennek okát sehogy sem találom. Hogy tudjon az iránt a
III osztályt végzett jelölt érdekkel, figyelemmel viseltetni, mikor a fel-
sorolt rész megértéséhez szükséges elemeket csak a Ill. osztályban
sajátíthatja el. Hiszen a mikor a népiskolaról szólunk, annak helyét a
közoktatásügy szerVezetében nagyjából amúgy is ki kell emelnünk, de
minek a lU. osztályban, plane előzetesen osztott és osztatlan iskolákról
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beszélni, évi vizsgálatokról stb. Hiszen ez a. dolognak nem is rendes
menete.

Más kifogásaim is vannak nekem az új tanterv ellen, de azokat
értekezesem végén teszem meg. Ha a lélektanrial végeztem, annak foly-
tatásaként nem a szervezettan kinálkozik, hanem a szűkebb jelentésben
értett paedagogia.RQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANevelés- ls okta tástan, Módszertan. Itt szorasabb egységet alkot
a két előbbi, csak azután következik a módszertan, mely külön egy
önálló egységet tehet.' A nevelés-oktatástant is összeolvasztandónak
vélem lélektani alapon. Sitt emlegetnem kell .Herbartot, a ki a kettőt
szerves összefüggésbe állította, a mint illik. Másként ezt mi sem tehetjük
helyesen."

A kiindulásom a nevelés czéljának meghatározása és intézői. Ennek
megoldása után már a lélektan ból tanultak döntsenek s így a módszer
ebben igen. szépen kifejtő lehet. Az erkölcsi jellem aczél, de azt egy-
forma eszközzei az emberi élet mindegyik korán át nem űzhetem.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA
gyermeknek nincs belátása. A míg nincs, kormányzorn őt. A nevelés
tehát a kezdő fokon kormányzás. Itt jön elő a felügyelet, a példa, szok-
tatás, parancs, részben a jutalom és büntetés stb. De hogy erkölcsi
jellem legyen valaki, oda belátás kell. A belátást oktatással eszközlöm.
Oly gondolatkört akarok ezzel keletkeztetni, hogy vegye fel a jót s
lökje vissza a gonoszt. Az oktatás tehát nemcsak isrneretszerzés, hanem
nevelő okta tás. A népiskolai gyermek képzésénél, korához képest, több-
nyire csak ezt a kettőt alkalmazhatom. De már az ismétlő iskolai fokon
.a tanács is szerepelhet s valami általában abból, a mit fegyelem-nek
neveznek. Es így kidomborodott a nevelés három foka.

Igy az oktatás szerepe meg van határozva. A tanító kötelessége
az iskolában, a mi főkép korrnányzás és oktatás; világos és ez a kettő
együtt nevelés. Lélektani alapon tárgyalom akkor a korrnányzás eszkö-
zeit. Aztán rátérek a nevelőoktatás definitiójára, megvilágítására. Ebből
is látszik az, hogy· mikor oktat, első sorban nevel, mert ha egyik-másik
órának anyaga, praktikussága az életre 'nézve előtérbe nyomul is, minden
mozzanatot, mely nevelőleg hat" meg kellragadnom . és kiaknáznom.
Ki van zárva, hogy ily módon a nevelőoktatás többé frázis legyen, mint

1 Értekezésemen látszik, hogy én Herbari paedagogiájanak alapjára helyezkedtem.
Ezt valaki vissza felé menésnek tarthatja, mint Peres igazgató úr, a ki a felolvasás után
a vitában azt mondta, hogy. a mint látja, a paedagogia ma biologiai alapokon fejlődik
más irányban, mint Herbarté. Ne menjünk hát vissza felé'

!J .z ilyen reflexióra ez volna a feleletem.
En közös alapot óhajtok minden képző-intézeti paedagogiai oktatáshoz." Ezzel

venném elejét annak, hogy ne legyen sokféle egyéni paedagogia. A paedagogia egészében,
mint tudomány Herbart rendszerében alakult ki, mely az ő követői munkájával kiegészítve,
megrostálva sikereket ért el s közös alapnak nemcsak legjobbnak kinálkozik, de nélkülöz-
hetlen is. Hozzá számítandó ehhez még az is, hogy az a rendszer részleteiben még sok
módositást kibír s akkor még gyümölcsözőbb is lehet. Az újabb törekvések is, azt
hiszem, nem új alapot keresnek, de azt a rendszert bővíteni, az alapnak consequentiait
részletekben is levonni vannak hivatva, vagy legfeljebb javítani.

A mondott biologiai alap előttem úgy magában nem egészen világos vagy pedig,
mint szempont meg van a fenti rendszerben. De ha mint új egész alap is, hogy helyez'
kedhetnénk mi egy fejlődni kezdő, szerves egészet még nem alkotó s így ingatag alapra?!
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jelenleg többnyire az. Hogy az oktatás nevelő legyen. közvetlen czélja
a megfelelő gondolatkör. Ezt lélektanilag. világítom meg. Attérek arra,
hogy a tanítás apperceptio legyen s mivel az apperceptio munkája a
lélekben cselekvési momentum is, rámutatok arra, hogy az apperceptio
nemcsak tiszta, szerves felfogás, mi a gondolatkör egységét is előmoz-
dítja, hanem ilyeténképen az akaratra is mennyire hat. Az apperceptio
rávezet a figyelemre, érdekre s ezeket méltatorn. Az érdek nél a külön-
böző érdekeket. S ez rávezet a tantervre. Egy kis tantervelmélet után
a mi tantervünk ismertetése következik. A tanterv után tanmenet, óra-
rend, melyeknek megfelelőségét magyarázom. Majd az, hogy mi az a
methodikai egység s így a végsők, mikkel a nevelés szolgálatába állított
oktatástan végződik, a formális fokok. Ebben benne van eddig a ma
nagyon különválasztottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdtdak#ka.

De hogy a nevelési rendszer teljes legyen, itt kifejtem, hogy a
kormányzáson és oktatáson kívül milyen fontos eszköze a nevelésnek
a fegyelem, de ez nem annyira a népiskolai kort érinti, mint az ifjú
kort; mindazonáltal a népiskolába is alkalmazható némely tétele: nép-
iskolai fegyelem. Ezt is a lélektannal kapcsolatban. Végül összefoglalást
tartok. A nevelés három főeszközét szerves összefüggésbe állítom s
kimutatom, hogy az erkölcsi jellem fejlesztéséhez mivel járul a kormány'
sás, mivel az okta tás és : itt részletesebben rámutatok a tanterv és a
tárgyak összefüggése' alapján a gondolatkörre s annak irányzó elveire
s végül következik a fryelem szerepe.

Csak ezután következik a módszertan, mely nem egyéb, mint az
előbbiek alkalmazásával az egyes tárgyak részletes tanításmódja, a
tanítás eszközeinek, melyekre a didaktika is térjen ki, lehetőleg rész-
letes tárgyalásával. Csakhogy a módszertant sem úgy szeretném, hogy
csak elvek fejtegetése legyen, hanem szoros összefüggésben legyen a
gyakorló-iskola tanmenetével, hogy konkrét feladat álljon a jelöltek
szeme előtt, s mikor elvégzik, idegen feladatot ne lásanak maguk előtt.

Ennek folytatása és befejezője lenne a IV. osztályban a sz er-
vezettan, ha a neveléstörténet is végtelen sok tanulságot nem nyujtana
a tanulóknak. IV. Nevelés·okta tás-tórténet, Ebben a vezérlő eszme a
népiskola eszméje legyen. Ebbői következik, hogy inkább az újabb idők
tanulságait ismertessük, mint a régieket. Ha a középkor és reformatió,
továbbá Comenius majd Pestalozzi s végűl Herbart álláspontjait kilejt-
jük, a népiskola legfőbb feladatait s a módszer forduló pontjait feltün-
tettük. Tehát csak a lényegeseket. Mit ér a jelöltnek, ha tudja hogy
egyik másik nagy alak hol született és mit írt. Keveset, de behatóan.
Nem tanügypolitikusokat nevélünk. a kik Plato Politeiájából, Montaigne
Essaú·iből tudnak valamit czitálni, hanem jó tanítókat, a· kik a nép-
iskolai tanítás menetére várnak okulást. A többiről korrajzszerű képek
elégségesek. De mi magyar tanttot nevelünk, azért a nevelés történe-
tében is fő a magyarra vonatkozó anyag. S a hol nincs kiemelhető,
mint pl. Simon Antal, ott e helyett összefoglalások elegendők.

S ezzel szemlémet a képzőbeli paedagogiai tárgyakról befejeztem
volna, ha még egyik legfontosabb dologról, a gyakorlati kiképzésról
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megemlékeztem volna. E részben még inkább bámulom tantervjavas-
latunkat. mint a fentebbi pontnál.
_ Véleményem szerint a gyakorlati képzésben a II. osztályt figyel-

men kivül hagyni, tévedés, hiba. Ebben szeretném azt a feladatot meg·
oldva látni, a mit a javaslat a Ill. osztályelső felére tűz ki: az iskolai
munka szernléletét. Ezt főkép a lélektani szempontok igazolására és
elJesésére való szempontból szeretnérn, de különben is egy népes
osztály hogy végezhet gyakorlati tanításokat a Ill. év második felé-
ben? Nem jobb volna a II. osztályban bevezetni a jelölteket a beszéd-
és értelem gyakorlatok és Írva-olvasás módszerébe, hogy annak az
alapján a Ill. osztályt mindjárt prőbatanítással is kezdhetnék? Hiszen
épen év elején vannak oly dolgok a népiskolában, melyeknek próbaján
a jelöltnek jó volna átesni. Én a II. osztályos jelölteket is elküldöm a
gyakorlö-iskolaba főkép léiektani észlelet ek szempontjából. Tudom jól,
hogy az iskolában való lét az arra készülőnek mindenképen üdvös. Utóbbi
időkben az érdekelt körök nagyon hango'itatták a gyakorlati kiképzés
fontosságát s mégis a javaslat szűkebb korlátokat szabott annak. Az
utasítások ban ez még némileg helyrehozható volna.

A tanítóképzőkben ~ gyakorlati képzésben egyik főirányadó
a gyakorló-iskolai tanító. O a tanításban a lehető művész legyen s
elmeleti képzettsége is számottevő legyen. A paedagogia és a gya~
korló-iskolai tanító munkája szerves egészet alkosson. Ez adja a
charaktert a tanítóképzónek.

Hogy' ilyen lehessen a gyakorló-iskolai tanító, megfelelő sulylyal,
arra a véleményem a következő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEz bizalmi állás. Csak pályázattal
nem oldható meg. Elemi képzői qualificatió elég hozzá, de sok olyan
kellék kell hozzá, a miről az oklevél nem szól. Ki látja meg ezeket?
Ki vállal ezekért garantiát? A hivatalos felső ség ebben tapasztalatokat
nem tehet. Az igazgató sem lehet egyedül mértékadó ebben. Hanem
ott van az egész tanári kar. Annak minden tagja lelkesül az iskola jó
sikereiért s tudhatja, hogya gyakorló-iskolai tanítón fordul meg annak az el-
méletnek sikere, a mitfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő hirdet. Mindegyik kényszerítve van ezen érdek-
szálnal fogva, hogy a gyakorló-iskolát jó kezekben lássa. Azért a jövő
gyakor ló-iskolai tanítókat illetőleg azt tartanám helyesnek, hogy őket
az egész tanárkar szerezze és ajánlja kinevezésre. Belevág ez a. dolog
abba a legújabb szokásba, hogyatanárkart minden kinevezésnél
meghallgatnakl' . -

A gyakorlő-iskolai tanitó és paedagogus munkája úgy lehetne
egységes, ha a gyakorló-iskola minden dolgátegyetértés~el állapítanák
meg. A paedagogia tanítója úgy ismerné a gyakorlo-iskolát, sőt még
a gyermekeket is, mint a gyakorló-iskolai tanító. Hogy ne csak képzelt
esetekre hívatkozhatnék tanításában, hanem a gyakorló-iskolára is, úgy,
hogyha kell, mindjárt meg is mutathatná, a mit kell.

1 Szép volna, ha magas képzettség és művészi :tanítás egyesülne a gyakorló-iskolai
taníjőban, de ezt fizetéssel nem lehet elérni. Mai időben nincs remény arra, hogy na-
gyobb fizetésért valaki magas qualifiicátióval néptanító maradjon. S erre nincs is szükség.
Ezt az ellenvéleményekre !
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De az egységes munka nemcsak e két férfi közt szükséges, ha-
nem az egész tanári kar közt. Valamint a helyes-Írás is több sikerrel tanít-
ható, ha mindenki hozzájárul ahhoz, úgy minden tárgy, ha 'az iránt az
érdeket kölcsönösen fejlesztik, csakhogy a jóakarat ne félrevezetések-
kel .odavetve, hanem tanulmány alapján nyilvánuljon, ha nyilvánul;
ellenkezőleg többet árt, mint használ.

Vajha eljönne az az idő; hogy az igazgatónak az ilyenek lenné-
nek legszebb és leg hálásabb kötelességei 111

Magyar Tanf~l<épzö.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.r». Baló JózsefSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ú jbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e l lu r iu m .

Figyelemreméltó szemleltető eszközzel gazdagodott a földrajzi
oktatás legelvontabb ága, a csillagászati rész. Hézagpótlónak is nevez-
hetem, mivel az eddig használt hasonló rendeltetésű eszközöket term é-
szetességben és gyakorlatiasságban íölülmulja. . .

Egy új szerkezetű tellurium ez, melynek érdekességét. sőt becsét
még az is fokozza, mikép egy vidéki tanító szorgalmának nem minden-
napi eredménye: Zzg-mu1ZdZk :János pozsonyvármegyei, bazini tanító
sa já t ta lá lmánya, Hogy egyszerű, vidéki tanító. ez talán nem is elég
bangzatos ajánló levél; egyike amaz ismeretlen neveknek. melyek víz-
cseppként vannak eltemetve a tanítók hatalmas, termékenyítő folya-
mának hullámaiban, de szorgalmuk, ügyességők folytán közbecsulésre,
kiváló elismerésre tesznek szert. .

Szokatlanul jól esik egy ily hazai találmányról megemlékeznünk,
a mely még a külföldön is feltünést keltett és kelendő. Az iskolák
minden faja sikerrel használhatja s főleg a. népoktatási intézetek már
olcsóságánál fogva is. Gyakorlati értékét saját tapasztalataim nyomán
is igazolhatom. Midőn még kijelentem, hogy Zigmundik J. úr büszke
lehet találmányára, őszinte meggyőződéssel a jánlom t. kartársaim szives
figyelmébe. .

Hosszasabb ismertetése alól fölment az idem ell ékelt ábrázolás,
valamint a föltalálónak itt következő publicatiója.

cE tellurium lényegében áll két fogas karikából a ésRQPONMLKJIHGFEDCBAb , melyek
egymás fölött ferde helyzetben négy tamasztékoa e, e vannak meg-
erősítve. A földet f a fogas karikák nak g , g helyén, fönt és lent egy
tekercsrúgó h , h húzza a fogazatba. A földpályával központosan van a
zodiakus m, m elhelyezve. .

A felső karikán látható az év beosztása hónapokra és napokra s
a hónapoknak és -négy évszaknak nevei. Az évszakok külsőleg is fel-
ismerhetők zöld, piros, sárga és fehér szinezésük folytán. A földet i
forgatyúval mozgat juk körös-körül, A középpontí kis kar k , mint a
reflector 1 tartója, a fényforrás j körül forgatható.

Az alapdeszka alatt elrejtett sodrony támaszték segítségével az
egész készülék úgy állítható fel, hogya föld egyenlítője vízszintes,
tengelye függőleges helyzetbe jut.
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Előnyei más telluriumok fölött ezek:
1. Ez a tellurium tökéletesen természetszerű, azaz egészen meg-

egyezik azzal, a mi a természetben törtéoik : a föld a nap körülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuaio-.
ban mozog a földtengelynek a íöld pályájához 661/2° alatt hajlított,
önönmagához egyenközű, 'az égür iránt változatlan állásában, s nem
köti össze azt a nappal s nem hordozza körülötte egy hosszú kar, a
melynek végén csak körben tánczol na, a mint ez az eddigi telluriumokon
történik. Innét van a lehető legnagyobb egyszerűsége, szemlelhetősége,
okta tó volta és .leljoghatósága.

2. A föld pályájá t egy pillantássa l á ttekz'nthetjük, azért nagyon
könnyen és világosan tájékozhatjuk magunkat a világürben. Az eddigi
telluriumoknál ez majdnem lehetetlen.

3. A földgömböt a tengelyévei együtt ki lehet vennt', hogy rajta a
tudnivalókat esetleg megmagyarázzuk.

4. A földtengelyt be lehet mutatni függőleges vagy má,s tetszés-
sztrztz# helyzetben az eklz'p#kához és feltüntetni ily helyzet következ-
ményeit (örökös tavasz, folytonos éj- napegyenlőség stb.),

5. Lehet rajta szemléltetni azt, hogy mikép történik a. földnek a
napkörüli keringése abban az esetben, ha a földi és égi egyenlítőn át
vetett síkot vízszz'ntesnek képzeljük (csak így fogható fel tökéletesen az
aequinoctium és solstitium pont ja inak keletkezése, a megvilágítás es
melegítés különféle tüneményei - az öt földöv, - végre ama tény,
hogya föld félévig az égi egyenlítön fötül és hasonló ideig azon alul
mozog.) .

6. Telluriumomnál az álla töv (zodiakus) I2· csillagzatával fötölte
szerencses és természetes módon van alkalmazva, s világosan szemlélhető
hogyan lép be a nap a Kos, Bika stb. czillagzatába, hogy benne egy
hónapig maradjon. E szemléltetés a többi telluriumoknál hiányzik,
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vagy oly természetellenes módon történik, hogy inkább zavar,. mint
magyaráz,

Amint ezekből kitetszik,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtelluriumom azokban az intézetekben sem
llélkülö'zhető, a melyek már másféle tellurium birtokában vannak!

E tellurium egy szép példánya - ámbár ez az egyedülz', mely a'
földnek a nap körül való keringését a valóságnak megfelelően feltüntetz
és ennélfogva sokkal szernléltetőbb és érthetőbb, e szerint oktatásra
alkalmasabb is, mint 'az összes eddigi hasonlónemű készülékek - és a
mely az «Országos tanszermuzeumi bizottság» itélete szerint annyit ér,
mint egy más rendszerű tellurium, amely 125 (százhuszonö't) forintba
kerül - az a föltalálónálbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í z f o r in t é r t (nagyolb Példány 15 fr t) kap
ható, A pénzt legjobbb postautalványon beküldeni. Baszn (Pozsony m."
Zipnundzk János, tanítő.s

Tehát o!csónak elég olcsó; de még akkor sem volna drága, ha .
árát a feltaláló valamivel emeln é is, hogy ennek 'fejében aztán egy
kissé erősebb, vaskosabb lenne a tellurium, minthogy mostani szerke-
zetében kissé filigránszerű. Ezt az egyetlen egy kifogást azonbán 1

könnyű lesz eloszlatni.
Pozsony, Belányi Tiuadar,

A t a n í t ó k é p z é s r ö l és a tanítóképaö-Intésetekről.
- Az 1897-98, évi tanítóképző-intézeti értesítők ismertetése. -

Bevezetésül egy kis viszonválasz.

Sopron Sárospataktól messze van; e távolság daczára leveszem
kalapom s így hajlok meg Dezső Lajos igazgató úr érdemei előtt.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA
milyen messze van Sopron Pataktól, oly messzire esik tőlem a közlött
ismertetésben a személyi vonatkozás, ,

e Hol az igazság? Vagy, v a g y , v a g y ? » Eltekintek a rejtett czél-
zástól, választom a jobb részt s a dolog lényegére térek. Ott az igaz-
ság, szerény véleményem szerint, hogy a pataki képzőre gazdagon süt
az úr napja, a mit bizony becsülettel érdemelt ki; sok az érdeme; de
mint mindenütt, úgy itt is a fénynek akad egy kis árnyéka is. (A m i

még nem «mocsoks , következménye nem lehet az, hogya «mádi zsidó •.
szekerére kapaszkodjunk.) Vagyis: a gyakorlati kiképzés a tanterv alta!
megszabott :szűk kereten belül is képesíthetné nagyobb öuállóságra a
kilépő tanítot, adhatna annak biztosabb talajt a lába alá, hadd tudjon
végeredményként, hármas támogatás nélkül, a saját lábán 'is járni
amennyire-annyira. (Máramarossziget.)

Ott az igazság, hogyaneveléstudományoknak az a tanítási módja,
a mit az értesítőből ki lehet olvasni, főleg az I. II. osztályban, nem a
tárgy természetének megfelelő; vagyis jórészt nem más, mint olvasmány-
kezelés.

Ott az igazság, hogya gúny, ha még végtelenűl. finom is, nem
tisztázza a véleményeltéréseket. Indokolt czáfolat az ellentétes nézetek
tisztito tüze, Ezt nem kaptam.



A mi a módszeres feldolgozás tervezetét illeti, erre nézve egyem
véleményem az, hogy az főleg tanmenet némi módszeres vonatkozással,
tulajdonképeni módszeres feldolgozás nélkül. Azon állítással szemben,
hogy a módszeres feldogozást nem lehet papírra vetni, sajnálom, de
merően ellentétes nézeten vagyok. Én úgy vélem, hogy lehet a tan-
anyagot papírra is módszeresen feldolgozni ; e módszeres feldolgozásnak
a kivitele, a megvalósírása a tanteremben megy végbe. Gyümölcse a
szakértő által jól látható, (mondjuk egy osztályvizsgálaton) tapasztalható
végeredmény. /

A Mátyástemplomhoz kell zarándokolnom ? Am legyen. A Steindl
terveinek a kivitele a Mátyástemplom. De hogy a bemutatott tervet ki
is vigye, megvalósítsa, nem elég, hogya létesítend6 templomot egy-két
oldalról bemutassa; hanem hosszmetszete ket, keresztmetszeteket, sőt
átlósmetszeteket is kellett készítenie. De még ez sem elég, hanem egy-
egy ablakot, ajtót, egy-egy díszitményes részt stb. stb. külön-kulön is
lerajzol, bernutat a jó építész. Az építésnél meg épen, (nagy számmal
pedig), oly apró, papiron jó előre kidolgozott részletek is kerülnek a
művezető kezeibe, melyekről annak, a ki nem szakértő, sejtelme sincs.
(Bocsánatot kérek, ha a saját tapasztalatomból hozok fel egy esetet.
Rimaszombaton az iparosok rajztanfolyamában tanítottam a rajzot.
Építészeti szaklapokban közölt terv alapján egy négyszobás lakásnak
tervezerét másoltuk. Jól emlékszem ; a gerendák kötése, az ajtók. abla-
kok sarokvasainak rajzai is külön-külön be voltak mutatva. Pedig ez
csak e~y gazdasági tisztilak volt) .

Egy műremeknél a legapróbb részletekkel is jó előre tisztában kell
lenni. Nem lehet ott kisérletezni. Műremeknek tartjuk a ió tanítás által
elért végeredményt is, művészének a tanítóto A műremek aprócska
részeire is vonatkozó rajzok: módszeres feldolgozás papiron ; az apróbb
részeknek összerakása, egymásután való sorakoztatása : a tanmenet; az
egésznek kivitele az építési telken, illetve tanteremben, a kész templom:
tanítási végeredmény.

Az óra közökben való hospitálás szerintem fölösleges. Sokkal na-
gyobb a haszna annak, ha az az 5- IO percz kizárólagosan a növén-
deké, Azt írtam az ismertetésben : «Ha a hospitáló helyzetét, köteles-
ségeit, saját órarendjét s tanulni való dolgait stb. stb. hasonlítom össze,
önkénytelenűl az a kérdés tolul elém, van-e annak a szegény hospitáló
IV-ed éves növendéknek annyi ideje, hogy legalább egyszer jól tele
szívhassa a tüdejét levegővel P» Ez nem a válasz által rám olvasott
szellemfrissítöre vall. Ha a Mátyastemplomnak egy lényegtelen részét
ragadjuk ki s egymagára mutatjuk, ez a rész talán furának is tetszenék.
Hogy az én kis vityilommal cselekedtek így, arról én nem tehetek.

«Szerencse, hogyaM. T. K. olvasóközönsége nem szorul, illetve
nem szorítkozík az S. úr ismertetésére. ~ Kérem szeretettel igazgató ura-
mat, higyje el, nem kerestem, nem erőszakoltam ki, hogy az értesítőket
ismertessem. A M. T. K. szerkesztője felkért rá Budapesten, és én
ilynemű, a tanítóképzést érdeklő megbizásnak eleget tenni, tőlem telhe-
tőleg megfelelni, kötelességemnek tartottam a multban s tartom a
jövőben is; ez alapon vállalkoztam e munkára is. Arra való ·M. T. K.,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,
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hogy tárgyilagos alapon, szabadon nyilváníthassuk véleményünket, tisz-
tázhassuk eszrnéinket, nézeteinket. Jószándék vezérelte munkánk köze-
pette hibát ejteni emberi mivoltunkból folyó 'következmény : a munkas-
ság, még így is, szebb erény, mint a hibát egyáltalán nem ejtő tétlen ség.
Én is, miként Dezső Lajos, a munkát választottam.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A b a j a i in t e r n á t u s s a l ö s s z e k a p c s o l t m . k . á l l a m i t a n í t ó k é p z ő

in t é z e t X X V . é r t e s í t ő j e a z 1897-98. (X X V I I I . ) i s k o la i é v r ő l .

Közli :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAScherer Sándor. igazgató.

Az értesítő Mihalztska István tanár ünnepi beszédével kezdődik,
melyet 1848, évi törvények megalkotásának félszázadosévfordlllója
alkalmából az 1898, évi április hó r ő-án rendezett iskolai emlékünnepen
mondott. MihaIitska szépen átgondolt, szivhez szóJó, lélekemelő, honfi-
szerelmet gyújtó beszédének témája, alapeszméje a következő: I. Mi a
haza? II. Milyen volt hazánk 1848. előtt? Ill. Milyen hazánk a 48-iki
törvények érvényesülése folytán? IV. Kik szereztek maguknak legtöbb
érdemet a' 48-iki törvények megalkotása köriil ?

Az igazgatói jelentés alapján a következőket tudjuk meg: az
intézet fennállásának 28-ik évét töltötte be; a tanári testület 8. tagból
áll, ezenfelül 5 hitoktató látja el a vallástan tanítását; az iskolai év
az állami képző-intézeteknél megszokott rendes mederben .folyt le;
tanítónövendékek száma: 1. o. 42, II. o. 26, Ill. o. 36, IV.o. 19. A
statisztikai kimutatás rovatai:RQPONMLKJIHGFEDCBAA ) Alta lános áramlat seerint : felvételért
folyamodott 158, felvétetett 130, jelentkezett és beiratkozott 126. stb.
Vizsgálatot tett az év végén 123. E) Születési. (v seerint, O) Illetőség
sserint. D) Valtás seerint : r. k. 93. g. k. 13, ev. ref. 5, ágo hitv. ev. 8,
izraelita 4, h j Nyelvi viszonyok sZérint. F ) Szülők polgárt'.á llása ssermt,

Segélyezés. Az internatusban lakott 70, szüleinél lakott 27, exter-
natusban 26. Teljesen ingyenes helyet (lakás, étkezés, fűtés, világítás,
mosás, gyógykezelés) élvezett az . internatusban 32 tanuló .. havi 5 frt
befizetés mellett 19 növendék, havi IQ frt befizetés mellett 1 r növendék,
havi 15 frt befizetés mellett 8 növendék. Csupán étkezést kapott 13
künlakó növendék, havi 5 frt fizetéssel csupán étkezést IQ -IQ növen-
dék. Havi 5 trt ösztöndíjat kapott IQ növendék. Az évi élelmezés és
ösztöndíj 9,858 frt; ellenértékűl, ugyanilyen czímen, a növendékek
3,770 .frtot fizettek be. '. c: .

Az intézeti épületekben a felszerelés, az emelkedett tanulől lét-
számnak, megfelelőleg, gyarapodott. r

A tariszerek. úgy a tanári, mint ifjusági könyvtárban, a gyüjtemé-
nyekben gyarapodtak. "

A gazdasági oktatás czéljaíra szolgál a gyüínöl csös kert, zöldséges
kert, szőlőtelep, méhes. (A növénytan. tanításához a botanikus kertet is
meg kellene teremteni 1)

Az internálásban egyes tanulők salvesen vállalt ak el egyes. tiszt-
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ségeket, minők: hálóterem-felügyelők. köztartási gazda, ruhanemű
·kezelő, fürdés gondozó, tekepálya gondozó.

Segélyezés, ösztöndíjak, iskolai jutalmak czim alatt a nemesen érző
adományozók neveit találjuk. Az év végén iskolai jutalmak czímén
3 IQ koronát osztottak ki.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nevelés, fegyelem. «Az intézet munkálkodásának irányításában a
lehetőség' szerint iparkodott kidomborítani annak szakiskolai jellegét, e
mellett azonban nem tévesztette el szem előtt az összes alsó és felsőbb

· rangú nevelőintézetek közös czélját, a fejlődő növendékek sokoldalú
emberi képességének tökéletesítését. A nevelés ethikai és reális irányát
összhangban tartandó, .gondoskodtak tanítványaik tudásvágy ának fel-
keltéséről, logikus gondolkozásuk fejlesztéséről, valamint arról, hogy
akaratelhatározásukban az emberszeretet, a rokonérzelem, a honszeretet
s a vallásosság erköcsi érzelmei legyenek vezéreik. Vallásos kötelessé-
geink teljesítéseben az ifjuság dicséretes buzgalmat teljesített. Az

· intézet ünnepelt: "okt. 4·én (Király ünnep); márez.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15-én; ápril t ő-án
· (Az 184~-iki törvény alkotása). A fegyelmi állapot kifogástalan ..• Az
; ifjuság tisztesség- és kötelességtudásavai nemcsak a tanártestületnek,
hanem a nagy közönségnek rokonszenves elismerését kivívta.s

Oktatás. Az iskola szellemi és tanulmányi életét illetőleg minden-
ben a törvényhez, a hivatalos tantervhez, a sok éven át szerzett gya-

; kori at alapján helyesnek bizonyúlt tanártestületi határozatokhoz ragasz-
kodtak ..

Irás beli dolgozatok. A) Neveléstanból. I o. 1. Alélekzés, 2. a látás
szerve, 3 .. az emésztés. II. o. I. Ismereteink megszerzésében mily szerep
jut a különböző érzékszerveknek ? Mit értünk a képzel et reproductiója

· alatt és melyek az associatio törvényei? 3. A rokonérzelem és annak
fajai. .,IU. o. 1. A kegyelet érzelmének lényege, nyilvánulása és ápolása.

'2. Az ismétlés fontossága a nevelés és tanítás szempontjából. 3. Egy
, népiskolai tanuló jellernrajza. IV. o. I. A népisk. ünnepélyek pedagógiai
jelentősége. 2. A népisk.' nevelésnek és oktatásnak egymáshoz való
viszonya, 3. A kié az iskola,.azé a jövő. A neveléstani kÖlelező olvasmá-
nyok köréból az 1. o. tanulóz' 70, aRQPONMLKJIHGFEDCBAI I o. t. '30, a I I I o. t. IlO és a IV.
o. ~anulói 4 -2 , osseese» 3 5 2 ' jl!gyzetet mutattak be.

A) Magyar nyelvtanból. 1. o. 1. A magyarkák v. gyászmagyarok.
; 2. A korona és kard. 3'. Szülőföldem. 4. A macska és az oroszlán. ·S.
o Utazás' a Vág folyón. 6. A .nappal és az éjjel. 7. A fördés. 8. Egy
, tetszésszerint választott, fedeles szárnyú rovar ismertetése. II.' O. '1. A
macskaról és a rókáról (mese). 2. Avúltságok az előbbi (Heltai) mesé-
jében, 3. Szabadon választott mese.. 4. A növények táplálkozása. 5.
Afrika megismerésének nehézségei. 6. Az erdőben. (Az «Erdei lak.
nyomán). 7. A karácsonyfa története. 8. Húsvéti szokások. Ill. o. I.

•.Szondi György.halála (Tinódi ,után). 2 .. A kőkorszak. 3. A falu télen.
4. Czigányok utazás közben. (Eletkép Petőfi eV ándorélet» ez. k. után).
5. A drágakövek. 6. Emlékbeszéd egy tanulótárs koporsója fölött. 7. A
.kérdés és felelet. IV. o. I. A keresztény középkor egyházi irodalma.
2 '. Miért csatlakozott Szt.-István a magyar nemzettel a római és miért
nem a görög egyházhoz? 3. A népiskola mint a gazdasági ismeretek
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közlője. 4. Hogyan küzdhet a népiskola a szoczializmus ellen? 5. Tanf-
tói könyvtáramat miként szerétném berendezni? 6. A falusi néptanító
az ethnographia szolgálatában. Ezután az írásbeli dolgozatok feladatai-
nak időrendi egymásutánját találjuk. _ \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanulmányi előmenetel osztályonként és tárgyanként külön-külön
van kimutatva. Ide iktatom az összegező végeredményt. A 123 osztályo-
zott növ. közül erkó'lcsi vz'seletre: példás: 24 = 19'67%; dicséretes:
53 = 43 86%; jó : 36 = 29'5%; szabályszerü : 6fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 4'42%; nem sza-
balyszerű: 4 = 3'27%. Szorgalomra: ernyedetlen: 17 = 13'87°/0;
kitartó: 28 = 22'85%; kellő: 61 = 5öOfo; hanyatló: Ip = 13'n%;
semmi: 1 = 0'280/0' Tanulmányi előmenetel: kitünő : 262 = 17'50%;
jeles :384 = 25'26% ;' jó : 435 = 28'48% ; elégséges: 378 = 24'86%;
elégtelen: 61 = 4'01%' IrásbeNek külső alakja : csinos: 24 = 19'67%;
rendes: 82 =6721%; rendetlen : 17= 13'930/0' Alta lánososzt. Kitünő
r. -; jeles r. 43 = 35'25%; jó r. 51 = 41'80%; elégséges r. 7 =
5'58%; elégtelen r. 22 = 17'03%.

Ezután a tanítóképzőintézetben használatban levő tankönyveknek
jegyzékét találjuk szakok szerint. ' ,

A teljes órarendben a IV. -éves növendékek gyakorlati kiképzé-
sére összesen heti 4 óra van -kijelölve. ebből kettőt ( !) tényleges taní-
tasra, egyet a mintatanítás megfigyelésére, egyet a tanítási gyakorlatok
előkészítésére fordítanak. A gyakorla tt" kz'képzésre fordított idő elseomo
rítóan kevés. (Nem tehetünk róla, a tanterv rendeli igy,)

Az ifjúság ó·1zképzése. Az ónképzőkór havonkint tartott egy-egy
rendes ülést. Ezeken kivűl október 30:, november 1., marczius IS.,
április 1r-én tartottak rendkivüli ünnepségeket. A dalkór és zenekar
hetenként 2-2 órát tartott.' A pénztár bevétele volt 188 frt 76 kr,
Kiadása 186 frt 76 kr.

Vzzsgála tok. A képesítő vizsgálaton 15 jelölt vett részt. Az írás-
beli képesítő vizsgálat tételei a következők voltak: neveléstanból : A
figyelem és annak jelentősége a nevelésben és tanításban. Neme: nyelv-
böl: fordítás magyarból németre. Geométriából: Egy derékszögű négy-
szögalakú kert állítólag 45 áro A pontosabb mérésnél kitűnt, hogy az
egyik méret 3"75 rn.vel, a másik 8 m.-el nagyobbnak vétetett s a .kért
területe valóban csak 36 áro Mekkora a kert hossza es szélessége ? 'E g y
trapéz területe 100 m2 ; magassága 15m., az összehajló oldalok minde-
nike 18m. Mily hosszu ak az -egyenközű oldal ok ? Egy kocsi kerekeinek
átmérői 0'95 m. és 1'2 m. Hány fordulatot tesz az első kerék addig,
míg a hátsó Il,400-at fordúl ? Egy csonka gúla alakjára kifaragott
fatörzsnek mi az ara, ha a hossza 6 ms, a négyzetes oldalai pedig 30,
illetőleg 30 cm.' és ha egybaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm . ily fa 20 frtba kerül? Term, 'tud és
gazd.-tanból: Hazánk ragadozó emlős állatainak rövid ismertetése.
Virágok és rovarok. A kvarcz. A légkör nyomása. A víz. A talaj meg-
művelése. Rajz- és szépírásból : méréstani testek, távlati rajz, iráslapok.
Közli az értesítő a képesítő -vizsgalati próbatanítások tételeit. A képe-
sítő vizsgálatok eredménye:kitünó' 2, jeles 4, jó > 7; egyházi: ének' és
zenéből r. k, 8, g. k. 3, ev. ref. 2, ágo hitv. ev. rnöv, tett ,,:izsg"á.l~tot.

A testt"nevelésre is kiválő gondot fordította tanári 'kar. At 'ifjuság
..



IV.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A c s á k t o r n y a i m . k i r . á l l a m i tanítóképző· intézet é r t e s í t ő j e

a z 1897-1898. é v r 6 i

résztvett a szabadkai kerületi tornaversenyen, hol isfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI növ. arany-érmet
és tiszt. díjat kapott, 6 növendék ezüst-éremrnel jutalmaztatott, 4 növ.
bronz-érernmel tüntettek ki.

Az egészségügyi viszonyok kielégítők voltak.
Az intézettel szoros kapcsolatban van a négyosztályú, osztatlan,

egy tanítóval bíró gyakorló-iskola. A gyak.-iskolának az év elején 49
növ. volt. A tanítás kanyaró miatt 7 hétig szünetelt. A tanítás teljesen
ingyenes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyakorló-úkolában egy-egy nö·v.négy félórá i és egy.egy félhe/et töl-
tött egész éven át / Kevés, nagyon kevés /

Az értesítőben végül a felvételi hirdetést találjuk.
A könnyen áttekinthető, gonddal összeállított értesítő olyan tiszta,

mint a jó tükör; igaz, hű képet mutat az intézetról. (Ha nekem érte-
sítőt kellene írnom, a bajait mintának választanám.)

Szerkesztette : Margita i József.

Az első lapon találjuk a csáktornyai tanítóképző-intézet látóképét
homloknézetben, a czímlapon ugyanazt háromnegyed arczélben,

Az 1. czikkben az intézet történetére vonatkozó adatokat olvas-
1 hat juk az 1895-=--96, 1896-97 ik iskolai évről.

A II. rész az intézet állapotát mntatja be az 1897-98-ik tanév-
ben. A tanári személyzet száma II, U.· m. 7 rendesen alkalmazott, 1

óraadó és 3 hitoktató.
A lU. rész a tanítónövendékekkel foglalkozik. Felvétetett az 1.

osztályba 31, a II. osztályba 24, a Ill. osztályba \ 14, a IV. osztályba
13 növendek ; összesen 82. Az első éves növendékek közül 6 polg.
isk. osztályt végzett 2; 5 polg. isk. osztályt 2; négy polg. osztályt 9;
négy középisk. osztályt 6; felső népiskolát 1; ismétlő iskolát 1. Fel-
vételi vizsgálatot egyetlen növendék sem tett. A növendékek közül r.
k. 77, ev. ref. 2, g. k. 1, román 1, izr. I. A tanévet befejezte 69,
vizsgálatot nem tett 4, kimaradt 6, nem osztályoztatott 2, meghalt I.

A tanév végén 4 kitünő, 25 jeles, 34 jó, 3 elégséges, 3 elégtelen
osztályzatot nyert. .

A szorgalomból 8 ernyedetlen, 22 kitartő, 32 kellő, 4' változó, 1

hanyatló érdemjegyet kapott.
Magyar nyelven beszélt mindannyi, németül is beszélt IS, vend,

szerb nyelven 22.
A IV. rész a gyakorló-iskolával és a gyakorlati kiképzéssel fog-

lalkozik. A gyakorló-iskola négy osztályába összesen 5'7 növendék volt,
kik közül magyar anyanyelvü 4, horvát 52. Az iskola tanítási nyelve
magyar, de kisegítőül valamennyi osztályban az anyanyel vet is hasz-
nálták. .

A növendékek gyakorlati kiképzésenél nagy gondot fordítottak
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arra, hogy azok a magyar nyelvnek a nem magyar ajku iskolában való
tanításmódjába teljesen belegyakorolják magukat. A harmadéves növen-
dékek félhetenként mint gyakorló-iskolai hetesekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanítás előtt, után,
órakbibkben a gyakorló-iskolában tartózkodtak, fogadták a tanulókat,
felügyeltek a csendre. rendre, átnézték a feladatukat, szóval : a gyak.
iskola növendékeivel nevelői1eg foglalkoztak; eze:'} ténykedésükről naplót
vezettek.

A gyakorlati kiképzés czéljából a II. osztály' növendékei kisebb
csoportokban felváltva félhetenként hospitáltak a gyakorló iskolában.
Naplót vezettek. A IH. o. növendékei közül hetenként 2-2 növ. egy'
egy félóráig tanított, a másik félóra bírálatra fordíttatott. A IV. o.
növendékei közül hetenként négyen felváltva, 4 félórán tanítottak a
gyakorlo-iskolában.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra bírálatra fordíttatott. Az év vége felé minden
növendék egy fél hetet tanított a gyakorló· iskolában. A fellépést meg-
előzte a· kijelölt anyagnak irásban benyújtott s felülbírált előmunkálata.
A IV. o. növ, a helybeli községi iskolában is hospitaltak testületileg,
Betegeskedés eset én ezen iskolában helyettesítettek.

A gyakorlati kiképzés sok kivánni valót hagy maga ,után; sem
kellő jártasságot, sem megfelelő önállóságot nem nyújt az életbelépő
tanítónak.

Az V. rész az intézetben használatban levő tankönyvek jegyzékét
sorolja fel.

VI. A tanári könyvtár 85 művel gyarapodott, állománya I!05

kötet, az ifjusági könyvtár 4I kötettel gyarapodott, állománya 464
kötet, a pedagógiai könyvtár lqőo kötettel gyarapodott, állománya 9-34
kötet, a «Muraköz s könyvtára 350 drb,

VII. Az önképző-kör tagjainak száma 68. Jövedelme 66'27 -frt,
készpénz maradványa 4'13 frt, Az év folyamán tartottak 14 ülést.

A VIII. rész a három év alatt megtartott tanítóképesítő vizsgá-
latról számolt be; ez alatt 47 jelölt nyert oklevelet 1 Kántorképesítést
nyert 19 jelölt. Az intézet fennállása óta 202 oklevelet adott ki,

Az 'i898-ik évben tartott képesítő vizsgálat tételei voltak:
Neveléstani: «Mi a beszéd-értelem gyakorlatok tanításának czélja,

anyaga és alakja a magyar, - s mi a nem magyar ajkú iskolában ('
Mértani: I. Milyen hosszúnak kell lenni egy 3' 18m. széles téglalapnak.
hogy területe egyenlő legyen oly négyzet területével, melynek egyik
-oldala 7' 12m2? 2. A tetraedon egyik éle 2'8 cm., mekkora a felszíne?
3. Valamely körben, melynek sugara 3'4 m .. valamely húrnak hossza
4'2 m., mekkora a távola a középpontói ? 4. Valamely kup nak a köb-
tartalma 3'7 m", magassága I'3 m., mekkora alapjának átmérője?
Németnyelvi:baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc A tehén. ez. olvasmány fordítása. Horvátnyelvi : «1) ..z
iskolaház leírása. ez. Margitai olvasókönyv 32, olvasmányának horvát
nyelvre való fordítása, Természetrajzi : 1. A rovarok testszerkezetének
általános jellemzése. 2. A növények táplálkozása. 3. A kristályosodás
feltételei. 4. A tűzhányók működése és annak okai. Természet és vegy-
tanból : I. Az úszás magyarázata Archimedes törvénye alapján, 2. Az
-emeltyűre visszavezethető gépek; különösen a csigakröl.. 3. A kénsav
tulajdoságai, gyártási módja. 4. A szerves vegyületek alkotó részei s



98

bomlási módjai. Gazdaságtanból : 1. A szántásról. 2. Az új gyümöl·
csösök betelepítését megelőző munkálatok.. Rajzi: Egyszerű mértani
testekből álló csoport rajzolása látszat szerint, szabadkézzel. árnyéko-
lással. Sz épírási : Egy lap szépírás.

IX:RQPONMLKJIHGFEDCBAA 'l intézet hatalmas kertje 12 magyar holdra terjed ki; van
dendrologiája, faiskolája, szőlőtelepe, konyhakert je, 7 forduloból álló
mező-gazdasága, eperfa kerítés (10.000 drb.) selyemtenyésztésre, 3'2'
családra berendezett méhes. Az intézetben a szarvasmarha-, sertés- és
és aprómarha tenyésztésre is fordítanak gondot, - Vajha hazánk
minden tanítóképzője így állana gazdasági oktatás dolgában. Nem
hiszem, hogy a csák tornyai kartársak azt tapasztalnak, hogy a gazda-
ságtan ily mérvben tanítása a tanítói szakképzés rovására esnék?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ebből a I2 holdból nem telnék vagy 300fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 ° botanz"kús kertre.
A X. rész a három év alatt lefolyt iskolai ünnepélyekről 's ki-

rándulásokról ad felvilágosítást. Az 1898-ik év junius 19' én az intézet
igazgatójának 25. évi működését ünnepelték meg a növendékek.

A XI. rész a hivatalos látogatásokról s az intézetekben megfor-
dult .vendégekről szól. Nagyon sokan latogattak meg az intézetet, ezek

'közt szerepel : dr. WlassicsGyula, br. 'Fehérváry Géza, Darányi Ignácz,
josipovich Imre, tolnai gróf Festetics Jenő stb. stb., szóval úgy látszik.
hogy Csáktornya a környékre nézve vonzó góczpontként szerepel.

A következő fejezet elismerés és kegyelet czfrnen vaz intézetet,
annak személyzetét, a növendékeket ért elismeréseket sorolja fel. Majd
végül a felvételekre vonatkozó adatokat .olvassuk. ,

A csáktornyai állami tanítóképző-intézet a magyar nemzeti eszme
szolgálatában hatalmas szolgálatot teljesít, méltán éri érte a legnagyobb
helyről jövő elismerés, '

V.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m á r a m a - r o s s z i g e t i á l l a m i t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t é r t e s í t ő j e

a z J897-98. i s k o la i é v r ő l .

A tanári kar kőzreműködésével szerkesztette: Hetényj Kálmán igazgató.

. Az értesítő négy részból áll; az 1. az intézet állapotával foglal-
kozik. A tanári testület, ide foglalva az öt hitoktatót is; 14 tagból áll.

-A .növendékek létszáma: 1. o. 43, II.,' o. 28, Ill. o. 28,. IV. o. 14,
'összesen 113. Ezek között van: r. k. 54, g. k. 35, ev.ref. 22.. izr. ' 2.
Magyar ;8, ruthén 14, román 16, német 4. tőt I. Magaviselet: példás
'Ja, dicséretes 32, jó 38, szabályszerű 9, nem szabályszerű 1; szorgalom:
ernyedetlen 7 , kitartó 22, kellő 41, hanyatló 20 .. Nem igazolt mulasz-
tás 23. Végeredmény: sikerrel végzett 77. javít '10. ismétel 3. Segélyezes:

. A kiosztott segély özszege 6984 frt.Nem segélyeztek 15 növendéket.
Előképzetts(/g seerm: az 1. osztályba felvett 43 -növendék közül elemi

- isk. VI. osztályt végzett 3 növ., felső-népisk. II, osztályt 2növ., polg.,
isk. HI. osztályt 2 növ., gymn. I l osztályt 1 növ., IÍI. osztályt 3 Jnöv.;
a többi megfelelő előképzettséggel jött az intézetbe,' A . négjosztá lyú
Cyakorló-z'skolában volt 64 növendék, 60 magyar, a többi más nyelvű,

Az értesítő' az intézet épületét ismerteti; é : szerint az épület részei :



,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a régi épület,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz új épület és a tornacsarnok. Az internátusi helyiségek
elégtelenek. Az igazgató-tanács egy nagyemeleteJ házat bérelt ki évi
700 forintért 50-55 növendék részére lakással. Igy is szükségesnek
mutatkozik a tantermek nagyobbítása, és internátusi helységek szapó-
ritása. Ezután kőzli az intézeti helyiségek butorzatát és felszerelését
darabszám szerint, Majd a tanszereket sorolja fel; minden téren gyára-
podást látunk. Az értesítő panaszkodik a természetrajzi gyüjtemények
hiányos volta miatt. A zenei szakban is hiányoznak a hangszerek. Ha
az állam ilyen példaval jár elől, mit szóljanak a szegény felekezetek?!

Az intézeti kert és gazdaság. Az intézetnek két kertje van, egy
az intézet mellett.: egy tavolabb. A kertben 40 család számára beren-
dezett méhes van; de a mult évben teljesen néptelenné lett A két kert
bevétele 3'7'75 Irt, kiadás 14891 frt, tiszta jo'vedelem 131.19 frt!
Botanikus kert nincs.

Az intemátusban volt 52, illetve 49 növendék. Étlap. Reggeli:
tejes kávé, Ebéd: vasárnap: húsleves rizszsel, főtt hús mártással,
káposzta-főzelék sült hússal; hétfőn: húsleves tésztával, burgonya-főze-
lék főtt hússal; kedden: húsleves darával, murok-főzelék főtt hússal;
szerdán: burgonyaleves. paszuly-főzelék főtt hússal; csütörtökön: hús-
leves rizszsel, főtt hús mártással, káposzta- vagy kalarábé-főzelék sült
hússal; pénteken : paszulyleves, turós haluska; szombaton: húsleves
tésztával, paszuly- vagy lencse-főzelék főtt hússal. Vacsora: vasárnap:
káposzta sült hússal; hétfőn : burgonya főtt hússal; kedden: tejes
tokány ; szerdán: paszuly főtt hússal; csütörtökön: káposzta sült hús-
sal; pénteken : burgonya főtt hússal; szombaton: hűvelyes főzelék főtt
hússal. Fejenkénti húsadag : vasárnap, csütörtökön 21 dkg. hétfőn,
szerdán, szornbaton I4 dkg. kedden, péntek en 7 dkg. Kenyér napon-.
ként s fejenként 45 dkg. (Mibe kerül egy-egy növendék ellátása?)

A segélyzö,egyesület összes vagyon a : 723 frt 6 kr. A segélyső
könyvtári alap 39o'96 frt; de ez ossseg a 'Csődbejutott takarékpénztárnál
van, remélhetőleg 35---400/0-ot kapnak vissza. Szegény embert még az
ág is húzza l

Az értesítő második része az intézet működésével foglalkozik. A
fegyelem teljesen kielégíti a tanári kar kivánalrnait. Az értesítő, nagyon
helyesen, kívánatosnak tartja, hogyatáncztanítás az intézetben állan-
dósíttatnék s minden növendékre kötelezővé tétetnék állami támo-
gatással. is.

Oktatás. A tanév szept, 5-én kezdődött, 7- én nyilt meg;' jun.
IS-án végződött. Ezután tartották meg a képesítő vizsgálatokat. A
tanításban a miniszteri tantervpen kitűzött hármas czél lebegett szem
előtt: «nem az ismeretek sokaságára, de azokalaposságára törekedtünk
úgy, hogy növendékeinket az önálló tanulmányozásra előkészítsük. Ezért
tanítást' eljáráJ 'unkban mz'ndt'g a '1zépt'skola i tanítás mintá já t igyekeztünk
bemutatni no'vendékánkne k. »

Bemutatja az értesítő a tanítóképzői és a hozzá csatolt négyosz-
tályú gyakorló-iskola őrarendjét.

Tanítást' végeredmény általában kíelégítő. 1. osztályban kitűnő: o,
jeles: 10, jó : 12, elégséges: 5, elégtelen 5;baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI L osztályban kitűnő : 1,
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jeles: 4, jó: ID, elégséges: 3, elégtelen: 6, nl. osztályban kitűnő: 0,

jeles: 9, jó : 7. elégséges: 5. elégtelen: 2, IV. osztályban kitűnő: 2,

jeles: 2. jó : 9, elégséges: 1, elégtelen: o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gyakorla ti okta tás. Ill. oszt. A beszéd- és értelem' gyakorlatokból

volt (minden tantárgynál részletesen felsorolva) 25 tanítás" írva-olvasás-
ból 25 tanítás, magyar nyelvtanból 24, számtanból 24 tanítás. IV. oszt.
Magyar nyelvtanból 12 tanítás, számtanból 14. földrajzból 13, történe-
lemből 14, term.-rajzból 12, terrn.vtanból 12, testgyakorlásból 6 tanítás.
Egy. egy növendékre 7 próbatanítás esett. II6 napon minden tantárgyat
a nó'vendékek tanítottak, tehát egr-e~y nó'vendékre 9 napos tanítás eúk.
Lám az állami képzőkben is lehet, még a szűkmarkú tanterv keretén
belül is, egy kis önállóságra vinni a növendékek tanítási eljárását.

Az ifjúságz' könyvtár 784 kötetből áll. A kör tagjai 643 művet
olvastak. Hat növ, egyetlen-egy könyvet sem olvasott.

Az Önképző-kör 18 rendes és 2 ünnepélyes ülést tartott. Volt:
12 felolvasás. 23 szavalat, 24 zene előadás. Bevétel: 108'18 frt, kiadás
9433 frt; pénztari maradék 13'86 frt. TókesÍtés, vagyon nincs? Ön-
segélyző-egyesület nincs?

A tanítókéjJesítő vizsgála tokeredményt!. Jelentkeztek r a-en, az iras-
beli vizsgálat on 13' an voltak. 12 jelölt kiállotta a vizsgálatot, egyet a,
neveléstanból két havi újrakészülésre utasítottak. Hárman kántori vizs-
gálatot is tettek.

Úgy a képesítő vizsgálatra vonatkozó írásbeli tételek, mint az
egész évi írásbeli dolgozatok czímei hiányoznak.

Egészségügy. Az év folyama alatt 122 betegedés, s egy haláleset
fordult elő. Igen sokan szenvedtek maláriában. 28 év óta az intézetnek
ilyen kedvezőtlen éve nem volt.

A tanítóképző tanárok részt vesznek minden társadalmi, közmű-
velődési, emberbaráti és polgári munkakörben s legjobb tehetségők
szerint törekszenek a közjó előmozdítására.

A tanítóképző vonzó szellemi központja iparkodik lenni a környék
tanítóinak; sokan látogatják' meg, a környék tanítói szives örömmel
közelednek a tanítőképző-intéaethez.

A máramarosszigeti képzőt, épúgy, mint a csáktornyait a magyar
nemzeti eszme szolgálatában tett odaadó munkásságáért méltán éri a
legmagasabb helyről jövő kitüntető elismerés.

Sopron. ' Sz'mkó Endre.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A l é v a i t a n í t ó ] i é p z ö ü n n e p e .

Intézeteinknek a mult években tartott ama ünnepségei után,
melyekkel egyes 'állami képzőluk negyedszázados fennállását ültük meg,
most a személyek jubileumai következnek. Bizonyára nem fér gáncsoló
szó ahhoz, ha a tanulmányok tüzhelyein egy-egy napra ily czímen is
kioltják a mindennapos tüzet, hogy egy lángot helyezzenek az emlé-
kezésnek oltárára: a szeretetét és háláét, Mert ebben az értelemben a
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személy-kultuszt a nevelés könyvének nemcsak a «tartozás», de a
-követel» lapján könyvelhetjük el.

Most arról értesítenek bennünket, hogy Léva ült ilyen ünnepet.
Ünnepelte vezetőjének,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzabó Lajosnak 25 éves igazgatói fordulóját. A
megemlékezés s abban a mult időnek ennél a szép határkőnél való
megallítása vele szemben annál indokoltabb volt, mivel Szabo, a tanító
képző igazgatók Nestora, immár 40 éves tanári működésre tekint vissza.
Ebben van az oka annak, hogy bár a hozzá legközelebb levők von-
zalma, a tanítók legszebb erény éhez képest eredetileg csak csendes
házi ünnepély alakjában akart megnyilatkozni: az öröm, ismét termé-
szetéhez képest, a tisztelők szélesebb körét vonzotta az ünnepelt köré.

Az ünnepről a következő értesítést vettük.
Február hó 8·án az intézet öröklombbal feldíszített zenetermében

folyt le az ünnep. Délelőtt 1 0 órára megjelentek ott az igazgató-tanács
tagjai, élükön az elnökkel, dr. Hdmos Péter vármegyei kir. tanfelügye-
lővel. Ott volt a város poJgármestere: Máriássy Istvan, Báthy Laszló
prépost plébános. az intézet egykori hitoktatója. Ott voltak a város
elemi tanintézeteinek tantestületei, mint a melyek mindenikében működik
a jubilans egy-egy növendéke. Elhozta kollegiális ragaszkodását a helyi
kegyes tanítórendi főgimnázium tanári kara is,. élénRQPONMLKJIHGFEDCBAV ö rö s Mátyás igaz-
gatóval. Eljöttek az ünnepélyről tudomást szerzett régi növendékek,
mint a jubilans derekas életmunkásságának élő bizonyítványai. Az
emelvényt a mostani növendékek. és a gyaKorló-iskolások derékhad a,
mintegy százötven 6-20 éves ifjú tette népessé. Akartársak és a
mintacsaládapának szivéhez még közelebbről hozzánőtt családtagjai
egészítették ki a szép keretet, mely az ünnepélylyel meglepett ősz tan-
férfiút azonnal körülveendő volt.

Az igazgató-tauacs, tanári-kar és növendékek egy kis küldöttsége
hívta meg az ünnepre a jeles tan férfiút. Magának az ünnepélynek
matiné jellege volt.

A Hymnus hangjai után a vármegye kir. tanfelügyelője, úgyis
mint az igazgató-tanács elnöke, lépett az emelvényre. hogy elsőül üdvö-
zölje az idők e ritka perspektivájáról az ünnepelt férfiút, mint a ki ott
volt úgy általában az állami képzők, mint leülönösen a lévai képző böl-
csőjének ringásánál, - mint a kinek nevéhez fűződik itt a fejlődés. Pár-
huzamot vont e munkásság és a nemzett' érzület felébresztésére és fenntar-
tására irányuló legfelsőbb nevelési elvek közt A mindvégig eszmei
magaslaton tartott beszéd folyamán, melyet az összesereglett tanférfiak
gyakori helyeslése szakított meg, melegcn üdvözli a negyven évig
folytonosan tanításban fáradozó jubilanst, - nevezetesen azért, hogy
növendékei lelkébe nemcsak az egyéni. de a nemzeti erkölcsi erőket is
igyekezett belecsepegtet ni s a hosszú időből egy negyedszázadot igazgatói
minőségben a haza oly vidékén töltött el, hol az álJamalkotó magyar-
ság végződik s a nemzeti állam kiépítéséhez megnyerendö egyik nemzeti-
ség kezdődik. E kultúrhivatás betöltése folyományaként örömmel hozza
az ünnepelt tanférfiú tudomására, hogy mondott irány ú munkásságát a
közoktatásügyi kormány is méltányolja s midőn neki az erről szóló
miniszteri elismerő okmányt átnyújt ja, azt kívánja, hogy az igaz. érdem
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szerint ért eme magas kitüntetés melengető sugarai egy még hasznos
élet távolába világítsanak be.

Lelkes éljenzések követték a kir. tan felügyelő hévvel elmondott
beszédét, a ,melyre intonált üdvözlő-dal akkordjai alatt meleg baráti
kézszorításokkal gratulálták a, közönség köréből a kitüntetésben része-
sített pedagógust.

• A kartársak szeretetének tolmácsolójazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPazár Károly tanár volt.
A szív zajongó örömébe a meg bíza tás mellett belevegyültek a s z ő n o k -

nak, mint «öreg kartarsnak- egyéni érzelmei is. Essék jól látni, -
mondá, - hogya te aranyszegélyű életkönyvednek nemcsak a felülete
díszes, de annak lapjain belül is gazdag tartalom van, merj ott csillog
feléd gazdagon a jó ember életének .legszebb sikere: a hozzátartozók
szeretete és ragaszkodása, a mint példázza ezt ez a nap, ez az óra,
Beszéde végén a tanári kar és a növendékek nevében egy albumot
nyujtott át a jó vezérn ek, hogy mindig visszaemlékezhessék a szeretet
e mai megnyilatkozására.

A díszes kiállítású albumban külön lapokon kabinetalakú fényké-
pekkel megörökitvék: maga a jubilans, - az intézet fejlesztésének buzgó
apostola; a megyének erélyéért kedvelt tanfelügyelője - és a tanári
kar tagjai. Továbbá osztályok szerint ,következnek laponként négyével-
ötével az intézet növendékeinek fotografiái. A felajánlással, a jubilans
családi czfmerével, inicziálékkal s a csoportok elé alkalmazott ízléses
bevezető Japokkal, szegélyrajzokkal és festményekkel díszített emléktárgy,
a láttatiannak maradni akaró rajztanár mellett, az intézd ügyeskezű
növendékeit dicséri, mint a kik hangyaszorgalommal és nagy' szerétettel
dolgoztak annak lapjain,

Új dal után az ő üdvözlöjük következett. Értelmes szavakkal tol-
mácsolta a tanítónövendékek érzelmeit Porubecz Győző 4-ed éves növen-
dék, ki társai nevében azt igérte, hogy a haza javára kifejtendő tanítói
működésükben fognak élő oszlopot emelni annak, ki őket a tanító mes-
terség mellett arra is megtanította, _hogya pedagógia első lapja: a
szeretet. Most ők ezt a szeretetet rakják le lábaihoz.

De legkedvesebb a legkisebb üdvözlők csicsergése volt, mely egy gya,
korlóiskolás fiúcska ajkairól folyt le mézédesen, miközben egy másik társa
az élő szeretet jelképében, hatalmas élővirág-csokrot nyújtott át az ő
"legjobb tanító-atyjuknak.s v.A kedves jelenet nemcsak az ünnepelt hanem
az ünneplők szemeiből is kicsalta az örömnek könnyeit.

Még mielőtt új dal fakadhatott volna az énekkar ajakán, szót kért
az ünnepelt A meghatottságtól rezgő hangon köszönte meg egyenként
és összességben a megemlékezéseket és kedves emlékeket. Különős súlyt
helyezett azok közt arra a magas elismerésre, me ly attól jött, ki magát
magas állásában szintén a haza egyik tanítójának vallja. De - mondotta
ihlettel - hűtlen volna az ő tudásának és érzelmeinek kiinduló pont-
jához, egész valój ának forrásához, ha ebben az órában megfeledkeznék
arról a legfelsőbb, minden ember .fölött álló valóságról, ki neki igazgatói
és tanári működéséhez is az erőt és képességet adta; a kihez fordulni élete
minden jelentősebb pillanatában, tehat ezuttal is nem a merő szoktatáa,
de egy belső szükség készti. És ezt a vallásos érzelmet nem csak



103fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e g y é n i jellemvonásnak, de nevelő, főleg pedig tanítókat nevelő nyilvános
munkássága alapeszrnéjéül kívánja tekintetni.

A dízses vendégkoszorúnak lelkes éljenzese kisérte a képző élén
2S év óta alJó tan férfiú eme kinyilatkoztatásait, a ki egyszerű magyar
atillájában, jóságos nevelő .. szellemként állott jelen és volt tanítványai,
tanártársai. barátai, tisztviselői és hivatali felsőbbsége előtt, példázván
azt, hogya templom falai mellől elmozdított s az állam épületéhez
csatolt iskola is csakúgy azt hirdeti, hogy vallásosság nélkül nincsen
nevelés, nincsen tanítás, nincsen tökéletes Iétezés. Látszott.. hogy ezt
érzi az a 90 tanítójelölt is, ki áhitattal csüggött az immár szokott lel-
kesedéssel oktató tanáron. Avagy megtagadhatja-e magát a nevelés
magasztos czéljaiért is küzdó lelkes tanár csak egy pillanatra is? Feled-
heti-e, hogy az ilyen vissza nem térő ritka órák a legkedvezőbb alkal-
mak legnagyobb, legtermékenyebb gondolatainknak a szivekbe való
beplántálására I «Ha a programm nem követelte volná jogait, ha az
ifjúságot a maga vágyai követésére hagyjátok - mondotta ott valaki
- ebben a pillanatban egy vallásos hymnus hangja zeng fel a növen-
dékek tömegéből. ~

E lelket emelő pillanatok hatása alatt változott át innentul az
ünnep egy kedvesen sikerült .hangversenynyé. Az énekszámok közül
méltó tapsot; érdemelt az az c Udvözlő-dal », melyet a tanári kar egyik
tagjának alkalmi hymnus ára Pazár Károly zenetanár szerzett. Számról-
számra fokozottabb mértékben tettek a növendékek tanuságot arról,
hogy nemcsak az erkölcsökben, de az u. n. aesthetikai vonatkozásokban
is öntudattal járulnak a magok tökéletesítéséhez és kiképzéséhez.

Ezzel a kettős tapasztalattal oszlott szét az emlékezetes öröm-
ünnepről a könzönség, miután egyenként is sietett jó kivánatait kifejezni
az előtt, a ki kénytelen volt a saját intézetében néhány órára lemon-
dani igazgatói rendelkező jogáról és a maga akaratát alárendelni egy
hatalmasabb erőnek: a tanítványi és kartási szeretetnek.

Az iskola munkálkodásának fogalmához képest feltünés riélkül,
szinte titokban rendezett, a fentebb ismertetett iskolai örömünnepről
adott tudósításunk kiegészítéseül következőkben közöljük az érdemes
igazgató, Szabó Lajos csendes, de a felvidék nemzeti kultúráj ának hala-
dásában súlylyal bíró életének főbb adatait és eredményeit. .

Szabo régi református és nemes család sarjaként, mely a Komárom
megyei Ó-GyalJáról származott át Barsba, a Lévától egy óra járásnyira
fekvő Puszta-Szt.vKereszten született 1838. év szeptember hó rő-án.
A szelíd lelkületű gyermek itt, szerető családi kőrben kapta az elemi
ismereteket. Ugyanazon a pusztán, hol .atyja gazdatiszt volt, szivta ma-
gába a népnek s foglalkozásának szeretetét, 1847-ben Károly bátyjával
együtt Pápára került a gimnaziumba. A paposabb- természetű Károly
egész tanulmányát itt a barsi református fiuk Rómájában végzi be, hogy
azok végeztével az ősi kollegiumban foglaljon katedrát. Lajos 185 5-ben
Kecskemétre megy át folytatandó teologiai. jogi és bölcsészeti kikép-
zését. A kecskeméti tartózkodás 4 éve megtermette neki az idegen-
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méltóságra. E minőségben akadémiai tanársegédül is alkalmazták a jól
készült ifjut, megbízván őt a keleti nyelvek tanításával. Ekkor az ere-
detileg lelkészi pályára készülő ifju megértette a hívatás szellemének
intését. Ekkor, a lelkészszé történő felszentelés előtt érlelődött meg
benne az elhatározás. hogy nagyok helyett a kicsinyek oktatója lesz.
Megerősítette ezen elhatározásában az a kitűntetés, hogy 1859. ő s z é n

a hazai nagy multú református iskolák java-növendékeiból tanári kart
szervező csurgói gimnázium őt is meghívta egyik tanszékére : a magyar
irodalom és történelem ellátására. Egyháza nevelésügyét tíz évnél to· '
vabb szolgálta e minőségben, megnyerő modorával, társadalmi művelt-
ségével kedvelt tagjáva válván belső Somogy társaséletének. hazafias,
szabad gondolkozásával központjává avatódván az iskola tanári testü-
letének. De ugyanitt tett szert arra a széles pedagógiai látókörre
is, melynek alapján 'áll.ami tanítóképzőink szervezésekor a kezoktatásügyi
korrnány figyelme feléje irányúlt. Csurgói tanárkodása közben alapított
családot is, nőűl vevén 186 5-ben Kovács Sebestyén hont-pásztói ref.
lelkész és esperes művelt lelkű leányát, Vilmát.

Igy került vissza Szabo, mint tanár Lévára, szülővidéke légkörébe,
hogy itt is csakhamar maga felé terelje a társadalom figyelmét. Nincs
Léva város intelligencziájának olyan egyesülete, melynek életében,
tetterős munkát kivánó vezetésében Szabo a maga részét ki ne vette
volna. A kegyes tanítörendiek számára emelt' főgimnázium épületének
megteremtésében. az algimnáziumnak főgimnáziummá fejlesztésében
'csakúgy érdemei vannak, mint pl. a dalárda létesítésében. Ha ezekhez
képest Léva város, Barsmegye s az idevaló ref. egyházmegye meg-
tisztelő bizalmával és rokonszenvével jutalmazta, megválasztván őt vá-
rosi képviselőtestületi. megyebizottsági taggá, egyházmegyei tanács-
bíróvá s világi főjegyzővé: ezen tényekben a közélet erényeiben díszes
férfiut ért méltó kitüntetéseket kell látni.

De a bokros társadalmi munkásság közben is főgondját mindig
tanintézetére fordította. Az 1870. év öszén megnyílt lévai képzőhöz
rendes tanárul kineveztetvén, a nemzeti vonatkozású tárgyak tanítása
keretében, mint általában egész nevelő hatásában a tót nyelvű és nem
ritkán szellemű tanítójelöltek hazafias érzületének felébresztését és fenn.
tartását munkálja. Ennek szolgálatában állanak a vidék számos hazafias
vonatkozású helyeihez zarándokló kirándulásai, melyek révén tanít-
ványai szivét és értelmét nyeri meg a maga s az eszme számára. Három
évi tanárkodás után igazgatóvá léptetik elő. A sajátczélú épület nélkül
alkalmatlan bérházban megnyílt, kezdetben valósággal raboskodásra szo-
ritott intézetet tulajdonképen Szabó terelte bele abba a kerékvágásba,
melyet állami képzőinknek Eötvös szelleme jelölt meg. Mert mindjárt
a kezdet kezdetén gyakori tanárváltozások miatt fejlődni nem tudő
intézet tulajdonképeni élete ott kezdődik, a mikor Szabö bevitte a
városban s a vidéken csak lézengőnek tekintett képzőt sajátczélú épüle-
tébe. Az új igazga.tót rövid tapasztalata megtanította arra is, hogy a
keletkezés küszőbén stagnáló tanintézetnél különösen jelentőséget kell
tulajdonítani az erők állandósulásának. Állami képzőink történetének
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egyadaléka, hogy a gyakori. tanári változással járó mizériák sok kelle-
metlenséget szereztek az intézeteknek. Talán nincs állami képzőnk, hol
oly kevés tanerőváltozás történt volna, mint Szabó intézetében, pedig
az intézeti jó tradicziók kifejlődésének ez az akadálya épen a nemzeti-
ségi vidéken levő képzöknél sokáig kisértett.

A mi az intézet beléletét illeti, a tanítonövendékek nevelésére
nézve Szabo az externatus híve volt. Az élet számára a való élettel
kell nevelni, - mondja s ha a vidéki kisebb polgárság élet- és gondol-
kodásmódja épen napjainkban nem volna oly nagy átalakulásnak kitéve,
bizonyára még ma sem. sürgetn é képzője mellé a bennlakást. De ezt
csakis abban a formájában tartja kivánatosnak, mely a családiasságot a
lehető legtökéletesebb módon megközelíti. pl. hogy az iskolaépülettel
tetőre és telekre nézve ne legyen az közvetlen összeköttetésben, vala-
mint, hogy kipróbált nevelői tapasztalatokkal ellátott tanár bízassék meg
annak xezetésével. .

Az ő 40 éves tanítói és nevelői munkája határkövénél azt is el
kellene mondani, hogy miként tanított és nevelt, hogy mivel töltötte
ki annak a negyvenszer negyvén hétnek tanóráit. A kik vele évtizedek
óta tapossák ugyanazt a katedrát, tudják, hogy épen erről, a' maga
tanításáról nem szokott ő beszélni, tisztelvén e tekintetben is másnak
a jogait és meggyőződéseit. Ha tehát az ilyen ember nagy elvétve
magamagáról megnyilatkozik, ennek bizonyára jellemzőnek kell lenni.
Ezért tanítási módszerének minden egyéb elemzése helyett ide iktat juk
évek előtt feljegyzett egy önvallornását : «Mindig jobban szerettem egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jó próbatanítást, mint egy kÜünő módszertani feleletet» A kiknek ke-
zébe a tanítónövendékek szakképzése van letéve, de általában mind,
nyájan, a kik tanítóképzéssel foglalkoznak, eszükbe véshetik Szabó e
mondását,

Nem volna teljes ez a rövid ismertetés, ha egy ismert és egy ismeret-
len adatot nem említenénk meg arról, hogy miként gondolkozott Szabo
már évtizedek előtt a tanítóképző-tanárok szellemi és anyagi érdekeiről.
Az a közismeretű tény meg van örökít ve az 1874. évi 2. egyetemes tanító.
gyülés tanító képzési szakoszosztálya jegyzőkönyvében, a hol Szabó az
<országos képezdei tanáregylet- szükségét sürgeti sidevonatkozólag, az
első kívánalmakra és teendőkre való tekintettel egy javaslatot nyújtott
be. Ha Szabó indítványával akkor magára maradt s így a még ma is
kisértős vádnak van alapja, hogy nálunk ahány aház, annyi a szokás
úgy öregeink közül épen ő az, a ki lelkét ezirányban leginkább nyug~
tathatja meg. Tudta ezt Hetyei is, a ki midőn az egyesülés szükségét
r88s·ben újra felvetette, előzetes tájékozódásaiban Szabóhoz fordúlt,
tőle vett lelkesítést. De az ismeretlen adat alatt nem ezt értettem.
Ötó'déves korpótlékaz'nkra vonatkozik az s Szabó azon kegyelettel őrzött
levelében van megörökítve, mit Molnár Aladár írt neki, régi barátjának,
tudatván vele, hogy az 188o. évi orsz. költségvetés tárgyalásakor hatá.
rozati javaslatot nyújtott be az állami tanítóképző-tanárok számára folyó-
sítandó ötödéves korpótlék tárgyában. Molnár Aladárt t.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. az állami
-képzőintézeti alkalmazottak ide vonatkozó sikertelen miniszteri ostroma

> -

lIagyar Tanltóképz6.



N É P O K T A T baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ S . .SRQPONMLKJIHGFEDCBAS .'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

106

után Szabó kérte fel a középiskolaí tanárokra alkotott hasonló ren-
delet 'után ilyen kedvezmény kieszközlésére, rendelkezésére bocsátván
a szükséges adatokat. Hogy a határozati javaslattal meglepett Trefort
a követelés elől nem térhetett ki, mutatja a következő évben napvilágo!
látott rendelet.

A ki így él, az bizony hasznosan él. Éljen is még soká !RQPONMLKJIHGFEDCBAX

A z E ö t v ö s - a l a p r ó l s p á ly á z a t a i r ó l .

Alább közöljük az Eötvös-alap pályázati hirdetését. Ajánljuk a
pályázati szabályokat t. kartársaink figyelmébe; de ajánljuk magát az
intézményt is, ha ugyan van tanítóképző-tanár, :a ki még nem zárta
szívébe a magyar tanítóságnak ezt az áldást osztó intézményét. Hogy
mily hasznosan működik az Eötvös-alap, arról bizonyságot tesz utolsó
évi jelentése is. A mult évben 73 tanító gyermeke részesült 50-50,
illetve 100 frtos ösztöndíjban vagy segélyben s az alap közbenjárására
96 egyetemi hallgatót, tanítók gyermekeit, részesítették a budapesti
vendéglősök szabad asztalban. Az Eötvös-alap tőkéj e jelenleg 92,000 frtot
tesz ki Mily szép összeg, mondhatja a felületesen itélő. Mily csekély ség,
mondhatja az, a ki ismeri a bajokat, a szükségleteket. Mondjuk meg
az igazat, a tanítóknak rendesen akkor jut eszébe az Eötvös-alap, a
mikor ösztöndijaira, segélyeiré rászorulnak; mindeddig nem ébredt tuda-
tára annak, mily hasznos, mily nagyfontosságú intézményt bír az Eöt
vös-alapban. Mivé fejlődhetnék, mit tehetne az Eötvös-alap, ha évenként
20' ezer tanító befizetné csekély egy forintnyi tagsági díját 1.Ezer ta n ító

lelkéről el· volna űzhető a gond, a melyet családja jövője miatt érez,
Ha a tanítóság jól fogná fel az érdekét, oda törekednék, hogy az Eöt-
vös-alap milliók felett rendelkezzék .

.De magunkra is vessünk mi, tanítóképzők. Mi sem teszszük meg
azt, a mit kellene tennünk s könnyű szerrel tehetnénk. Vajjon hány
tanítóképző ben beszélnek a tanítók nevelői a jövendő tanítóknak az
Éötvös-alapról I PedigzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAezt az z'ntézményt ép úgy meg kellene ismertetni a
sseruesettan keretében a tanítójelö'ltekkel, mz'nt a nyugdíjzntézetet s a nyug-
díJl,örvényeket. Vajjon nem volna-e helyes és czélszerű, a jövendő tanítók
érdekében álló, ha távozó tanítójelölteknek nemcsak a fizetési és DyUg·
díjtörvényt adnék kezébe; hanem az Eötvös-alap alapszabályait is I
Azt hiszszük, a tanítóképzők nagyon sokat tehetnének az Eötvös-alap
felvirágoztatására. Tegyenek is, mert hivatásuk a tanítóknak mind szellemi,
mind anyagi jövendője érdekében munkálkodni.

«A Magyarországi tanítók Eö'tvös-a lapjá t« gyüjtő és kezelő.országos
bizottság« néhányegyszáz forintos és több ötven forintos ösztöndíjra s
több ötven forintos segélyre pályázatot hirdet. Az ezen ösztöndíjak é s

segélyösszegek elnyerése czéljából az «Eötvös-alap orsz. tanító egyesület
elnökségéhez» intézendő folyamodványukat az ez illetőknek Lakits



tndelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyesületi titkár urhoz (Budapest, Érsek- utcza 4.) kell legkésőbb
e. julius ro-ig beküldeniöle. Később érkező kérvények csak kivételes
etekben vehetők figyelembe.

A néhányegyszáz és több ötven forintos ösztö'ndíjért csak azok a
nulők folyamodhatnak, kik a polgári iskolák vagy középtanodák 4-ik
sztályát már az J 897/98-ik évben avagy régebben jó sikerrel elvegez-
k és jelenleg a polgári iskolák vagy a középtanodák magasabb osztá-
aiban tanulnak, avagy a tanítóképző-intézeteket, akadémiakat vagy
dig az egyetemeket látogatják. A pályázatból az itt fel nem sorolt,

Iyan tanintézetekben tanuló ifjak és leányok sem záratnak ki, a melyek
nulóiktól a fölvételnél megkövetelik, hogy a középtanodák vagy pol-
ri iskolák négy alsó osztályaiból bizonyítványokat mutassanak fel.
z «Eörvös-alap ösztöndíjaiért csak azoknak a kisdedóvóknak, nép- és
Igari iskolai tanítóknak és tanító nőknek, tanítóképző-intézeti tanárok-

'lllk, tanfelügyelőségi hivatalnokoknak a gyermekei folyamodhatüak, a kik
.az »Eötvös-alap országos tanítói egyesületnek« tagjai közé fel vétettek
és az ezen egyesület iránt való kötelezettségeinek rendesen eleget tet-
ettek. Az ösztön díjért folyamodók mellékelni tartoznak I. az 1897/98.

és az J898/99-ik évről szólő iskolai bizonyítványaikat; 2. az illetékes
tanintézet tanári karának ajánlatát; 3- azon iskolai hatóságoknak vagy
tanító-egyesületnek az ajánló-levelét, a melyekhez szüleik'[tartoznak, ille-
t61eg tartoztak. Azon okmányt, a mely igazolja, hogy folyamodó szülei
~ «Eötvös-alap országos tanítói egyesüleb kötelékébe felvétettek és
ezen egyesület irányában tartozó kötelességünknek eleget tettek, az
cEötvös-alap:o- pénztárcsa hivatalból mellékeli az egyesületi titkárhoz

küldött kérvényekhez.
Az Eötvös-alap segllyösszegeiért folyamodók kérvényúket az ille-

tékes tanítóegyesület elnöksége vagy az illeték es egyházi vagy világi
iskolai hatóság utján tartoznak az c Eötvös-alap. titkárához beküldeni.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E folyamodványhoz csatolandó a) a szegénységi, illetőleg orvosi bizo-
nyítvány, b) az illetékes tanító- egyesületnek, vagy iskolai hatóságnak
ajánló-levele. Azt a bizonyítványt, a mely igazolja, hogy a folyamod6
eleget tett az c Eötvös-alapv-pal szemben fennálló kötelezettségének., az
egyesület pénztárcsa hivatalból mellékeli abeküldendő kérvény hez.

Az «Eötvös-alap s ösztöndíjaiért és segélyösszegeiért folyamodók
elóleges tájékoztatása czéljából közöljük itt az «Eötvös-alap országos
tanító-egyesület. alapszabályzatának a 40- § ban foglalt következő
tételeit:

Az «Eötvös-alap. jótéteményeinek, nevezetesen a segélyösszegek-
Bek és az ösztöndíjaknak odaitélésénél a következő szabályok szolgál-
nak irányadóul: a) c A ki az egyesületi rendes tagsággal járó köteles
ségeknek eleget nem tesz, az sem maga, sem hozzátartozói nem része-
sülhetnek az alap jőtéteményeiben.s b) «Elégtelen eredményről vagy
. ogásolható magaviseletről tanuskodó bizonyítványokat felmutató tanu-

lók nem részesülhetnek ösztöndíjakban. valamint azok sem, a kik a leg-
utolsó két tanfolyamról iskolai bizonyítványaikat kérvényükhöz nem.
esatolják.s c) cA középiskolák és polgári iskolák 4 alsó osztályát mégbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b e nem végzett tanulők csak kivételes esetekben részesítendők az alap

8 *

r07



· ösztöndíjaiban.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd) cA nagyobb családdal biró szegényebb sorsú ren
tagok gyermekei kiváltképen, ha azok a szülői házon kivul, ide
helyen kénytelenek tanulni, figyelemben részesítendők. valamint az a r
is." e] «Első sorban azok a rendes tagok veendők az alap jótéte
nyeinek kiosztásánál figyelembe, a kik még egyszer sem részesül
abban; kiváltképen figyelembe veendők azoknak kérvény ei, a kik
«Eötvös-alaps-hoz régebb idő óta rendesen befizették járandóságai
és annak felvirágzásához egyébként is hozzájárultak.» lj «A segélyös
gekért folyamodó rendes tagok közül első sorban azok veendők fig
lembe. a kik csekély vagy semmiféle nyugdíjban sem részesülnek»
cAz oly rendes tagok, kik még rendes fizetést élveznek. segélyös
gekben csak az esetre részesíthetók, ha huzamosabb ideig sulyos bet
ség ben szenvedtek és 'ezt hatósági orvosi bizonyítványnyal is igazolj
és íolyamodványaikat az illetékes iskolahatóság ajánló levelével is
látták.»RQPONMLKJIHGFEDCBAh ) cA rendes tagok özvegyei közül előnyben részesíten
azok, a kiknek kiskorú árvákról kell gondoskodniok.s í j ,cAz oly fol
modványok, melyek az «Eötvös-alap gyüjtő és kezelő központi bizottsá
által évenkint február z-án kihirdetendő pályázatban foglalt utasítás
nak megfelelőleg fel nem szereltetnek, vagy a kitüzött határidő u

küldetnek be, csakis a legkivételesebb esetekben vehetők figyelem
ha a figyelembevételt maga a pályázatot hirdető bizottság is javasolj

A magyarországi tanítók «Eötvös-alapjavals kapcsolatban á
Gyertyánffy István-féle alapitvány 50 frtnyi segélyösszegét az «Eötv'
alap ~ jótéteményeinek kiosztásával meghatalmazott orsz. bizottság
.alapító levél értelmében csak oly tanítóknak, illetőleg tanítónőkn
esetleg ezek tanulógyermekeinek adományozhatván, a kik az «Eötv
alapnak» rendes tagjai, a kik az 1 frtnyi tagsági évdíjat már legalá
is öt ízben beszolgáltatták, vagy akik a 20 frtnyi örökös tagsági tó
teljesen befizetfék és a kiket ezenfelül az «Erdélyrész! közművelőd'
egyesület» saját szempontjaból véve is kiválóan érdemesnek ajá lll
megjutalmazásra. Ezennel felhívjuk az ezen segélyösszegre igényt ta
ható kartársakat, hogy' kellően felszerelt folyarnodványaikat folyó
julius 1 ig az «Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesületv közpo
választmányához (Kolozsvar) nyujtsák be .

108SRQPONMLKJIHGFEDCBA

.A .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp s y c h o lo g ia a g y e r m e k s z o b á b a n .

- V. közlemény. -

A z a k a r a t f e j l ö d é s e .

Mikor a gyermek olyan állatot lát, a mitől fél, akkor két es
lehetséges. Vagy mereven megáll, skocsonyáva fagy a félsz miattc
vagy pedig villámgyorsan egyet gondol és - elszalad. Az első esel
ben a félelem sokkal nagyobb fokú, mint az utóbbiban. Hogy miért I
annak igen egyszerű a magyarázata. A szaladáshoz lélekjelenlét kel
a nagyfokú .félelern pedig épen ettől fosztja ~eg a gyermeket.



dást megelőzőleg az érzéki benyomászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőkészítette s aztán hirtelen
áltozta tta a gyermek képzet- és érzelemtartaimát. A mint meg-

ozhatik a képzet- és érzelemtartalom a félelemnél, ép úgy meg-
ozhatik egyéb indulatná lis. A képzet- és érzelemtarta lomnak ez
irtelen való. meg változtatása az, a mit akara tcselekvénynek nevezünk.

Ar. akarat cselekmény kétféle, külsö, a midőn a képzetek és érzel-
lefolyása bizonyos pantomimikai mozgások ból megfigx,elhető és

4, melyet semmi külső tünetről nem vehetünk észre. Amaz mutat-
ik embernél és állatnál egyaránt, emez inkább a tökéletesebb értelmi

16dés eredménye. .
Nem folytatom az akaratcselekvények bővebb osztályozását. Mag-á-

az akara tnak elemezése azt mutatja, hogy három egyenlő rangú
yezője van: a vágy, megfontolás és erőkz/ejtés.

Hogya vágy keletkezhessék, mindenek előtt szüksége van bizonyos
vra , mely azonban korántsem külső tárgy, hanem inkább képzet. A
valóban szomjas, 'első sorban arra gondol, hogy szomjúságát lecsilla-

s az, hogy milyen eszkó"zóket használjon kellemetlen belső állapotá-
k enyhítésére, illetőleg a jólérzés előidézésére. az inkább mellékes. '
'vel a vágynak tárgya van, ép azért intellektualis qualitásanál fogva
lönbözik az ősztöntől. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az ösztönből
m keletkezhetik vágy. Az organikus ösztönök igen is mindannyiszor

akat szülhetnek, valahányszor tárgyuk a tudatba jut.
A vágy nem a jelenre, hanem a jó'vőre vonatkozik, rendes en kelle-

etlen érzelemmel, elégedetlenség gel jár. Bizonyos állapottól szeretnénk
gszabadulni, de azt is. tudjuk, hogy czélunk elérése aka:dályokba ütkö-
. Ha az akadály akkora, hogy előre lá tjuk, vagy hiszszük, hogy nem
zünk képesek leküzdeni s vágyaink «elérhetetlen tartományba vonzá-fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b , akkor a vágy magától megszünik s az egyén legfeljebb beteges
épzelgése segélyével épít efellegvárakat», .'

Az akadály leküzdhetetlenségét már a gyermek is észreveszi. Mikor
ajkája van vele, folyton kér, nyaforog, adja oda neki azt az almát, a
ely szeme előtt van. A dajka hiába mondja neki: nem lehet, nem sza-
d. A kérésnek nincs se hossza, se vége; de ha az apa s tegyük hozzá
nnal, c következetes- apa egyszer azt mondja «nem»; anyaforgásnak

ége. A gyermek iassan megnyugszik s megelégszik mással is. Való-
ínü, hogya gyermek lelkében az alma képe még egy darabig ott
an, de azért legalább addig, míg az apa jelen van, a vágy nincs többé
eg. A gyermek tudatára jut annak,' hogy vágya ez idő szerint ki nem
légfthető. Igy az egyik -tudat ellensulyozza, sőt le is győzi a másikat.

felnőtteknél sincs ez - különben. Közülünk se vágyakozik senki
otschildék milliói, vagy a Károlyiak domininumai után, de igen is meg .•

ehet, teszem fel, az a vágya, hogy magasabb fizetési osztályba vigyék,
gy a « 2 0 órás rendeletet» visszavonják.

A vágyak kijejezőia különböző mozdulatok. Ha tehát a vágyak
lIépésének idejét -akarjuk kipuhatolni, meg kell ismerkednünk, annyira-
ennyire a mozgások természetével.

Az állati élet mozgásai vagy ó'nkéntesek vagy ónkéntetenek. A moa-
előidézésére a. nagyagy működése nem feltétlenül szükséges, mert
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mozgások at oly gyermekek is végeztek, a kik a nagyagy nélkül szü-
lettek, de olyan állatok is, a melyeknek a nagy agyát kivették,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFlourens
P. franczia physiologus pl. kivette egy tyúknak a nagy agyát. A tyúk
tovább is élt, rendesen mozdulatlanul .üldögéit, de éjjelre fejét szárnya
alá dugta s a felébredésekor összecsapdosta szárnyait s csőrével tiszto-
gatta tollát. Ha meglökték. egyenesen tovább ment, ha fel dobták, re-
pült. Magától nem evett, de ha az eledelt szájába tették, mohón le nyelte,
Akisérletet Voit a galambbal ismételte s ő is arra az eredményre jött,
hogy a galamb nagyagy nélkül nemcsak megélhet, de mozgasokat is
végezhet, csakhogye mozgások önkénytelenek.

Az ember mozgásai sem mind a nagyagy vagy más szóval az
öntudat közreműködésével jönnek létre.

Preyer négyféle: irnpulsiv, reflex, ösztönszerű és önkéntes mozgást
említ fel.

Az z'mjJulszv mozgásokat nem a külső inger okozza, hanem a 'moz-
gat6 idegek valamely alsóbbrendű középpontja. Ilyen mozgások az
újszülött kezének, lábának, ujjainak kinyújtása s összehuzása, . aRQPONMLKJIHGFEDCBAI szem-
golyóknak az a mozgása, miket akkor végez, a midőn a szempillák be
vannak csukva. Ezekről a moz g ásokról vaz egyénnek' nincs tudata.

A reflez-mozgásnál az inger kívülről jő. Hogy ....ilyen létesülhessen,
szükséges, hogy legalább két, habár alsóbbrendű ideigközpont között
ósszekó'ttetés legyen. Az egyik központ az érző, a másik pedig a mozgató
idegek központja, A reflex mozgások az érzéki ingert gyorsan követik,
csak akkor jutnak a tudatba, a. midőn a mozgás már megvan, de a tu-

. dat térküszöbén kívül is maradhatnak. Ilyen mozgások a csuklás, prüsz-
szentés, hányás stb, az ijedéssel, fájdalommal járó ó'nkéntelen mozgások.

Az ósztó"nszeyű mozgásoknál már legalább három középpont van
egymással összeköttetésben és pedig alsóbb és magasabb érző- s alsóbb
mozgatóideg központ. A legtöbb ilyen mozgásnál a nagyagy felüle-

. tének;: sőt magának a nagy agynak kifejlődése sem feltétlenül szükséges
Hogy azonbau ilyen ösztönszerű mozgás létesülhessen, szükséges az z'nger
s az ebből származó érzet és érzelem. Preyer ez ösztönszerű mozgások-
hoz sorozza a gyermek első fogó, szopó, harapó, rágó, nyaló mozgá-
sait, aztán a fejtartást. ülésnél. állásnál, menésnél felmerülő mozgásokat.
. Az ó'nkéntes mozgásnál már legalább négy központ van egymással
összeköttetésben és pedig az alsóbb- és magasabb érző- s az alsóbb- és
magasabb mozgatóideg központ. Az önkéntes rnozgások legegyszerűbb
alakjai az utánzásokn.á l mutatkoznak, Ha az hzger átvitelének s a mos-
gásnak különböző útjaz'! figyelembe veszszük, akkor az önkéntes 'mozgás~
'nak is már különböző formái lehetnek

. .A mozgások természetéből következik, hogy a gyermek idegrend-
szerének át kell akkorra menni a fejlődésb}zonyos fokán, a mikorra
lelkében vágyak keletkezhetnek, Mivel azonban a testi és a lelki fejlő •

. dés a gyermeke~nél nagyon különböző s csupán az egyes functiók fel-
lépésének a sorrendje ugyanaz minden normalis gyermeknél, határozott
t"dőjJontot a vágy fellépésének idejére se állapíthátunk meg. Annyi bizo-
nyos, hogy a vágyak, a kellemes érzelmek hatása alatt keletkeznek s a
6-7 hónapos gyermek rendes körülrnények között elér oda, högy a:'.
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akadályt, sőt ennek legyőzhetetlenségét is észre veszi.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa/dwz'n gyermeke
6 hónapos korában már csak akkor nyúlt az elibe tett -szines szalag
után, ha ezt elérhette."

A mi az akarat második tényezőjét, a megfontolást illeti, ennek a
fellépése csak akkor lehetséges, mikor már a gyermeknek van ö'ntudata
és figyelemre is képes. Az akaratcselekvények figyelésenél ennek a meg-
gondolása nagyon fontos, már csak azért is, mert vannak a gyermek-
nek egyes tettei, a miket ttidatosnak gondol akárhányszor a szemlélő,
de a psychologus azt mondja rá: ez is csak tudás nélküli mozgásfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . Itt
nem akarattal, hanem legfeljebb suggestióval s talán meggondolással
járó suggestióval van dolgunk. Csak egy esetet említek. Baldwin gyer-
meke 8 hónapos korában rászokott arra, hogy anyja, dajkája arczát
össze-vissza karrnolta, Később annyira ment, hogy minden arcz, a kar-
molásra suggeralta. Kezdetben, mikor ujjára ezért jól e rákoppant s -ottak,
az ellenkező ingert fel sem vette, később azonban a fájdalom ellen-
súlyozta, sőt teljesen le is győzte a karmolásra való hajlandóságot. Az
agyvelő szerkezete e kerban ~ég nem olyan, hogy feltételezhetnénk,
hogy az a gyermek, képes a figyelemre. Cselekedetét meggondolás nél-
kul hajtotta végre.

Ilyen tudat és figyelem nélküli cselekedet előfordul a felnőtteknél
is. Az ideg- és elmegyógyászok egy csomó adatot gyüjtöttek már erre
össze. Volt: rá eset, hogya beteg a hallott szót utána mondta, az elibe
tett könyvből olvasott, de beszélni nem tudott. Másolva vagy diktálás
után ír t, de magától egy betűt se tudott leírni. Ime ez az egy eset is
bizonyítja, hogy a vúszafelé való fejlődésben is van tudat és figyelem
nélkül való cselekedet s mint Baldwin mondja, valószinű, hogy a gyer-
mek fejlődésében is van időpont, a midőn cselekszik, de nem tudatosan.
Némely psychologus e cselekedetet, épen mivel hiányzik belőle a meg-
fontoJas, nem tartja az akarat kifolyásának. .

A megfontolást nyomban követi az erőkzfejtés, a melynek ugyan
szarnos válfaja van, de azért vele és általa az akaratcselekvény min-
denesetben befejezést nyer.

A gyermek akaratának első fellépésére vonatkozólag különböző
nézetek vannak a psychologusok között. Némelyek Wundttal együtt az
ösztöncselekvényeket is ez akaratnyilatkozásnak tekintik s már az első
hetekben, Sőt mondhatnók napokban, akaratcselekvényről szólnak.
TiedemannRQPONMLKJIHGFEDCBA2 pl. már azt is akaratnyilvánulásnak tartja, mikor a gyermek
ujját a szája fejé viszi s azt állítja: a gyermek már tudja , hogy havala-
mit szájába dugnak; az éhség érzelme gyengül. Preyer a gyermekeknek
azt a törekvését tekinti az akarat első nyilatkozá'tának,a' midőn fejét
egyenesen igyekszik tartani, míg Ba/dwz'n szerint csak azt a cselekedetet
lehet az akarat nyilvánulásának tartani,' a midőn a gyermek a "cseleké- '
detet újra meg újra megkísérti, újból kezdi. .

1 B o ld s o in : Die Entwickelung des Geistes beim Kinde und, b~i der Rasse -. Szerzó
közremüködésével angolból németre fordította O rtm a n tJ A. Eo' Bérlin, Reuter és .Reíchard
kiadása 1898. 80 470 1. Ára 8 márka. Beszerzésre ajénlhatőj=tudoményosjnunka.

2 Dietrich Tiedemanns Beobachtungen iiber die Entwickelung der .Seelenf'ahígkeíten.
Kiadta Ufer K. Altenburg 1897. 80 56 1. Ára 1 márka. ':." ' " .:. .
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A kezeim között levő munkák közül csupán Baldwin! és Preyer-
munkái foglalkoznak az akarat fejlődésével bővebben. Sigismund,
Tiedemann. Sully, Kussmaul, Flechsig, Romanes és Semming- csak
alkalomadtán szólnak erről, többnyire azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAöntudat fejlődésével kapcso-
latban. Baldwin és Preyer nézete között js meg van az eltérés, hogy
míg Preyer az utánzásban mindig akaratcselekvényt lát, addig Baldwin
csak a ta r tós utánzást tartja ennek.

I1a az ösztöncselekvényeket nem tekintjük is az akarat körében,
még is ott marad az utánzás és a tulajdonképeni akaratcselekvény.

a) Az utánzás.

Az utánzás oly mindennapi dolog, hogy rendesen ügyet se vetünk
rá s igen kevés ember van"9- ki a köznapi életben azzal törődnék, hogy
az utánzás többféle is lehet. Ha' azonban az egyes esetekre rágondolunk,
meg kell adnunk, .hogy igen is van különbség az utánzás és utánzás
között. Lássunk 'erre csak egy' .példát 1

Az észak-amerikai Egyesült-Államokban él egy rigó faj - a csúfo-
lódá (sokszavú) rigó (mimus polyglottus). melynek az a sajátsága is
meg van, hogy éneklesét a helyi viszonyok szerint változtatja. Az erdő-
ben a többi énekesek hangját utánozza s énekével félrevezeti, elámít ja
nemcsak a vadászokat, hanem a többi madarakat is. Az ember közelében
megtanul minden néven nevezendő hangot: a kakas kukorékolását, a
tyúk kodácsolását, a lúd gágogását, a kacsa hápogását, a macska nyá-
vogását, a .kutya wg atésát, a disznó röfögését, sőt az ajtó nyikorgását,
a malom' zörgését s még száz más hangot. Akárhányszor megtörténik,
hogy mikor látja a .kutyát aludni, elfüttyenti magát s zavarba hozza a
kutyát, merre keresse urát.! Méltán elmondhatjuk erről a rigó ról : jól
tud utánozni. Ez az utánzás azonban nagyban különbözik attól, a rnely-
lyel a hód (castór fibér) az építészt, a gyermeknevelőj~t s a felnőtt
ember mesterét utánozza. Ez utánzások .mindenike egy-egy cselekedet
Baldwin a rigó cselekedetét organikus, a hódét plastikus utánzásnak, a
gyermekét suggesúónak; a felnőtrét pedig akara tnak nevezi. A fejlődés
tanából önként következik, hogy az ép érzékű s egészséges lelkű gyer-
mek e fokozatok mindenikén átmegy. . • .

Az utánzás bármely fajtájánál két eset lehetséges. Vagy előttünk
van a: ~minta~, tehát szemlélhetjük, vagy a ernintás-nak a képe van
mc:;g emI4ezetünkben.' Megütnek pl.' a zongorán egy billentyűt, a hangot'
hallom 's' 'utanozhatom, de azt is kívánhatják tőlem, hogyemlékezetból .
találjak el egy vagy más hangot: Ez az egy példa is eléggé mutatja,
hó'gy az' első esetben a utánzás rrern csak hamarabb ,bekövetkezhetik,
de biztosabb is, mint az utóbbiban. 'fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t,{~ ~ , :. ' • ) i '.. " . " . ,.RQPONMLKJIHGFEDCBA
i, 'U ,.,1 Die Entwickelung 'des Geistes 337;-395 ..-1,.. .

.• ' 2 Dte ,~Hele,des kind;es. '124":"224.>': .. ',:', . " . . .
.,~.i:.LQ~!l;;~fnq~· .J~g!lq,uch:,eines Vil,ters. Lipcse )~7p. Hartung es -fia-kiadésa, 80 223

lap. Ara~3 márka. '. '" J" .: .. : '.', , , .:" i " ;,.

, Brehm: Illustristes Thierleben II. köt. 1870. 403. L
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AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAutánzás kezdetének megállapítása a geneticus psychologia
szempontjából már azért is fontos, mert az a bizonyság arra nézve:
mikor kezd először működni a nagy-agy. Hogy valamit utánozhassunk,
arra nézve háromféle dolog szükséges: inger, képzet és mozgás. E sze-
rint az érzékszervek érző idegeinek fel kell fogni az ingert, el kell
juttatni a. tudatba s a lélek kiadja a parancsolatot a mozgató idegek-
nek, hogy az illető mozgást adják tudtára a megfelelő izmoknak. Míg
tehát az idegduczoknak egymással való összeköttetése nincs meg, addig
végezhet s végez is a gyermek mozgásokat, de ezek a mozgások bár
úgy látszanak, hogy utárizások, mégsem azok.

Preyer írja, hogy egy fiatal anya 58 napos gyermekének egymás
után többször «jó reggelt» kivánt. A gyermek figyelmesen hallgatta.
Aztán összecsúcsorította a száját, orrczimpái kitágultak, szemei kinyil-
tak, kipirosodott s látszott, hogy valamit akar mondani ; a nagyeről.
ködés vége az lett,' hogya gyermek egy hangos és hosszú hangot halla-
tott s az anyánakfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú g y tű n t, mintha a gyermek azt mondta volna cguuu •.
A mint ezt kimondta, a gyermek azonnal elaludt. Magam. is tapasztal-
tam ehhez hasonlót. 6 hetes kis leányom egy napon véletlenül jó kedvé-
ben olyanforma hangot hallatott, mintha azt mondta volna: «akar-akar-
akar. s egész délután, valahányszor oda mentem bölcsőj éhez s kérdeztem:
akar a kis leány tejet? mindig újra elkezdődött az «akar-akar-akar»
később azonban,valamint az előbbi esetben Thiele asszonynál, úgy az
én kisérletem is sikertelen maradt. Tévedne, ki e két eset után ítélve,
azt gondolná, hogy már a 6-7 hetes gyermek képes utánozni. A tény-
állás az, hogy ez időben már a gyermek végez mozgásokat, a melyek
esetleg akkor állnak be, a midőn a környezet utánzásnak gondolhatja
s gondolja is nem egy esetben.

Mily későn lép fel, a valódi utánzás, arra vonatkozólag érdekes
Preyer megfigyelése. Preyer gyermeke ugyan is száját már életének
ro-dik napján össze tudta csucsorítani, de azért e gyakori s ügyesen
végzett mozgást még a 14-dik hétben sem volt képes utánozni. A 15 dik
hétben már megpróbálkozott bizonyos imitativ mozgást létrehozni, de
ez nagy~n is kezdetleges volt. A hetedik hónapban már nevetett a
gyermek, ,valahányszor ránevettek, de egyéb utánzást még most is
nagyon kezdetlegesen végzett. Figyelme ez időtől kezdve folyton öreg-
bedett, mégis az utánzást csak a ID, dik hónapban cselekedte teljes
öntudat mellett a gyermek. Mikor a gyermek a tizedik hónapban utánozni
akart: mereven ránézett az illető egyénre, aztán hirtelen elvégezte az
iilető mozgást.

Nagy kérdés azonban, hogy ezt az utánzást, olyannak tekinthet-
jük-e, mely az akara tnak a kifolyása? Tudjuk azt, hogy ha több cse-
csemő van egy szobában, a kik valamennyien csendesen vannak, akkorbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h a az egyik elkezd sírni, nemsokára az egész sereg sír. A magánosan
levő gyermek is így van. Ha nem lát is más gyermeket de hallja a
sirást, akkor kezdetben szepeg, majd pityereg s végre a sírás rajta is
erőt vesz.. Később azonban ez az utánzás mind-mind ritkább lesz s 3
éves korában már nevet" ha ~ások sírását látja vagy hallja. -
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Az utánzásra vonatkozólag érdesekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStrümpell1 adatai is. A II hó-
napos kis leány már mindannyiszor fenyegetett ujjával, valahányszor
őt fenyegették, a kanalat helyesen fogta. a tányérba merítette s szájá-
hoz vitte. (Ezt én is tapasztaltam ilyen korban.) Ivott a czészéből, ba-
báját énekelve s ringatva elaltatta. 13 hónapos korában utánozta a
varrást és az irást, IS hónapos korában a borotválast és az olvasást,
I8 hónapos korában, valahányszor valami zenét hallott, mindig oiy
mozgást tett, mintha valami e werklis -t akarna hajtani. 19 hónapos korá-
ban négykézláb ment s utánozta a kutya ugatását (cau, au), 20 hónapos
korában pipázott, a mennyiben egy bot végét a szájába vette s ugyan-
csak erősen szívta.

Az utanzó mozgások egyike-másika a különböző gyermekeknél a
szerint lép fel előbb vagy később, a mint a gyermek egyik vagy má-
sika látja maga előtt a cmintá_-t gyakrabban. Azt is tapasztalták már,
hogy ebben a korban, épen az utánzással kapcsolatban, gyakran nyilat-
kozik a képzelő-tehetség is.

Ha a gyermek valami újabb dolgot akar utánozni, akkor nemcsak
hogy kezdetlegesebben viszi véghez az illető mozgásokat, de az illető
«mintas észrevétele s az utánzás között bizonyos idő is eltelik: Az után-
zás hamarabb követi az érzéki benyomást abban az esetben, ha a gyer-
mek a maga jószántából teszi, mintha a környezet kívánja tőle, hogy
azt vagy amazt utánozza. Ha valaki a szobában köhint, a gyermek is
utána köhint és pedig aránylag igen kevés idő mulva, el\enben ha azt
mondjuk a gyermeknek: tudsz köhögni? akkor az utánzás nem lesz oly
tökéletes, mint előbb s kérdésünk s a köhögés kivitele között több idő
telik el, mint az első esetben. Ez nagyon természetes is, mert hiszen
az első esetben a benyomás közvetlen volt, az utóbbi esetben pedig
először fel kell újítani a köhögés képzetér s hogy úgy széljak az emlé-
kezetből kell a gyermeknek köhögni. A reproductió időt vesz igénybe,
a felújított képzet halványabb lesz, mint az eredeti benyomás, ezért nem
is sikerülhet az utánzás oly tó'kéletssen, mint a midőn a Példa előtte van.

Mikor már a gyermek, hogy úgy szóljak e emlékezetből» utánoz,
ott már nem csupán az utánzásról van sző, de először is tudnia kell az
illető ssonab a jelentését, az értelemnek ki kell adni a parancsot, hogy
az illető mozgás végrehajtassék és pedig a jelen esetben bizonyos hang
kiséretében. Látható tehát, hogy az ilyen utánzásnál már sokkal kom-
plikáltabb lelkifolyarnattal van dolgunk; de ha ez egyszer bekövetkezik,
a gyermek lassan-lassan ugyan, de megtanulja mindazokat a mozgásokat
utánozni, a melyek környezetében előfordulnak. Mi mindenfélét utánoz.
ekkor már a gyermek, azt elszámlál ni is sok volna. Mar-már azt hiszi,
hogy cnagy kis gyermek» s a mit a szülők vagy a környezetbeliek
tesznek, mindenben segíteni akar. A második év vége felé már annyira
van, ho&y megtanul. természetesen utánzásből, bizonyos udvarias szoká-
sokat, . leveszi -a kalapját s így, köszön természete szerint vagy csupán

1 Strümpell munkái: padagogischePathologie. Lipcse 1891. Die Verschiedenheit
der Kindesnaturen. Lipcse. 1894. Notizen über die geistige Entwickelung eines weiblichen
Kindes wahrend- der ersten zwei Lebensjahre. Psychologische Padugogik. Lipcse 1880.
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az ismerősökoek vagy kivétel nélkül mindenkinek. Az utánzás nyilvánul
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbeszédben s később a já tékban is. Boldog az a 'gyermek. ki életének ezt
a részét a szerető szülők és testvérek társaságában töltheti s meg-
menekülhet a kártékony befolyástól.

Mily fontos szerepe van a nevelésben az utánzásnak, arra nézve
azt a tapasztalatot említern fel, hogy szülők általános nézete szerint
csupán az első gyermek nevelése nehéz. Ha az első gyermeket jól ne-
verjük, akkor a többiek - a legtöbb esetben - ennek a gyermeknek a
cselekedeteit utánozzák. Az utánzás teszi a példát a nevelés hathatós
eszközévé. Igaznak tartjuk a közmondást: «Jobb egy Példa száz leczké-
nél ls csak az a sajnos, hogy a családi, de meg az iskolai nevelésnél
is igen sok olyan példát nyújtunk a gyermeknek, a rnit utánozni nem
érdemes és kevés azoknak a példáknak a száma, a melyek érdemesek
az utánzásra.

Az arczjáték, taglejtés is jórészben az utánzás szülernénye. Ezt
legjobban bizonyítja az, hogya vakok arcza jóformán mindig egy-
forma, arczizmaik máskor jóformán nem is végeznek mozgásokat, csak
a mikor esznek, vagy beszélnek. A mit itt a vakokról állítottunk,
ugyanazt mondhatjuk a csecsemőkről il'. Van ugyan különbség a külön-
böző gyermekek arcza között, már az első napokban meg lehet külön-

böztetni az elégedett s elégedetlen, az értelmes és az' értelmetlen arczot,
de ezeknek a különbségeknek a leírása majdnem lehetetlen. Ezért is
nehéz a nagyon fiatal gyermeket találóan letesteni ; mert az arcz egyik-
nél olyan, mint a másiknál, olyan, mint valami marványszobrocska.

Az arczjáték utánzása már a féléves kor után megkezdődik, ettől
kezdve környezetének jóformán minden mozdulatát utánozni igyekszik.
A három éves fiú már járása-kelésében épen úgy tartja kezét, mint
apja, a leányka pedig még hamarabb is olyannak igyekezik lenni, mint
anyja. Népünk azt tartja, hogya házaspár arczvonásai hosszú együtt-
élés után bizonyos rokonságot, hasonlóságot mutatnak. Ezt tapasztaljuk
jó részben a gyermekekn~l' is. Kezdetben a rokonok s ismerősök egyike
azt mondja, hogy az apához, másika pedig, az anyához hasonlít a gyer-
mek. A valóság pedig az, hogy egyz'khez sem. A hasonlóságot és különb-
séget csak az arczizmok fejlődésével s az arczjáték utánzásának fellépé-
sével lehet észreverini. Más részről azonban nem szabad azt sem fe-
lednünk, hogya fej csontjainak s az arczizmoknak alkata s jellemző
alakja örökölt is lehet; a csalddi. s fa ji hasonlóságban legalább is akkora
része van az örőklésnek, mint az utánzásnak.

Az arczjáték s a taglejtéssei járó mozgások sokfélék lehetnek.
Preyer a következőkkel foglalkozik- bővebben : mosolygás -és. nevetés;
szájcsucsorítás; csók; sírás és homlokránczolás, fejcsóválás, ésintés.
váll vonítás, a kezekkel való kérés és a rámutatás.

A mosolygás, nevetés, sírásról való nézeteket. s tapasztalatokat
már ismertettern. A száj összecsucsorítása előfordul még az iskolás
gyermekeknél, különösen írás közben,de a felnőtteknél is, némelyek
még a nyelvüket is kinyújtják s rendesen 'akkor, a midőn valami figyel-
müket nagyon leköti. Talán innen van az is, hogy sok ember nem is
tud komolyabb . munkát végezni, vagy méíyebben gondolkodni; raj"fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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zolni, vagy írni, ha szivar vagy pipaszopóka nincs a szájában. Arra is
van eset, hogy a felnöttek a gondolkozás közben fütyörésznek. Ennek'
is itt lehet az alapja.

A szájnak ily módon való összecsucsorítása a gyermeknél már azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
első órában fellép s a későbbi korban sem mondhatjuk utánzásnak, ha-
nem inka bb ó'ró'kló'tt tulajrionságnak.

A csók utánzásori alapszik. A környezet szerint különböző időben
lép fel. A leányok előbb kezdik a csókolódzást, mint a f iú k s egymást
is tovább csókolgatják.

Kezdetben a gyermek a csók jelentését nem érti, mikor anyja
össze-vissza csókolja, a gyermek legfeljebb azzal felel, hogy elkezdi
anyja arczát seopni, (ez előfordul már a 1 r-dik napon), később lenyalja
a csókolo egyén arczát. Mire egy éves lesz, akkorra tudja a csók jelen-
tőség ét, de a csókolás kellemetlen érzelmet szül benne, mert fejét mindig
elfordítja, ha valaki csókolja. Majd ő maga is megcsókolja az .ismerős
arczokat, később az idegeneket is. Az idegenek csókolasában a gyerme-
kek között nagy különbségek vannak, némelyik már I3-14 hónapos
korában megcsókol bárkit is, a másikat 3 éves korában is nehezen lehet
rávenni, hogy idegennek kezet csókoljon. Ha még úgy szeret is a gyer-
mek csókolódni, jöhet közbe olyan körülmény. a mely zavarólag hat a
gyermekre s őt a csókolásban gátolja. Ime egy példa. Kis leányom
I3 hónapos korában válogatás nélkül végig csókolta egy nagyobb férfi
társaság minde« tagját, 25 hónapos korában azonban nem, csókolt kezet
egy addig előtte idegen ferfinak, csak azért, mert fekete keztyű volt a
kezén. Általában keztyűs kéz később is zavarólag hatott rá és senkinek
sem csókolt kezet szivesen, ha keztyűt látott il. kézen.

Hogya csók mennyi mindenféle bajnak . lehet szülője, azt vala-
mennyien tudjuk. _
. A fejrázás és bZCzczentés már keletkezésükre nézve is lényegesen
különböznek egymástól. Amaz jóformán öröklött, emez inkább utánzás-
ból eredő mozgás. Tudjuk, hogy a gyermek már az első napokban
fejforgatással fejezi ki tetszését vagy nemtetszését, később is a fej
el fordítás az idegenkedés jele. Ebből a mozgásból származik később a.
fejcsóválás. A gyermek egyéves korában már tudja fejét rázni, de igen
sok esetben még nem tudja. hogy ez a bevett szokás szerint annyit je-
lent, minto nem s , a I4-dik hónapban ezt is megszokja. Később utánozza
a biczczentést is, de kezdetben ennek a jelentésével sincs tisztában s a
feleletben a kettőt nagyon sokszor összezavarja, A kettő közül a fej- ,
rázás jelentését tanulja tpeg előbb, ezt használja először tudatosan s
csak később a biczczentést. E kifejező mozgásokat azonban a. gyerme-
kek rendes körülmények között nagyon ritkán használják. Tetszés vagy
nem tetszés. nyilatkozatuknak inkább szóval adnak kifejezést. Használata
legtöbbnyire idegenek jelenlétében történik s csakugyan van akárhány
gyermek, ki iskolába járása' elsőnajJjaz'ban épen azért. mert az iskolá-
ban még nem otthonos, s a.tanítótól idegenkedik, nem igen. felel más-
sal a tanító kérdésére, mint fejrázással vagy biczczentésseL ,

A fejrázáshoz hasonló a vállvonítás is, róla Darwin is azt tartja,
hogy ó'r .ó'kló'tt. Preyer a 15 dik hónapban észlelte először, kezdetben, jő- ,
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formán minden ok nélkül jelentkezett, később azonban rendesen azt
jelentette: «nem tudorn s , «nem kell», a «nem bánom» vagy «bánom
is én~ értelernben való használat ismét későbbi dolog.

A kérésnek azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkezek összetétele által való kifejezése a tanitás ered-
ménye. Talán ez az első taglejtés, a minek az értelmét a gyermek a
leghamarabb megtudja s alkalmazza is. A tapasztalat hamar megtanít ja
arra, hogy így czélját hamarabb eléri, mintha sírna. Ha már előbb meg'
tanították a gyermeket arra: hogyan c kér a baba» akkor a I5-dik
hónapban a kérésnek ezt a módját tudatosan használja. E szokás eredete
valószíoüleg az, hogya mikor valamit meg akarunk fogni, rendesen
kinyújt juk kezünket, hogy könnyebben elérhessük. A kérés nem egyéb
mint a vágy kt/ejezése, s kezünket épen abban a reményben nyújtjuk
ki, hogy az, a mit kérünk, bizton megadatik nekünk. Ezért lett a kezek
összetétele az ujjak összekulcsolása az imádkozás és kérés kifejező
mozgása.

A kézfej-gyurás csak a nagyobb gyermekeknél fordul elő, míg a
gyermeknél inkább zavart, szégyent fejez ki, addig a felnőtteknél már
inkább a bánatnak a jele, ámbár ily alkalmakkor bizonyos fokú zavar
is van jelen. (-Reszkető ajakkal kefie fejét gyurván, ott reménykedik, ~
«Toldi~ II, 7.)

Az összekulcsolt kezeknek a f~;re való tételét a gyermekeknél sem
magam nem tapasztaltam, sem az előttem levő munkákban nem látom
felemlítve. Népünknél azonban meg van s rendesen nagy bánatot,
aggodalmat fejez ki s úgy látszik, hogy ez is, meg a kézfejgyúrás is
ösztönszerű mozgás. 'fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A rámutatásnál a «mutató ujj» használatára nézve különböző néze- .
tek ~annak. Legvalószinűbb, hogy e szokás a fogász' kisérleteken alap-
szik, maga a mozgás öröklöltnek Játszik.

Az arczjáték, taglejtés az aeara : szempontjából már azért is figyel-
met érdemel, mert míg a gyermek beszélni nem tud, addig ezekkel
fejezi ki s adja tudtára környezetének : mi a vágya s mit szeretne r
A taglejtések a különböző népeknél nagyon hasonlítarrak egymáshoz.
Vannak a kik azt állitják, hogya sz'ket-némák,' bármely nemzetbeli ek
legyenek is, rövid együtlét után csakhamar megértik egymást. Az indiá-
nok .is sokkal jobban megértik az európaiak közül a siket-némákat, mint
azokat, a kik beszélni tudnak.

Akár magát az utánzásokat vagy akár ezeknek egyik nemét az
arczjátékot és taglejtéseket tekintsük, bennök két különböző fokozatot
vehetünk észre. Az egyik fokozaton már észrevehetjük az akara t ténye-
zőinek : a vágynak, megfontolásnak s tudatos erőkifejtésnek elemeit,
míg a másikban' se híre se hamva nincs ezeknek.

Már a kis gyermek nagyon szeret reggelenként s esténként ágyacs-
kájában gagyogni. Jártatja száját a nélkül, hogy bármit is ki akarna
fejezni. Hangadása tisztán pusztán a mechanúmusnak a munkája. A ki-
ejtett hangok bizonyos érzeteket s érzelmeket szülnek s a mely hangot
egyszer hallja, azt számtalanszor ismételi. Ebben ugyan hiába keresnők
akár az erőkifejtést, akár a megfontolást. Később a gyermek már különb-
séget tesz a között a hang között, a mit hallott s a között, a mit kz'ej-
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tett. A magával való elégedetlmségből kifolyólag nem elégszik meg az
először. kiejtett hanggal, újra meg újra összehasonlítja az eredeti «mintá s -

val, próbálgatja: nem tudna-efedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő is hasonló hangot ejteni. Mikor már
a gyermek a fejlődésben ennyire jutott, akkor nem beszélhetünk többé
egyszerű utánzásról. mert az ilyen cselekedetben már a megfontolásnak
is van valamelyes része.

Ugyanígy vagyunk az erőkifejtésse! is. Kezdetben a gyermek
csupán az utánzandó mozgásra figyel. Ügyet sem vet arra: ugyan milyen
mozgásokat is végeznek a saját tagjai. E rre vonatkozólag a nagyobb
gyermekeknél a e tánczmester s-ek tudnának érdekes dolgokat mondani,
de ezért a gyermekszoba sem szűkölködik adatok dolgában l Adjunk
csak a 3-4 éves gyermek kezébe irónt s papirost. Rajzoljunk előtte
valamit s mondjuk neki, hogy ő is rajzolja le. A gyermek csak azt
nézi: milyen mozgásokat végez a mi kezünk s maga is rajzol ilyen
forma vonásokat, a nélkül, hogy a saját kezére ügyeine. Ugyanígy
tesz abban az esetben is, ha elibe .valami mintát adunk, hogy azt raj-
zolja le. Nézi,nézi a mintát ; közben húzogat ja a vonalakat, de nem
gondol arra: hasonlít-e az a vonás, a mit épen most húzott, ahhoz,
a mit olyan erősen megnézett ? A gyermeknek itt már van figyelme,
de ez az egyoldalú figyelem a rajzolás, vagy más szóval az utánző
mozgás rovására történik. A felnőtt ember nem képes tudatosan úgy
írni vagy rajzolni, hogy az izommozgásokat ne érezze, de azért még is
különbség van a között az írás és rajz között, a mit kt·nyitott és a mit
bekötött szem mellett végez. Eljő azonban az ideje annak is, a midőn
már a gyermek is osseehasoniitdst tesz a «minta s és saját rajza között
s ekkor tudatára jut annak, hogy nemcsak a «mintas-ra, hanem a saját
kézmozgásaira is figyelni kell. Ugyanígy vagyunk egyéb akarati moz-
gásainkkal is mindaddig, míg ezeket annyira meg nem szokjuk, hogy
ezek úgyszólván ösztönszerűekké válnak.

Az erőkifejtésnek e sajátságát ismerve, talán szükségtelen is a
figyelmet arra felhívnom, hogy a néjJúkolé tanulóknak kezdetben milyen
nehéz munkát kell végezni az úgynevezett cmdsoldsi» feladatokkal.

Az utánzásnak csak az imént említett kettős fokozata mutatja már
azt is, hogy az akarat tényezőit az úgynevezett «tartós. utánzás.-ban .
már megtalálhatjuk. Es csakugyan Baldwin nézete szerint, a mint már
említettem is, az utánzásnak ez a másik foka képezi az akaratnak a
kezdetét, a melynél többről a kú gyermeknél nem is igen beszélhetünk.

b ) Az akarat.

A vágyakhoz képzetek, a megfontoláshoz öntudat és figyelem, az
erőkifejtéshez önkéntes mozgás kívántatik meg. Ha a gyermek valamely
cselekedetében e három tényező benne van, akkor már nála is beszélhetünk
akarat-cselekvényről.Egyet azonban ne feledjünk ell Igen nagy különbség
van a gyermek és a. felnőtt cselekedetének «indító-ok»-ai között. Amaz
inkább a külső, emez inkább a belső okok miatt cselekszik. Micsoda ok
kényszeríti a gyermeket a cselekedetre-o arról a felnőttnek .sokszor
fogalma sincs. _Csak egypéldát említek erre 1



Eg-yik régi tanáromtóI hallottam ifjú koromban a következőket:
Egy fiú s egy leány mellé fogadott új nevelőt a család. Mikor.a régi
nevelő az újjal találkozott, bevallotta, hogy ő bizony azért hagyja itt
e helyet, mert a kis leány olyan vásott, hogy nem bír vele boldogulni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az új nevelő megkezdte működését, észre is vette csakhamar, hogy
a kis leány gyönyörűségét találná abban, ha fel tudná bosszantani. A
nevelő megtalálta az orvosságot, a leányka napról-napra javult s a mint
tehette, kedvében járt a nevelőnek. Mikor már a bizalom teljes volt
közöttük, megkérdezte a nevelő tanítványát: mt/rt bosszantotta annyira
a régi <nevelő bácsiv-t P A leányka egész naivan felelt: Hiszen én nem
akartam rossz lenni, de igen tetszett, mikor a nevelő bácsinak piros lett
a füleRQPONMLKJIHGFEDCBAI Ime a cselekedet indító-oka, a mely a mellett is tanuskodik:
mennyire ovakodnunk kell a gyermek egyik-másik cselekedetének a
megitélésénél, mert ha nem is tudjuk megmondani: beszámítható akarat-
cselekvényről, vagy csupán suggestióról lehet egyik. másik cselekedet-
nél szó.

Az is nagyon ismeretes, hogya gyermek akarata általában na-
gyon gyenge s igen sokban hasonlít a hypnotizáló felnőttek akaratához.
Könnyen elhisz. mindent, parancsainkkal arra irányozhatjuk, a merre
tetszik s cselekedeteiben alig-alig találunk olyant, a melyre ne vala-
mely külső ok kényszerítette volna rá, A két, három sőt még a négy
éves gyermekekkel is könnyen elhitethetjük, hogy az az ütés, a mi
érte, neki fájdalmat nem okozott; vagy ha már evett valamit, de még
valami kedves étele van az asztalon, rábeszélhetjük, hogy már jóllakott
s kedves ételéhez hozzá se nyul. Ennek a suggt'stiónak a nevelésben is
nagy szerepe van Szelíd rábeszéléssel azt tehetem a gyermekekkel, a
init akarok, olyanná formáihatom, a milyenné akarom, míg ha szígort
alkalmazok, könnyen dacz, kónokság fejlődhetik ki benne.

Hogy az utánzásra való hajlandóság a gyermeknek még abban a
cselekedeteiben is .mennyire megvan, a mit tökéletesen akaratcselek-
vénynek gondolnánk, arra nézve Baldwin említ egy érdekes kisérletet.
Két gyermeke közül az egyik S, a másik 3 éves volt. Ezeknek a gy,er-
mekek nek az apa meghag-yta, hogy ellenkező irányban egy kerek asztal
mellett menjenek körül. Egy szék nél találkozanak s adjanak egymásnak
kezet s aztán folytassák tovább útjokat. ,Mikor a kisebbik leánya meg-
jelölt székhez ért, kezet adott, nénjének s a kézadásban teljesen test-
vérét utánozta. Ez az utánzás annyira igény be' vette figyelmét, hogya·
kézadás után elindult ugyan, de kezdetben mindig abban az irányban,
amelyben, nénje, tehát újra azt az utat akarta visszafelé. megtenni, a
melyen a székhez ért. Később, mikor már a járást jobban megszokta s
nénje zsörtőlődését is röstelte, nem ment ugyan sokáig. vele, de azért
egy-két lépést rendesen abban az irányban tett, a melyben nem kellett
volna s mikor már a helyes uton volt is, egyre tétovázott: a helyes
uton jar-e ? '

Mikor lépnek fel a gyermeknél az akaratcselekvény kifejező
mozgásai, arra nézve a különböző írók -különbözőkép vélekednek. Lz'nd·
ner azt tapasztalta, kogy a gyermek már 26 hetes korában tudatosan
cselekedhetik. Mikor kis leánya ilyen idős korában a bölcsőben feküdt,

QfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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egy üvegben tejet adtak neki, ' e az üveget történetesen úgy állították,
hogya kis leányka hiába szopta a gummi-csövet; nem jött rajta tej. A
kis leány elkezdte lábait mozgatni s lábával mozgatta az üveget is s
egyszer csak úgy igazította, hogy tejet kapott a csövön. A következő

alkalommal szándékosan úgy tették az üveget, hogyha a gyermek
vagy kezével vagy lábával meg nem igazítja, a gummi-csövön nem kap-
hat tejet. S ime az előbbi eset most ismétlődött. Másnap az apa el-
vette a leány lábát az üvegtől, de a kis leány bizony ismét visszatette
lábát s oly ügyesen igazgatta vele a tejes üveget, mintha lába csak
arra való lenne, hogy vele a tejesüveget szabályozza. Ez így tartott
3 hónapig. míg végre arra is rájött, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkezével is lehet ám az üveget
igazgatni és pedig sokkal, könnyebben, mint a lábával.

Lindner az esetből két következtetést von le: r-ször azt, hogya
gyermek már jóval korábban cselekszik megfontolással, mintsem be-
szélni megtanul; z-szor pedig azt, milyen tökéletlen és ügyetlen a
megfontolásnak a kezdete.

A mozgások fellépésének idejéről' Preyer egy táblázatot állított
egybe. E szerint a megfontolás közreműködésével a mozgások követ-
kező sorrendben és időben léptek fel Preyer gyermekénél :

A tagadást jelentő fejrázás 16 hét.
A fej egyenesen tartása J 6 ,.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F o g á s - ._ ._ _ SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 »

A 'test felső részének támaszték nélküli'
egyenes tartása ~ __o

Mutatás ___ ._. . o

Ülés minden segítség nélkül
Állás szabadon o __ o

Menés egyedül .__ ___

Felállás segítség nélkül
A küszöbön való átmenés .__
Csókolás __o
Kuszás .__ .__ _ _
Ugrás ._. __o .__ _ __

22 ,.

9 hónap.
42 hét.
48 ,.
66 »

70 »

70 ,.
23 hónap.
27 ,.

28 »

E mozgások azonban a mint valamennyien tudjuk, a különböző
gyermekeknél különböző időben lépnek fel. Ugy látszik, a leányok átlag
itt is .gyorsabban fejlődnek, mint a fiúk. Az egynemű gyermekek .közül
meg az úgynevezett cmadárhúsú,.-ak hamarabb, mint a kövérek. A
mozgások tudatos fellépése azonban ugyanazon sorrendben történik a
gyermekeknél s az z'degrendszer és az ízmok fejlődését is mutatja.

Abból, hogy valamely gyermeknek meg van ez vagy amaz a
mozgása, még nem következik, hogy már akara ta isvoJna. Ezek a
mozgások csak arra valók, hogy velök és általuk az illető egyén
képzeteket - szerezzen s e képzetei alapján az emlékezet és figyelem
hozzájárulásával képes legyen a tulajdonképeni akaratcselekvényekre.

A népiskotá t e tudatos mozgások fellépése érdekelheti. már csak
azért is, mert a mely gyermek korábban szerezhetett képzeteket,
hosszabb ideje volt a képzetek gyűjtésére, mint annak, a ki szervezeté-
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ből kifolyólag, a képzetgyűjtést csak később kezdhette meg. Ez az oka
annak is, hogy a leányok általában értelmesebbek, -mikor az iskolába
először felkerülnek, mint a fiúk. Azok a szülők, a kiknek gyermeke
aránylag véve később kezd el egyik-másik mozgást, pl. a járást, ne
essenek kétségbe azért, mert a gyermek idegrendszere később fejlődött
mint másoknal. Gondoljanak csak arra: nem mindig abból a mustból
lesz a legjobb bor, a melyik leghamarabb. kezd forrni. A fődolog csak
az, hogy ez a «forrás. egyszer meg legyen.

Rendes dolog, hogy mikorra a gyermek két éves, elérte a fejlő-
désének azt a fokát, hogy okos és következetes bánásmód mellett, már
akaratát kormányozhatjuk, s a jellernfejlesztés alapjait lerak hat juk. Vala-
mennyien nagyon bölcsen átlátjuk. - mondjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALocke - hogy az álla-
tokat már fia ta! korukban kell tanítani; e tekintetben csupán azokat
hanyagoljuk el, a kik utódainkká lesznek s azt várjuk, hogy a vásott
gyermekekből jóravaló férfi vagy nő váljék. Rousseau meg azt tartja:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ki igasd« szabad, csak azt akarja , a mire képes és csak azt teszi, a
mi neki tetszik .. Alkalmazzuk ezt a gyermekre is I A gyermek ne
legyen se ember, se állat,· hanem gyermek. Érezze gyengeségét, de ne
szenvedjen miatta. Függjön valakitől, de szolgailag ne engedelmesked-
jék. Senkinek sincs jogában olyasmit parancsolni a gyermeknek, a mi
ennek nem válik javára.

Ha már egyszer fellépett az· akaratcselekvény, gyorsan követi
egyik a másikat. A környezetnek és az iskolának is csak attól kell
óvakodni, 'hogy a gyermek minden cselekedetét olyannak tekintse, mely
a beszámíthatóság minden ismertető jegyét magában rejti. Az akarat
erre a fokra némelyeknél csak a tanköteles kor befejezése után jut;
másoknál pedig talán sohasem, A beszámíthatóságot és a szabadaka-
ratot még a felnőtt embernél is sok mindenféle mellékkörülmény aka-
dályozza, hát még a gyermeknél! Népünk a fiatalság egy és más
beszédjére. cselekedetére csak azt mondja: «Fiatalság - bolondság 1»
Gondoljunk a magyar szellem e nyilatkozására akkor, a midőn gyer-
mekeket, - de akkor is, a' midőn ifjakat kell tegyelmeznünk.

(Omrgó.) Pethes YánQs.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

1R O D A L O M .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A . gyermek é r t e lm i f e j l ö d é s e gyermek-psychologlel
szempoutbél,'

Sohasem tartottam helyes hasonlatnak azt, hogy a lélek üres lap,
melyre a benyomások írják különféle jegyeiket shogy így állna elő a lélek
tudása. Sokkal szerencsésebb hasonlat, mert igazabb, hogy a lélek a

1 Donner Alajos b.-csabai polgári leányiskolai igazgató ily czímen egy munká
bocsátott közre. Kapható 1 frtért, B.-Csabán, a "Corvina" könyvnyomdában s mínden
könyvkereskectésben.

Magyar Tanltóképzö. 9
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szőlővesszővel hasonlatos. A mint a szőlővesszőben már benne van a
bor, csak a gyümölcs kifejlődéséhez szükséges körülmények járuljanak
hozzá; a lélekben is meg van mind arra az erő és a képesség, hogy
a kellő viszonyok között tehetségeit kibontsa.

Nem lehet kedvesebb, mondjuk, költőibb foglalkozás, mint az,
midőn a természetkedvelő nap-nap után odaadó buzgósággal lesi,
szemléli a megújuló természet éledését, fejlődését : lesi a fűszálat, nézi
a gyönge virág-palántát, figyelemmel kíséri a gyümölcsfák első rügy-
pattanásait . .. látja, kutatja és megállapítja, mint hozza életre az édes
napsúgár a természetet és a továbbfejlődéshez szükséges körülmények
fokozatos hozzájárulásával, miként feslik a bimbó s fejlődik a 'virág
gyümölcscsé. - S hát vajjon lehet-e szebb foglalkozás a gyermeki
értelem megfigyelésénél ? Nézni, lesni, megfigyelni a születés első
perczétől, mint fejlődik a lélek élete, miként indulnak meg a külső
világ behatásai és az életfontartás parancsára a lélek képességeinek
rügyei, mint feslenek, fejlődnek tovább s alakulnak az értelem magasz-
tos gyümölcsévé.

De nemcsak szép ez, hanem hasznos, sőt szükséges is nagyon.
A pedagógiának e téren még sok a teendője. A pedagógus világ még
keveset törlesztett ebbeli adósságából. A világirodalom idevonatkozó
jelentősebb munkáit jóformán az ujjainkon végigszámlálhatjuk; hazai
szakirodalmunkban tudtommalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADonner Alajos b.-csabai polgári leány-
iskolai igazgató a legelső, a ki ~z e sorok czímével azonos czím alatt
önálló könyvben foglalkozik .a gyermek értelmi fejlődésének komoly
megfigyelésével és tanulságai val.

A gyermeklélek értelmi tejlődésmenetével, ha komolyan értjük e
szókat, még nem vagyunk tisztában. Azt tudjuk hogya gyermek
egészen más szellemi és érzelmi világot él, mint a felnőtt; .de hogy mi
ez a más a maga egészében és részleteiben, hogy mi ennek az életnek
a valódi természete, ez ideig még derengő sejtelmével birunk csupán.
Ennek az elvesztett paradicsomnak bűvös rejtekeibe mostanság kezde-
nek behatolni, hogy kiismerjék és kiismervén. tanulságait fölhasznál-

. hassák a nevelés és oktatás minél könnyebb és minél eredményesebb
végzésére.

Donner az ő könyvében általános vonásokkal jellemezvén a gyer-
mek lelki életét, külön tárgyalja aj az érzékek működését ; b) a kép-
zettársítást; e) a figyelmet; d) a gondolkozást és e) az érzés értelem-
fejlesztő hatását. Különösen részletesen foglalkozik az érzékekkel, a
képzettársítással és a gondolkozással.

Az érzékek működésének ismertetésében részletesen és pontosan
kimutatja az érzékszervek fejlődését és megvilágítja, miként emelkednek
az érzetek képzetekké a piczinyke gyermeknél.

A képzettársítás négy külön fejezet alatt a motilitás és obsessio,
az utánzás, a képzettársítás és a képzelet fejlődésének problemáit fejte-
geti, közvetett és közvetetlen példákkal illusztrálvan az eddig e téren
megállapltott tételek igazát.
, A következő fejezet a gyermeki figyelmet tárgyalja, példákban
mutatván meg, mint küzd . a' gyermek figyelme -a folyton hulllámző
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érzelmek szerte-csapongásaival; hogyan küzd, fárad, mozog, cselekszik
azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegész gyermek. egész a kimerülésig, ha figyelmét valami megragadta.
A figyelem magasabb fokú iejlődése a fogalmi gondolkozással áll
szorosabb viszonyban, s csak természetes, hogy ennek a tételnek a
megfejtését a gondolkozás fejlődésének részletes magyarázatával ap-
csolatosan nyerj ük, ;

A gondolkozás fejtegetése a legrészletesebb és a legsikerültebb
része Donner könyvének, azért különösen, mert ehhez a fejlődésben
lévő mondjuk: tudományhoz e fejezet alatt szolgáltatja a legtobb a
legközvetetlenebb és a leghosszabb ideig eszközölt egyes megfigyelések
eredményeiből merített példát. Így bonczolgatja a vonatkoztatás, a
beszéd, az itélkezés és következtetés és az összefüggő gondolatmenet
fejlődésének kérdéseit.

A könyv befejezéseül az érzés értelemfejlesztő hatásairól szól.
Ez a rövid foglalatja ennék az első és nagyon sok tekintetbeu

örvendetes fecskének. .
Örvendetes, mert végre- valahára megtörte a gyermek-psycholo-

giának a Felméri könyvéből kihangzó első hangok után beállott kiáltó
csendjét; örvendetes, mert az idegen vívmányok fölhasználásával indult
neki ennek az ismeretlen világnak; örvendetes, mert a gyermek· psycho-
logia tovább fejlesztéséhez szükséges concret példák nagy sokaságát
tárja elénk.

És ezzel be is fejezhetném az ismertetésemet, ha e könyvvel kap-
csolatosan nem látnék szükségesnek e tárgyra vonatkozólag egyet-
mást elmondani. '.

A magyar tudományos szakirodalomnak általában egy. gyökeres
hibájáról beszélnek széltében- hosszában : nagyon is tudományos a. szine-
zete, magas, műszavakkal teletűzdelt és németesen szerte kalandozó a
stilusa. Ez is az egyik oka, hogy nem tudnak a tudományok nálunk
népszerűségre szert tenni.

Ennek, a különben sok jeles tulajdonsággal ékeskedő könyvnek
is ez az egyik árnyoldala.

A gyermek-psychologiára első sorban az óvóknak és a néptanítók-
nak van égető szükségük. Ennek a fejlődő tudománynak már a legelső
zsengéit is meg kellene ismernie az ővók és tanítók általánosságának.
Es én azt hiszem, ha hozzáférhető ilynemű könyveket kapnak, bújni is
fogják ezeket a tanulmányokat, azért is, mert fölöttébb érdekesek, 3

azért is, mert közvetetlenül érdekli őket. De az elvontságokból kiinduló
fejtegetések, különösen, ha a psychologia magasabb ismeretét föltéte-
lezö, magas előadásban kerül az e téren könnyebb emésztésű elede-
lekre utalt olvasók elé, bizony nem kellenek. Ha végig töri is magát
egyik-másik rajta, csak a példák maradnak meg az emlékezésében;
ezek meg az épen meg nem értett, de nagyon szükséges fejtegetések
nélkül nem igen érnek sokat. Ime pl. egy mondat a szóban forgó
könyvből: c Az érzet-, a képzet-keletkezésnek kevésbé kedvező moz-
gások ezen fölfüggesztésével kezdődik az inhibitív tevékenység, az ideg-
erő-áramlat szétsúgársázának bizonyos izomcsoportok javára való kor-
látok közé szorítása, a mely még egészen öntudatlan, bár eredményeibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 ·



I24

csekélységükben is hatásosan előmozdítják a képzet-alakulást, mert
létreseg íúk azt, a mit perceptiónak nevezünk s kedvező föltételül szol-
gálnak arra, hogy az érzékinger oly fokú legyen, melyen a látóidegben
a neki megfelelő moleculáris mozgást kellő ere vel meg tudja indítani,
új moleculáris mozgást meg tudjon alapítani a szemben, annak ideg-
pályain és az ikertestekben, de másfelől ne legyen olyan romboló, hogy
ar idegerőkészlettel valókeJlő táplálást lehetetlenné tegye, a mi pl.
akkor történik, ha a pupilla nem lenne a gyermeknél sokkal tovább
aránylag kicsi, mint a felnőttnél.s

Én azt hiszem, hogy mivel ez a tudomány most kezd fejlődni s
hogy fejlődjék, tengernyi közvetlen megfigyelésből merített példára van
szükség: arra kellene törekednünk, hogy a tanítóságot és az óvók
seregét is bevonjuk ebbe a munkába. Ezt azonban csak akkor érhetjük
el, ha ezek az érdekeltek tudják, mit akarunk, s értik is, mit hogyan
és miért .kell tenniök. Azért tehát egészen é" legszigorúbb an azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúzduk-
tiv tárgyalást kellene követnünk.

Ezt megértenék a psychologiában kezdők is és elvitázhatatlan
érdeklődéssel tanulmányoznák a szélesebb körű és mélyebb psycho-

. logiai műveltségű tudósok is. És ennek volna is értéime . ezeknél a
búvárlatoknál. .

Az e fajta keletkező tudomány tudományos szinezetű tárgyalása
- ezt általánosságban mondom - csak a «felsőbb IQ ezret» érdekli
és csakis annak hasznos; mert csak a szélesebb körű tudás segítségé-
vel lehetséges megkülönböztetni a keletkező igazságot a megállapított,
végleges törvénytől.

Ime, így gondolnám én a gyermek-psychologiaművelését: Fölvesz
a vizsgálódó egy közvetlenül tapasztalt példát. Ezt a példát, azon
szempontból, a melynek földerítése végett tárgyalja, rendszeresen és
részletesen megbeszélvén. kellőképen megvilágítja a psychologiai konkrét
esetet. E konkrétum ot azután összevetné más hasonló, közvetlen tapasz-
talataival. Itt aztán meg kellene állapítani pl. a megfigyelt médium
korát; családja körülményeit; az esemény körülményeit; a gyermek
szülőinek szellemi világát, műveltségét; az illető gyermekek idevonat-
kozó előbbi lelki tüneteit stb. Ezek után kellene összehasonlítani az
idegen tapasztalatokat a közvetlen megfigyelésekkel.

. Az így végzett összehasonlítások eredményeit rendezvén. kitűnnék:
mi a megegyező s mi a különböző az összehasonlított konkretumoknál.
Az egyezők adnák a kutatott gyermek-psychologiai általános igazságot,
a törvényt; a különböző tünetek pedig, mint az esemény egyém' jelle-
gének kisérői, esetleges későbbi vizsgálatok alanyaiképen, szintén meg-
örizendök volnának.

Ezeket a fogalmi értékű, általános igazságokat azután őssze kéne
vetni a felnőttek psychologiájával, hogy a megállapított különbözetek
nevelési és oktat asi szempontból leendő fölhasználása is megállapít-
ható legyen. '

Nem mondom, hogy az eddig ismert gyermek-psychologiai művek
nem tapasztalatiak, hanem azt sajnálom, hogy nem elég tapasztalatiak
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és hogy a vizsgálódás módja és ennek a könyvekben való föltűntetése
nem tisztán és teljesen induktiv. A gyermek-psychologia nyilvános
művelői sokat hagyatkoznak egymásra bizonyos esetekben, a helyett,
hogy egyes tapasztalatokat, mint kisérleti objektumokat, fölhasználnának.

Igaz, hogy így nem lehetne rövid időn a gyermek egész lelki-
világát felölelő munkát produkálni, csupán részletet; hanem az ilyen
részletek azután tökéletes munkának igérkeznének.

És még egyet! Nagyon jó lenne azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar gyermek lelkifejlődé-
sének különös tanulmányozása is. Tudom, hogy az e téren eszközlendő
közvetlen megfigyelések nálunk csak ezt eredményezhetik ; mert hiszen
a magyar szülők magyar viszonyok és körülmények között fejlődő
gyermekét vizsgáljuk. Hanem hát jó lenne tán konkrétumokként első
sorban magyar tapasztalatokat fölhasználci ; e czélra az idegeneket föl-
használni nem vezethet mindig biztos eredményre. Nekem legalább e
téren kételyeim vannak; s én az e téren kis leányomon folytatott köz-
vetlen vizsgálódásaimnál a külföldi példákat az asszocziáczió legutolsó
fokán alkalmazom. S mondhatorn, nem egyszer bukkantam lényeges
eltérésekre.

Hogy Donner könyve adott alkalmat ezen egyéni nézetelm nyil-
vánosságra hozatalára, ne vezessen e körülmény senkit arra a gondo-
latra, mintha én e könyvet ezzel elitélném. Nem. Sőt a magyar gyer-
mek-psychologia mai stádiumában igenis szükséges, hogyatanítóvilág
a kültöld ilynemű igen előkelő vívmányairol is tájékozást szerezzen.

Donner igen becsületes és fontos munkát végzett s azért a
könyvet mindenkinek ajánlom.

Drezsziger Ference.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T ie d e m a n n m ű v e m a g y a r u l . A gyermek-psychologiával
foglalkozó magyar nyelvű művek száma ismét szaporodott egygyel:
Tiedemann Detrének, a gyermekpsychologia megalapítójának művével
II gyermek szellemi képességeinek !ejlődéséről.1 Pethes János lefordította
magyarra. Fordító az előszóban általánosan tájékoztat. a külföldi. gyer-
mekrajzi irodalomról (sajnos, a hazairól ma még alig lehet szó 1). s azu-'
tán adja Tiedemann Detre rövid történetét s alapvető művének erede-
tét és sorsát. Magáról a műről így nyilatkozik: «Az ujabb, különösen
a biologiai alapot is figyelembe vevő megfigyelések rávezetnek bennün-
ket arra, hogy Tiedemann egyik-másik adata tévedésen alapszik, de
azért sok van ebben a kis munkában, a mi még. ma is nagy becsű
adat, pedig ma már a külföldön a gyermek-psycholegiára vonatkozó
munkák jóformán nap-nap után egymást érik.s V égre így szól a fordító:
«Érdemes-e Tiedemann munkájának a magyar nyelvre való lefordítása,

1 A mű teljes czíme : "Tapaszta la tok a gyet'mekek szellemi képességeinek fejlődésé-
ről". Irta Tiedemann Detre, marburgi egyet. tanár. Fordította s előszóval ellátta Peihes
János, csurgói áll. tanítóképző-tanár. (Kiilön lenyomat az Evangelicus Népiskoléből. Sopron.)
Ára 30 kr. kapható Litfass utódja Röttig Gusztávnál Sopronban, várkerület 72.
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~ felett ítéljenek mások. Az én szemem előtt kettős czél lebegett, mikor
a legrégibb gyeqnekpsychologiai munkácska lefordításába bele fogtam;
az egyik a már rég porladozó író emléke iránti tisztelet s a másik, hogy
a magyar tanító-világ figyelmét, addig is, míg nálunk e tárgyról terje-
delmesebb munka jelenhetnék meg, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyermekpsychologiára irányozzam.»

. A fejtett kérdésre a válaszunk, hogy Pethes efedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű kiadásával
hasznos szolgálatot tett a lélektani irodalomnak; s igenis, érdemes volt
Tiedem'ann művét a magyárba átültetni. Tiedemann, mint ügyes meg-
figyelő s értelmes psychologus. sok oly jelenségre tesz figyelmessé, a
melynek tudása a lélekbúvárra és pedagógusra nézve nagybecsű. Ha
nem is oly részletes és alapos, mint Preyer, de .meg va n az a jó oldala.
hogy a lélekfejlődés jelenségeit, a maguk egészében, együttességében
mutatja be. Ezért, meg egyszerű világos fejtegetései miatt. Tiedemann
műve leülönösen kezdő psychologusra nézve igen hasznos útmutatóul és
bevezetésül szelgalhat agyermekrajzi megfigyelések hez. Pethes az író
egyszerű, világos irályát hív természetességgel és magyarosan adta
vissza. Nincs is egyéb megjegyzésem, mínt az, hogy nagypn üdvös lett
volna, ha az érdemes fordító a mű függeléke gyanánt közölte volna a
gyermeklélektan irodalmának repertoriumát.
. Ajánljuk, a művet a tanítóképző tanárok nak, hogy azzal történelmi
beesénél fogva megismerkedjenek s ajánljuk, hogy ismertessék meg azt
tanítványaikkal, a leendő tanítókkal is; a gyermeki lélek értelmes meg-
figyelésére fo,gják őket ez által ösztönözni és segíteni.RQPONMLKJIHGFEDCBA-N . _L .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U j a b b i f j ú s á g i i r a t o k .

- rI. közlemény. -

A S z e n t f ö ld ö n . Irta': Erődz' Béla. r T O képpel es Palesztina tér-
képével. Budapest; r899. Lampel Robert (Wodianer F. és Fiai) cs. és
kir. udvari könyvkereskedésének kiadása. Ára 2 frt 80 kr. ' .

Vari-e szív, melyet valaha át .nem járt a' megváltás nagy tragédia-
jának megdöbbentő minden mozzanata, van-e lelek, mely el ne szállott
volna képzeletben arra a földre, a melynek minden rögét az Ü dvözítő

kinszenvedései szentelték meg? Nincs, ilyen keresztényi szív.vlélek nem
lehet t Kedves hát minékünk minden sor, minden betű, a mely a Szent-
földről szól, '

" . Erről ír Erődi Bélának is kezünk között lévő könyve; erről, tele
áhitattal, ihleÚséggeI: :cállván a Golgothán, a nagy kínszendvedés
helyén,. látván, a siiklaüreget, melybe a Megvaltónak összeroncsolt
testét ternették ; il látván a sír fölött ülni az Ur angyalát, mennyei
fényben, ajkán eszavakkal: Nincs itt; feltámadott h

Alig olvastam útleírást, mely annyi melegséggel, annyi lelkese-
déssel, a' tárgy iránt érzett.. majdnem rajongó szerétettel szőlna, beszélne
a"iüelyré)J, 'az útról, ~ földről, .melyet. ismertetésének czéljául tűzött, ki.
É'i'6édinéi .nem üres' si6 a ~~s.qlt~rb'ó! ,vett eme, idézet, 'mid(5na sZ,en~-
város előtt ' megáll:' «VIgadok," mikor azt inotidják nekem: Az Ut

----_~~~_~,'-- ---
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házába megyünk. Lábaim tornáczaidban állanak, JeruzsálemfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Jeruzsálem
városui építtetett, melynek közjavaiban mindenki részesül. Mert oda
mennek fel a nemzetségek, az Úr nemzetségei, Izrael bi:onysága szerint
hálát adni az Úr nevének I~ Ez a fájdalmas vigadás adja az író min-
den képének, minden rajzán ak azt a borongós, azt a mélázó hangulatot,
mely elömlik művének minden során s mely egészen sötétté komorul,
midőn a Szerit-Sírt, a Golgothát és a Via-Dolorosát festi. A legigazibb
kínszenvedésnek minden örök statiojánál szinte feljajdul a lelkünk: ott,
hol megostorozták az Úrat, ott hol fékeveszített dűhtőlkiáltja a nép:
Feszitsd meg, feszitsd meg őt I Az ő vére mi rajtunk s fiainkon I Vagy
a Lázár házánál, vagy a nyolczadik állomásnál, hol az Üdvözítő vigasz-
talólag szél az őt kísérő asszonyokhoz: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok
én rajtam, hanem sírjatok magatokon és fiaitokon I (Szt. Lukács
evang., 23. r. 28. v)

Erődi azonban nemcsak melegen érez, hanem egyuttal önállóan,
alaposan szemlél is. Nem kerüli semmi megjegyzés, semmi kődarab,
semmi rög az ő jól központosított figyelmét, melylyel aztán életet és
háttért ad a lerombolt és kihalt Jeruzsálemnek, feltámasztván azt
összes szent s a bünökben is nagy szereplőivel.

Ez a két vonás adja meg művének azt az érdekességet, melylyel
műve erősen versenyezik a Szentföldről írott legjobb könyvekkel; a
melylyel ő önmagának egy új, külön Palesztinát teremtett. Mert hiszen
van-e olyan darabja a földnek, melyről annyit írtak, annyit beszéltek
volna, mint ez a terület; melynek megrnozgatva minden köve, átfurkálva
minden hegye, bevilágítva minden barlangja? Itt hát ujat mondani nem
lehet l Itt nem! Itt ép oly jól ismert a suttogó Jordánnak köves medre,
mint a Bethesda feneke; az olajfáknak minden bokra, mint aKautal
má arbe-nak minden rétege!

Itt az új csak azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyénz"iég I Ezért teremthetett írónk önmagának
egy új külön Palesztinát l

A mű különben húsz fejezetből áll. Az első rész a tengeri útat
írja le Jaffáig; a második és harmadik földrajzát és történetét dióhéj-
ban ; a negyedik J affát. A nyolcz következő fejezet egészen Jeruzsálem-
nek van szentelve; majd a tizennegyedik- Bethlehem és könyékét, a
tizenötödik Hebront, a következő a Jordán folyót tárgyalja. A tizen-
hetedik, tizennyolczadik és tizenkilenczedik a Jordánon-tuli Palesztina-
val, Galileával, Szamáriával, a Haifa és Karmel-hegy leírásával foglal-
kozik. A huszadik fejezet czíme: Hazafelé.

Kimerítő, alapos tárgyalás. Csak két dolog ellen van kifogásom:
ez a dióhéj ba foglalt földrajzi és történeti rész. Én biztosítom az írőt,
(noha a szerkezet logikáját magam is vallom 1), hogy e dióhéjba foglalt
dolgokra, minden ólvasójának bele, törik a foga. A kilencz levélre fogott
teljesen tudományos földrajzi rész sehogyse illik be ennek a műnek
keretébe s csak arra való, hogy az ember azt átlapozza. Erre való
először is azért, mivel az ilyen írányú művek olvasói semmi körülmé-
nyek között sem szükséglenek ilyen, földrajzi leírást, mely felöleli az
összes kutatások eredményét samely részletesebb, mint a legtöbb
középiskolai földrajzi kézi könyvnek Magyarországot tárgyaló része.
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Erre való másodszor azért, mivel az, a ki a Szentföldről tudományos
földrajzot akar, sammi esetre sem ehhez a műhöz fog fordulni. Epen
úgy nem, mint a történész, a kinek bizonyára nem elég tizenkét levél a
Szentföldről; amely adat-, számo, név- és eseményhalmaz különben
feltörhetetlen diő, persze kókuszdíó annak, a ki útleirásokban akar
gyönyörködni.

Szerencse, hogy ezek a hibák önmagukat küszöbölik ki.

Azonban minden félreértés okából megjegyzem, hogy szükséges-
nek tartom én is a földrajzi részeket épúgy, mint a történetieket, hiszen
földrajz és történet nélkül a Szentföld nem Szentföld, hanem mindkét
studiuruból csak annyit, a mennyi a mű czéljához szükséges, nagyobb
adag rontja a kép, a hangulat harmoniáját; akárcsak vaiamely fest-
ménynél az ecset és festék származásának históriája.

A 1 IQ kép és Kogutovicznak térképe derék, tiszta nyomásu
mellékietek s erős támogatói a Szentföldről alkotott képzeteinknek.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O d y s s e u s k a la n d o z á s a i . · Az ifjúság számára írtazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKe.mlr József
budapesti áll. gimn. tanár. Budapest Lampel Robert. (Wodianer F. és
Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása. Ára 1 frt.

«Ha van valami, a szellemi téren, emberi alkotás, a mi elmond-
hatja magáról, hogy kiállotta az idők kritikáját, Homér költernényei
dicsekedhetnek ezzel. Harmadfél ezer év óta bírnak azzal a kiváltsággal,
hogy gyönyörködtessék a szellemeket, miritául szolgáljanak a műveszet-
nek, anyagul a vizsgálódásnak, s szabályozóul az ízlésnek és műbírálat
nak.s Igaz, teljesen igaz 1 Ez örök alkotás új lesz, igaz lesz, mindaddig,
míg az ég, a nap, a csillagok; melyek egyforma tisztasággal, fénynyel,
világgal égnek mindenha 1

Ehhez a csodás forráshoz vezeti KemPI József kis műve is az olva-
sót, elbeszélvén Odüsszeüszuak visszatértét, kalandjait. Nem holmi vado-
nat új történetről van szó, nem valami soha nem hanott mese köny-
vünknek tárgya, hanem csak Homérnak Odüsszeájáról szól az ének.

Husz fejezetben beszéli el a cTrójai háborúnak» e második részét
Vmpf József; becsűles magyarossággal, kellemetes mesemondó hangon.

Kzeelső rész az Irhaka szigetről szól, hol a szép és okos Penelope várja
férjét a csatából s hol a kérők türelmetlenül ostromolják az álhatatos
feleséget. Penelope csak annyi halasztást kér az udvarlőktól, míg Odüsseüs
apjának, Láertesznek szem fedelét megszövi. De (ismert dolog 1) a halotti
lepel csak nem készül, mert a mit a hűséges feleség nappal sző, azt
éjjel titokban szétbont ja. Végre Odüsszeüsznak fia, Telemakhosz elhatá-
rozza, hogy felkeresi édes atyját s a második rész elmondja, mikép
érkezik kis hősünk Püloszba, az öreg Nesztorhoz ; ki szivesen fogadja
bajtársának fiát s Menelaoszhoz utasítja Telemakhoszt; hol aztán meg-
hallja az egyiptomi Proteüsz jóslatát, mely szerint atyja Kalüpszo nim-
fánál tartózkodik. E voltaképeni expositio után kezdődik a cselekvény,:
azaz a hős Odüsszeüsznak Kalupszonál való tartózkodása; majd a hara-
gos Pozejdon által felkavart tenger hullámai közül a . Szkéniára való
hányattatása, s a bájos Naüzikaaval való megismerkedése. Azn sazk
Alkinoósz királynál elmondott bűbájos mese., azaz Odüsszeütázna
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eddigi kalandozásai öt fejezeten keresztül. V ég-re a hősnek Ithakába
való visszatérése; a mikor öreg koldusnak képében indul haza felé a
kedves, rég nem látott táj felé, melyre azonban a bosszus Pozejdon
átláthátatlan ködöt bocsát, hogy rá ne ismerjen édes szülőföldére.

Az utolsó nyolcz fejezetben a bosszúállás, a kérők bünhődése van
elmondva; nevezetesen, hogy miként találkozik a hős hű disznópász-
torával Eümeoszszal, majd fiával Telemakhoszszal; aztán Penelopéval
való beszélgetése; az íjjverseny ; a boszuállás; végre midőn felfedezi
magát a hűséges hitves előtt; majd az utóhang, a fiúnak találkozása az
apával, az öreg Laérteszszel.

Az író hasznos dolgot mívelt, midőn az e éposz apjának», Homé-
rosznak e fenséges alkotását az ifjúság számára átdolgozta; becsületes
munkát végzett, midőn a c nagy kalandozónak ,. történerét kellemes,.
vonzó formában megírta; mert kétségtelen dolog, hogy művével nemcsak
ifjúsági irodalmunkat gazdagította, hanem általa nagy szolgálatot tett
a családnak, iskolának egyaránt, mert mind a kettő jól értékesítheti
azt örök czélja, a szép, jó és igaz átplántálásának munkájában.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z e n t E r z s é b e t ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar kirá lyi Izerczegnö élete. Kor- és jellern-
rajz. Írta dr. Lázár Gyula tanár. Budapest, 1898. Lampel Róbert
(Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása. Ára
I frt 20 kr.

A könyv Erzsébet magyar királynéfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ Felsége fenséges szellemé-
nek van ajánlva kegyeletes hódolattal. Szerzőt, úgy látszik, kettős ok
késztette művének megírására: az egyik azon. szomorú gyászeset. mely
a második Szent Erzsébet megdöbbentő halálával gyászba borította a
magyar nemzetet; a második pedig a mű utószavában kifejezett ama
valóság, «hogy míg anémet. és franczia irodalom egész sorozatát mu-
tatja fel a thüringiai Szent Erzsébetről írt mííveknek, melyek részint
mint tanulmányok, részint mint életrajzok jelentek meg legendák, króni-
kák vagy a történelem megvilágításában, addig hazája, Magyarország
mindig adósa maradt hírneves leánya emlékének; kultusza idegen orszá-
gokban virágzik és terjed, míg idehaza majdnem egészen ismeretlen.s

Mindkét ok tiszteletreméltó s alkalmas arra, hogy a könyvet
kétszeres érdeklődéssel vegyük kezünkbe. S ez az érdeklődés, mondha-
tom, mindvégig meg szállva tartja lelkünket; a. nagy magyar király ájta-
tos leányának szent élete visszacsalja képzeletünket ca régmult idők
borongós világába s , «hol a, mese és történet, valóság és költészet
elegyednek egymással», «hol egy új világ tárul fel előttünk, mely telve
meleg lelkesedéssel és odaadá önfeláldozással, kemény szívtelenséggel
és eszményi őnzetlenséggel s. •

Ez az «űj világ» adja igazi okát Szent Erzsébet életének is, ki
kiirhatatlan lelkesedéssel, benső szükségletből gyakorolta halála utolsó
órájáig az irgalmasságot; ki megtagadja királyi voltát s örül, ha együtt
sírhat a sirókal, együtt éhezhetik a szükőlkődőkkel. '

Lázár Gyulának könyve tizenegy fejezetben beszéli el a szent
asszonynak istenes cselekedeit; bevezetésül szólván Erzsébetnek szülőiről,
a születését megelőző jóslatokról, születéséről s aztán eljegyzéséről. A
'1övetkező hét fejezet Erzsébetnek gyermekkorával és neveltetésével,
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majd házasságával, családi életével foglalkozik; előadván közben a jó
cselekedetnek egész sorát, melyek által az angyali jószivű királyleány
valóságos isten küldötté vált a környék szegényeinek szemében. A két
utolsó fejezet- Erzsébetnek szentt é avattatásaról. a temetkezési ünnepről,
a hozzá fűződő csodákról és babonákról. majd a tiszteletére állított
emlékekről s a róla nevezett ereklyékról és érmekról szól.

A könyvnek megható részei vannak; midőn például Erzsébetnek
férje, Lajos, útra kél a keresztes háborúba s midőn a mocsárláz által
elpusztított fejedelemnek holt híre érkezik Wartburgba, selveszíti
egyetlen támaszát De jajában ott a kibékülés, a fájdalomban az eny-
hülés: Oh! jaj nekem, - kiált fel, - szegény, vigasztalhatatlan özvegy-
nek, nyomorúságos asszonynak; nincs többé, ki védjen és vigasztaljon,
mint az, ki vigaszával nem engedi kétségbe esni az özvegyeket és árvá-
kat l» Vagy a mikor sógora, Raspe Henrik, gyermekeivel együtt kiszorítja
őt Wartburgból s a testileg megtört özvegy «zordon téli időben, éjnek
idején» távozik az ősi várból. «Minden segítség és vigasz nélkül, gyen-
geségtől sanyargatott testtel ragadja meg kezeit didergő és siránkozó
gyermekeinek Erzsébet s világgá megy velük, ha embert találna, ki
megkönyörülne rajtuk.s

Lázárnak könyve azonban nemcsak népies olvasmány, nemcsak
kegyeletes emlékezés és nemcsak a Szent Erzsébet kultuszát terjesztő
művecske, hanem határozottan tudomanyos munka is, mely az idevágó
összes forrásoknak felhasználásával készült. Hanem aztán nehezen is
van egyeztetve e sokféle czélt szolg áló munkának a stylusa: mert bíz,
ez némely helyen nagyon jiehézkes, a sulyos mondatok ból nérnelyütt
alig lehet .kihámozni az értelmet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE. F . S .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• T e t e m r e h ív á s .» Új melodráma jelent meg hangjegypiaczun-
kon ; szerzője egyik vidéki kartársunk, Révfy Géza, csáktornyai áll.
tanítóképző-int. segédtanár. -

Szerző Arany Jánosnak e Tetemre híváss ez. balladáját vegyesíti
zongorakisérettel, helyenként több- kevesebb sikerrel. A szerzernény
általában gondosan - lehet mondani, hogy iskolai szigorú pontosság-
gal,- készült, erre vall, különben egyszerű, de gondos összhangosítása
is. Altalános hiányának mondható, hogy nélkülözi a szebb zenei gon-
dolatokat és a zenei kiséret sok helyen ellaposodik. Lehet, hogy szerzőt
a költemény általában borongós hungulata vezette félre, de másrészről
a zenei részeket sem helyezte el kellően s ezáltal megnehezítette az
ü.:;yesebb tételek alkalmazását. Pl. a:

-'Fojtva teremről rejti teremre
Halk zokogását asszonyi bú ...fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

kezdetű versszak csak még is inkább fejez ki bizonyos hangulatot és
igy jobban is volna zenével kisérhető, mint ez a sor:

,Jó, kit az apja rendre nevez.» ?

A zenei részeknek talán nem mindig a kellő helyen való alkalmazása
is okozza tehát az egyes helyek ellaposodását,
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A melodráma bevezetésében és az első versszaknal a baszusban egy
moll-the ma fordúl elő, melyet a szerző azután az utolsó versszaknal
ismét elővesz, még pedig most már dur hangnemben először és nem
a basszusban, hanem a felső szólarnban. Maga a gondolat a thema
ilyetén alkalmazását illetőleg nem rossz, azonban a melodia nagyon
«közhelyszerü s lévén, a fül előtt már igen megszokott s ennélfogva
nehezen vonja magára a figyelmet s ugyancsak ennélfogva nem is
érheti el a kellő ·sikert.

Jól alkalmazott és fülbemászó része a melodrámának ama - előbb
f moll, azután F dur - «Döloroso» részlete, mely a cBárczi Benőt én
meg nem öltem ... ' stb., sorokat kiséri. Egyes részek azonban nagyon
emlékeztetnek a Várady·Abrányi: «Rákóczi Rodostőn s ez. melodrámára,
de különösen az «Indulatosan» kifejezéssel megjelölt részlet Ábrányi
melodrámájának ama részére, midőn a harczi zajt kezdi kifejezni.

A következő két sornak, mely igy szól :

«Hiába! nem indul sebe a holtnak,
Állva fejénél az vagy emee.s

zenével való kettészakítása talán csak sajtóhiba, miután ezen sorok úgy
értelmileg, valamint szavalatilag szorosan összetartoznak s így időbelileg
ketté nem választhatók. Annál is inkább lehet ezt a kettészakítást a
nyomdának felrónunk, mivel a melodráma szövegében is több helyen
akadunk sajtohibára.

Legtöbb melodrámánk a zongorán és hegedűn kivűl czimbalommal,
gordonkával és hárfával is van összekötve s ezáltal tanítóképző-intéze-
teinkben - ha nem is teljesen, de részben hasznavehetetlenné válik
reánk nézve, minthogy növendékeink az utóbb említett hangszereket
ritkán tudják. Révfy Gézának jelen munkája csupán zongorakisérettel
van ellátva s ez a zongorakiséret is olyan könnyű játszási modorban
van írva, hogy tanítóképző. intézeti növendékeink mindig csinosan el-
játszhatják és ha jól szavaljak el~ még hatást is érhetnek el vele.

Amelodráma Káldy Gyulának, a m. kir. operaház igazgatójáf!ak
van ajánlva; kapható Fischel Fülöp (Strausz S.)-nél, Csáktornyán. Ara
2 korona. :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete válaszimányának 1899.
évi január hó 23-án tartott rendes gyülésén.

Jelen voltak: Dr. Kovács János elnöklete alatt Nagy László
szerkesztő, Sztankó Béla főtitkár, Groó Vilmos, dr. Hermann Antal,
Peress Sándor, Gy(jrgy Aladár, Lederer Ábrahám, Komáromy Lajos,
dr. Baló József, Miklós Gergely, Bz'ttenblnder Miklós, Horuay Ede pénz-
táros és ZoltayMátyás, utóbbi jegyző. .
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1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElnö'k a választmány üdvözlése s a gyülés megnyitása után
örömmel jelzi: hogya miniszter úr ő excellentiajának rendeletére az
Orsz. Közoktatási Tanács a tanítóképző tanárképzésre vonatkozólag
immáron kész javaslattal állott elő; ez ügy tehát valahára a meg való-
sulás stádiumába jut. Kitejezi továbbá abbeli meggyöződését, hogy az
«Erzsébet nőiskolá s-nak és az I. ker. állami polg. isk, tanítóképző-inté-
zetnek s gyakorló-iskolájának külön gondnok s külön ügyosztály alá
való helyezéséből kifolyólag, az elemi és a polgári tanítóképzők tanár-
testületeinek külön létszámba való sorozása, a mit egyesületünk is több
ízben nyomatékosan hangsulyozott, most már remélhető. A' válasstmány
örvendetes tudomásul veszi.

2. Dr. Baló Józse!' felolvassa cA neveléstan a tanítóképzőben-
czímű értekezését. (Megjelent közlönyünk jelen füzetében.)

Lederer Abrahám, az első hozzászóló, köszönetét és örömét fejezi
ki, azért, hogy előadó e fontos kérdést fejtegette. "'-

Helyes az a követelés, hogy a tanítójelöltek a neveléstan segéd-
tudományaiból, t. La gondolkodástan-, lélektan- és erkölcstan ból alapo-
sabb és tudományosabb ismereteket nyerjenek. Kivánja, hogy az erkölcs-
tan a tanítóképzőben ne a lélektannal, ne a hit- és erkölcstannal vkap-
csolatban, hanem mint önálló tantárgy tudományos módon adassék elő.
Mert szükséges, hogyanépiskolai tanító az egyes ember és az emberi-
ség czélját, az emberi szokások és amoral fejlődését, a legmagasabb
erkölcsi eszméket és elveket, a .polgári és társadalmi kötelességeket és
erényeket ne csak theológiai, hanem tapasztalati és tudományos szem-
pontból is ismerje; hogy általában minden tanító gondolatkörében
különösen egy nagyon gazdag és erős képzetsor uralkodjék. Felsorolja
még a neveléstan segédtudományaiként a physz'ologz'á t, az eszthetz'ká t.
Ezek tanítása mellett a művelődéstörténet, nemzetgazdaság-tan, gyógypeda-
gógz'a és a tá rsadalmi neueiestar: tanítását is fontosnak tartja és egy
pedagógz'az' szakiskola felállításában látja ezen említett tárgyak tanításá-
nak a kérdését. megoldottnak.

Indítványairöl beismeri, hogy' csak jámbor öhajtások fognak ma-
radni mindaddig, míg a tanítóképzők jelenlegi szervezete fenmarad. S
míg a jelöltek a képestrés alkalmával 20 különféle tantárgyból kötele-
sek vizsgálatot tenni, az oklevélben pedig csak a neveléstan szerepel
mint tantárgy, a lélektan azonban s a gondolkodástan, az erkölcstan,
az eszthétika hiányoznak.

Nagy László egyetért előadóval abban, hogy sem az elméleti, sem
a gyakorlati képzés nem áll tanítóképzőinkben azon a színvonalon, a melyet
a leendő tanítók képzése megkiván. Ennek főokát a tanítóképzés szer-
vezetéhen látja, a mely szerint az általános és a szakképzés együtt
törtenik. A jelenlegi rendszer mellett az idő 90%-át az általános művelt-
ség nyújtására fordítják. Az idő elégtelensége és a növendékek érdek-
lődésének és munkaerejének soktelé való elforgácsolása lehetetlenné
teszi a pedagógiai tanulmányokba és gyakorlatba a kivánatos fokú el-
mélyedést. Az az ideális követelmény, hogy a növendékek minden
tanulmánya a pedagógiai képzés szolgálatában álljon, csak akkor való-
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sulhat meg, ha a tanítóképző akadémiává fejlődik, a melybe a jelölt az
általános műveltség teljessége után lép.

Szerinte ma nincsen pedagógiai' élet tanítóképzóinkben. Ilyen éle-
tet csak úgy lehetne teremteni, ha a képző pedagógiai munkájában
minden tanár osztoznék, Ezt azonban a jelen szervezet lehetetlenné
teszi. Mert vajjon lehet-e az, hogy az a tanár, a ki heti 18-20 órát
tanít, részt vegyen a növendékek gyakorlati kiképzésének fontos mun-
káiban; maga is hospitáljon és tanítson a gyakorló-iskolában?

Feltétlenül szükségesnek tartja, hogy minden képző testületét egy-
séges pedagógiai szellem hassa áto Nemcsak a kormánytől várjuk az
ezt czélzó intézkedéseket ; az egyesület is müködjék közre ilyennek ki-
fejlesztésében. Elő kell segíteni, hogy az újabb pedagógiai irányzatok
bejussanak és pedagógiai életet teremtsenek tanírőkepzöinkben. Nem
ért abban egyet az előadóval, hogy pedagógiánk alapjául tisztán a
Herbart-féle pedagógia álláspontját fogadjuk el. A Herbar t-féle peda-
gógia követeli ugyan, de oem nyújt elég támpontot ahhoz, hogy neve-
lésünkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyéni legyen. Ebben kulminál a nevelés iránya jelenleg. Ehhez
az általános neveléstani ismereteken kivül behatő kutatások szükségesek
az egyéneken. Ajánlja a választmány figyelmébe a gyermekrajz ügyét.
Örömmel üdvözli a Somogymegyei Taníóegyesületet és Pethes Jánost,
mint az ez irányú vizsgálódások kezdőit hazánkban. A tanítóképzőkben
különösen kedvezők a körülmények gyermekrajzi adatgyűjtésre. Meg
van hozzá minden kellék: a gyermek, az elméleti pedagógus és a ki-
tűnő gyakorlatí tanító. Indítványozza, hogy a választmány vegye a
kezébe a gyermekrajzi adatgyűjtés ügyét és tegyen tanulmányokat,
miként lehetne a munkálatokat tanítóképzőinkben keresztül vinni.

Hermann Antat dr. megelégedéssd veszi tudomásul a paidologial
törekváseket. A tanítókat és egyesületeiket empirikus, indukezrós mun-
kára, konkrét, határozott megfigyelésekre fogja ez vezetni, mely igazán
képző erejű és a tudománynak is javára lehet; míg az eddig dívó álta-
lános. absztrakt pedagógiai szóhalmozásből senkinek sem volt haszna.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A paidologiai vizsgabdások hozzá fognak járulni ahhoz is, hogy meg-
ismerjük a gyermeknek nemcsak személyi, hanem ethnikus individuali-
tását is, a mi a nemzeti nevelésnek egyik reális alapja. Helyesli, hogy
épen a somogyiak indítottak megfoghatóbb czélú akcziőt, mert ott van
még legtöbb élő egészséges eleme az eredeti magyar ethnikumnak, Meg·
emlékezik Hermann A arról a nagy jelentőségű munkálkodásról is,
melyet a magyar gyermek természetrajza érdekében a Népnevelők
Egyesülete kezdeményezett néhány évvel ezelőtt. .

Különösen a: legújabban felmerült irányzattal szemben megjegyzi,
hogy a gyakorló-Iskolát kell az egész tanítóképzői életnek minél inkább
góczpontjává tenni, mert csak itt tanulja meg a jelölt hivatásának leg-
fontosabb feladatát, a tanítás művészetét. A gyakorló-iskolában, mint
középpontban kell találkozni a tanítóképző minden konvergáló műkö-
désének ; ez hozhat egységet a képző munkajaba és ez felette fontos a
jelölt egységes jellemének képzésere nézve is.

Miklós Gergely abbeli véleményének ad kifejezést, hogy a helyes
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tanítoképzésre a jelenlegi új tanterv sem fog elegendő biztosítékot nyúj-
tani. A választmány hoz fordul s kérdi, nem tartaná-e szükségesnek a
tanítóképzők új tantervét, mielőtt azt életbe léptetnék, beható birálat
alá venni és a pedagógiát is oly domináns tárgygyá tenni, mint a minő
az új tantervben pl. a zene. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Peres Sándor dr. Baló értékes felolvasásával kapcsolatban meg-
jegyzi, hogy a pedagógia tanításának fogyatkozásait az is okozza, hogy
a pedagógia még nem megállapodott, hanem csak a fejlődés kezdetén
levő tudomány.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pedagógia tanításában az alap a lélektan. Herbart
lélektanát ma már meghaladtuk, a mennyiben a biologia alapján igyek-
szünk a lelki élet fejlődésének törvényeit megállapítani. Herbartékat
tehát ne kövessük mindenben, noha nekik sok terminus technikust és
sok magasabb szempontot köszönhetünk. Kiváló gondot kell fordítanunk
a gyermekek megfigyeiésére s egy-egy, a gyermek szellemi életéből
megfigyelt esetnek az élettani lélektan alapján való pedagógiai fejtege-
tésére. A neveléstörténelem is több figyelmet érdemel, mint a mennyi-
ben a felolvasó részesíti. A gyakorló-iskolát illetőleg pedig ismétli
Peres, azt a kivánságát, hogy a gyakorló-iskolai tanító egyenlő peda-
gógiai müveltségű legyen a pedagógia tanárával, mert csak igy lehet
a jó tanÍtómesterből - művésztanító.

Baló Józse! dr. ezen észrevételek után még csak arra mutat rá,
hogy a gyakörló-iskolák fontosságát illetőleg véleménye Hermann
Antalévai nemhogy nem ellenkezik, sőt a gyakorló-iskolák kiváló
szerepét nagyon is hangsulyozta,

Elnö'k a kérdésről hallottakat összegezvén, azon erős meggyőző:.
désének ad kifejezést, hogy föltétlenül szükséges immáron arra töreked- '
nünk, hogy pedagógiai oktatásunk ügye a maga egész terjedelmében
alapos, rendszeres, - és a mit maga is hangsulyoz, - tudományos
képzés alapján tisztázódjék. Majd köszönetet mond a választmány azon
tagjainak a kik e pedagógiai kérdéséhez hozzászólani szivesek voltak.

3. Sztankó Béla főtitkár jelenti, hogy' a) Kárpáthy Károly áll.
tanítóképző-int. segédtanár (Kún-Félegyháza), Mogyoró János gyak. isk.
tanító (Kűn-Félegyháza) és Benkő Pál gazd. tanár (Baja.) 1899. január
I.-től kezdődő hatálylyal, mint egyesületi tag jelentkezett; Breznay
Imre egri róm. kath. tanítóképző tanár pedig az egyesületból való ki-
lépését jelentette be. (Belépett 1896.ban) A jelentés tudomásul vétetik
és elfogadtatik.RQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) Jelenti, hogy az 1898. okt. 17-iki választmányi ülés jegyzőkönyvé-
nek 2. d)pontjánál oly módosítás teendő, hogy nem általában a
(elekezetz', hanem. pusztán a kath. tanítóképző tanárok nyugdíj-ügyének
rendezése tárgyában teendők meg a szükséges lépések. A választmány
e modósítás megtételét kimondja. .

e) Jelenti továbbá, hogy a tanítóképző tanárok heti óraszámát
megállapító 1898. évi 45813. és 4S8q. számú magas miniszteri rende-
letekben foglalt intézkedések módosítására vonatkozó felterjesztés választ-
mányunk mult évi októberi gyülésének határozata értelmében már fel-
küldetett. Tudomásul vétetik.
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d) Főtitkár jelenti, hogy a közgyülésünkön megválasztott tiszte-
letbeli tagok, névszerint Axaméthy Lajos dr. miniszteri tanácsos ő
mélt6sága és Péterfy Sándor kir. tanácsos őnagysága okmányainak el-
készítését Hollós Károly es Lányi Ernő tagtársak voltak szívesek el-
vállalni. Választmány jegyzőkönyvi köszönetét fejezi ki említett tag-
tarsaknak.RQPONMLKJIHGFEDCBA

e ) Jelenti, hogy az elnökség a fő v . kir. tanfelügyelőség által a szo-
kásos statisztikai adatok beterjesztésén kivül a fontosabb közgyülési
határozatok beterjesztésére felszólíttatott. - A választmány felkéri az
elnökséget, hogy addig is, míg közgyülési határozataink emlékiratba
foglaltan fölterjesztetnének, a közgyülésnek jegyzőkőnyvét, s egy a
hatarozatok által módosított szervezeti javaslatot, illetékes helyre be-
küldeni szíveskedjék.

f) Tudomására hozza a választmánynak, hogy tanítóképzőinknek
a párisi világkiállításon való részvétele ügyében az első munkálatok
megtételére nézve az elnökségi fölterjesztés megtétetett. A választmány
tudomásul veszi. -,

g ) Főtitkár beható okadatolással egyesületünk VI. czikiusának évi
munkaprogrammjául az elnökség nevében a következőket ajánlja:

p) A ifjúsági egyesületek ügye (Önképzőkör, Segélyzö-Egyesület,
Itjúsági könyvtárak). \

b) Pedagógiai tudományok mívelése a tanítóképző-intézetekben.

E tételek az eddigi eljárás szerint közgyülési tárgyalásra is előkészí-
tendők volnának.

Felvehető volna a szervezeti Ügyek közül a tanácskozások tárgyai
gyanánt: a) A tanítói oklevél, vonatkozva a minősÍtési törvény reviziö-
jára ; b) a szolgálati pragmatica ügye.

Nagy László örömmel járul hozzá e munkaprogrammhoz ; örvend,
hogy egyesületünk vezetősége épen ott fogta meg ügyeink s a tanító-
képzők ügyeinek vezetését, a hol azok képzőinket a legmélyebben
érdeklik, t. i. a nevelési téren, örvend, hogy az ifjúság szellemi öntevé-
kenységére, kiforrott elvek szerint megállapított önrnunkásságára az
első czélirányos és tervszerű lépéseket az egyesület teszi meg. Indít-
ványozza, hogya nevelés terén különösen nagy buzgalmat kifejtő
Somogymegyei Tanítóegyesületet, valamint Pethes Jánost is a választ-
mány üdvözölje. Hasonló irányú indítványt tesz Hermann dr. a Nép-
nevelők Egyesületére vonatkozólag. Választmány mindkét indítványt
örömmel teszi magáévá.

Eln~'k kifejti, hogy munkaprogrammunk pedagógiai irányzatát
főként nevelésügyi kérdéseket tárgyaló felolvasásokkal kell napirenden
tartani. Indítványa alapján a választmány kimondja, hogy ily felol va-
sasok megtartására az elnökség esetről-esetre előadókat kérjen fel.

Egyebekben pedig a főtitkárnak a munkaprogrammra vonatkozó
javaslatait elfogadottaknak jelenti ki.

4. Horvay Ede pénztáros jelenti, hogy dr. Halassy Kálmán, Zöllner
Erzsi, Buzogány Mária, Pákh Berta az egyesületből való kilépésőket
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jelentették be, Jelentik továbbá, hogy az egyesületi tagok közül mintegy
roo-an figyelmeztetés daczára nem fizették be múlt évi tagsági díjaikat
s felhatalmazást kér a választmány tói, hogy a hátralékosoktói az alap-
szabályok értelmében postai megbízás útján szedhesse be a tags. díja-
kat, a mit különben már a múlt év végén kellett volna megtennie, ha
valasatmanyi ülés tartható lett volna.

Jelenti végül, hogy a mult «( 898.) évi mérleg 262"74 frt fölös-
legg'el záródott, a mely összeg az egyes. köz!. 1897. évi deczember
füzetében és 18~8. január-deez. füzeteiben megjelent czikkek díjazá-
sára volna fordítható. Tekintette! arra, hogy az 1898. évi hátralékoknak
behajtható része már a f. 1899 .. évi bevételek közt fog szerepelni, javas-
latba hozza, hogy az írói díjak megállapítására és felosztására kiküldött
bizottság. ha szükség ét latná, az 1898 .. évi írói díjak egy részének a f.
évi bevételekből leendő fedezését vehesse tervbe.

6. Az 1898. év II. felére nézve a pénztár állapotának megvizsga-
lására Léderer Ábrahám, Peres Sándor, Miklós Gergely tagokból álló
bizottsag kiküldetik.

7. Az 1'898. írói díjak kiutalása ügyében Komáromy L. alelnök
elnöklese mellett bizottság küldetik ki, melynek tagjai: N~gy László
szerkesztő, Horvay Ede pénztáros s Sztankó Béla főtitkár.

8. Egyéb tárgy nem lévén. elnök az ülést bezárja.

K . m. f.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

J baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y z ö k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Eggyesülete választmányának
1899. február 20-án tartott ülésén. ,

Jelen voltak: dr Kovács János elnök, Kamdromy Lajos alelnök,
Nagy László szerkesztő,RQPONMLKJIHGFEDCBAH o ro a y Ede pénztáros, ,Gpbrgy Aladár, Geőcze
Sarolta, Watsesck Gizella, Peres Sándor, Lederer Abrahárn, Radó Vilmos,
MIklós Gergely, dr Weszely Ődön, :Jankó László, Sztankó Béla, utóbbi
jegyző.

1 . Dr. Kovács János az ülést megnyítván, felkéri Geőcze Saroltát
előadásának megtartására. Geőcze Sarolta cTanítóképzés külföldön és
itthon» czímen tanulságos értekezést olvas fel, melyet élénk eszmecsere
követett. A felszólalásban résztvettek: Nagy Lászlo, Léderer Abrahám,
Radó Vilmos, dr Kovács János, kik nyilatkoztak felolvasó azon nézete
mellett, hogytanítóképzőinkéletében - azok szervezetbeli egységének meg-
óvása mellett, a helyi körülmények inkább figyelembe volnának veendők A
választmány őszinte és hálás köszönetet mond felolvasónak élvezetes elő-
adásaért.

2. Nagy Lászlő indítványt tesz a tanítóképző-tanárok szolgálati
pragmatikája ügyében. A választmány köszönettel és helyesléssel veszi
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tudomásul az indítványt s annak tárgyalását a legközelebbi .ülés fel a-
datává teszi. "

3. Lederer Ábráháfil, mint a péoztárvizsgáló bizottság elnöke,
jelentést tesz a pénztári állapotnak az 1898. II. felét illető átvizsgálá-
sáról s a vizsgálat eredményeképen a felmentvényt javaslatba hozza.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A választmány a jelentést tudomásul veszi s a felmentvény megadását
a közgyülésnek ajánlja.

4. Komáromy Lajos. mint az irói díjak kiosztása tárgyában ki-
küldött bizottság elnöke, jelentést tesz a bizottság eljárásáról. Helyes-
lőleg vétetik tudomásul.

, 5. Sztankó Béla főtitkár indítványozza, hogy tekintettel az idő
előrehaladt voltára, egy legközelebb tartandó rendkivüli választmányi
ülés tanácskozásának főtárgyáva a tanítóképzőnek a párisi világkiállítá-
son leendő bemutatásának módozata tétessék, ugyanekkor elintézhetők
volnának az ezen ülésről elmaradott folyóügyek. Az indítvány elfogad-
tatik.

, K . m. f.

Jegyezte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASztankó Béla .
főtitkár.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O K I R A T T A R .

Z o n g o r a h e ly e t t h e g e d ü j á t é k a z okl. óvónők t a n í t ó n ő i

v i z s g á la t á n .

A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1899. évi február
hó 9-én 6047. sz. a. kelt rendelete a tanítóképző-intézeti magánvizs-
gálat alkalmával okl, óvónők részére a zongora, vagy hegedűjáték között
engedélyezett szabadválasztás tárgyában. . :

(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek és egyházi-f5hatóságnak,
melyek alá állami, illelőleg felekezeti tanítónőképző-intézet tartozik.)

A tanitónőképző-intézeti magán vizsgálati engedélyért folyamodó
okleveles óvónők rendszerint azzal egészítik ki kérelrneiket : engedtessék
meg nekik, hogyazongorajáték helyett a hegedűjátékot választhassák
zenetargyul. •

Minthogy ezen kérelem teljesítése a kétféle intézet- tantervi külön-
bözete alapján, nemcsak méltányos, hanem a tanítónők élethivatása
feladataival is minden nehézség nélkül összeegyeztethető: ennélfogva
az esetről-esetre való intézkedés helyett, a .kérdés végleges megoldását
találtam szükségesnek azon elvi kijelentés által, hogy jövőben a tanítónő-
képző-intézeti magánvizsgálati engedélyt nyert okleves óvónők zenei
képzettségüket szabad választás szerint 'akár a zongorán, akár a hege-
dűn mutassák be.

\Iacar Tanítóképzll. 10
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S z e m é ly i h i r e k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfúnevezések: A vallas- és közoktatasügyí mimszter kine-

vezte Hodinka Ágost sárospataki és Lazaries János dévai áll. tanítóképző- inté-

zeti rendes tanárokat a VITI. fizetési osztály 3-ik fokozatábá;

továbbá Buzogány Mária Erzsébet nöiskolai rendes tanítónőt a IX. fize-

tési osztály a-ik fokozataba eddigi minőségükben és jelenlegi allomasukon való

meghagyás mellett;

továbbá VéglerGyula sz. keresztúri áll. tanítöképzö-, Pataki vilmos kolozsvári

áll. tanítönöképzö- és [rsa Béla maramaros-szigeti áll. tanítöképzö- intézeti segéd-

tanárokat szintén jelenlegi állomásukon való meghagyás mellett, rendes tanárokká

a IX. fizetési osztály 2' ik fokozatába;RQPONMLKJIHGFEDCBA
G re s « Ernő temesvári és Gondi Sándor kolozsvári áll. tanítóképző-inté-

zeti megbízott segédtanárokat segédtanárokká;

valamint, Kruze Ernő máramarosszigeti és Jdzsa Károly pápai áll. tanító-

képző-intézeti rajztanárokat, szintén jelenlegi állomásukon való meghagyás mellett,

a X. fizetési osztály 3-ik fokozataba ;

Marián Józsifné Günther Anna pozsonyi és fVatzesch Gizella budapesti

áll. tanítönöképzö-intézeti, valamint Pischl fda Erzsébet-nöiskola segédtanítö-

nőket, jelenlegi állomásukon való meghagyás mellett, rendes tanítdnőkké a fizetési

osztály 3-ik fokozataba ;

Herczeg Kamilla pozsonyi áll. tanítönöképző-intézeti megbízott segédtanf-

tónőt ugyanazon intézethez segédtanítönövé, végül Hegedüs P a u la budapesti II.

ker. áll. tanítönöképző-intézeti gyak. isk. megbizott tanítónőt ugyanazon intézet-

hez gyakorló iskolai tanítónővé a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába kinevezte.

Előléptetések. Továbbá előléptette : Piller György szabadkai áll. tanítónő-

képzö-intezeti rendes tanárt a VIlI. fizetési osztály 3-ik fokozataból a a-ik

fokozatba;

Nagel Sdndor Bajai áll. tanító, Exner Led hro.-vasarhelyi áll. óvónő és

Versényi Gábor kolozsvari áll. tanító- és tanftonöképzö-intézeti rendes tanárokat

a IX fizetési osztály a-ik foÍwzatából a 1-sö fokozatba; .

Dúzs Mária eperjesi áll. ovönöképzö, Fábián Károlyné szabadkai áll.

tanítönöképzö-intézeti, Zö'llner Erzsébet Erzsébet-nöiskolai és Kirchnerné Pet-

rasevits Inna budapesti áll. óvónőképző-intézeti rendes tanító nőket, továbbá

Wagner János és Szőke Antal kúnfélegyházai áll. tanítóképző-intézeti seged-

tanárokat a X. fizetési osztály a-ik fokozatából az I'SŐ fokozatba;

Bocskay Kristdf Bajai, Kardhordd Lászld pápai, Tö'miir Boldizsár csák-

tornyai, Amler Antal iglöi, Hoiczmann Ference temesvári, Horváth János Adolf

lévai és Elekes Lajos temesvári áll. tanítóképző-intézeti segédtanárokat a X.

fizetési osztály 3-ik fokozatából a a-ik fokozatba;

llfangesius Mária kolozsvari, Kuszákné Bándczi Rdza győri áll. tanítönö-

képző-intézeti segédtanítönöket, Bartók Béláné pozsonyi áll. tanítönöképzö-

intézeti gyakorló-iskolai tanítónőt, Péter Ference sz.- keresztúri áll. tanítóképző-

intézeti ipartanítót, Fischerné Szebeni Antdnia , 7 amásyné Gá!! Anna -és Odor
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VilmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErzsébet-nöiskolai zenetanítónőket a XI. fizetési osztály z-ik fokozatából

az I-SŐ fokozatba;
végűl KdrjJdti Irén budapesti áll. tanítönöképző-intézeti zenetanítönöt;

Eitner Ludndlla szabadkai, Udvarhelyi Ilona kolozsvári áll. tanítönöképző-inté-

zeti, Balogh Zsófia Erzsébet-nöiskolai, Stetca Mariska kolozsvári áll. tanítönö-

képző-intézeti segédtanítónőket és Mogyoró Jdnos kún-félegyházai áll. tanító-

képző-intézeti gyak. iskolai tanítót a XL fizetési osztály 3-ik fokozatából a z-ik

fokozatha.

A vallas- és közoktatástigyi m. k. miniszter PozsoJlyiné Tassy Em~a

megbizott zongoratanítónőt az Erzsébet nöiskolaval kapcsolatos állami felsőbb
leányiskolához fizetéstelen CI) segédtanítönövé kinevezte.

A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Zombory Emőd sárospataki

áll. tanítóképző-intézeti rajztanart. jelen állásában való meghagyása mellett, a X.

fizetési osztály 3. fokozataba kinevezte. ,

Farkas Sandor budapesti állami tanítóképző-intézeti segedtanart jelen állá-

sában végleg megerősítette.
, Ötven állami tanítóképző-intézeti tanárt és tanítónőt ért az előléptetés]

örömhíre. Ez az előléptetés világos bizonyítéka dr. Wlassics Gyula miniszter
es az ő tanácsosai kiváló jóindulaának és az' anyagi viszonyok rendezésére'

irányuló tudatos törekvésének.' Az állami tanítóképző tanárok statusának nagyobb
előmozdulását még csak a költségvetés megszavazása után várhatjuk, minda-

mellett nem mulaszrotta el miniszterünk, hogy nemes szíve sugallatát követve,

az év elején is ne lendítsen valamit a tanítóképző tanárok sorsán. Fogadja
érte hálás köszönetünketfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Kartársaink pedig, kiket az anyagi előhaladás
Öröme ért, fogadjak kartársi szíves üdvözletünket IbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A T a n í t ó k O r s z á g o s B i z o t t s á g a a t a n í t ó k é p z é s s z e r v e z e t é r ő l . Közlönyünk
mult évi októberi füzeteben vetette fel egyik buzgó tagja a néptanítói kamak

(Marmula János: A tanítóképzés ügye a tanítóegyesületekben) azt az eszmét,
hogyatanítóegyesületek, a melyek most széltére foglalkoznak a tanítöképzéssel,

tárgyalásaik alapjául fogadják el azt a munkalatot, a melyet a «Tanítóképzéa

szervezete» tárgyában a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országai: Egyesülete készí:'
tett. A felszólalás nem volt hiába való. Maga a Tanítók Országos' Bizottsága adott

arra példát. mikéut járjanak el a tanító egyesületek. Az Országos Bizottság fog-

lalkozni óhajtván a tanítóképzés ügyével, Jdzsa Ddnie! előterjesztésére egyesüle-
tünk munkálatát vette targyalasi alapul s azt ~gész terjedelmében eifoiadvdn, a

oaüds- és 'kb"zokta tdsügyzminiszterhez felterjesztendőnek hatdrozta . Az a körülmény

hogyatanítóság hivatalos foruma, a Magyarországi Tanitök Országos 'Bizott-

sága, egyesületunk javaslataihoz hozzajarult, csak növeli eme rnunkalatunk
erkölcsi sulyát.

Érdemesnek tartjuk a JÓZSá Ddniel előterjesztéséből a következö részlete-'
ket közölni :

" «Annyi bizonyos, hÓgy népoktatásunk javulasanak egyik biztosítéka legfő-
képen a tanító képzés fokozásában-van, de mindamellett tulhajtott álláspontnak

1 0 ·
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tartom azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhat- s annál inkább a nyolcz középosztályhoz kötött alapismeret mef{-

kivánását és egészen elvetendőnek vélem az egyetemi oklevelet követelők óhaját.

Véleményem szerint az a tanítóképzés felel meg Magyarország jelenlegi hely-

zetének, mely ,nem annyira tudományos, mint nemeskeblű, becsületes, az állami
érdeket megérteni akaró és tudö, szolgalni képes és önrnivelödésre törekvő

kart tudna teremteni. Ily tanítói nemzedék előállításának mödjat, szerény véle-

l!Iényem szerint, kitalalni leghivatottabb tényező «Tanftóképző-intéz~ti Tanárok

Országos Egyesülete». Azon szerenesés helyzetben vagyunk, hogy nevezett egye-
sület már kellőkép foglalkozott is ez ügygyel, előbb az ezredéves ünnepségek

alkalmával tartott kongresszus, utÓbb választmányi, majd közgyülési értekezlete-

ken. «A tanító képzés szervezete» czim alatt kiadott javaslatát van szeréncsém'

bemutatni.

_ Szerény véleményem szerint a saoban forgó javaslat törvénynyé emelke-,
désével biztositva lenne tanítóképzésünkben a magyar állam teljes rendelkezési
joga s meg volna engedve a felekezeti és magánjellegű képzök törvényes formák

betartása mellett való beállítása is, kivihetőség: biztositva van. Számol a tervezet
hazánk mai helyzetével; nem. fellengős, hanem realizalhatö eszmék keretében

mozog ; kiterjeszkedik a tanítóképzés minden számbavehető ágára, még a tanítók
elöbbrehaladásanak biztosítását sem véve ki: ennélfogva oknélküli időfecsérlés,

ha az i«Országos Bizottság» most egy ujabb, különálló munkálatba fogna.

Helyesnek, sőt az ügy diadalra jutásának elengedhetetlen feltételéül tekintem,
mIkép ai' «Országos Bizottság-» találjon módot arra, hogya «Tanftóképző-intézeÍí

Táná10k Orsz. Egyesülete» idevonatkozó,' elkészített javaslatának érvényrejutásat'

egész erkölcsi erejével elősegítse.

Indítvanyom kapcsán egy aggályomat azonban legyen> szabad már e

helyen jeleznem.
Nem találok a hivatott «Szervezet»-ben sehol említést á képző intézeti

tanároknak az általános tanítótestülethez való viszonyára nézve, Sem á- tán~gyí'

irodalomra, sem a tanítói közszellemre, de még a tanítóképzésre sem tartanarii

Ji~ly~snek e tekintélyes szellemi erőt és mondjuk ki nyiltan, legalább vidékr
h.elYeken igenis szükséges vezető képességű testületet kivonni a tanítók köréböl.
A képzök hatásának a szolgalatban álló tanítökra: is • ki kell terjedni: alma:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,.. '. .. . ..." .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' ..
maiereinktöl elszakadnunk szellemi veszteség nélkül nem volna lehetséges;

iiert az «Országos Bizottsag s-nak - csekélységem szerint, a teendő lépések
iiikalinával, a dolgot figyelmen kivűl hagynia nem-szabad.»

Két ú j tan ítónöképzö Debreczenben . A tiszántúli ev. ref egyhaekerület,
melynek kebelében mintegy 130~ felekezeti tanítói" állo~ás van, régóta, látja,
érai, hogy egyetlen tanítöképzöje a tanítö-szükséglet fédezésére nem elég; így

folyton ápolta a tervet, hogy a hianyon tanítönö-képző felállítáSávai segítsen. E
szép terv közeledik most a megvalósulas felé, a mennyiben a tehetös debreczeni

e~. ref. egyházközség az egyházkerület buzdítására és segítségével jól berendezett

felsöbb leányiskoláját tanítonö-képzóvel- kivánja kibővíteni. A tervezet szerint a
tanítönö-képző 1. s ir-ik osztálya a felsőbb leányiskola V . és VI. osztályával



kapcsoltatnék össze olyformán, hogy csak az ide tartozó két tanterv össze nem
~gyeztethető részletei taníttatnának külön ; s ezek felébe jönne az ujonnan-. fel-

.állítandó képző intézeti Ill. és IV. osztály. A helyiséget illetőleg a felsőbb leány-
iskola uj és díszes épületének kibövitésére és felszerelésére 50,000 frt van

elöiranyozva, melyből 20,006 frtot a város már megszavazott, 10,000 frtot az
egyházkerület, 20,000-et az egyházközség fog adni; ezek megnyerése is bizton
remélhető. A tantestület 2 rendes tanerő~el fog szaporíttatni s így kibövítve az

igazgatónak és az internatus felügyeletét teljesítő igazgatónő~ek szélesebb körű

idevonásával mind a két intézet szükségletét ellátja.

Míg a debreczeni ref. egyház így buzgólkodik: azalatt ugyancsak Debreczen-

ben a róm. kath. egyház kebelében, annak tevékeny plébanusa, Wolafka Nándor
val, püspök kezdeményezésére a róm. kath .. tanítúnő-képző tényleg feláJJíttatot

·és 2 első évfolyama a jelen tanév kezdetén {30+ 15 növendékkel) megnyittatott. Ez új
intézeta Szvetics-alapböl 2 évvel ezelőtt felállított róm. kath. felsőbb leányiskolával

van összekapcsolva s mindkettő nevezett plébános igazgatása és a Mi Asszonyunk-

ról nevezett iskola-nővérek vezetése alatt áll; tan erői tehát legnagyobb részben
a polgári isk. tanítói képesítéssel bíró iskola-nővérek. .

Mi ebből a tudósítás ból azt a benyomást szerezzük, R'ogy Debreczen mind-
két felekezetének törekvése, hogy minél olcsóbban jusson tanítönöképzóhöz.

Az egyik, a róm. kath.-egyház, meglevő polgáriskolai tanítónőivel láttatja el az
oktatást s így úgyszólván pénz nélkül jut tarutönö-képzöhöz, de kevéssé gondol

arra, hogy intézetének a tanító képzés megkövetelte magasabb színvonalat meg-
adja. Az ev. ref. egyház által kontemplalt olynemű kapcsolatot, hogya felsőbb
leányiskola 5. s 6. osztályai a tanítönö-képző 1. és 2. osztályai is legyenek, szintén

nem helyeselhetjuk. Eltekintve attól, hogy az ilyen szervezet törvénybe ütközik,

pedagógia szempontból is kifogásolható. Ez a kapcsolat nem fogja kielégíteni a
tanítóképzés igényeit, de meg fogja bénítani a felsőbb leányiskola két felső
osztályát. Ha ez a szervezet életbe is léphet, erről maguk a vezetők fognak leg-
először meggyőzödni. Egyébkent, ha a szervezetet kifogásoljuk is, azt elísmerjük,
hogy a Debreczenben felállítandó ev. ref. tanítönöképző-intézet régen érzett

hiányt fog pótolni: .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L é l e k t a n i l a b o r a t o r iu m B u d a p e s t e n . Orvendes hírt közölnek a napilapok. Arról
van szó, hogy' a tudományos lélektani buvárlatok Magyarországon is meghono-
sodjanak. UgyaniszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWlassics miniszter köszönetét fejezte ki Weiss Gyula puszta-

szentmihályi lakos nak 2000 korona összegu adományáért) melyet egy orvostani

psziholögiai laboratorium létesítésének költségeire felajánlott. A miniszter kikérte

.az orvoskari tanártestület véleményét, melynek alapján most az új intézet beren-

dezését Laufenauer tanárra bízta, kinek klinikaja keretében most dolgoznak a
laboratórium létesítésén, A szakkörökben eddig nehezen nélkülözött intézmény,

melyet mi is többször sürgettünk, nemsokára megnyilik és a tudásra szomjas
egyetemi ifjúságnak mödjaban lesz magát a kisérletezö lélektanban gyakorlatilag

ép úgy kiképezni, mint az Berlinben, Boroszlóban, Lipcsében, Heidelbergaban,
Párizsban és Amerikában már évek óta lehetséges. Az' adakozó egyszerű polgár-



errlberek közül való [ömödu puszta-szent-mihalyi vállalkozó, ki bádogos mcsterség-

ből küzdötte fel magát s uri örömeit abban keresi, hogy szerzett pénzéből a

jótékonyságnak és a tudománynak is áldozatot hoz.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z o lv a s á s é s í r á s t a n í t á s á n a k ú j m ó d s z e r e . Úgy látszik, az oivasás és írás

tanítása terén az «írvaolvastatássah nincsenek befejezve a módszertani kisérle-

tek. Újabban figyelemre méltö újítások- merültek fel az olvasás és írás tanításá-

nak javítására - hazánkban, Ha az elméleti pedagógia mezején nem is tudunk

vezérszerepre jutni a művelt államok sorában, de újra bebizonyosodott, hogya.

nevelészyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorla ta körül újitókban nem szükölködünk. P~rsze nálunk is ép úgy

keresztül mennek az újítások a harcz tüzén, a mint az másutt is meg szokott

történni; de ez ne riaszsza vissza újítö pedagógusaink at törekvéseiktöl. Biztassa

őket a gondolat, hogyfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'a jövő számára dolgoznak.

. A felmerült két kisérlet közül az egyik Budz'nszky Károly fővárosi tanítöé,

a melyről már volt szó e lapok hasabjain, Az ő újítása tulajdonképen nem az,

hanem a régihez való visszatérés. Abból kiindulva, hogy az olvasás készségének

elsajátítása egymagában is sok nehézséget okoz a gyermeknek, saz emberi ' mí~'

velődés folyamán előbb fejlődött ki az olvasás, mint az írás mestersége, - az

olvasdst elválasztja az írástól, s csak az előbbi nek elsajátíttatása után fog a,

másiknak tanítasahoz. Ennek természetes folyománya, hogy a tanítást a nyomta-

tott betűkkel kezdi. Különös gondot fordít a betűalakok felfogatásara, a melye-

ket - az írás fejlődésére czélozva - tárgyképekből vezet le; pl. az a betűi

a~. alma .képéböl, az r betűt a racsböl, a es betűt; a csokorböl, a ez betűt a.

czipőből stb. Az írás pótlásaként a gyermekek természetes foglalkozó kedvét

~gy elégíti ki, hogy a nyomtatott betűket patronok segítségével raj zo Itat ja. Az.

olvasás gyakorlása is foglalkozással jár, a mennyiben minden gyermek kezébe'

mozgathatö betűtáblát ad s a szavakat mindenikökkel összerak at ja.

Budinszky ezt a mödszerét még a mult télen mutatta be egy pedagógia~

itélö bizottság előtt. 'A bizottság határozata alapján a főváros tanácsátói enge-,

delmet kapott kisérletre, a' melyet egyik fővárosi (Erdélyi-utczái) el. iskola első

osztályában 75 növendékkel hajt végre. Budinszky január végére elvégezte a kis

betűket s nyilvános bemutatót tartott, a melyen egyik fővárosi áll. tanítönöképzö

70 növendéke s természetesen az itélö bizottság tagjai is megjelentek,

Az ítélő-bizottság tagjai. közül többen, Lakits Vendel, Lederer Ábrahám.

Radó Vilmos, dr. Verédy' Károly, elégedetlenek voltak az eredménynyel s ellene

,voltak főleg azon ujításnak, hogy az írás tanítását ,elválaszsztik az olvasasétöl ;

ellenben Nagy Laszlö és Ember János segédtanfelügyelö nem látták a sikertelen-

ség et megallapíthatönak, már a próba zavaró mellékkörülrnényei miatt sem:

A bizottság kimondotta, hogyakisériet tovább folytatandó.

E lap szerkesztöjének, mint az itélö :bizottság tagjának, már kétszer volt

alkalma Budinszky urat a saját műhelyében meglátogatni s legutolsó látogatása

alkalmával (február 24-én) meglepő sikert konstatálhatott, a mennyiben : a jobb

tanulök nemcsak a kis, hanem a nagy nyomtatott betűket. sőt az irottakat i~

ismerték, s az abéczé bármely olvasmanyat keÍlő folyékonysággal olvastak. Hogy
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győzni fog-e a Budinszky mödszere, azt persze nem tudhatni ; az a jovo titka;
de a tapasztaltak alapján mindenesetre figyelemre méltö nak mondhatö a kísérlet

s érdemes arra, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAala jJos és beható vizsgálat alapján ítélkezzenek az arra
hivatottak a mödszeres eljárás eredményéről.

A másik kisérletet az olvasás tanításának javítására Czukrász Róza kolozs-

vári el. .iskolai tanítónő mutatta be a mátyásföldi nyaraló-telep állami elemi

iskolájában. A Czukrász Róza módszeres eljárásáról a jövő számunkban részletes

ismertetést fogunk adni. Most csak azt említjük meg, hogy Czukrasz Róza főleg
arra törekszik, hogy az olvasás tanításának legnagyobb nehézségét, a hangok

iisszekajcsolását, könnyítse meg a gyermeknek. Ebből a czélböl az előgyakorlat

abból áll, hogy a gyermekek az összes hangokat végig gyakorolják s minden
hangot mozgassal fűznek össze. A t hangnál az öraketyegést, az i hangnal a

nevetést, azRQPONMLKJIHGFEDCBAá hangnál a csodálkozást, az a hangnal a kis baba alvását, a k

hangnal a kakas taréjat utánozzák. Azután történik a nyomtatoit betűk ismerte-

tetése, majd ezután az olvasás. Mind a betűk ismertetésénél, mind az olvasasnal

végzik a gyermekek a tanult mozgásokat, a mi különösen tömeges együttolvasásnál
a szemlélőre sajátságosan hat, de inkább vidítölag, mint lehangolóan s a gyer-
mekek is jö kedvvel végzik a mozgásokat. Ezek a mozgasok közvetítik s könnyí-

tik meg azt az akarati (gondolati és physiologiai) áttételt, 2. me ly a gyermeknek

a hangok összeolvasásánál eleinte sok nehézséget okoz. Az írás tanítását nem
választja el az olvasá-stól. Annyi meg volt állapítható a kisérletkor, hogya gyer-

mekek könyedén olvastak, s nehézseg nélkül fűzték össze a hangokat.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eötvös-ünnepek . Február e-ika kegyeletes napja a magyar tanítóságnak s

a népoktatás minden egyéb munkásának. A modern magyar népoktatás dicső
megalapítója, br. Eötvös József halála évfordulóján szoktuk magunkat újra el-

látni idea lismussal, erővel s munkakedvvel magasztos hivatásunk teljesítéséhez.

A tanítók országszerte ünnepelték az idén is ezt a napot; de a legnevezetesebb
volt az az ünnep, a melyet a tanítók országos jotékony egyesülete, ai Eötvös-
alap rendezett szokott módon Budapesten a m. tud. akadémia heti ülésterme-

ben. A közönség érdeklődése évenként fokozódik eme kegyeletes szép ünnep

iránt, a termet zsufolásig megtöltötte s általános volt az a kivánság, hogy "az
egyesület eme vonzóan szép és magasztos ünnepét nagyobb helyiségben tartsa.

Az ünnepi ülésen Molnár Viktor miniszteri tanácsos elnökölt s azt kegyeletes

érzéssel teli beszéddel nyitotta meg; a mely után Jdesa Mihaly segédtanfelügyelő
tartotta az ünnepi szónoklatot br. Eötvös Józsefről. Ezt követte a Paedagogium

ifjúságnak éneke, a melynek elhangzása után Bursics Ernő, a fővárosi tanító-
'sagnak költöi lélekkel megáldott tagja, lépett a szöszékre selszavalta Eötvös

Józsefről írt költemény~t, a melynek utolsó verse így hangzik:

-' Te, ősz DunánkfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! halljad, a mit néked mondunk

Üdvözöld nevünkben a mi n8{;Yhalottunk.

Ha látod utadban az -ercsii halmot:

'ésókold habjaiddal, csókold azt a partot!

Ezután Lakits Vendel, az Eötvös-alap Egyesület titkára terjesztette elő
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jelentését az Eötvös-alap működéséröl és vagyoni állapotáról. A lélekemelő

ünnepet a Paedagogium ifjúságának éneke nyitotta meg és zárta be.

Eötvös József emlékezetét hazai tanítóképzőinkben is ünnepiesen ülték meg.

Konkrét adataink azonban csak arról az ünnepről vannak, a melyet a buda.
pesti II. ker. tanítónó- és nevelőnőképző ifjúságának Eötvös-önképzö köre tar-

tott. Ez a következő programm szerint folyt le:

«Rákóczy imaja.» «Bujdosék dala." Énekelte az ifjúsági énekkar. Elnöki

megnyitó. Tartotta: Machik Irma, ifjúsági elnök. Eötvös: «Végrendelet.» Sza-
valta Vass Flóra. Bruck: «Magyar tanczok.s Zongorán előadták : Frenreisz,

Sarolta és Méhelyi Mária. «Eötvös József báró mint politikus és költö.» Írta és
felolvasta: Janicsek Izabella. Eötvös- Staab:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Vár és kunyhö.» Melodráma.
Szavalta Valkovszky Erzsébet; zong()rán kisérte Mattiassi Alice. Eötvös: «Gon-

dolatokv-böl szemelvények. Felolvasta: Kálmán Lenke. «Honfidals Énekelte a kar.

A szép ünnepet Radó Vilmos helyettes igazgató buzdító szavai zartak be.

a f. évi január hó 26·ától február ~o·áiCbefolyt tagsági díjakról.

1895. évre: Dr. Mersich János (4 frt).
1896. évre: Krick Jenő, Dr. Mersich János, Schultz Imre (4-4 frt).
1897. évre: Dr. Hanzély Béla, Thaisz Lajos, Kriek Jenő (4-4 frt).
1897. II. félévre: Huzják Lukács (z frt).
1898. évre : Bertha Ilona, Dr. Kis Aron, Berauer józsef, Sirnkő

Endre, Bittenbinder Miklós, Margitay József, Roboz József, AlI. óvónő-
képző-intézet H.- Vásárhely, Korányi Sarolta, Pókász Imre, NagySándor,
Marian [ózsefné, Sz t, Orsolyarend Pozsony, Fogarassy Jenő. Mátray
Gyula, Litschauer Teréz, Balajthy Ilona, Szánthó Edéné, Farkas Sándor,
Lászlo János, Hahóthy Sándor. Tavassy Mária, Virágh István, Sztára
István, GÖr. kath. tanítóképző Balázsfalva, Nemes Lajos, Röszler Béla,
(4-4 frtot). - Felrnéry Albert (1'60), Beér Ferencz (3'20), Huzják
Lukács (2 '4 9 ), Kriek Jenő (0 '4 0 ).

1898. II. félévre: Brunovszky Rezső (2 frt).
1899. évre: Sz. Szabó Géza, Ebenspenger János, Kolumbán Samu,

Somogyi Géza, Wagner János, Simkó Endre. Koránvi Sarolta, Bátori
Lajos, Sztankó Béla, Farkas Sándor, II. ker. áll. tauítónőképzó Bpest,
Szt. Domokosrendi apáczák társhaza Kőszeg, Komáromy Lajos, .Lede-
rer Ábrahám, Nagy László, Bodor Miklós (4-4 frt). - Ujvári Mihály
(2 '8 0 ), Bittenbinder Miklós (1 '60), Kutyánszky Jenő (2 .4 0 ), Krausz
Sándor (2 '8 0 ;'

1899. 1. félévre: Molnár Lászlo (z frt).

Budapesten. 1899. február zo-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Horvay Ede,

egyesüle ti pénztáros.


