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A magyar tanügynek egy új szentélye épült az aranykalászos
Alföld egyik legtekintélyesebb városában, Szabadkán. A folyó tanév
elején megnyiltak az áll. tanítónőképző-intézet új palotájának kapui.

Impozáns, nagy épület hirdeti a magyar tanügy ez újabb. vív-
mányát. Eddig zajtalanul, szinte észrevétlenül küzdött az intézet egy
negyedszázadnál tovább nagy, nemes czélok megvalósításán, a magyar
nemzeti eszmék győzelmén a délvidéki idegen ajkú népesség között;
hogy mennyire áldásos volt munkássága, azt igazolja az 'a sok növen-
déksereg, mely évente életpályát szerezve,: hagyta el az intézetet s
melynek helyét rendesen egy sokszorta nagyobb csapat igyekezett
elfoglalni. E tömeges jelentkezésnek azonban útját állották a szűk helyi
viszonyok.

A tanítónőképző az 1873. év óta a magas kormány által 7°,000
frton vásárolt épületben volt elhelyezve, a mely azonban eredetileg
egész más czélnak volt szánva, a szükséges átalakítások után sem felelt
meg sem a pedagógia, sem az egészségi követelményeknek. E kőrül-
mény már a 90-es években, mint égető szükség felmerült és illetékes
körökben is szóba került, de az új épület emelése financziális akadályokba
ütközvén. csak jam bor kivánság maradt.

Csak az 1896. év végén vált az ige testté ; a magas miniszterium
147,000 frton építtette a tanítónőképző-intézet új palotájat a város által
adományozott 9283'7° O m.-nyi telken. h.z új epület megvalósításáu
első sorban Schmausz Endre, a város nagynevű főispánja, Mamusich
Lázár polgármester és az intézet fáradhatatlan igazgató tanacsa,
Hoffmann Amélié igazgató és a tanári kar munkalkodtak. Az építést
azKJIHGFEDCBA1896. évben kezdték, az épületet Baumgarten Sándor mérnök tervei
alapján Macskovits Titusz helybeli épitész készítette el.

A munkálatok már az 1897. év végén megvoltak. de a falakon
még mutatkozott a nedvesség, kulönösen a földközi helyiségekben, azért
a város egészségügyi tanácsa nem járult ahhoz, hogy a mult tanévben

1) Az épület homlokrajzát 1. a mellékleten. Szerk.
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megtörténhessék a költözés, ilyképen a növendékek csak a jelen tanév
szeptember havában költöztek az egészségi szempontból teljesen kifogás-
talan épületbe.

A képző palotája kétemeletes, két utczára szóló saroképület,
mely a belvárostói távolabb eső IV. körben épült; orom dísze büszkén
emelkedik az égnek s a város távolabb fekvő részeiról is látható. Hom-
lokzata csinos domborművekkel ékeskedik, a főkapun alkalmazott paizs

A föl d köz a 1 apr afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj z a.

fölött,' a tudomány symbolumaként, a sötétben látó bagoly terjeszti ki
szárnyait. '

Hogy az épület helységeit és belső berendezését bemutassam,
szives olvasóimat az egész intézetben végig vezetem,

A gipsz és arany motivumokkal díszített főbejárattal szemben van
a széles, kényelmes főlépcső, a meJy az emeletekre vezet. Földszint
balfelől van a növendékek fogadó terme, a hol szüleikkel, rokonaikkal
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érintkeznek, e mellett van egy kisebb iroda, a hol az inspectiós tanítónő
végzi munkáit, az irodát követi a tanítónők szép, nagy szobája, amely
a könyvtárral határos; utóbbinak felszerelése még hiányos, különösen
az ifjúsági irodalom jelesebb termékeiben szükölködik. A könyvek tudo-
mánycsoportok szerint vannak osztályoz va s bármikor rendelkezésére
állnak a növendékeknek és a tanári karnak, utóbbinak még külön
szakkönyvtára is van.

·5'j"1'•••J'9 • .;.? •.•.!..
S.un,,_'"

A föl d s z int a 1apr a j z a.

A könyvtárból bemehetünk a tanácskozó terembe, a hol a gyűlé-
seket tarják. Ezen helyiséget követi az igazgatói iroda és lakás.

A főbejárattói jobbra van a tanárok szebája és az osztályok,
melyek mind egyenlő méretűek és pedig: hosszuk 9 méter, szélességük
7 m. Minden tanterem három ablakos, a melyek szelelővel vannak
ellátva, azonkívül vim még fali ventillátiő is. A fűtés mindenütt Meidinger-
kályhákkal történik. Két osztályban Gönczy-Feiwel-padok használtatnak,
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kettőben pedig régi fapadók vannak. A falakon földrajzi és történeti
szemléltető képek vannak. Az osztályok szép, tágas folyosókra nyilnak,

a melyek a földszintnek megfelelően az emeleteken is találhatók; ezek
mind fűthetők, hogy a növendékek a megfázás veszélyétől megóvassa-
nak. A földszinti folyosó {alain vannak .a ruhafogasok, a bejáró növen-
dékek ruháinak elhelyezésére. Az 1. osztály tantermével határos a 4
osztályú osztatlan gyakorló iskola, mely egyike a legtágasabb helyisé-
geknek az intézetben. Méretei a következők: hosszafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 m., szélessége-
7 m. Jelenleg 40 növendék jár a négy osztályba és pedig az l-sőbe 14..
Il-ikba 5, Ill-ikba IO, és a IV-ikbe 1 I. A gyermekek valamennyien
különböző méretű és a tanulók nagyságának megfelelő, Gönczy-Feiwel-
féle padokban ülnek. Különben a gyakorló iskola egész felszerelése
megfelel a mintaszerűen berendezett elemi iskola kellékeinek. Szernlél-
tető eszközei és gyűjteményei jobbára újak, ezeket kiegészíti a .gyakorl6-
iskola könyvtára, a mely részint tankönyveket, részint ifjúsági olvas-
mányokat, képeskönyveket és gyermek-folyóiratokat tartalmaz.

A gyakorló iskola mellett felvezet egy melléklépcső az I-ső emeletre,
itt vannak a növendékek nappali termei. Minden osztálynak külön
nappalija van; a hol a bentlakó növendékek a tanórák kivételével tar-
tózkodnak. A nappali szobákban minden növendéknek van egy fiókos
asztala, széke és ruhafogasa, a télen használt nagykendők felakasztására,
A nappaliak is egyenlő nagyok, világosak, tágasak s az osztályok mére-
teivel körülbelül megegyeznek. A nappali termek lakóinak száma a
következő: 1. nappaliban van 24 növendék, a II-ban 27 növendék, a
Ill-ban 29 növendék s a IV· ben 20 növendék. Ez utóbbi helyiség mel-
lett üvegfolyósóval elrekesztve vannak a betegszobák és pedig két nagy
szoba a beteg növendékek részére, egy kisebb szobában lakik a beteg-'
ápolónő, van itt még külön fürdőszoba egy káddal, szintén a beteg-
növendékek használatára. A felszerelés itt is egyszerű, de czélszerű.
Az I-ső emeleten van még két szertárhelyiség a földrajzi szemleltető
eszközök eltevésére, utóbbi felszerelése utóbbi évben jelentékenyen gya-
rapodott, a mennyiben a Jegújabb hazai térképek, földgömbök, egy
planetárium és egy lunarium, továbba a Höltzel-féle szemléltető képek
és a Kogutowitz-czég által kiadott hazai földrajzi képek is beszereztet-
tek. A szertárakban nagy üvegszekrény ek szo lg álnak az eszközök el-
helyezésére. A két szertar között van a nagy, világos rajzterem, a hol
22 fiókos nagy rajzasztal van, középen pedig egy nagy oszlopos moz-
gatható tábla, a terem falai mellett elhelyezett üvegszekrényekben a
gipsz-minták vannak. A teremben czélszerűen alkalmazott vízvezeték
pedig a festésnél a növendékek kényelmére szolgál. Az I-ső erneleten
van még a zeneterem. itt tartatnak jelenleg az iskolai ünnepélyek és
a növendékek hangversenyei. Butorzata a következő: van itt egy
Chrnel-féle zongora, amelyezidén teljesen renovaltatott, ez ugyan
kevés a tömeges tanításhoz,a mennyiben két növendéknél több egy-
szerre nem játszhatik. A zongora gyakorlásra külön 4 fülke van, a
melyek mindegyikében egy-egy zongora van.

Itt is sok nehézséggel jár a gyakorló órák beosztása, mert sok
szegényebb sorsú növendékünk van, a kinek nincs alkalma odahaza
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zongorázni, ezek is az intézeti zongorákat használják és rendes gya-
'korlő órákat kaptak.

A zeneteremben a növendékek Thenet-székeken ülnek, asztalaik
nincsenek. A bútorzatot kiegészíti a tíz hegedű-állvány az óvótan-
folyamat végzett növendékek részére ; a hangjeg~ek eltévésére szolgál
két hangjegyszekrény, a falakat O felsége dicsőségesen uralkodó királyunk,
dr. Wlassics Gyula miniszter úr képe és az intézet több kiállítási dísz-
oklevele ékesíti. ,Ezen helyiség mosr, mint említettem díszterem hiányát
pótolja, azonban oly alkalmakkor, mikor növendékeinken kívűl vendégek
is vannak, szűknek bi'Zonyul. A zeneterem mellett van-va tágas kézi-
munkaterem, a hol nagy szabászati asztalok, varrógépek, a kézimunkák
eltevésére szolgáló szelerények és Thenet-székek vannak. A munka-
teremmel határcsak a természettudományi gyűjtemények és a physikai
előadó terem.' Ezen helyiségek szép, nagy, világos termek. Van külön
természetrajzi gyűjtemény, tágas, szabadon állóüveg-szekrényekkel, a me-
Iyekben a tárgyak több irányban láthatók, a falak mellett alkalmazott üveg-
asztalokban vannak az ásványtaní és a krystalographiai gyűjtemények, a
természetrajzi szemléltető ábrák külön e czélra készült állványokon van-
nak elhelyezve. Ezen teremmel határos a physikai előadó te~m, a
növendékek itt Gönczy-Feiwel padokban ülnek; előttük van a nagy
előadó asztal, e mögött pedig a falon van egy mozgatható tábla és a
vízvezeték. Ezen terem a vegytani előadóba vezet, hol, üveg-szek-
-rényekben különböző eszközök' és gyűjtemények vannak. A physikai
teremmel határos falon készült' a gázfejlesztő üreg. A vegytani termet
kö veti a physikai szertár, a hol természettani eszközök és a gépek van-
nak, itt ülőhelyek nincsenek s e helyiség inkább az előadáshoz való
előkészületre és a szerek eltevésére szolgál. A gyűjtemények kiegésaíté-
.sére újabban kért eszközök még nem szereztettek be, az eddigi vásár-
lások is csak az évi költségvetés erejéig történtek s ezen aránylag
csekély összeg minden nagyobb költekezést kizár, ennéltogva nem
mondhatók a gyüjtemények teljeseknek, hanem reméljük, .hogy a minisz-
terium mindenre irányuló figyelme lehetővé teszi, a tanítás sikerének
.érdekében a physikai felszerelés kiegészítését.

Az első emeleten befejeztük körutunkat, megtekintjük a II. eme-
Ietet, itt kizárólag hálótennek vannak.

Az összes ,növendékek 4 teremben vannak elhelyezve és pedig:
az A) hálóteremben 22, B) hálóteremben 23; a'fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ) hálóteremben 18, aKJIHGFEDCBA
D J hálóteremben 30, a növendékek nagy száma miatt a ruhatárt is át
kellett alakítani hálóteremmé ; itt 6 növendék alszik. A hálótermek
igen tágas ak, világosak, kitünően szellőztethetők s fűthetők, úgy hogy
e tekintetben az egészségi követelményeknek .teljesen megfelelnek.
Ezen termek berendezését Steinsehneider J . budapesti ezég szállította
s körülbelül megegyezik minőség és kivitelben az újabb intézetek hasonló
'felszerelésével. Minden növendéknek van vas ágya, szalmazsákja, piké
,ágy takarója, széke és kettőnek egy közös éjjeli szekrénye. A hálóter-
.mekben az ágyak mind kellő távolságban vannak, úgy hogy a növen-
dékek kényeimesen mozoghatnak.. Minden hálóterem mellett van egy
mosdó szoba, a hol hosszú a falakhoz erősitett mosdó asztalok vannak,
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12 kifordítható mosdótállal s mindegyik felett vizvezeték csap készült.
A hálótermekből ajtó nyilik egy-egy tanítónó szobába, a ki az ott lakó
növendékekre felügyel. A tanítónő szobák nagy kétablakos szobák, a
melyek egyszerűen, de igen csinosan bebutoroztattak. Igen czélszerű
azon beosztás, hogy a fürdők is a II. emeleten vannak és pedig 9
külön elrekesztett fülke, melyek mindegyikében egy-egy bádogkád van.

: ,
1: .

;" • .• . .-< - - -~
1 ~ •

" "

A zeI s ő eme 1e tal apr a j z a.

A padozat mozaikkal van kirakva és szőnyegekkel beborítva, a fürdő-
szoba télen füttetik.

Még a földközről is meg kell emlékeznünk, itt van a nagy ebédlő.
a hol" naponta az igazgatónő, a tanítonők és a növendékek együttesen
étkeznek. A töldközben van még a konyha, a tálaló, éléstárak, a ruha-
tár, moső, szárító és vasaló helyiségek és a különböző fűtőszer-raktárak.

Befejezve körútunkat, megemlítek még egyet-mást. A fűtés az
egész épületben Meidinger-kályhákkal történik. A villágításra villám-
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lámpák (16) szolgálnak. Az időjelzés is villám csöngettyűkkel történik.
Az egyes helyiségek nagy távolsága miatt 8 házi és egy városi telefon,
állomás készült.

Nagy áldozatok árán jutott az intézet jó ivóvízhez, ez' t. i. város-
szerte nem a legjobb, azért furatott az udvar közepén egy artézi kút,
mely naponkint 240 m3 vizet szolgáltat. A vizet jelenleg szivattyúval,

A nl á s o dfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi k eme 1e tal apr aj z a.

későbben villám motorral felhajtják a padláson lévő nagy, fedett víz-
tartóba, onnét hatol a vízvezetéki csövekbe.

A főépületet kiegészíti az udvaron épült tornacsarnok, a mely az
egyes osztályok nagy létszámának megfelelő, hossza 20 m., szélessége
9 m. Jelenleg még nincs felszerelve, a berendezéssel Oheroly János torna-
tanárt bizták meg; e czélra jelentékeny összeget szántak, s a felszerelésre
vonatkozó tervezet kimeríti azon eszközöket, melyek egy női torna-
teremben kivánatosak. A tornaterem fűtése két nagy töltő kályhával
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történik, a mi elég jónak bizonyul, világításra két nagyvillamos ívlámpa
készült. A tornaterem mellett vannak még külön öltözőszobák, a falban
elhelyezett rnhaszékrényekkel, és a tornaszerek eltevésére szolgáló
helyiségek.

Az épületet 7687'3° m2 kiterjedésű telek veszi körül, ebből
1549"4° mfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 esik az udvarra és a tornacsarnokra. Az épületen túl lévőKJIHGFEDCBA
6I3T90 m2 terület a kert, melynek egy része díszkert, a többi pedig
gyümölcsös és veteményes. A kertben van még egy külön pavillon-
szerű épület 5 szebával S 2 konyhával a kertész, kerti munkások és a
férfi cselédek részére.

Tisztelt olvasóimrnal bejártuk az intézetet s azon meggyőződéssel
távozhatunk, hogy egy modern, a jelen pedagógiai követelmények s z ín -

vonalán álló tanítónőképzőt ismertünk meg, a hol a leendő tanítónő-jelől-
tek megszerezhetik mindazon ismereteket és ügyességeket, a melyek
számunkra életpályát biztosítanak s a mely intézet nemcsak a szellemi
erők fejlesztésére alkalmas, hanem a testi nevelést is elsőrendű felada-
datának tekinti. A czélszerű felszerelés és a különbözó szemléltetési
gyűjtemények a jól berendezett iskola képét adják. Az intézeti élet
kedélyessége pedig oly impressiokat örökít meg az ifjúság emlékében,
a melyek mindvégig kedves emlékekként kisérik az életben.

Most, midőn megvalósult mindaz, a mi csak délibábként lebegett
előttünk, a tanári kar is bizton tekinthet a jövőbe, mert a jelenlegi
viszonyok megadják annak lehetőségét, hogy ez intézet megfeleljen
mindazon várakozásoknak, a melyek annyi áldozatok árán rnéltán elvár-
hatok, az igazgató s a tanári testület válivetett buzgólkodása odairányul.
hogy a növendékeiben a magyar tanügynek szerény munkásokat s a
magyar társadalomnak hasznos tagokat neveljen.

A Mindenható áldása legyen az új intézeten és működésén !
Szabadkán, január havában.t)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Et'tner Mzlla .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t e k ígazgatasa.')

- A szolgálati szabályzat egy fejezetéről. -

, Az igazgatás közoktatásunknak állandóan napirenden levő ügye.
Es ez természdes is, mert az igazgatás berendezésének czélszerű vagy
czélszerűtlen voltát a maga gyakoriati következményeiben minden nap
érezzük. Érezzük magunkon s látjuk az igazgatás sikerét vagy siker-
telenségét tanítványainkon. Nen csuda hát, hogy szeretünk az igaz-

1) Eleirás kapcsán megemlítjük, hogy a Gonda Béla min. tanácsos szerkesztette
"Műszaki Hetila p" 1899. áprilisi száma is behatóan ismerteti a szabadkai új képzőt és
közli annak tervrajzait. Elismerőleg szól a képző épületéről és berendezésérő1. Ily meg-
jegyzéseket tesz: <Az épület beosztása igen czélszerű és gazdaságos, a helyet mindenütt
.helyesen használták ki,» «Az épület perspekivája szép képet' nyujt; elárulja ugyan az
építkezés módja már az épület külsején rendeltetését, de még sem sablonszerű és kelle-
mes benyomást tesz a szernlélőre.» ' Szerk.

2) Felolvasta szerző a választmány április 24-iki ütésén.



gatásról beszélni sannak javításán fáradozni, Sokan ugyan kárba veszett
táradságnak tartják az igazgatás berendezésének megváltoztatására töre-
kedni, mert, egész jogosan azt tartják, hogy az igazgatás jósága vagy
rosszasága a személyen mulik ; azonban még sincs ezeknek egész iga-
zuk, mert egy, a viszonyoknak meg nem felelő intézmény 'keretében
működő egyének, ha különben hivatásukra termettek is, csak félsikert
érhetnek el. Mindig túlzásnak tartottam, ha valaki azt mondta, magá-
ról, l:ogy: az intézmény én vagyok. A jó mag is csak akkor termel
jó növényt, ha kedvező talajba -kerül, Másrészt igaz az is, hogy a rossz
mag a jó földben is csakcsenevész növényt hajt. Az igazság a ,kö.lép-
úton van, s törekvésünk czélja mindig az legyen, az intézményeket oda
fejleszteni, hogy azok keretében az arra hivatott egyének intensivefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

ködhessenek a köznek javára.
Ezen bevezetés után a kérdést úgy teszem fel, működhetnek-e az

igazgatók a mai rendszer mellett kellő intensitással a tanítóképzés ja-
vára. A ki viszonyainkat ismeri, az nem csudálkozhatik azon,' ha a kér-
desretsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem-me! felelek. A tapasztalt hiányokat azonban nem az egyé-
nek képtelensége, hanem a rossz rendszer okozza, Sok szó esett már
az igazgatókról s· az igazgatásról is. Egyesületünk is gyakran foglal-
kozott ez életbe vágó ügygyel, de főleg .az 1894ben és az 1898-ban
tartott közgyüléseken, sajnos, a nélkül, hogy az igazgatás javítása dol-
gaban sikert tudott volna elérni. A panasz szó elhangzott a pusztában
s az igazgatás mindinkább elfajult s ma már ott vagyunk, a k özmon-
dás szerint, a hol a part szakad. Az igazgatói hatalom és'felelősség oly
annyira szétterült, hogy annak nyügét intézeteink itt-ott sulyosan érzik.

Az igazgatás bajain, nézetem szerint, két módon lehet segíteni,
egyrészt a ta ná r i testület ifnkormányza tának F ejlesztése, másrészt az iga z-
ga tói teendők decenira iisauója á lta l. Az előbbi irányban a tavaly tartott
közgyülésünk üdvös módosításokkal állott elő. Az igazgatás sánczai
közé bevette a tanári testületet s az igazgatói hatáskört korlátozni
törekedett, a mennyiben sok oly ügyet, a mely a törvény, a szabályok
és a gyakorlat szerint ma még az igazgató abszolut teendői közé tar-
tozik, a tanári testület jogkörébe utalt. Ilyen ügyek: a tantárgy-beosz-
tás, óraterv-készítés, a költségvetési javaslat megállapítása; a testület
maga jelöli ki a tervezet szerint azon tagjait, a kik az internatusi és
gazdasági ügyeket intézik. Ezek mind oly ügyek, a melyek természetes
módon tartoznak a tanári testület forurna elé s ' a melyek sok helyen,
az igazgató vagy a miniszter esetleges intézkedése következtében ott
is vegeztetnek el. A felsorolt ügyekből kitünik az is, hogy a közgyülés
a gyakorlati kivihető ség et szem előtt tartó bölcs mérséklettel meglehe.
tős szűkre szabta a tanári testület autonomicus jogait. A közgyülés a
kivánalmak minimurnát határozta meg, annyit t. i. , mennyi kivihető és
feltétlenül kiviendő. \

Ha a bölcs mérsékletért a köz gy ülést elismerés illeti is meg, ki-
fogásolnom kell azt, hogy bátortalanul lépett az újítás mezejére. Meg-
allott az önkormányzathoz vezető félúton s akkor, a mikor megadja a
tanári testületnek azt a jogot, hogy az intézet főtisztviselőit, az interna-
tus, a gazdaság, az iroda vezetőjét maga jelöli meg, nem jutott el oda,

•
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a hova a logika törvényei szerint előbb-utóbb el kell érkeznie, hogy a.
tanári testület maga válaszsza meg igazgatóját is, a miként azt Peres
Sándor kívánja. Ez a félúton való megmaradás, természetesen, a fen-
forgó bajokat csak félig is fogja megszüntetni s az igazgató ezentúl is
nem a testület képviselője leend a társadalommal és hatósággal szem-
ben, hanem az állami hatalom képviselője a testülettel szemben, s az
igazgató, habár esetleg nem is terrnett rá a vezetésre, ezentúl is egész
életéri fog az intézet élén lenni s önakaratán kívül- is annak fejlődése
elé nehézségek et gördíteni.

Az igazgatói teendők decentralisatiójáról úgy intézkednek a tavalyi
közgyülési határozatok, hogy megengedik az internatus, a gazdaság
külön vezetését, de nem kívánják. Az I894-ben tartott közgyülés sok-
kal határozottabb álláspontát foglal el, a mennyiben kimondotta, hogy
a tanulmányi 'ügyek az internátusi ügyektől elválasztandók, s az inter-
natus külön 'vezetés alá helyezendő.

Nézetem. szerint, szolgaláti szabályzatunk készítésekor feltétlenül
eme közgyülési határozat alapjára kell helyezkednünk' s e szabályzatban;
valamint azonkívül. is az iskola és az interna tus külön választását sür-
getnünk. Hogy miért van erre szükség, azt behatóan okolja meg
IV. emlékiratunk illető pontja. Midőn tehát tisztelt hallgatóim at ama
monumentális emlékiratunkra utalom, jelenleg, szűkre szabott időmnél
fogva csak egy szempontra terjeszkedem ki, s ez aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifjúság nevelése-
nek ügye.

Ebben a tekintetben valóban még nagyon sok a kívánni való.
A hogy most állanak a dolgok, intézeteinkben nem is lehet nevelésről
beszélnünk, hanem felügyeletről, rendtartásról. Intézeteinkben a nevelés
munkája egyebet nem ér el, de a viszonyoknál fogva nem is töre ked-
hetik többre, mint, hogy az ifjúságot a kihágások, helytelenségekelköve-
résétöl megóvja. Az internátusokban lakó növendékcinkkel szemben
tehát a nevelés munkájának csak legalacsonyabb nemét, a megóvást,

alkalmazzuk. A tulajdonképeni fegyelmezés, az ifjak erkölcsi s értelmi
életének vezetése ritkán fordul elő internatusi nevelésünkben.

D~ ez alig lehet máskép, mert mai berendezkedésünk mellett
nincs meg a mód az egyéni neveléshez. Rendben tartani ugyanis lehet
a tömeget is és megóvni is bizonyos határig, de nevelni csak az egyént
lehet. Ezért igazi nevelést csak a család nyújt; de vajjon nem kell- e
internatusunk vezetését oly módon rendezni be, hogy minél többet
átvehessen a családi élet és nevelés szerepéből ?

Ha van tanintézet, úgy a tanítóképző-intézet az, a melyben nem
szabad megelégednünk a rendtartassal. hanem komolyan kell vennünk
a nevelés munkáját. Megkívánja ezt az élethivatás, a melyre tanítványain-
kat előkészítjük. A tanító erkölcsi közömbössége, botlásai mindenkor
tanítványaira hatnak vissza. Élethivatását csak úgy töltheti be jól a
tanító, ha lelkének idealismusa erkölcsi érettséggel párosul. Ezt az
erkölcsi komolyságot. növendékeinknek ki kell vinniök az életbe, mert
súlyos felelősségök tanítványaikkal és a társadalommal szemben abban
a pillanatban kezdődik, a mikor lábukat. az iskolába beteszik. Ezt 'az.
erkölcsi érettséget csak úgy nevelhetjük be tanítványainkba, ha őket
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egyenként minden felmerülő életeseményükkel szemben figyelmeztetjük a
komolyabb erkölcsi szempontokra s cselekvésöket esetenként ily irányba,
tereljük, vagyis -az egyéni nevelés által.

Van még egy körülmény, a me ly nálunk, a tanítóképző-intézetek-
ben különösen szükségessé teszi az egyénre való hatást, Ifjaink 14-fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 -

évesek, tehát abból a kerból valók, a mikor leginkabb rászorulnak a
vezetésre, irányításra. Hasonlatosak ők az éppen virágzásban levő fához,
a melyekkor legtöbb gondozásra szorul, hogy hasznos gyümölcsöket
teremhessen. Az ő testi átalakulásuk ebben a korban minduntalan fejlő-
dési es életműködési zavaroknak teszik ki őket. A nemi ösztön, a tár-.
sadalmi élet utáni vágy rohamosan fejlődik ki bennök, akkor, a mikor
még a társadalmi élet ismeretétől távol állanak, s lelkük a gyermek-
korukból hozott rajongó és csapongó eszmék zűrzavarától zsibong. s
eme felmerülő vágyak által táplálva, Je a nyugodt értelemtől és biztos
Ítélettől nem korlátozva, túlárad az érzelmektől. Az ifjú ebben a rajongó
szép korszakában követi ei a legtöbb esztelenséget, egész életére kiható
erkölcsi hibákat. Ebben a kritikus korban szorúl . tehát leginkább a
nevelő jóindulatú és bölcs támogatására, terelgetésére, irányítására.

Megkapja-e az ifjú képzőintézeteinkben ezt a vezetést? Sajnos,
nem I Internátusainkban rendszerint 70-80 növendék van a szó szoros
értelmében összezsufolva. A nagyobb intézetekben az internátuson kívül
40-60 olyan növendék él, a kik, mint vidéki szülők gyermekei, idegen
család oknál vannak elhelyezve. olyanoknál, a melyek csekély művelt-
ségöknél fogva nevelni nem tudnak, vagy a deák tartást üzleti czélnak
tekintvén, nevelni nem is akarnak.

Az internatust az igazgató vezeti s neki e munkában a segédtanár,
illetőleg 1 vagy 2 segédtanítónő segít. Sem az igazgató, sem a segéd-
tanár nem alkalmas arra, hogy a ben lakó 70-80 növendék nevelő munkáját
végezze. Az igazgató körülményeinél fogva nem alkalmas rá, a mennyi-
ben ő nagyon elfoglalt ember. Ugyanis az igazgató kezében a követ-
kező ügyek konczentrálódnak: a tanulmányi ügyek ellenőrzése és veze-
tése, rendesen a pedagógia tanítása, a gyakorlati kiképzés, az inter-
natusok összes szellemi és anyagi ügyeiben való közvetlen intézkedés,
az intézeti gazdaság intézése, az összes irodai és adminisztrativ ügyek
elvégzése Négy embernek való munkával lévén megterhelve. valóban
sajnálnunk kell igazgatóinkat, a kik sok jó akarattal, sőt odaadá-
buzgalommal, sokszor önfeláldozó tevékenységgel törekesznek sokágú
hivatalukat betölteni a nélkül, hogy erejük elégtelensége miatt önma-
guknak nem kellene látniok a szabadon maradt hézagokat. De
leginkább sajnálatra méltó a tanitóképaés ügye, a mely minden részle-
tében intensiv, gondos munkát kíván vezetőitől s müvelőitől, azért, mert
kevés külső eszközzel rendelkezik feladatainak megoldásához. Az igaz-
gatók hatóságaik által az adminisztrativ ügyek pontos elvégzésére sz o-
ríttatván, ez irányú nagyelfoglaltságuknak rendesen a növendékeknek
a szó szoros értelmében vett nevelése esik áldozatul. Ezt a munkát a
segédtanárokra' (tanítónőkre) bízzák, a kik azt ismét nem végezhetik
jól több körülménynél fogva, Első sorban azért, mert rendesen fiatal,
kezdő tanítók, a kiknek még nincsenek meg a 70-80 tanuló nevelé-



séhez szükséges magasabb szempontjaik, pedagógiai képzettségök és
gyakorlatuk. Másfelől azért, mert az igazgatók nem adják, némelykor
nem adhatják meg nekik a nevelési munkájokhoz szükséges önálló hatás-
kört. Mát pedig visszás helyzet, hogy ők érintkeznek leginkább az ifjak-
kal s ismerik legjobban azokat, mégis az ifjak minden csekélységért az
igazgatóhoz kénytelenek fordulni.

Igy állván a dolog, ha csak a nevelést, mint az oktatással leg-
alább is egyenlő rangú teendőt tovább is feláldozni nem akarjuk, sür-
getnünk kell az 1894-iki köz gy ülési határozat vég.rehajtását, a mely az
oktatásügyi és nevelésügyi teendők elkülönítését, illetőleg az igazgatói
hatáskör kettéváiasztását, kívánja. Helyeztessék minden intézetben az
internatus egy arra hivatott s pedagógiai készültségben és tapasztala-
tokban kiváló tanár alá, a ki az ioternatus szellemi és anyagi ügyeit
önálló hatáskörrel, de az igazgató ellenőrzése mellett intézze. Kivánjuk
azt, hogya nagyobb s főleg a női interna tus okat a családi rendszer
alapján rendezzék be, mindenik családot egy-egy tanítónó önálló gondo-
zására bizván. Nem különben gondot kell arra is fordítanunk, hogya
a künlakó növendékek műveltebb családoknál helyeztessenek el s hogy
ez a szegény sorsú növendékekre nézve lehető legyen,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkívánnunk kelt
a z egyes intézeteknek nyujtandó á llamsegély felemelését.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:E n az internatusok vezetésének az igazgatói közvetlen hatáskör
alól való kivételét elsőrendü és legsürgősebb kormányzati teendőnek
tartom; de ezzel nem látom befejezettnek a tanítóképző intézeti igaz-
gatás reform munkálatát, Ebben a tekintetben csatlakozom Peres Sán-
dor felfogásához, a mely szerint az igazgatói munkakörből azok az
ágak, a melyek bizonyos szakszerű tevékenységgel járnak, kulön
szakemberekre bízassanak. Ilyenek a gyakorlati kiképzés, a mely a
módszertan tanárára bízandó s az intézeti gazdaság vezetése, amely
esetleg a gazdasági' szaktanárra ruházandó áto Az igazgatónak maradjon
meg az intézeti oktatásban való szakszerű részvétel s főleg az intézet
vezetése s munkájának gondos ellenőrzése. Az igazgatás gyakorlati
teendői pedig a tanárok között esztandók fel, vagyis, hogy az' igazga-
tásban az egész tanári testület osztozzék.

Indítványozom, hogy szolgálati szabályzatunknak az igazg atást
Illejö része ezen elvek szerint dolgoztassék ki.

Budapest, 1899. április 2 4 . Nagy Ldssiá .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ö n á l l ó kantorképzés.

A «Zeneiap» czímű közlönyben (megjelenik Budapesten, Ságh
József szerkesztésében) egy czikksorozat jelent meg, mely tá rgyáná t
fogva kell; hogy magára vonja a zenével, különösen pedig a zene taní':
tásával foglalkozó tényezők figyelmét. A czikk írója Braunhoffner '.Jdzsej,
róm. kath. kántortanító. ki < Kántorképzés» czímen 5 számban mondja el
nézeteit a mai napig is sokat tárgyalt kérdésről, t. i. a kántoroknak hol
és miként való képzéséről és képesítéséről.

Braunhoffner mindjárt első közleményének legelső soraiban bepil-
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lantást enged gondolataiba és azoknak fő-fő irányítőjába , mikor elmondja,
hogy sokan és sokat foglalkoztak már a kántorképzés ügyével: egyesek;
szakemberek - s szaktekintélyek közreműködésével maga a magyar-
országi e Cecilia-egyesületfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» is. azonban mindezen tanácskozások közepette-
egy szót sem lehetett hallani atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkántorképzés ó·ná l.lósítá sá ról, pedig ennek
keresztűlvitele nélkűl képzett és hivatásuk magaslatán álló kantorokról.
nem is beszélhetünk.

Szakkörök és szaktekintélyek a kántorok képzését, illetőleg a,
kántorságra való előkészítést· a tanÍtóképzőktől várják, pedig azoknak
- sem az államiaknak, sem a felekezetieknek - ez nem lehet fel:'
adatuk; nem lehet azért, mert a növendékek szellemi elfoglaltsága igen.
nagy s nem lehet azért, mert elég idő sem áll rendelkezésre, nem is
említve azt, hogy pl. az állami képzőkben olyan sokféle a felekezet,
hogy valamennyinek kellőoktatásáról nagyon nehéz ·gondoskodni. Ezek
után kimondja azt, hogy ca kántoroknak ... kiképeztetéséról a z egyházak-
ta r tosnae gondoskodni és pedig külón e csetra szervezdüeg rendezett és a
kántor t' á llá s qua lzjicá tiójához megkivánt zeneismeretet felólelő kántorképző·

intézeték tóJá l/ítá sa á lta l ~

Braunhoffner két okból híve a kántorképzés önállósításának : egyik.
oka ideális, a másik reális. Első oka ama nézetében gyökerezik, hogy
a kántori hivatás magasztossaga méltányol annyi kiválóságot. hogy-
önállósíttassék : másik oka pedig abban rejlik, hogy nincsen olyan tan-
intézetünk, melyre a kántorok képzését nyugodt lélekkel rábízhatnók.

Zene tanintézeteink vagy a művészi tökéletességet tűzik ki czéljokúl
vagy pedig az alsóbbak nem hyújthatják a kellő zenei ismereteket. E-
mellett a kath. kántornak vallásosnak és erkölcsösnek kell lenie, hogy
hivatását méltóan betölthesse, pedig ezen követelmények kel nem léphe-
tünk az emlí tett zenetanintézetek elé, mert ezekben a vallás- és erköl-
csös nevelésnek vagy éppen semmi vagy csak igen alárendeit szerep jut.

A kapcsolatot, me ly a tanítói és kántori állás között fennáll, nem
tartja szükségesnek. Ott a hol lehet. a kántor i á llá s elvá la sztandó a '
ta nizoitoi, - a hol pedig nem lehet, ott maradjon kapcsolatosan, az
eddigi szokások szerint. Erősen hiszi egyébként, hogy ez a kapcsolatos-
ság magától meg fog szünni, ha elérkezik a kántorképzés önállósitása •.
Ha pedig önálló kántori állást rendszeresíteni mindenütt nem is lehet-
séges, - ám élvezzék az okleveles tanítók azt az előnyt, hogy ok le-
velök és megvizsgált zeneismereteik mellett kántorképesítő vizsgálat ra
mehessenek, .

Ezután a fölállítandó önálló kántorképző-intézetek szervezéséről és.
berendezéséröl szól,

A kántorképző intézetbe való felvételnél meg kellene kivánni, hogy
a jelölt 15. életévét betöltötte legyen s kifogástalan zenei hallással é s -

éneklésre alkalmas hanggal bírjon, továbbá némi zenei ismeretekkel"
rendelkezzék. Evégből nem annyira 3~4 gymnasiális, reaiis vagy
polgáriskolai osztály elvégzését kellene megkivánni, mint inkább azt,
hogy a kántorképzőbe való járás előtt a leendő jelölt 2 ' éven át vala-o
mely szakképzettségűnek elismert kántornál gyakornokoskodjék.
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Maga a kántorképzés ideje három év ; a tantárgyak részint elmé-
.letiek, részint gyakorlatiak lennének.

Élméleti tantárgyak lehetnének:
Az I . osztályban: zeneelmélet, heti 4 óra; zenei hangtan, heti

4 óra; összhangzattan, heti 4 óra; hangszertan, heti 4 óra; val1ástan
.és liturgia. heti 4 óra, ,

A I I . osztályban: Rhythmus és dallam tan, heti 4 óra;' összhang-
zattan, heti 3 óra; zenetörténet, heti 3 óra; zeneirodalom, heti 3 óra;
hangszertan, heti 2 óra; énektan, heti 2 óra; egyh. functiók, heti 3 óra;
-vallástan liturgia, heti 4 óra.

APONMLKJIHGFEDCBAI l l . osztályban: Összhangzattan, heti' 3 óra; zeneszerzéstan.
heti 4 óra, zenetörténet, heti 2 óra; zeneirodalom, heti 2 óra; orgona-
tan, heti 3 óra; egyh. functiók, heti 3 óra; kántori hivatástan, heti 3 óra;
valJástan és liturgia, heti 4 óra.

Gyakorlati tárgyak lennének-:
Az 1 osztályban: Orgona, heti 8 óra; zongora, heti 6 óra; hegedű,

.heti 4 óra.
A többi osztályokban ugyanezen gyakorlati tárgyak, ugyanilyen

óraszámmal lennének képviselve, ezenkívül az I- I I l. osztálynak együtte-
-sen heti 4 órában karéneket és heti 3 órában karzenét lehetne tartani.

Mindezen órák ellátására hat tanerő kellene, kik közűl egyik az
igazgatói teendőket végezné, másrészről az egyik tanárnak egyházi fér-
fiúnak kellene lennie, hogy a valJástant és a liturgiai ismereteket
-tanithassa,

Képesíté-vizsgálatra csak a kántorképző-intézet hároméves tan-
folyamát végzett növendékek és okleveles tanítók bocsájtatnának. Magok
.a képesítő-vizsgálatok itt is irásbeliek és szóbeliek. Az egyházi és állami
kiküldött előtt megtartott képesítő vizsgálatról kiállítotttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkántorz' oklevél

azután elejét . volna . veendő a sokszor, sok helyen követelt kántori
próbáknak.

A kántorképző-intézethez ha lehetséges volna - egy kis
kápolnát is jő volna építeni, hogy ott a jelöltek gyakorlati kiképzése
pontoson, akadálytalanul és kétségk ívül a legalkalmasabb helyen eszkö-
zöltethetnék. Ezenkívül az iskola éven ::keresztül többször nagyobb
hangversenyeket is lehetne az intézetben tartani.

.. Czikkíró szól még az intézetet illető beruházásokról, majd pedig
"Oná lló kántorképzés jójJón el a te orsedgodKJIHGFEDCBA!» jelmondatával fejezi
be közelményét s ajánlja az ügyet az illetékes tényezők jóakaratába.

Önálló kánt~rképzés! A gondolat késég kívül szép, talán annyira
szép, hogy legalább jelen viszonyaink között szinte nem is közénk való
.- közénk, kik a föld rögéhez olyan nagyon is kötve vagyunk. Okos-
kodhatunk, sőt kisérletezhetünk, de végtére is csak oda jutunk, hogya
természetben ugrás nincsen, a látszólag egészen újnak is szárnos lát-
ható és láthatatlan fokozaton kell eljutnia oda, a hol szemeink előtt
áll. S még akkor is hányszor csalódhatunk, s az, miről azt hiszszük,

~hogy sikerült, hányszor hagyja kielégítetlenül vágyainkat, kivánságainkati
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Igy vagyunk, vagy így lennék - gondolom - az önálló kántor-
képzéssel is. Az a gondolat, mely Braunhoffnert szóban .levő czikkének
megírására ösztönözte: az an álló képzés, nem mondom, hogy nem
sikerülhetne, de - hogy sokat ne mondjak - jelenleg még nem tarta-
nám valószínűnek, hogy viszonyainknak kellőleg megfeleljen.

A kántorképzés önállósításával együtt járó teljes elválasztása a
kántori és tanítói állásnak (pedig ennek kellene követni az önálló, kán-
torképzést 1) jelenleg nehezen volna keresztülvihető s még úgy is bajjal
volna e körülményeknek megfelelő. Erre, úgy látszik, a czikkíró is
gondol, mert. hamarosan említ kivételeket, úgyanis készlet ben szándéko-
zik tartani egy -módot, melylyel a kérdést olyan helyeken, hol a kán-

tori állás a tanítói allástól el nem választható, annak segélyével meg-
oldhatná. Ezen esetekben ugyanis ő is visszatér oda, hogy maradjon
úgy mint volt s okleveles tanítók tehessenek az önálló kántorképző-
intézetben kántori vizsgálatot. Ezek a kivételek azonban a szabályt
nem erősítik. Hazánkban haromnegyed részben a tanítóság össze van
kapcsolva a kántorsággal s azt hiszem, hogy szét nem választhatóság
tekintetében ugyanezen arányt találnók.

A kántorképzés teljes önállósítása a vele járó utóbajok miatt
- szerény véleményem szerint - még talán nagyon távolálló dolog,
vagy ha nem is távol, de kétségkívül nem a legközelebb való lehető-
ségek egyike. S talán ez is az oka annak, hogy a teljes önállósítással
a Ielszólalók még nem igen foglalkoztak.

Fontolóra kell vennünk, hogy ha a kántori és á tanítói állások
elválasztását 'akarjuk, (a mi :különben is együtt járna a kántorképzés
önállósításával) akkor addig a néptanítók helyzetének még sokat kellene
javulnia! Csak ennek egyik következménye lehetne és talán lenne is a
két - különben nem is éppen olyan összeférhetetlen - állás különválása.

Tagadhatatlan, hogy még mindig igen nagy azoknak száma, kik
a kántori és tanítói állások között levő kapcsolatot most még szét-
választhatatlannak tartják És tényleg ama ideális kfvánságok mellett.
hogy: önálló kántorképzés. milyen szép lenne az 1 előfurakodik ama reális
összeforrottság is, mely a kántori és a tanítói állások jövedelmei között
igen sok helyen, majdnem mindenütt, fennáll, kivévén az állami nép-
iskolákat, melyeknek tanítói - egyes vidékek kivételével - teljesen
függetlenítve vannak a kantori teendőknek végzésétől és azoknak jöve-
delmeitő1. Szó a mi szó, gyökeres változásoknak kellene akkor beállani
vagy, ha azok be nem állanának, akkor zűrzavaros állapotok keletkez-
nénele úgy, hogy akarva nem akarva mégis ama consequentiára jutnánk,
hogy bizony a helyzeten nem sokat vagy éppen semmit sem segítettünk.
Legfeljebb azt érnők el vele, hogy volnának - külön kántorképzőink,
melyekben, tagadhatatlan, jobban, nagyobb 'keretben lehetne a jelölteket
képeznünk, mert második vagy harmadik czélunk nem lenne, melynek
egyszerre kellene szolgálatot teljesítenünk. Jobban képezhetnők a növen-
dékeket, kész karmesterekké, karnagyokká is lehetnének azok. de hogy
megint azután falusi kántorságokra - kűlönösen, mikor a tanítói állás
jövedelmeitől is el van különítve, -reflectálnának-e, az már más kérdés.
Hiszen vannak zenetanintézeteink, hol orgonát, liturgiát egyetemben
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tanítanak, de nem hiszem, hogy azon végzett növendékek közűl elment
volna valaki, falusi kántornak. hanem igenis az mind székesegyházi meg
hasonló karnagyságokra pályázik. Pedig talán azok sem tanultak többet
és többfélét, mint a meanyit Braunhoffner tűz ki a kántorképző intéze-
tek számára.

Igen sok helyen a tanítóság nem nyújt annyi jövedelmet, hogy
abból magából a tanító megélhessen, vagy ha nyújt is többet-kevesebbet,
bizony-bizony jól esik annak a tanítónak, hogyha valamivel szaporíthatja
jövedelmét. Igen sokszor a kántorság adja ki a jövedelemnek gyakran
nagyobb felét, ezt elejteni pedig meggondolandó dolog. Másrészről
viszont vannak községek, melyek külön-külön nem tudnak kántort tar-
tani, a gyermekek is a szomszéd községbe járnak iskolába, ha nem a
harmadikba! Ilyen helyeken bizony még jó, hogy a két -állást intelli-
gens, tanult ember kezében egyesítenünk lehet.

Feltétlenül szép, igen szép dolog lenne az az önálló kántorképzés ;
sok bajt is orvosolhatna a tanítóságban; ha szét volna választható a
két állás. Kétségtelenül egyik sem kötné a másikat s a tanítónak nem
kellene iskoláját otthagyni azért, mert most temetésre stb. kell mennie
stsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tamio lehetne tanító! Ez azonban nehéz dolog lenne a jelen körül-
mények között, mert kevés helyen lehetne a két állást teljes bizton-
sággal elválasztani egymástól. Hogy a kapcsolatosság akkoron magá tól
megszűnnék, t. i. ha az önálló kántorképzés bekövetkezik, azt nehezen
hinném. Mind a kántori, mind pedig a tanítói állás jövedelmét, hely-
zetét szabályozni kellene ahhoz, hogy ezeket az eszméket megvalósít-
hassuk. Addig mindez csak elmélet marad, még akkor is, ha sikerülne
hozzá, az önálló kántorképző intézetek felállításához az egyházi felsőbb
hatóságokat megnyerni.

Tanítóképző tanáraink közül szintén foglalkoztak már többen is
ezen kérdéssel, azaz részint magával a kántorképzéssel, részint csak az
állami képzőink kerétében helyet foglalt egyházi ének és zene tanítá-
sával. Ezen .a téren a Ieg különfélebb nézetek merültek fel, a melyekre
bekövetkezett hosszabb szünet után most ezt az ujabb nézetet ismertet-
nem nem volt talán elhibazott munka.

A czikknek széles alapon való, kimondott tárgyalásába, annál
kevésbbé annak talán birálataba bocsátkozni nem akarok, mert hiszen
itt is áll, hogy: - Több út vezet Rómába 1> - hanem elmondván már
egyetmást azon nézeteirnből, melyek a czikkíró sugalló-gondolatára vo-
natkoztak, legyen szabad még egy pár szót a részletekről szólanom.

Tegyük fel, hogy megvolnának ezen kántorképző-intézeteink. Helyes
volna-e teljesen kimondanunk, hogy ne nézzünk az előképzettségre. hogy
3 osztályt végzett-e a növendék vagy 4 osztályt; gimnáziumot-e, realt-e
avagy polgárit; hanem pusztán azt nézzük, hogy rendelkezik-e zenei
ismeretekkel s gyákornokoskodott-e 2 évig valamely szakképzettségű-
nek elismert kántornál vagy sem? Azt hiszem, hogy ezt nem volna
helyes ilyen határozottan kimondanunk. Ilyenformán nagyon is a ter-
mészet felnövelésére bíznók a jelölteket. Bizonyos fokú általánosfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

veltséget most már mindenütt megkívánunk, annál inkább meg kell
kívánunk itt is egy intelligens kántortól, kitől maga a szóban levő czikk
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írója is azt kívánja, hogy többek közötttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva llá sos és erkölcsös legyen,
hogy hivatasát méltóan betölthesse s működése igazán a hívek épülé-
Jésére szolgaljon. Már ezért sem lehet tehát az iskola hatásat figyel-
men kívül hagynunk.

Most azután még az a körülmény is gondolkodóba ejt mindenkit,
hogy vajjon megbirkóznék-e a jelölt azzal a nagy anyaggal s azokkal
a nehéz tárgyakkal, melyeket mindjárt az 1. osztályban Braunhoftner
szerint a többi tárgy között szintén tanulnia kellene? Ide nemcsak ala-
pos zenei előismeretek, hanem alapos elmecsiszoltság is kivántatik, mert
mindannyian tudjuk, hogyazeneelméleti tárgyak nem tartoznak a leg-
köunyebb tárgyak közé, kulőnösen nem akkor, ha azokat igazán ér-
teni IS akarjuk.

Az előképzettségre még ekkor sem alapíthatunk teljes biztosság-
gal. A kántorképzőintézetek tárgyainak is osztályonként bizonyos foko-
zatosságot kellene kimutatniok, kezdve a legelemibb dolgoktól és éppen
nem szabadna bárhová olyan tárgyakat is belevinni, melyekhez már
n2gy előkészültség kívántatik. Nem is tudom különben, vari-e vajjon
zeneintézetünk, melyben mindezeket egy ember tanulná? S ha tanulni
akarná valaki, akkor mindezekre nem ennyi idő kellene. Nagyon meg-
terhelni egy-egy évben a növendékeket még sem lehet. A zenénél tö-
mérdek gyakorlás szükség és, pedig 24 órafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 24 óra; hogyan fogják
tehát azok a jelöltek a zongorát, orgonát, hegedűt gyakoroltatni, mi-
kor heti óraszámuk a 40-et meghaladja? A gyakorlati részszel akkor
mit csinálunk? .

A képesítő-vizsgalatoknál is a gyakorlati vizsgálatot el nem lehetne
hagyni, hiszen ez a dologban a legfontosabb és leglényegesebb, annal
inkább, ha okleveles tanítók bocsájtatnanak vizsgálatra, kiknél a zene-
tudást oklevelök alapján úgy sem szabadna kétségbevonnunk, vagy ha
nagyobb mértéket tűzünk ki a kántorképző intézetek képesítő vizsgála-
tainál, akkor is inkább a gyakorlati résznek kellene fontosabb szerepet
juttatnunk, nem pedig egyáltalán mellőznünk. Hogy pedig az okleveles
tanítók kántori képesttő-vizsgálatra bocsájtasuk előtt zeneismereteikből
megvizsgáltassanak, azt meg éppen nem tartanám sem helyén valónak,
sem pedig szükség esnek, - mivel a zeneismereteknek meglétét vagy
meg nem létét a képesÍtő-vizsgalat van hivatva kideríteni és minő-
siteni.

A gyakorlati képzésre vonatkozólag nem csak azt tartanám helyes-
nek, hogy «egy kis kápolnát is jó volna építeni ... s , hanem ha már
építem nem lehet is, okvetlenűl keresni kellene helyet és módot, hogy
nagyobb részt juttathassunk a gyakorlat, az élet számá ra . Igaz, hogy
itt megint a nap kevés 24 órája akadalyoz, de hat erre nézve már
fentebb úgy is szólottunk.

Ezt a pár dolgot akartam az említett czikkhez hozzáfűzni. Leg-
kevésbbé sem hiszem, hogy mindent elmondottam volna, mert bizony
nagyon sokat esetleg távolabbi és magasabb szempontból lehetne mér-
legel!lünk nemcsak magokat a Braunhoffner által a megvalósításra aján-
lott, illetőleg saját nézeteiként elmondott részleteket, de - s külö nösen
- magát az önálló s természetesen az egyháza~hoz tartozó kántor-
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képzést is. Én azonban rnost mindentől izoláltan akartam a czikkel fog-
lalkozni, mert némileg új ösvényen indulván, .érdemes, hogy azok, a kik
a kántorképzés. illetőleg az egy h. zene tanításának ügyével foglalkoz-
nak, vagy az ezen téren történt felszólalások iránt érdeklődnek, a czikk-
ról tudomást vegyenek. -fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mit itt-ott általában és a részleteknél
még is meg említettem, azok mind olyan dolgok, melyek a czikknek
már egyszerű elolvasásánál is előtiinnek s feltétlen megemlítést kiváunak.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jankó Lassio.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" M i a h iv a t á s a a n e m z e t i s é g i v id é k e k e n l e v ő á l l a m i

t a n í t ó k é p z ő k n e k ~ "

Ezen a cz ím e n a mult (májusi) szám 353-358. lapjain Kolumbán
~ Samutól. a dévai állami tanítóképző tanárától, czikket közöltünk. Ennek

a dévai képzőre vonatkozó tartaimát a Budapesti Hir la p a junius 5-iki
számában a maga módja szerint kiszínezve és kiélesítve közölte, a miből nagy
riadalom támadt illetékes és nem illetékes körökben. A déva" képző igaz-
gatója, Boga Károly, indíttatva érezte magát ez ügyben részletes nyí-

latkozatot küldeni be a napilapoknak, a melyre azok némelyike (Egyetér-
tés, Budapesti \ Hirlap) reflektált is, a Magya r Ujság pedig a junius 14-iki
számában azt egészen közölte Ebben a nyilatkozatban BogaKároly igazgató
úr védelmébe veszi a dévai tanítóképzőt, a melyet a Magyar Tanítóképző
és a Budapesti Hírlap közleményei által megtámadottnak látott. Egy
fontos ügyről s egy képzőnkről lévén szó, kötelességünknek tartjuk a
történeti hűség kedvéért előbb a Budapesti Hirlap közleményét, azután
az igazság érdekében Boga Károly igazgató úr nyilatkozatát közölni s
végül ugyancsak az igazság kedvéért az ügyre nehány megjegyzést
tenni.

A B u d a p e s t i H ir la p c z ik k e . Ez a «Hirek» rovatában «Oláhok
a tanítóké/Jzöben» czímmel jelent meg s a következőleg hangzik.

A Magya r Tanítóképző czímü iskolaiigyi lapban olvassuk, hogy a
vallás- és közoktatásügyi miníszter megkérdezte a nemzetiségi vidéken
fekvő legtipikusabb állami tanítóképzőnek, a dévaz'nak tanári karát, mi
az oka annak, hogy az intézet 2 1 végző növendéke közül több, mint a
tanulók fele megbukott a tanítöképesítő vizsgálaton.

A dévai tanítóképző most felelt meg erre a kérdésre. Elmondják,
hogy a sok bukásnak az az oka, hogy az intézet magyar tanulóinak
kisebbsége nem tudja asszimilalní a nemzetiségi tanulókat. Csak öt évvel
ezelőtt is a román tanulők fölött többségben voltak a magyar és a
remes-torontali nérnet ifjak, a kik a tanári kar szerint magyaros érzés-
ben vetekednek a székely fiukkal. Ujabban azonban az oláh tanulók
mind nagyobb számban jelentkeztek, úgy, hogy ezt az állampénzen
tartott iskolát szinte jormá lisan elfogla ltá k az oláh z/ja k' a magya roktól.
Ennek az iskolafoglalásnak az lett a következrnénye, hogy négy év
alatt sem tudnak az oláhok megtanulni magyarul, holott azelőtt két év
is elegendő volt a magyar szó elsajátítására. Az oláhok egymás közt
mindig románul társalognak szabad idejükben és az eredmény ezért



kétséges. Már a középiskolából magyar nyelvismeret nélkül kerülnek a
tanító képző be, a hol a magyarul folyó tanítást nem értik meg, az első
két évben ezért nem is igen tanulnak, természetes tehát, hogy több,
mint ötven százalékuk megbukik a vizsgálatokori.

Kimondja tehát tapasztalatai alapján a tanári kar, hogy nemzeti-
ségi vidéken állami tanítóképző csak úgy felelhet meg hivatásának, ha
a magyar ifjak többségben vannak az illető intézetben. Ajánlják egyuttal
a miniszternek, éljen ama jogával, hogy a fölvetttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzetúégi ifja ka t
úgy oszsza szét a z ország á llami z'ntézetében, hogy mz'nden tanZtóke"pzőben
legfeljebb" a tanuiók IQ szá za léka legyen nemzetiségi. Másodsorban pedig
kérik a ininisztert, hogy a nemzetiségi középiskolákban sürgesse a pna-
gyar nyelv törvényes mértékű tanítását, akkor aztán a nemzetiségi
vidékek' tanítóképzői nem lesznek kénytelenek a magyar nyelvtanítás
ábéczéjével bibelődni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B o g a K á r o ly nyilatkozata. 1) Ez a czikkszámba menő terje-
delmes nyilatkozat a Magyar Ujság junius I4-iki számában szintén
«Oláhok a tanítókéjJzőbelz» czím alatt jelent meg s a következő:

. Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr 1 Méltóztassék megengedni, hogya
«Budapesti Hírlap. -nak a f hó 5· éről keltezett számában, a napihirek
között «Oláhok a tanítóképzőv-ben czím alatt megjelent s a vezetésem
alatt álló dévai m. kir . állami tanítóképző-intézetet hamis világításba
helyező közleményt az alábbiakban helyreigazíthassam.

A «Budapesti Hirlap s ezen riasztó közleményének alapúl szol-
gáló és a «Magyar Tanítőképző s-ben megjelent czikket,' mint tudva van,
Kolumbán Samu, az intézet egyik tanára írta. Ez a körülmény érthe-
tőleg nagyon kellemetlenné teszi a kötelességemet, mikor az előttem
leg nagyobb érdeket, intézetünket, meg kell védelmeznem.

1. Czélzatos valótlanság, mintha a mult iskolaév IV. (utolsó évf.)
osztályának 22fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= huszonkét növendéke kozül több, mint fele a tanu-
[oknak megbukott s azért bukott volna meg, mert a. magyar nyelvet
nem tudta. .

Az intézet anyakönyvében foglaitató adatok szerint a valóság az,
hogy a huszonkettő (22) közül képesíró vizsgálatra az osztályvizsgálaton
történt megbukásuk miatt csak öten (5) nem állhattak elő s ez öt kőz ul
is csak kettő (2) volt a román-anyanyelvű és e kettő sem a magyar
nyelvben való járatlanság miatt maradt hátra.

2. Hasonlóképen czélzatos valótlanság az a riasztó állítás is, mintha

1) Midőn e czikk már szed ve, s közlönyünk e száma a nyomásra készen volt,
kaptuk kézhez Boga Károly igazgató úrnak egy czikkét közlésre, a mely tartalmilag meg-
egyezik a Magyar Ujság cz ikkével, de hangja l mérsékeltebb, kifejezései nem sértők. Már
nem volt módunkban a czikken a kívánt javításokat tenni. Különben is azt tartjuk a
magunk részéről részrehajlatlan eljárásnak, hogya czikk abban a formájában lásson
napvilágot itt is, a miként az a nagy nyilvánosság előtt megjelent. Oe elismeréssel kell
adóznunk Boga ú r azon szándékának, hogy a vita folyása immár tárgyilagos mederbe
terelódjék.

Ezen szerkesztői megjegyzésünk kapcsán helyeigazítjuk a Kolumbán Samu czik-
kének egy sajtóhibáját. Ehelyett:. .. «a nem magyar nyelvű növendékeket úgy oszsza
szét, hogy számra nézve a magyarokhoz képest lOO/o-nyi kisebbségben legyenek» (357.
<bs 358. lap.) olvasandó: < 100/o-nyiva l kisebbségben legyenek». Szerk.
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az intézetet «szinte formálisan elfoglalták volna az oláh ifjak a magya-
roktől.» Az intézet ez idő szerint való száztizennégy (114) növendéke
közül, igaz, ötvennyolcz (58) a részben vagy egészben roman-anya-
nyelvű növendék, de ha pusztán ez a számarány elegendő arra, hogy
abból következtetve az intézet «az oláhok által elfoglalts-nak tekin-
tessék, akkor ugyanazzal az észjárással «az oláhok által elfoglalts-nak
kell tekinteni a román anyanyelvű népességtől lakott haza-részekben
hasonlóképpen állampénzen vagy éppen magyar felekezetek és községek
pénzén fentartott gimnáziumokat, reáliskolákat, polgári iskolákat stb.
és a népiskolákat is mind, mert azokban valamennyiben mind a roman-
anyanyelvű tanulók teszik a többséget. Ezt állítani azonban értelmes
embernek eszébe sem jut. Csak nem kivánhatni, hogy ezekben a nemzeti-
ségi területeken állított és állampénzen fentartott iskolákba, hogy nehogy
azokban az odavaló más anyanyelvű tanulók többségben legyenek, a
magyar- anyanyelvűek az Alföldről vagy a Székelységből importaltassa-
nak át!? Az állam pénz és ez iskolák tanulóinak román anyanyelvű több-
sége között ellentétet csak az kereshet és találhat, a ki a kapcsolatot nem
látja vagy megérteni nem tudja.

Mert nem a Romániából a határ szorosain csellel belopódzott és
észrevétlenül rajtunk ütött «oláhok iskolafoglalásás-ról van szó, hanem
arról, hogy itt a magyar hazában született, itt élő és haló roman-anya-
nyelvű növendékek, annyian - a mennyien, a helyett, hogy a roman-
ság főhelyein lévő román tannyelvű s rájuk nézve bizonynyal kevesebb
tanulmányi nehézséget okozó képzőkbe lépnek: azért, hogy a magyar
nyelvet még jobban elsajátítsák s azon teljesebb kiképzést nyerve, a
saját hazájuknak, a magyar államnak népiskoláiban tanítók lehessenek:
a többek (Kolozsvár, M.-Sziget, Ternesvár, Arad) között ide, a magyar
állami képzőbe jönnek.

És mert az ötvenhat (56) magyar-anyanyelvűvel szemben ők ötven-
nyolczan (58) jelentkeztek, elutasítsunk közülök a 10% kedveért legalább
50-et, mondván nekik: menjetek tovább, 56 magyarral szemben elég
nekünk közületek nyolcz (8) I Fognak e ezek házalni a többi állami kép-
zőknél és nem fogn ak-e egyenesen a nemzetiségi képzőkbe menni .....
És ez jobb lesz-e nekünk? ... A testvériesüléshez. az· egységhez így
jutunk-e el? .. És az egyenlőség, testvériség, szabadság eszméivel fej-
lődő államban és a tan szabadságot biztosító törvényekkel szemben mi
jogon utasíthatnók el őket? És az alávaló s minden ürügy után mohón
kapó nemzetiségi izgatások közepett, mely oktalan politikával? ....•
Es IO%-OS csoportokban szétoszthatnók- e őket a többi állami képzők
között úgy, hogy az u. n. «Erőszakos magyarosítás 1» izgatása abban
vádjának szétriasztó igazolását ne talalhatná ? . .. És ha közűlök csak
8-at fogadtunk be: az elutasított 50 helyett magyar-anyanyelvű növen-
dékeket honnan és hogyan hozzunk, a mikor maguktól csak 56-an.
jelentkeztek? .... lde fogdossunk az erdélyi részekből tanítónak minden
magyar-anyanyelvű ifjut, ha akar, ha nem? ... Mert 56fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 8 növendék
az intézetnek közel évi ötvenezer (50.000) forintnyi fentartási költségé-
vel szemben nem létszám akkor, a mikor országos a panasz, hogy nincs
tanító. Kevesebb növendékkel kevesebb volna a bajunk, gondunk, de
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azért vagyunk éppen állampénzen fentartott tanítóképzők, hogy az állam-
nak elegendő tanítót képezzünk.

Es miért ne fogadnók be őket mind, mind az 58-at? .. Az 58
közül magyar tannyelvű középiskolákból jött hozzánk negyven (40),
roman tannyelvű ekből tizennyolcz (18). Azok mind s ezek közül is
négyen már az intézetbe való lépésükkor teljesen jól beszéltek magyarul.
az utóbbiak közűl kisebb-nagyobb fogyatékossággal tizennégyen (14).
De hogy ezek is mihamarább kellő folyékonysággal s valamennyien
kellő tökéletességgel beszéljék a nyelvet: a roman anyanyelvűek
számára a rendes tanítási' órákon kivűl, már harmadik éve, még külön
magyar beszédgyakorlati órákat is tartunk, a mivel a. nyelvben való
tökéletesedésükön kivűl biztosít juk egyszersmind azt is, hogy a magyar
nyelvnek a másajkú vidékek népiskolaiban való tanítása leghelyesebb
(direkt) módját is elsajátítsák; mely órákonfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 -1 1 . 3-3 Ill-IV. 2-2)

másfelől magyar anyanyelvű társaik, szintén tanári vezetés mellett,
roman beszédgyakorlatokat folytatnak, egyaránt e nyelv gyakorlása és
mint az előbbiek, a magyar nyelv másajkú vidékek iskoláiban való taní-
· tása médjának elsajátítása végett, hogya nemzetiségi vidékeken taní-
tókul, a magyar anyanyelvűek is akadálytalanul alkalmazhatók legyenek.
Es ezen nyelvgyakorló órák rendszeresítését a nagym. miniszterium
nemcsak hogy több izben helyeselte, de mint követendő példát, a
hasonló helyzetű képzőknek ajánlotta is.

3. A legczélzatosabb valótlanság azt állítani, hogy roman-anyá-
nyelvű é,növendékeink maguk között mindig románul ·beszélnek s az
intézetet a magyar nyelv tudása nélkül hagyják el. Szólnak arról az
osztályzati jegyek, a melyeket a tantervben a magyar nyelvből tan-
-czélul kitüzött « szó- és irásbeli előadásban való ügyesség megszerzése»
igazolásául éppen a czikkező tanártól, és az általános osztályzatok, a
melyeket az összes tárgyakban való előrnenetelükból az egész tanári
testülettől nyernek. Es szólnak arról a kir. tanfelügyelők, a kik inté-
zetünkből kikerült rornán anyanyelvű tanítóikról hivatalos jelentéseikben
mindig a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak.

Igaz, nem beszélik a nyelvet mind az Arany, Petőfi, Jókai töké-
letességével, de attól még _akárhány felnőtt magyar is elég távol áll.
Es melyik magyar tannyelvű intézet az, a melyikben alS éves koruk-
ban belépő s a nyelvet megelőzőleg is mind tanult más anyanyelvű

. ifjak, ha abban a tanítás és tanulás, játék, ének és önképzőkör kizáró-
lagos magyar-nyelvűségéhez a tanár részéről módszer, türelem, tapintat,
szeretet, nyájasság és bizalom is csatlakozik: négyesztendő alatt meg
ne tanulnának magyarul!!... .

4. De az egészben a legnagyobb, felháborító valótlanság az, hogy
roman-anyanyelvű növendékeink Ieszorították volna intézetünkben a
magyar szellem ural mát. Ezt elképzelni is lehetetlen, állítani pedig
egyenesen vakmerőség!!... Hát a király, Eötvös, Deák, Széchenyi, az
Ezerév és a Hunyadyak ünnepein, márczius r y-én, a Bem emlékoszlopá-
nál, a tornaversenyeken, kik járnak elől a versengésben, hogy kokárdát
tűzzenek fel s tartsák és hordozzák az intézet nemzeti' zászlóját; hogy
ott hazafias, gyujtó költeményeket szavaljanak, hogy tanulják és éne-



keljék lelkesedve a nemzeti dalokat és vezessék az ifjusági ének-
karokat? ,

És az én és derék tanártársaim ünnepi beszédeire, melyekke]
dicsőítjük és magasztaljuk a magyar- s vele együttlakó testvérnépek
közös hazáját s lelkesedésre gyujt juk a hazaszeretetnek királyt és a
közös magyar hazában együttlakó népeket egybeforrasztó érzelmeit:
kiknek a szivéből tör elő s tükröződik tekintetükben a hazafias érzések
tüze, ha nem egyaránt az övékben is? És a király, Deák, Széchenyi,
Kossuth, Vörösmarty, Arany, Petőfi, a Honfoglalás és Budapest, az in-
tézeti helyiségekben elhelyezett képeire tekintenének fel igazabb áhitat-
tal, mint őkfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr Es éppen, kik készítették az itjusági olvasóterem számára
Deák, Vörösmarty és Petőfi képeit? .. Kik vitték el az önképz őkör

szavalati pályadijainak nagy részét éppen a czikkező tanár elnöksege
alatt? ...

Nekik maguknak, ezeknek a derék fiúknak kellene átengednem,
hogy hazafias érzéseiknek ezen meggyanusítását méltóképpen ők uta-
sítsák vissza, De mit mondanának másfelől magyar-anyanyelvű nőven-
dékeink is, ha értesülnének arról, hogy az «oláhok elfoglalták tőlük»
az intézetet?!

Együtt, a legbékésebb közösségben, egymás között szeretetben,
barátsaggal eivegyülve, végzik tanulói kötelességeiket s élvezik a maguk
közös örömeit, együtt tanulva, étkezve, barátkozva, enekelve, játszva,
szórakozva, közös lakásokon, minden bántó hajdani «Duhaj magyar l»
- «Megállj, vankuj ls-féle virtuskodás kizárásával ... ugy, a mint ennek
a szellemnek folytatásaként I-4 év mulva a magyar államnak is a
legteljesebb közösségben lesznek tanítói!

Es nekem és társaimnak a legnagyobb gondunk, hogy a köz ös-
ségnek és együvé tartozásnak ezt a szellemét semmi és főként senki
semmi módon meg ne háborítsa!

5. De hogy a roman-anyanyelvűek számának a magyar nemzeti
állameszme szempontjából annyira becses" megszaporodasa magának a
tanulmányi szinvonalnak sincsen teljességgel kárára. bizonyítsak azt a
következő adatok: a folyó iskolaévben végzett 25 IV . éves növendék
közül, kik között tizennégy a román-anyanyelvű, egyetlen egy sem bu-
kott meg s köztük a legkiválóbb, a ki dísze az intéz etnek, éppen r ornán-
anyanyelvű ; a három alsó ( I- I I I .) osztályban pedig a 86 növendék
k ozül, a kik között 42 a román-anyanyelvű, a második év harmadik
(husvéti) osztályozása alkalmával egyik-másik tárgyból elégtelen jegyet
nyert huszonhárom (23) növendék közül csak tiz (1 0 ) a roman-anya-
nyelvü s elO közül is elégtelen jegyét csak öt (5) kapta a magyar
nyelvből.

Az intézet egyetlen kitünő osztályzat ú növendéke pedig rornán-
anyanyelvű, s a 14 jeles közül 6 és 70 jó közül 38 a román-anyanyelvű.
Es hogy intezetünkben az osztályozasnál alkalmazott szigor éppen nem
enyhébb a kellőnél. igazolja az, hogy a tőlünk más képzőlebe átlé-

pett növendékek itteni elégtelen jegyei ket ott jóra, sőt több esetben
je h s re javíthattak.

6. Tény, hogya nagym. miniszterium a mult évi képesítő vizsgá-
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lat eredményét, mint legelső sorban magam is, oklevelekben felszámítva
csekélynek találta s felvilágosítást rendelt az okokra vonatkozólag. De
nem áll, mintha a tanári kar akár csak távolról is a növendékek egy
részének roman anyanyelvűségét állította volna oda a csekély számbeli
eredmény okául, a mikor a valóság ellenkezőleg az, hogy a tanári kar
maga a csekély számbeli eredményt a román-anyanyelvűséggel semmi
kapcsolatban sem álló rendkivűli jelenségnek minősítette és annak ta-
lálta és minősítette utóbb a nagym. miniszterium is.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv

Es tény, hogy czikkező tanár egyidejűleg indítványozta, hogy inté-
zetünkbe jövőre az összes létszám nak csak 30 vagy, a mint most mondja,
ID százalékáig vétessenek fel román anyanyelvű növendékek, de eltekintve
itt attól, hogy az intézet legbelsőbb házi ügyeinek - s hozzá megriasztó
czélzattal - a nagy nyilvánosság elé hurczolása csak a hivatali diskréczió
legsúlyosabb megsértésével történhetett meg: a valóság ebben is más,
az, hogy máig a felvételek kérdésének napirendre kerültéíg szó sem lehet
ezen képtelen indítvány nak még csak a tárgyalása befejezéséről sem,
annál kevésbbé az elfogadásáról és Iegkevésbbé a nagym. miniszteriumhoz
való felterjesztéséröl.

És tény végűl, hogy az én igazgatásomat megelőzőleg, ezelőtt hat
évvel, az összesen 68 (hatvannyolcz! 1\ főből álló növendék-létszámban
csak hat (6) volt a román-anyanyelvű, de hogy miért csak ennyi, azt
- itt nem tárgyaihatom.

Ennyire is, a mennyit itt elmondtarn, csak hivatali állásom leg-
kellemetlenebb kötessége s z o r íto tt , És úgy az intézet, mint a magam
es tanártársaim szempontjából teljesen megnyugtat az, hogy e valótlan-
sagok okai-czélzatai nemcsak itt széltiben , mindenki előtt, de magában
a nagym. miniszteriumban is közönségesen ismeretesek.

Éppen most hozza hozzám egyik barátom a különben mérsékelt
Telegralul Roman-nak, anagyszebeni gör.-kel. érsek lapjának, e hó
ó-iki, a Budapesti Hirlapéra közvetlenül másnap megjelent számát, s adja
at magyar fordításban (magam, nagyon sajnálom, még nem értek eléggé
románul) annak • Üldözött románok a dévai állami tanítóképzőben ,.
czímet viselö, a Bp. H magyart riasztó czikkéből frappánsui «olahs -
riasztást halló s hasonlóképpen minden betűjében alaptalan, következő
közleményét: .A dévai állami tanítóképző-intézet tanárai oly csúfosan
üldözik a román ifjakat,. megbuktatva őket a vizsgálatokon, hogy maga
a vallás- és közoktatásügyi miniszterium szükségesnek latta kérdést
intézni az intézet igazgatójához: hogy van az, hogya tanulók 500/0-a
elbukik a vizsgálatokon? Az igazgatóság azt felelte, hogy az ok abban
rejlik, hogy a tanulók között sok a román és ezek teszik a bukottak
nagy százalékát, mert nem tudnak magyarul, nem tanulnak s maguk
között csak románul beszélnek. Mindenki látja, hogy ez gyenge takar-
gatása a vétkes rosszakarat igazi indító okainak, a mikből folyolag a román
Ifjak üldöztetnek.s

Ime: tehát az egyik nagy valótlanság megszülte mindjárt a másikat I

A Telegraful Roman. kérdezze meg végzett román-anyanyelvű
növendékeinket s a most itt lévőket is, ha hazamentek. Ezek a korona-
tanuk - vele szemben.

-,
\
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De minden esztelenség, a mely bármelyik oldalról tudatosan vagy
akárhogy éket akar verni a bizalom és együvétartozás művébe, meg-
törik úgy az egyik, mint a másik oldal értelmeseinek a visszautasitásán!

Mi pedig, az 56 magyar és 58 román-anyanyelvű tanítónövendék
és a velük szeretettel foglalkozó tanáraik, köztük egy (Lázárics) roman-
és egy (Kuzaila) ruthén-anynyelvű, vagyunk és maradunk, mint voltunk,
mindvégig egyek a békés nemzeti munkában és a Hazádnak rendület-
lenül l törvényében ...

Déva, 1899. junius hó 9.
M e g j e g y z é s e k . Ha valaki a Magyar Tanítóképző czikkét a Buda-

pesti HirJapéval összehasonlítja, úgy szembe tünhetik, hogyaB. H.
tudósitója talán buzgó ügyszeretetből vagy talán az érdekköltés kedvé-

ért többet olvasott és Írt ki abból, mint a mennyi abban mondva' van.
Az az állítás, hogy «az oláh ifjak szinte formálisan elfoglalták a dévai
tanítóképzőt s , a Kolumbán Samu czikkében nem fordul elő; czikkírónak
aligha volt szándéka ilyen gyanús színben tüntetni fel az oláh ifjaknak
a dévai képzőbe való tömeges jelentkezését. Egy kis túlzás van abban
az állításban is, hogy «az oláhok maguk közötttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmz'ndzg románul társalognak
szabad idejükben»; ezt az eredeti czikk enyhébben fejezi ki. Boga igaz-
gató úr czikkében pedig kifogásolnunk kell azt a hangot, a melyek
kartársáról beszél. Mi teljesen értjük a nemzetiségi vidékeken lakó és
működő magyar hazafiaknak nagy érzékenységet a nemzetiségi kérdések-
ben; de ez nem teszi indokolttá az indulatosságot és sértegetéseket a
czikkíróval szemben, a kinek czikkéből a közörnbös olvasó csak jóakaratú
szándékot, de nem alattomos támadást és czélzatosságot képes kiolvasni.
Hisz a czikíró maga tiltakozik az ellen, hogy a dévai képző hazafias-
ságát bárki is kétségbe vonja. A harcz a két fél között egyenetlen s
az egyenetlenség onnan származik, hogy Magyar Ujság olvasói csak a
B. K. czikkét olvashattálc s így maguknak tárgyilagos itéletet nem
alkothattak. Csak az egyenlő fegyverekkel való harcz a nemes.

A mi a vita érdemét illeti, szükségesnek tartjuk arra nehány rövid
megjegyzést tenni, nem azon szándékból, hogy egyik vagy másik vitázó
fél mellé álljunk, hanern mert kimagasló fontosságúnak tartjuk az ügyet,
a mely körül a vita lángja egyszerre oly elemi erővel csapott fel,
Nemzeti életünk legfontosabb érdekei fűződnek ahhoz, hogy állami tanító-
képzőinket tömegesen keressék fel a nem-magyar anyanyelvű. a «nem-
zetiségi. ifjak. Ha azt akarjuk elérni, hogyanépmilliókat a népiskola
révén nyerjük meg és biztosítsuk a magyar állameszmének, úgy annak
módja az, hogy olyan tanítókat adjunk számukra, a kik ebben az irány-
ban hatrii alkalmasak. Ilyenek leginkább azok, a kiket a magyar állam
képez a maga számára. Ezért igen örvendetes nemzeti szempontból, hogy
ujabb időben felszaporodtak az állami képzőkben a nemzetiségi ifjak.
Ez hasznos közeledést jelent felénk s jelenti a magyar állam térfogla-
lását. Ezt oly tényezőknek is lehet köszönni, melyek az iskolán kívül
esnek: azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n. nemzetiségi egyházak merev magatartásának a saját
tanítóik fizetésének megjavítására irányuló intézkedésekkel s törekvé-
sekkel szemben; másfelől az állami népiskolák elszaporodásának, erő-
teljes fejlődésének s az á llamz' ta nítok fizetése .fokoza tos jobbítá sának.



De függ a benépesedés maguktól a képzőktől is, a melyek ily nemzeti-
ségi határszéleken működnek. Betolyással van e felszaporodásra ugyanis
az, hogy a képzők (Déva, Kolozsvár, Temesvár] internátusokkal lattat-
tak el, illetőleg internátusaik kibővültek ; dotáczióik megjavultak. Eppen
ez a körülmény mutatja azt az utat, a melyen tovább is haladnunk
kell. Nemzetiségi politikai szempontból fő fontosságú az, hogy tőleg a
határvidéki állami képzők internátusait tovább fejleszszük. kibővítsük stsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egyútta l a zok helyes vezetéséről a z zgazga tói hz'va ta ! decsentra iisdceiojdua !
isgondoskodjullk. Az internátus kibővítésévei és dotácziójával egyenlő
rangú tényező az ifjúsággal való intenzív foglalkozás, a szó igaz értel-
mében való nevelés. Habár ebbe a munkába a tanári testület minden
tagja bevonandó, mindamellett a nevelés specziális teendőit s az inter-
nátus, kezvetlen vezetését a siker végett külön tanarra kell bízni.
Az igazgató figyelme és munkaereje sokkal inkább megoszlik, mint
hogy" az ifjúság nevelése aprólékos és komplikált teendőinek szentel-
hetné mag at.

A mi a nevelés módjá t illeti, erre helyes példát mutat, miként
B. K. igazgató nyilatkozatából következtetni lehet, a dévai képző is, a
melyben arra törekesznek, hogy a különböző nemzetiségi ifjakat egy-
máshoz szoktassák, közöttük a kölcsönös szeretet és tisztelet érzelmét
kifejlezszsék. Ezt pedig bizonyáraKJIHGFEDCBAúgy végezik, - másként el sem kép
zelhető, - hogy az ifjakkal való bánás, érintkezés, tanításuk, osztályo-
zásuk közben semmi különbséget nem tesznek a különböző : nyelvűek
között. Az egyenlő bánásmód a legfőbb biztosítéka az érzelmek egybe
olvasztásának s alapja az egységes közszellem kifejlődésének.

E m ellett igen megfontolandó körülmény az is, a melyre Kolum-
bán Samu hívja .fe l a figyelmet. Nem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy az itjúság maga is neveli önmagát. Az ifjúság a folytonos érint-
kezés közben önmaga fejleszt ki önmagában, saját erejéből bizonyos
szocziális közszellemet. Hogy ez a közszellem magyaros legyen, az
nemcsak a tanári testülettől függ, hanem attól is, hogy az ifjúság ke-
belében magában a magya r elem fölénye biztosítva legyen. Ez az «uralom»
egyrészt a magyar elem szellemi fölénye, másrészt számbeli többsége
által érhető el. Az előbbi kevéssé van a testület hatalmában, mert
olyan elemekkel kénytelen megelégedni, a milyeneket kap. De a szám-
beli folény megtartására már inkább befolyhatnak a testület s az iskola
hatóságai. Hogyan? - ezt kívánom kifejteni.

Az ügy ezen oldalának taglalása nem mai keletű. Foglalkoztak
ezzel 1893-94·ben a tanári testületek s foglalkozott az internatusok
ügyének tárgyalása kapcsán a közgyülés is. A testületek közül a znió-
váraljai, a mely szintén illetékes a nemzetiségi kérdésekben, annyit
rnond, hogy a felvételkor kell biztosítani a magyar állam sz árnbeli
többséget. Ugyanezt kívánta a mult füzetben közölt czikkében Kolumbán

Samu is, hozzá tevén azt, hogy- fel kell ugyan venni minden jelent-
kezőt, de a többségben levő nemzetiségiek közül el kell annyit osztani
a tiszta magyar képzőkben. míg arányuk 4o%-ra nem olvad le. Ezt'
az ajánlott módot Boga Károly helyteleníti, mert sértenők vele a nem-
zetiségi érzékenységet. Már most, ha Bogának igazat adunk is, még
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mindig' fen marad az a mód, hogytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmás képzőkből a ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g y a r ifja ka t
telepítsük á t a nemzetiségek á lta l benépesült képzőkbe. En ugyan a Kolum-
bán-féle módozatot is helyeslem, de ha már kellő óvatosságot akarunk
gyakorolni, úgy kezdem' jobb az említett módon.

A mily mérsékletet, gondosságot kell a határszéii képzők veze-
tésénél kifejteni, épp oly tervszerűséggel kell eljárni a tanítók alkalma-
zásánál is. Kívánatos, hogy a kormány e tekintetben épp oly szabatosan
megállapított programmot kövessen. mint az állami iskolák felállításánál.
Másféle tanírókra kell bízni az iskolákat a tiszta nemzetiségi vidékeken
s másfélékre a magyarság s a nemzetiségek érintkező pontjain. Kíva-

nares, hogy az alkalmazásoknál, a miként azt annak idején az iglói
tanárt testület javasolta, kérjék ki az illető tanítóképző igazgató véle-
ményét.

A felszínre került ügy sokkal fontosabb és nehezebb, mint ,hogy
azt felszínes okoskodással megoldhatnók. Keressük e megoldást tá rgyi-

la gosan s nyugodt mérseklettel s czélhoz jutunk.

I sm é t e g y p á r szé a p e d a g ó g ia t a n í t á s á h o z .

Miután egymást le-derék-embereetük s mielőtt az iskolai évet be-
zárnők s lapunk élete is rövid nyári pihenőjébe térne, még egy pár
megjegyzéssel tartozom Peres úrnak. Aztán megnyugszom az olvasó
közönseg itéletében. mert előbbi czikkemben, azt hiszem, szabatossag-
gal, körültekintéssel fejeztem ki álláspont ornat, úgy, hogy at. olvasó
közönség tárgyilagosan, tisztán mondhat itéletet nézeteimről.

Igaz, hogy Peres úr azt. a mivel véleményem kifejezését szaba-
tosabbá akartam tenni, az ő feléje való közeledésnek látja, pedig most
látszik igazán, hogy mi messzébb állunk egymástól, mint ő hinni szereti.

A tény az, hogy Peres úr a pedagógiai tanítás alapjául Herbart
iskolajánai jobbat nem tud ajánlani. Feltett kérdéseirnre nem igen tud
felelni, azokat igyekszik megkerülni s mintha csürné-csavarnáa dolgot,
mint az, a ki peres ugyan, "de vesztett pöre van.

A kérdések fel vannak vetve: kinek a logikája gyermekeskedik ?
ki közeledett a másikhoz? ki éplábú a sánták országában?

Hogy dönti el e kérdéseket a t. közönség, az. rám nézve nem
lehet közönyös. Azért van szükség e pár sorra s ezzel a vitát én is
hajlandó vagyok befejezni, a nélkül, hogy P. úrral kvittek lennénk.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I . Az en álláspontom ez volt s ez ma is. A míg a fejlődésben
levő pedagógia új és biztos, a közforgalomban is használható útakat
nem teremt, addig használjuk az eddigi legszilárdabbat. Ez pedig a
Herbart iskolájáé. Hogy ez az eddigi legszilárdabb, ezt Peres úr is el-
ismeri, de ennek kovetkezményét nem vonja le. Miért? Más okát nem
találom irataiban, csak azt, hogy ellenfelern De ,kérdezem én tovább,
iskolánk, amelyben positiv anyagot kell tanítani, maradhat-e abban a
a nagy határoa atlanságban, a melyben Peres úr?

Peres ú r úgy tünteti fel a dolgot, hogy Ő az önálló fő, én pedig
egy megcsontosodott, de elavult rendszer híve. Azután meg kétségbe



vonja, hogy igazi Herbartista volnék. Előbbi és utóbbi minőségemben
is egyaránt Peres úr fedezett fel engem. S noha azt mondtam régeb-
ben, hogy H-ot csak a maga idejéig kövessük irányadóul, ha e hűtlen-
ségem ellenére is Herbartista vagyok, a pedagógia történetében e lő-
forduló talán legszebb névnek követője örömmel leszek, ha azt meg-
érdemlem.

De engedelmet kérek P. urtól, ne tegyen engem olyan Herbartis-
tává, a kivel könnyen elbánhatna, Először is uram, P. úr 1 Képzehető·e
oly kizárólagosság Hi-ot illetőleg iskolánkban, melyben a nevelés tör-
tenetét tanítjuk, a milyet ön rám fog? Ez a kizárólagosság, mit ön az

. én világos kommentárom daczára annyit emleget. egyéb-e mint czél-
pont, hogy legyen mire lődözzön XVII. századbeli ágyúival ? 1 Hát én
úgy léptem fel, mint Herbart-felfedező P Nem tiltakoztam előre e fel-
fogás ellen? Látszik, hogy ~annak emberek, a kiknek az igazságot nem
lehet elégszer felfedezni!

De ki éplábú a sánták országában? A ki éplábú, az nem kapkod
ide-oda támasztékért. Peres úr most már a katholikus pedagógusokba.
is'<belekapaszkodott. Kiváncsí vagyok, mikor hozakodik elő a protestáns,
görögkeleti, izraelita stb. pedagógusokkal. Ilyen hanyatláshoz. kérem,
én nem közeledhettem.

Peres úr előtt mindenki logikus, a kinek a fejében egy gondolat
megszületik. Per analogiam mindenki egyforma pedagógus, a ki valaha
a pedagógiának valamely kezdéséhez hozzá szólott. •

Egy helyen meg azt kérdezi P. úr: e Hiba-e. ha az itt-ott tanul-
tat akár Herbart tudományos módszerével dolgozza felfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? » Dehogy hiba?
De ez a kérdés kilóg czikkei szelleméből, ez nem az őszelleme. Ézt
az eddigiek alapján következetesnek nem tartom. Ez inkább vall az én
nézereimre. S akkor ki közeledett a másikhoz P l

2. Nem tudom,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPeres úr, hogy toglalkozik alélektannal s mit tart
annak a részleteiről. Én előbbi czikkemben azt a lélektani tételt idéz-
tern, hogya képzet irányítja az érzelmet és akaratot. Da lieg der Hund
begraben 1 Peres úr ezt megragadta, de nem hogy fel világosodott volna
belőle, hanem engem igyekezett kornikus helyzetbe juttatni azzal. Nos,
mi a komikum ? Az, hogy Peres úr marad a kátyúban. T. i. az a tétel
nemcsak a Herbarté volt, hanem ma is minden szakértőé. Igenis
Wundt-é is, mert, habár az ő lélektanában az érzelmek más viszonyai
is feltűnnek, mint H.-ban, azért a képzet, legalább részben vezérlő
szerepét ő is fenntartja. S míg ez a tétel valamennyire így áll, H. peda-
gógiája nem egészen elavult, ha lélektana általában és sok tekintetben
az is. Igy kell érteni, hogy H. pedagógiája elválasztandó a lélektanától.

Mit szól ehhez P. úr? Ki az éplábú a sánták országában? On
mondta, hogy H.pedagógiájának formai eleme igen erős. Ez igaz, de
a mit most mondtam, az nemcsak forma!

De P. úr ezt a formai részt érintő megjegyzésemre sem felelt.
Még sem követhetjük H. iskoláját iskolánkban ideig-óráig sem.
Ezennel lernondok arról, hogy P. úrat meggyőzzem, mert ő «meg-

győzhetetlen. »

Én azt a véleményemet nyiivánítottam, hogy rendes és szerves
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fejlődésben minden pedagógiai továbbhaladás H· on keresztül vezet. Mert
a tudomány nem úgy szokott haladni, mint P. úr; nem kapkod a fele-
kezetek között. Most is ezt mondorn, midőn a Magya r Tanítókéjnó talán
véletlen tartalma is segítségére sietett P. úrnak, midőn éppen czikke előttKJIHGFEDCBA
W il/m ann magyaru,l itéli el Herbartot. Ez sem boszantott, sem meg
nem ijedtem tőle. Ugy látom, hogy f;f,-z 'llm ann, bár részben egyoldalú-
nak látszik, éppen Herbart továbbfejlesztésében fáradozik. Igy ez a
körülmény is az én malmomra hajtja a vizet s arra a szerves fejlődésre
mutat, a mire én előbbi czikkernben hivatkoztam.

Nem vagyok én haragos P. úro Ha a pedagógiában oly határozott,
kialakult s egyetemesen elfogadott tételek uralkodnának, hogy mindenki
előtt szemmel látható volna P. úr tévedése, psychologiai okom volna
a haragra vagy a szánalomra. De azt hiszem, lehetnek olyanok, a kiket a
nevek, jelszók vagy a pedagógiai munkásság jövőbeli irány pontjai éppen
oly zavarba hoztak. mint Peres urat s éppen úgy nem látják a fától az
erdőt. mint P.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r . Ez okból tehát nem lehetek haragos. Második psycho.
logiai okom volna az indulatra, ha poziczióm inogna. De nincs szüksé-
gem valami nagy, gazdag arzenálra, hogy P. úr csapásait felfogjam.

P. úr azt mondja, hogy én felolvasásomban az anyag kiválasztását
nyujtottam s az ellen nincs nagyobb kifogása. Hát akkor miért harczol
ellenem? Mondja, hogy H. ő rá is nagy hatással volt. Hát akkor miért
harczol H. ellen?

A gyakorló-isk. tanítóról, a lélektan tanításáról sem úgy beszél,
mint előbbi czikkében. Ki ült paripán s ki szállott le legalább részben
arról? Valaki.

A gyakorló-iskolai tanító dolga igenis az arany középúton oldó-
dik meg s erre nézve, kérem szépen, higyje el P. úr, én is óhajtom a
bő pedagógiai képzettséget, a mint óhajtom az összes tanítók részére
is, de egyelőre a praktikummal is kell számolni.

V égezetül, ha ugyan elfogadja. elismerésernet fejezzem ki P. ur-
nak, hogy vitán kat személyi vonatkozásokkal nem igyekeztünk elho-
mályosítani.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m in i s z t e r h e z in t é z e t t f ö l t e r j e s z t é s e k .

I I . A k a t h o l ik u s t a n á r o k n y u g d í j a ü g y é b e n .

Nagyméltóságú Miniszter úr! Kegyelmes urunk! A Tanítóképző-
Intézeti Tanárok Orsz. Egyesűlete 1898. évi julius hó 4. és 5. napján
tartott közgyülésének határozata szerint a kath. tanítóképző-intézeti
tanárok nyugdíja ügyében a következő alázatos kérelemmel vagyunk
bátrak Nagyméltóságod elé járulni.

Az 1894. évi XXVII. törvényczikk, mely vonatkozik azon nyilvá-
nos tariintézeti igazgatók. tanárok, tanítók, igazgatónők és tanítónők
nyugdíjazásáról és hozzátartozóik ellátásáról, kikről állami, vagy más
hasonló természetű közrendelkezéssel gondoskodva nincs. melynek czélja
tehát, minden ta ná rnak, - tekintet nélkűl az iskola jellegére - a nyug-



díjtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAellá tá st biztosítani : az egyesület' meggyőződése szerint, a katholikus
tanítóképző tanárok egy részére nézve a törvényben és annak indokola-
sában biztosított előnyöket nem eredményezte.

Igy eshetett meg, hogy Nagyméltóságodnak az 1894. Xx. VII. tv -czikk
alapján létesített Országos nyugdíj és gyámintézet állapotáról szóló
legutolsó ]elentéséhez csatolt 1. melléklet szerint - mely kimutatását

képezi az orsz. tanári nyugdíjintézetbe felvett tanintézeteknek s a felvett
tanárok számának: ezen nyugdíjintézetnek eddig csak (4 róm. kath.
tanítóképző-intézetnél alkalmazott) 10 ka tholikus tanítókéjJző·z·ntézeti ta ná r
tagja van.

A közoktatás állapotáról szóló s a törvény hozás elé terjesztett
27. jelentés statisztikája szerint az országban lévő 34 róm. kath. é3
gör. kath. tanítóképző-intézetben 242 véglegesített tanár tanít. Ha ezek-
ből elvonjuk azokat, kiket a tanulmányi alap lá t el és leszarnjtjuk azo-
kat, kik mint szerzetesek más közrendelkezés alá tartoznak s leszámít-
juk a világi áldozár-tanárokat, kik idővel talán magasabh papi ellátást
elérve a kathedrát elhagyják: s az ezeken felül levő még mz'ndzg ~~n

jelentékeny számot szembe á llí/juk a nyugdzj' kó'telekébe felvettfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ro ) lét-
számma l azon kérdés merülhet fel, va ljon ezeket illetőleg teljesen bieto-

sítva uannak-e a hz'va tott tó'rvényben, illetőleg annak 4. §-ához csa tolt

útdokolá sában kzlá tá sba helyezett és meghagyott nyugdÍjúztézkedések?

Hogy tehát a kath. tanítóképző tanárok s azok csaladjainak ide
vágó érdekei a végellatás minden vúzonyaz'ban biztosíttassana«, s hogy
a netán beáll ható és hónapokig, esetleg 1-2 évig huzódó nyugdíj
jogosultsági kétségek megelőztessenek és a közoktatás ezen ágában is
a consolidálás a már meglevő alapokon minél hamarabb beálljen. egész
bensőséggel kérjük Nagyméltóságodat, miszerint az 1894. XXVII. t.-ez.
nemes intentiójanak és a kifejlődött joggyakorlatnak megfelelően magas
decúúójáva l az aggodalmaskodó családokat megnyugtatni és az iskola
fentartókat az 1894. évi XXVII. t.-cz. 4. §-ának rendelkezései felől a
törvényjavaslathoz csatolt indokolás értelmében tájékoztatni legkegyel-
mesebben méltóztassék.!

A legmélyebb tisztelettel maradtunk Nagyméltóságodnak,
a Tanítóképző-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete nevében

Budapesten. 1899. április 24-én.

Alázatos szolgái:

Kovács János,

elnök.

Sztankó Béla ,

főtitkár.

1 Csatolva a nyugdíjtörvény 4. §-ához való indokolás illető szakasza.
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N É P O K T A T PONMLKJIHGFEDCBAA s .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

A z é r t e l e m é s g o n d o lk o z á s .

Régebben a psychologusok között általános volt az a nézet, hogy
az úgynevezett magasabb clelki-tehetségek» egyedül az embernél talál-
hatók fel, s az -értelern s és az «ész. az állatoknál teljesen hiányzik.

A physiologiai psychologusok más álláspontra helyezkedtek s a fejlő-
déstan híveivel együtt azt hangsuiyozzák, hogy az emberi és állati
«lélek» közötti különbséget nem a lélek nemében és állományában,
hanem tisztán-pusztán a fejlődés különböző fokában kell keresnünk.
Ezzel kimondják azt is.: hogy az állatok is elérhetik az értelmi fejlődés
bizonyos fokát. Ép ezért atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbeszédet nem is tartják oly nélkülözhetetlen
kelléknek. a mi nélkül az értelem nem nyilvánulhatna. V éleményök
szerint a beszéd csupán csak eszköz, s arra szolgál, hogy vele és általa
az ember a fejlődés magasabb fokát könnyebben elérhesse.

Az állatok értelmi fejlődésére nézve nézeteltérések vannak. Némelyek
az állatoknál csupán az újra felismerést s a képzettársítást ismerik el.
Mások ellenben azt hiszik, hogy az áiJatokná\ ezeken kívül még más,
magasabb értelmi functiók is előfordulnak. Romanes az állatokertelmi
fejlettségére vonatkozólag fokozatokat állapított meg s azt állítja, hogy
az emlékezet már a tüskebőrűeknél (echinodermata) előfordul; az együt-
tesség szerinti képzettá r sítá s a puhatestűeknél (mollusca), - a hasonló-
ság szerinti pedig a halaknál is fellép. A hűllők képesek a személyek
megúmerésére, míg a hártyás-szárnyúak (hymenoptera) egymássa l közük
képzeteiker. A szavaka t megér tik s á lmodnak a madarak; mechanikus
dolgok hoz értenek a ragadozók, őrlők, kérődzők A különböző eszközök

ha szná la tá t megtanulja az elefánt, a majom. Homályos erkölcsz' érzete
van a kutyának.

A gyermekpsychologiát e tokozatok annyiban érdeklik, mert Roma-
nes azt is állítja, hogy a gyermek az értelmi fejlődésben ugyanezen az
úton halad keresztül. Mennyiben van itt igaza Romanesnek s mennyiben
nincs: arra csak akkor adhatunk feleletet, ha a gyermekpsychologusok-
nak az értelmi functiók fellépésére vonatkozó adatait vizsgáljuk.

Romanes arra is figyelmeztet, hogy az értelmi fejlődés útjának
megtételében fordított arány van. Minél magasabbra emelkedik valamely
egyed vagy egyén, annál több időre van szüksége, hogy az egyes foko-

. zatokon keresztül haladjon. S csakugyan már eddigi vizsgálatunkból is
láthatjuk, hogy némely állat már a születés után nehány percz mulva
eljut oda, hova az embernek hónapok, sőt évek is kellenek. Romanes-
nek ezt az állításat a gyermekpsychologusok adatai csak megerősítik,
a mennyiben ez adatok a mellett tanúskodnak, hogy nell1 azokból vál-
nak a legkíválóbb tehetségek, a kik legkorábban kezdenek fejlődni.
Innen magyarázzák meg azt a tényt is, hogy a leányok általában koráb-
ban fejlődnek s az iskoláztatás első éveiben értelmesebbek. mint a fiúk.
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A közép-osztályokban a két nem közötti különbség kiegyenlítődik, míg
a népiskola felső osztályaiban már a fiúk elhagyják a leányokat. Annak
az okát, hogy miért nem lesznek a legkorábban fejlődni kezdő s kora
érett gyermekekből a legtehetségesebb férfiak és nők, a physiologusok
abban keresik és találják. hogy a korai szellemi munka sok oly erőt és'
anyagot emészt fel, a melyre az agynak fejlődése közben szüksege volna
s így et a korai érettség egyenesen az agyfejlődéséoek rovására történik.
De nemcsak a korai lelki- munka, hanem a testi túlterigés is hátráltat ja
a lélek fejlődéset. A magyar közmondás azt tartja: c Kövér emberben
ritkán találsz okosat.>tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGzlber t az iskolás-gyermekeket vizsgálta meg e
szempontból s úgy találta, hogy] túlságosan elhízott gyermekek lelki-
tehetségeiket tekintve sokkal hátrább voltak. mint azok,a kik a jó
táplálkozás mellett is soványabbak voltak. E vizsgálatok a mellettfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ú s -

kednak. hogy a túlságos izom- s különösen pedig zsírképzödés, ezeknél
az agy fejlődésének rovására történik s a physicai fejlődés nagyon sok
erőt elhasznál s ennek következtében a lelki fejlődés csak lassan halad-
hat előre. A másik szélsőség: a véznaság, leülönösen pedig a vérszegény-

ségszintén gátlólag hat a szellemi erők kifejlődésére. Az agy nem kap
elegendő táplálékot, hamar kifárad s nem képes a kitartó munkára.

Azt is észre vették, hogy az alacsonyabb fejlődési képesség nek, a

degenera tiónak, bizonyos külső jelei IS vannak. Ide sorozzák különösen
a llagyon alacsony s az orrtövétől hátrafelé nyomuló homlokot, az arcz
részaránytalanságát, melyet különösen abból ismerhetünk meg, hogy az
egyik szemöldök magasabban van, mint a másik, - az áll egyik fele
lejebb van a másiknál: a fogsorok közötti ív aránytalan keskenységét;
a íogaknak a rendesnél nagyobb vagy kisebb számban való előfordu-
lását, egymástól való külonböző távolságát s ferde állását is. Ily dege-
nerativ jelnek tekintik a szájpadlás tú!ságos magasságát, mely különösen
az úgynevezett c nyúl-ajak» -kal kapcsolatban szokott előfordulni; az
oldalt szétálló, sokszor lelógó és a «Darwin-fül s-eket ; az arczhoz nőtt
fülczimpákat ; a nagyon rövid s vastag vagy a nagyon hosszú s vézna
kezet; a donga és a lőcs-Iábakat stb. Ce sa re Lombroso azt állítja, hogy
e degenerativ jelból egy vagy több a «született s gonosztevőknél ren-
desen előfordul.

Vannak, a kik azt állitják, hogy ezeknek a testi abnormitásoknak
az agy és a szellem kialakulásával semmi összeköttetésük nincs. A tör-
ténelem mutat fel akárhány jeles és becsületes embert, a kinél ez abnor-
mitások egyike vagy másika előfordult. (Meianchtonnak pl. kettős fog-
sora volt; Pyrrhusnak meg állítólag teljes életeben nem nőtt több
egyetlen fogánál.) Azok között, a kik Cesare Lombroso tanaival
nem értenek is egyet, akadnak olyanok, a kik abban a nézetben vannak,
hogy ez abnormitások, különösen ha közülök több is fordul elő egy-egy
gyermeken, az agy ,abnormalis fejlődésére engednek következtetni.
Ilyenekre vonatkoznak a biblia szavai is: «Orizkedjetek a megbélyegzett
emberektől ls Az iskolás gyermekeknek a megfigyelése is azt mutatja,
hogy az ilyen gyermekek különösen magukviseletével igen sok bajt
okoznak a tanítónak s értelmi tekintetben sem mindig haladnak együtt
tanulótársaikkal.
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1) Gehirn und Seele. Hi. l.

A mi már az értelem fejlődésének atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkezdetét illeti, arra nézve a
physiologusok nézete az. hogy ez a kezdet, valamint a folytatás is sze-
rosan összefügg az idegek és az agy fejlődésével. Arra a kérdésre, mi
okozza az idegek és az agy fej lődését, a physiologusok azt mondják: az
élet és az ingerek. Az élő lényekben előforduló két vagy több atomból álló
vegyi összetételnek, mit molekulanak is neveznek, meg van az a sajátsága,
hogy az inger hat rá, de az is, hogy az ingerek hatása közül kiválasztja azt' a
mi neki hasznos s rajta van, hogy ez inger minél többször ismétlődjék, a
reá kártékony pedig minél kevesebbszer forduljen elő. A pinczében el-
helyezett burgonya tavaszfelé kezd csirázni s ha valahonnan valami
derengő világosságat kap, a csira hajtását arra irányítja s ha teheti,
még szokatlan nagy hajtással is oda iparkodik; a hol nap-fényt kaphat
s a sötétséget kerülni igyekezik. A fa-gyökér megkeresi a kövek kö-
zött levő nyilásokat, rajtok keresztül hatol, míg termőföldre nem ta lal
s ott elágazik Ez a tulajdonsága meg van az emberi testet keresztűl-
kasul befutó idegszálak molekuláinak is. Ezek is képesek már élő-szer -

vezetüknél fogva az ingerek felvételére és kiválasztására. Mi okozza a
molekulák e munkáját? Oly kérdés, a mire a természettudósok ez ideig
feleletet adni nem tudnak. Az embernél az inger felvétel egyrésze a
születés elötti, másik nagyobb része a születés utáni időszakra esik.
A gyermek születése alkalmával az idegek egy része már kifejlődött,
más része azonban az ingerek utján való felépítésre vár.

F lechszgKJIHGFEDCBA1) azt tanítja, hogy idegrendszerünknek azok a részei,
melyek az úgynevezett alacsonyabb ösztönök (pl. éhség) felfogására
szolgálnak, a születés alkalmával már teljesen ki vannak fejlődve; a
nagy-agyba azonban ekkor még a legjobban kifejlett gyermeknél is
csak nagyon kevés idegszál vezet. Ezek is csupán egyes izmokat s az
egyes érzékszerveket kapcsolják össze a nagy-agy szürke kérgével. Ha
már az érzékszervek idegei kifejlődtek, akkor megkezdődik a mozgató
idegek, az egyes idegcsomók s ezeket összekapcsoló idegszá lak kifejlő-
dése. Az a sajátsága azonban minden idegrészecskének megvan, hogy
az ingerek hatnak rá, különbséget tesz a reá nézve kellemes és kelle-
metlen hatások között. A hasznos és kellemes ingerek után iparkodik,
a kártékony és kellemetleneket okozó kat pedig ép úgy el akarja ke-
rülni, mint a burgonya esirája a setétséget, a fa gyökere a kemény
köveket. Az ingerek kezdetben az érző-idegeken keresztül jönnek, hata-'
suk nyoma a nagy-agy szürke állományában visszamarad s a hatás
maga külsőleg a mozgató idegek segélyével nyilvánul. Később az iriger-
nek nem szükséges kivülről jönni, a nagy-agyban hátra maradt nyom
bizonyos körülmények között felújulhat s a mozgató idegek segélyével
ugyanazt a mozgást hajtathatja végbe. a mit eredetileg a külső inger
okozott.

Az idegszálaknak az agykéreg szűrke állományával való összekette-
tését észrevehetjük azon, hogya gyermekre a külsö, érzéki benyomások
hatnak. Minél többször hat a külső inger ugyanarra az idegszáIra, az
út, hogy úgy mondjam, annál jártabb leend s az idegszál az ingert



annál gyorsabban elviszi a nagy-agyba. Az idegeknek ezt a természetét
azzal az esettel hasonlítják össze. a midőn két érdesebb testet egymás'
hoz dörxsölünk. Itt is azt tapasztaljuk, hagy minél többször s tovább
tart a dörzsölés. a surlódási ellenállás annál inkább csökken. Az ingerek
hatása á nagy-agyban aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérzeteket, a hatások egymással való összehason-
litása pedig az erzelmeket kelti. E két lelki elemen épül fel az ember
gondolat- és kedélyvil2ga. Az értelmi functiók, hogy úgy mondjarn,
táplálékukat az érzetekből merítik, de az érzelem talán még jobban
irányítja, ösztökéli, mint a kedélyt az érzetek.

A lelki folyamatok éppen a lélek egrségéből kitolyólag egymással
szoros összefüggésben vannak. A miketZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm i a psychologiában, a könnyebb
megértherés czéljából, külőn-kűlön szoktuk tárgyalni, azok a gyermek
lelkében egymással kapcsolatban, sőt többé-kevésbbé párhuzamosan
fejlődnek. Minél tovább haladunk a gyermek értelmi fejlődésének vizs-
gálatában, a lelki jelenetek annál bonyolodottabbak s néha épp az össze-
tételnél fogva bajosan tudjuk eldönteni, hogy felállított kategoriák közül
melyikbe sorozzuk a gyermeki lélek egyik-másik nyilvánulásat. Ep ezért
a leghívebbek azok a gyermekra jzok, a melyekben mint Sigismund,
Tiedemann, Semmingnél is együtt, idői sorrendben láthatjuk a gyermeki
lelek fejlődését. Mivel azonban "lz én feladatom az, hogy a gyermek-
psychologusok megfigyeléseinek eredményét ismertessem, külön kell
beszélnem a}: az észrevevés és emlékezet; b) a tudat és figyelem ej az
associatiók és d) a gondolkozás fejlődéséről.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r .

A gyermekre a különböző ingerek egymásután más meg más
irányból hatnak. Ez azt okozza aztán, hogya gyermek az érzeteket
nemcsak összahasonlít ja egymással, hanem ideileg és térileg is elkülöníti
egymástól. Midőn a gyermek lelke erre az elkülönítésre képes, akkor
beall az értelmi fejlődésnek az a fontos lépése, mit ·az érzéki benyomá-
sok észrevevésének mondunk. Milyen fontosnak tartják a psychologusok
az észrevevést. mutatja Bine: állítása: minden gondolkozási művelet alap-
jában véve észrevevés.

Arra nézve, hogy az egyes érzéki benyomások észrevételei mz·kor

s miként jelentkeznek a gyermekeknél, már eddig is számos példát
láttunk, különösen az. érzékek fejlödésénéi-) A ki az ott felemlítetteket
eddigi idegtani ismertetésemmel összeveti. azonnal átlátja, hogy mindenek
előtt, az úgynevezett «emlékező tehetSég- jelentkezik legelőször. Ha a
gyermeknek nem volna meg emlékezete, akkor két különbőző inger'
behatását egymással nem volna képes összehasonlítani; mert a' külön_
böző ingerek nem egy és ugy~nabban az időben hatnak reá. A
physiologusok .. e' már ~ezdet,ben m,~?,levő, hogy úgy mondjuk a gyer-
mekkel ve/eszuletett emlékezeti functiókat egyenesen az idegek molekulái
természetéből igyekeznek kimagyarázni. Ezt az emlékezetet azonban
nagyon is megkülönböztetik ez intellectuaJistikus psychologusok (s köz-

2) M. Tképző, 1898, 349. 1.

\lagyar 'I'anttöképző ,
29
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tük Herbart) «emlékező tehetségétől- : mert míg az itt említett emlé-
kezet öntudatlan s az érző és mozgató idegekben rejlő sajátságoken

alapul, addig az öntudatos emlékezet a nagy-agy emlékezeti functióira

vonatkozik.l]
A gyermek szoba psychologusainak vizsgálata a rnellett tanúskodik,

hogy az emlékezet legelőször aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiz(elést' érzeteknél mutatkozik. Ha a
gyermeket anyja vagy dajkája szoptat ja, akkor már a negyedik napon

. nem akarja elvenni a hígított tehéntejet, ha bele elegendő czukrot nem
tesznek. Jele ez annak, hogy már nemcsak a különböző ízek, de maguk
az egyneműek fokozatai között különbséget tesz. Az egyik érzéki be-
nyomás felújít ja a másikat. Ha nem emlékeznék az anyai tej ízére, lehetet-
len volna neki a hígított tehén tej izével összehasonlítani, Tz"edemann írja,
hogy fia az orvosságot 13 napos korában nem nyelte le, de csak azután
nem, a midőn már belőle nehányszor ivott. Ekkor tehát már megkülön-

böztette rendes tápszerétől.Milyen rövid időre terjed azonban ebben a
korban az emlékezet, azt eléggé mutatja az az eset, hogy ugyanez a
,gyermek nehány nap' mulva minden ellenzés nélkül .újra bevette ugyan-
azt az orvosságot. .

Az ízlelési érzetekre való emlékezést követi a sza f{lá sz' érzeteké.
Azt tartják, hogy a csecsemő a setétben azért találja meg az anyai
emlőt, mert a tej sza gát észreveszi.

Ugyancsak .a szopáshoz kapcsolódik a ta pintá si érzetek emlékezete
is. Kezdetben itt az érzetek elkülönítése nagyon lassan .halad. A gyer-
mek az emlőnek nemcsak gombját, de más részét sőt mindent, a mi
szájába kerül, a saját és mások ujjat, vánkosa csücskét egyre szopja.
Azonban lassan-lassan annyira fejlődik, hogy 8-9' hónapos korában
már a setétben is megismeri a jellemzőbb alakú tárgyakat, minők az
alma, könyv, kulcs stb., a tapintás segélyével. Idővel mennyire elkülönít-
hetők az egyes érzetek s mennyire terjed az ezekre vonatkozó emléke-
zet, azt eléggé mutatja a vakok példája

Aránylag későn lép fel a lá tá st' érzetek elkülönítése s a reájuk
vonatkozó emlékezet. A látási érzetek közül leghamarabb megkülön-
bözteti a gyermek egymástól az a rczoka t Az első negyedévben még
mindenkihez szivesen elmegy, de már a második negyedévben csak
akkor örül, ha azokat láthatja, a kik körülötte legtöbbet forgolódnak:
anyját, dajkáját,' apját; míg az idegenekre rábámul. Minél jobban meg
tudja különböztetni egymástól az arczokat. annál kevésbbé marad meg
ismeretlen embereknél. A családhoz tartozó egyének megkülönböztetésével
kapcsolatban s párhuzamosan halad a gyermek tartózkodási helyén
levő tárgyak megkülönböztetése.

Sigismund irja: Ha a gyermeket élete második. negyedévében oly
szobába viszik, a melyben eddig még nem volt: elbámul. Bámulja a
másformaszínű falakat, az előtte ismeretlen tárgyakat. Bizonyosan az a
szoba van emlékezetében,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá mit megszokott s ezzel hasonlítgat össze.

1)KJIHGFEDCBAFauih : Das Gedachtniss. (eSammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der
padagogischcn Psychologie und Physiologie s I. kötet. 5-ik füzet) Berlin. Reuther és
Reichard. 1898. Egy-egy kötet 7'50 márka.
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Ha rnost ismerős szebába viszszük, a' bámulás megszűnik. Az idegen-
szobának a képe azonban emlékezetében megmarad, mert ha történe-
tesen itt valami nagyon magára vonta figyelmet; később mikor' ismét
oda viszszük, azonnal az illető tárgyat keresi s addig forgatja 'fejecské-
jét, mí~ 'meg nem találja. .tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tiedemann a hely emlékezetnek két érdekes. példáját említi. Fia
457 napos korában ráismert azokra a helyekre, a melyeken már volt,
de mivel még beszélni nem tudott, mikor arra vitték. ujjával felé mu-
'tatott. 633 napos korában pedig oly szobába vitték, a hol azelőtt négy
héttel kikapott. mert a szobát bepiszkolta. Mihelyt a szobába léptek,
a gyermek azonnal azt mondja : A ki a szobát bepiszkít ja, kikaP !

Ezekből a példákból már láthatjuk, -hogy itt az emlékezet az
associatióval kapcsolatban fordul elő. És csakugyan a physiologiai
psychologusok, s köztük Wundt is. az öntudatos emlékezet egyetlen
okának az associatiót tekintik s az ujr a felz'smerési folyama tot már a
lazább összetételű associatiókhoz számítják.

Ilyen képzettársítással kapcsolatos helyemlékezetet én a 14 ik hó-
napban tapasztaltam. Kis leányom, egy reá nézve idegen helyen (első
nap volt nagy-anyjánál) édes anyja gyürüjét valahová eltette. Másnap
mindenütt keressük... nincs. En mutatok a leánykának egy gyűrűt s
kérdem: Hova tette az ilyen gyűrűt? Erre megfogja a kezemet, kitipeg
a konyhába s oda vezet a fa-tartó ládához s mutat bele s a gyűrűt
ott csakugyan meg is talaltuk.

A gyermek azonban az arczokat s a tárgyakat nemcsak a termé-
szetből, hanem a kéP ek után is megismeri. Romanes fia 8 hónapos
korában mereven és sokáig nézte apja arczképét ; apja nem kételkedett
hogy bizonyosan valami emberrel hasonlónak találta. A másik gyermek
meg 18 hónapos korában látta először az arczképet s azonnal rámondta: .
.cpapa~. Van adat arra is, hogya 18 hónapos gyermek több arczkép
közül kiválasztja az ismerősök arczképét, megismeri a könyvbe lerajzolt
állatokat s ha a képes könyvet fordítva adják neki, visszafordítja.
A látási benyomás elkülönítése tehát már itt is megtört ént. .

Ba ldwin fia 9 hónapos korában tisztán-pusztán a látás segélyé-
vel megitélte a tá volságot s csak akkor nyult az elébe tett szines szalag
után, ha azt elérhette. A távolságok ilyen módon való megitélése azon-
ban sok gyakorlást kiván. Tzedemann fia még 88 napos korában is
folyton a szájával akarta megfogni. rt mi távolabb volt tője.

Arra nézve, hogy az élet: későbbi szakaiban mennyire erősödik a
látási érzetekre való emlékezés, példát az úgynevezettfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« csoda-gyermekek s-

ről, a többek között Basedow leányáról is vehetnénk, ki még nem volt
három éves, a rnikor olvasni megtanult. A gyermek-psychologia azon-
ban az ilyen adatokat nem használhatja, neki csak az olyan adatok érnek
valamit, a mit normalis gyermeken tapaszt,altak. Ilyen gyermekről a
saját tapasztalatom ból felemJíthetem, hogya gyermek már 4 éves korá-

ban visszaemlékezik a neki nagyon tetsző betű-alakokra, megismeri a
különböző egyének írását, akkor, a mikor még a betűket nem ismeri;
emlékezik a számalakokra (egész 31-ig a naptárból), akkor, a' mikor

29'
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számlálni még 5-ig se tud s egyetlen egy számjegynek a nevét sem
tudja.

AtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAha llá si érzetek elkülönítésére s emlékezetére vonatkozólag a
következő adatokat említern fel:

P reyer említi, hogy a gyermek már a 7-ik hétben örül, ha beszé-
det, de még inkább ha éneket, dalt hallhat. ,Tiedemann fia 4 hónapos
korában rendesen arra az oldalra fordította fejecskéjét, a honnan a han-
got hallotta. Semming gyermekének 6 hónapos" korában éjjelenkint,
valahányszor felébredt, rendesen énekelni szoktak. A gyermek az ének-
lésre lecsendesült, de ha elhagyták az éneket, újra elkezdte a kiabálást.
Ebben már nemcsak a hangérzetek emlékezete, hanem kö'vetkeztetés is
van. Sigismund meg azt 'mondja, hogy a harmadik negyedévben a
gyermek azokat, kik vele gyakrabban foglalkoznak, már a hangjukról
is megismeri.

A z emlékezet azonban kezdetben bármilyen érzéki benyomás iránt"
nagyon gyenge. Kezdetben csupán órákra, később csak napokra terjed
ki. Az olyan példák, miket Strümpe!t említ, hogy egy leáuydajkáját
12 hónapos korában 6 napi távollét után felismerte, vagy amit Lind-

ner mond, hogy a fiú a tizedik hónapban négy nap mulva ráismert
apjára, ritkán fordulnak elő. Téves azonban azoknak az állítása, kik
azt tanítják, hogy az emlékezet a beszéd nélkül nem fejlődik. Annyi
igaz, hogy a beszéd nagyban támogatja az emlékezetet, de e nélkül is
fejlőd hetik, bizonyítja a siket-némák példája, de meg az a tapasztalat
is, hogy rendes körülmények között" a másfél éves gyermek emlékezete
meglehetősen kifejlett. Mivel azonban ekkor még a gyermek emlé-
kezete nagyon rövid időre terjed. ha azt akarjuk, hogy valamit el ne
feledjen, gyakrabban fel kell újítanunk előtte. Erre annál 'nagyobb
szükség van, mert a 3-4 éves gyermek is nagyon tökéletlenül vagy
éppen "nem ismeri fel 3-6 heti távollét utan legjobb ismerőseit sem.
Fiam 4 éves korában 6 heti távollét után az első pillanattól kezdve
ragaszkodott ugyan hozzám, de nem volt oly bizalmas, mint előbb s
2,-3 napon keresztül folyton ebácsikám v-nak szólított, anyját meg
«nénikém s-nek.

Annak okát, hogy felnőtt korunkban csupán azokra az eseményekre
emlékezünk vissza, mik 3-4 éves korunk után történtek, P reyer abban
látja, hogy a korábbi ese menye ket nem újítják fel emlékezetünkben s
ennek következtében az új benyomások a regibb érzetek emlékezetét
háttérbe szorítják.

Arra, hogy az emlékezet már a 3- és 4-ik év előtt is hosszabb-
időre terjedhet. jó csomó adata van már a gyermek-psychologusoknak.
Stz'ebel irja: egy másfél éves gyermek jelenlétében elbeszélték, hogy
egyik ismerőse elesett s a lábát megütötte. Néhány hét mulva elment
hozzájok ez a gyermek, a. kiről szó volt s a mint a szobába lépett a
másfél éves gyermek azonnal azt mondta: «Elesett! Láb fáj ls Lindner
meg a következőket beszéli: Az anya egy levelező lapból szánkót
csinált két éves gyermekének. A gyermek egy darabig játszik a szán-
kóval, aztán eldobta, szó sem volt róla többet. Négy hét mulva a levél-



hordó újra levelező lapot, hoz. A gyermek elveszi tőle s tipeg anYJa-
hoz s azt mondja: <mama. szánkó 1. A dologban az a jellemző, hogy
ez nyáron történt, mikor a gyermeket semmi sem emlékeztette a szán-
kóra. Egy kéteves sIOhónapos fiú, minttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASully irja, 5 hónap mulva,
mikor ismét Olaszországba vitték, az előbb látott dolgok legkisebb rész-
leteire is emlékezett. Elmondva: miként szedték a szőlőt, hogyan saj-
tolták a mustot stb.

Arra, hogy az emlékezeti kép lassan-lassan' mint ::mosódik el, ~
saját tapasztalatomból említek fel két esetet. Fiam 13/4 éves korában a
nyarat a Balaton mellett töltötte. Egy év mulv.i még sok apró részletre
emlékezett vissza, tudta, hogyan «uszott s a Balatonban, hogy vitték
ki a kocsin a szőlőbe stb.; most 3 év mulva nem emlékezik semmire,
csak arra a fekete kutyára, a melyik utánunk szokott jönni a. vizbe.
Ellenben azokra a dolgokra. a melyek két év előtt Rohitson történtek'
vele, nagyon sokra emlékezik. Tudja, hogya vendéglőben bőrvánkost
tettek a székjére ; hogyan tartotta a karmester a pálczát, de azt is,
hogy lakásunk lépcsőházában sok .biczikli volt; mikor a kocsin ültünk,
kalapját lefújca a szél s a e Donáti-hegy s-ről hogy csúsztatták le a:
zöid-ágakból összetákolt szánon stb. stb.

Az eszrevételekkel kapcsolatban, sőt velök párhuzamban jelentkez-
nek a gyermeknél a képzetek és pedig úgy az intenziv, valamint a téri
és idői képzetek is. A képzetek' között mind enesetre az elsők közé
tartozik, ha nem az első, a tej képzete. Altalában azt mondják: mi-
helyt; valamely észrevétellel az ok ismerete párosul, előáll a képzet.
Az emlékezet folyamat a képzetekre is kiterjed.

Arrá nézve, milyen képzeteket szerez a gyermek először, nézet-
eltérés van a gyermekszoba psychologusai között. Némelyek azt rnond-
jak, hogy az altalanos képzetek, miket mi fogalmaknak nevezzünk,
megelőzik a specialis képzeteket. A gyermek kezdetben minden asszonyt
anyjának tart, előtte a szarnyas állat csak «madár ~ s az elkülönítés
csak később követkeiik be nála. Mhok ellenben azt hiszik, hogy a
lelki elemek kapcsolata folytán először speczialis képzetek keletkeznek
s 'csak ezekről emelkedik a gyermek az elvonas útján az általánosra.
Vannak ismét olyanok, kik abban a nézetben vannak, hogya gyermek
első képzetei állalánosak, de ezek mellett egyre jobban szaporodnak a
speczialis képzetek is. Annyi tény, hogy a gyermek nagyon könnyen s
hamar általánosit. Az ismertető jegyek közül, legyenek ezek akár
lényeges ek, akár lényegtelenek. egy is elég akárhányszor az általáno-
sitásra. Kezdetben minden bajszos, szakállas embert apjának néz, min-
den darab ruháról azt hiszi, az övé; de az élet nagyon hamar ráviszi
arra,' hogy az egyes egyéneken és a tárgyakon pontosabb ismertető
jegyeket keressen. Csakhamar észreveszi pl. hogy anyját sem nagy-
ságáról, sem hajáról. sem ruhájáról nem ismerheti meg egyik másik
esetben. Ezért el kezd különböztetni s olyan ismertető jeleket is észre-
vesz, a mire a felnőttek nem is ügyelnek. ~ully említi, hogy egy anya
két éves s tíz hónapos gyermekével a vasúton két kulönböző vonalon
utazott. Alig mennek a második vonalon egy kis darabig, a gyermek
azt kérdi anyától: észreverte-e, mennyire különböznek itt a sínek az



424

előbbiektől? Persze az anya erre nem figyelt s csak később tudta: meg.
hogy igenis van valami csekély eltérés a két vonal építése között. Ha
a különbségek észrevevése egyszer fellépett, akkor az általános képze-
tekről nagyon gyorsan átmegy az egyesekre. Ekkor aztán a gyermeki

. lélek olyan, mint a fényképező lap. Egy pillanat alatt képes a leg-
apróbb ismertető jegyeket észrevenni: Vigyük a 4 éves gyermeket vala-
mely idegen szobájába. Azt hinnők, hogy a gyermek nem nézett sehova
se s még is látja a szobában levő összes tárgyakat, sőt mikor haza-
térünk, a legapróbb részletekig leirja.

Emlékezete nemcsak az embernek, hanem az állatnak is van. Ro-
manes ugyan azt .állitja, hogy az emlékezet már a tüskebőrűeknél elő-
fordul, de nagyon messze vezetne, ha az emlékezet folyamatok lassan-
kint való bővítését az egyes állatfajokon fokról-fokra kisérnők. Tény
az, hogy a magasabb rendű állatoknál az emlékezet néha tovább ter-
jed. mint a kis gyermeknél.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuber állítása szerint a hangyák négy hó-
napi elkülönítés után is megismerik ugyanahhoz a bolyhoz tartozó tár-

saikat. Schmdh Andrew-et a pávián kilencz hónapi távollét után meg-
ismerte; Darwin parancsolatját pedig kutyája. mely minden idegen iránt
vad és mogorva volt, öt év és két hónapi távollét után is épp oly pon-
tosan teljesítette, mintha csak félóra előtt vált volna el tő le.J)

II.

A lelki képletek elemei valamennyien sem ugyabban az időben nem
kezdődnek, sem pedig meg nem szűnnek ; de egymástól elszigetelten
sem állanak, hanem bizonyos kapcsolat, bizonyos összefüggés van kö-
zöttük. A lelki folyamatokból egyes képletek mint szorosabb kapcso-
latok kiemelkednek. A lelki képleteknek ez összefüggését, -e kapcsolatát
tuda tnak nevezzük.

Tudat alatt semmi olyant nem értünk, a mi a lelkifolyamatok
mellett küloiz fennállhatna, sőt inkább a lelkifolyamatokból kiemelkedő
képletek összefüggése ez.

Egy-e.gy lelkifolyamatban résztvevő képletek .vagy egyz'dejűleg.

vagy egymasután, egymásra ko'vctkezőlegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI kapcsolódnak egymáshoz.' A
gyermek a képes könyvben megnézi «Mocskos Peti»-t2), ha arról van szó r
hogyan kötözték Petit a. disznó- ólhoz, a gyermek lelkében egyszer re,

egymás mellett jelenik meg a lekvárral bemazolt, pityergő Peti, a kötél,
mivel a válúhoz van kötve, a válú, a disznó-ól, s a disznó. Itt a kap-
csolat egyidejű. Azonban, ha arról van szó : miért jutottPiszko.s Peti
a disznó-ólhoz , akkor a gyermek lelkében egymásután jelenik meg:
mik ént mosdatta Petit anyja, hogyan kente be magát újra lekvárral s
hogy kötötték hozzá a disznó-elhoz. A lelki képletek s állapotok ez.
utóbbi esetben egymásból folynak ,egymásra következnek.
. A tudatnál megkülönböztetik a ter jedelmet, tiszta ságot és a világos-

ságot. -A tudat terjedelme alatt azt a tartalmat értik, mely égy és

1) Darwin: Az ember származása.' I. 113. 1.

2) Pósa: Tizenkét pajkos történet. (Singer és WoJfner kiadása.)



ugyanazon pillanatban benne jelen lehet. A kisérleti psychologia ki-o
mutatta, hogy e terjedelem 16-40 egyszerű benyomás közt váltakozik a
felnőtteknél. AtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtúzta ság a tartalom kedvezőbb felfogására, a világossá~
pedig a tartalom képleteinek más lelki tartalom képleteitől való meg-
különböztetésére, elkülönítésére vonatkozik. Azt az állapotot, mely a
tartalom tisztább felfogását sajátságos érzelmekkel kapcsolatban kiséri,
/igyelemnek ; azt az egyes folyamatot pedig, a melylyel valamely lelki
tartalom a tisztább felfogásra emelkedik, apperceptiónak mondjuk. -
A figyelem kisérő állapota nélkül való felfogás a - perceptz"o;

Azt az állítást, hogy figyelmünk egy adott pillanatban csak egy
kepzetre irányulhat, a kisérleti psychologia tévedésnek mondja. Kimu-
tatrák ugyanis, hogy a figyelem terjedelme 6-fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 között váltakozik.
A legegyszerűbb téri benyomások közül, milyenek a pontok, egyszerre
legfőleob csak hatot appercepiálhatunk; az összetettebbek közül, milye-
nek a szavak, csak 2-3-at fogunk fel egyszerre, de ebben a. 2-3
szóban IO- 12 betű, más szóval egyszerű benyomás lehet. Ennek a
tudása különösen két szempontból fontos a néPúkolá ra a j Azoknak a
szemléltető eszközöknek, mikkel egyidejű benyomást akarunk előidézni
5. legfeljebb 6 egyszerű benyomást szabad magokban foglalniok. A szám-
képek pl. csak akkor használhatók, ha egy-egy csoportban nincs több 5,
legfeljebb hat egységnél ; egy szót egyszerre csak akkor képes a gyer-
mek elolvasni, ha 5 vagy hat betűnél több nincs benne;KJIHGFEDCBAb) a IO- 1 2
egységnél többet magukba toglaló csoportok, legyenek azok akir betűk,
akár pontok, vonalak vagy - számjegyek, csak egymásután lehetnek a
a gyermek lelkében. )'a cotot módszerében tehát az az állítás, hogy az
ember szavakat olvas, csak a IO-I2 betűből álló szavakra vonatkoz-
hatik. Az, hogy az előttünk ismeretes szavak ból egy adott pillanatban
többet is elolvashatunk IO- I2 betűnél. úgy magyarázható meg. hogy
lelkünkben, az ismeretes kép telújul, s az adott pillanat után a IO-I2
be tűn felül levőt emlékezetből, hogy úgy mondjam lelki szemeinkkel
olvassuk csak el. Ilyen olvasásra azonban a néP iskolában nem építhetünk.

A physiologia a tudatot és figyelmet az idegek feszültségéből,
erővel való telítettségéből magyarázza ki. Minél több felhasználatlan erő
gyülik össze az idegek ben, annál tovább vagyunk képesek a figye-
lemre. Ha ezt az erőt. felhasználjuk, gyengül a figyelem, kifáradunk, az
appercipialásra egész addig képtelenek vagyunk, míg az idegek kellő
feszültsége újra be nem áll.

Mikor kezdődik a gyermeknél a tuda t? Oly kérdés, a melyre
eddig a gyermek-psychologia kielégítő feleletet mar azért sem adhat,
mert a különböző írók a tudat fellépésének ismer tető jegyében nem
egyeznek meg egymással. Mindinkább kezd az a nézet hódítani, hogy
a tudat fejlődésének két fokozata van s a tuda tnélkülúégből a gyermek
nem emelkedik egyszerre az öntuda tra . A kettő közötti középfokon a
lelki képletek is az összehasonlítás folytán egymással összekapcsolódnak.
A gyermek megkülönbözteti egymástól a környező tárgyakat, személye-
ket ; képes a fájdalom és kellemetlenség forrásait elkerülni s az élvezet
és az örömét felkeresni. Ésireveszi a saját testének mozgásait s azt is,
hogy ugyanazok a mozgások ugyanazon izom-érzette! járnak. E fokon

•
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azonban még a külső tárgyakat nem állítja szembe a saját e én s-jével,
Ez a, hogy úgy mondjuk,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülső tudat már az első hetekben nyilvánul.
A gyermek az anyai emlővel nagyon hamar egybekapcsolja a tej kép-
zetét. Ha a két hónapos gyermek' szájából, akkor a midőn még éhes.
kiveszik az emlőt, vagy mesterséges táplálásnál a kaucsuk-szopókát,
akkor fejét előbb ide- oda mozgatja, ha anyját vagy a kaucsuk-szopókát
meglátja, előbb mereven ránéz, aztán el kezd kiabálni. Ez a kiabálás.
mint P reyer megfigyelte, akkor is bekövetkezik, ha a gyermek észre-
veszi, hogy anyja kimegy, vagy az üveget, melyben a tejet szokták neki
adni, kiviszik a szobából.

Mikor már a gyermeknél ez az úgynevezett külső tudat kifejlődött,
akkor a gyermek, de meg az állat is kűlső organismusát kapcsolatba
hozza a saját szellemi állapotával. Az érzelmek, különösen a kellemetlen
érzelmek hatása alatt az a tudat, mely még saját testét is olybá vette,
mint akármely:" kivüle levő tárgyat, lassan-lassan ó'ntuda ttá változik.
Ekkor aztán a saját testét saját «én s-jéhez tartozónak. tekinti. Persze a
haladás ez úton lassan megy. Preyer fia még 409 napos korában is
olyan erősen beleharapott a saját karjába, hogy azonnal sírni kezdett.
A kellemetlen érzel meknek az öntudat fejlődésében való hatása mon,
datja Semminggel is ki azt az észrevételt, hogy a betegség előmozdítja
a lélek fejlődését. Ha physiologiai okok alapján kételkedünk is Semming
állításának helyességén, azt meg kell adnunk, hogy felnőtt korunkban is
sokkal tovább emlékezünk a kellemetlen érzelmekre, mint a kelleme-
sekre. Ebben rejlik lélektani oka annak is: miért ritkább az emberek
között a hála, mint agyülölet. .

Az öntudat fejlődésének kezdetét némelyek s köztük Szgismulzd is,
a tapintási érzékkel hozzák kapcsolatba. A gyermek megmarkolja egyik
ujját s észreveszi, hogy most e5észeu másként érez, mintha más tárgyat
fogna meg. Most a gyermek még erősebben megmarkolja s figyelmesen
nézegeti ujját s gyönyörködik benne. Preyer fiánál ez a nézegetés a 18-ik
hétben fordult elő.

Némelyek azt állítják, hogy az öntudat akkor már kifejlődött, a
mikor a gyermek a tükörben önönmagára ráismer; benne gyönyörködik.
Tévedés volna azonban azt hinni, mintha a gyermek első pillantásra
- akár mennyi idős legyen is - azonnal megismern é magát. A gyer·
mek örül neki, mert azt gondolja, hogy önönmagához hasonló gyer-
meket lát. Tiedemanntói kezdve nagyon sokan megfigyelték már a
többek között Darwin, Szgismund, P reyer , Chr ismann stb., hogy s miként
viseli magát a gyermek a tükörbeli képpe-l szemben. Némelyik gyermek
már a r o-ik, más a r z-ik sőt a 27-ik hétben örült először. Később ked-
veskedni akarnak nekik, meg akarnák fogni, meg szeretuék csókolni.
Ha a megfogás nem sikerül, meg akarják fordítani a tükröt. Ha isme-
rős arczot látnak meg benne, összehesonlítják a mellettük állóval. az
apával, az anyával. Később mindenféle arczot vignak s jókat nevetnek
mellette. Va nnak, a kik annyira megszeretik a tükörbe való nézést, hogy
még két éves korukban is örülnek, ha belenézhetnek.

Az állatok különfélekép viselik magukat a tükörbeli képpel szemben.



') V. Ö. Fischer kisérlete a majmokkal. (Darvin : Az ember származása II. 400 1.)

A kacsa társát látja benne, a kutya megijed, a majmok pedig egymás-
nak kedveskedni akarnak.J.)

Bármilyen érdekesek legyenek ezek a tükörrel való kisérletek, az
öntudat kifejlődésére vonatkozólag teljes fölvilagosítást nem adnak, mert
hiszen minden esetben nagyon sok függ attól, mikor kezdik meg a
gyermek környezői a tükörkép mutogatását.

Vannak olyanok is, a kik azt állitják, hogy az öntudat akkor van
már kifejlődve. mikor a gyermek azKJIHGFEDCBA«en» személynévmást helyesen
használja. A vizsgálatok a mellett tanuskodnak. hogya normális gyer-
meknél ez a 3 éves kor utáni időre esik, de azt is tapasztalták, hogy
az ctsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAenyém >-ről már akkor is tudomással bír. a mikor még beszélni nem
is tud. Az egyéves gyermek már sír, ha anyja valami más gyerme-
ket vesz az ölébe. Kisebb testvére iránt a kétéves gyermek azért nem
viseltetik szeretettel, mert sok olyantól fosztja meg őt, a mi neki addig
kizárólagos joga volt. A testvéri szeretet csak ott kezdődik, a midőn a
nagyobb gyermek már a kisebbikkel játszhatik. - A személynévmás
helyes használata mutat agyan egy fokot a tudat fejlődésében, de nem
kell azt felednünk, hogy igen sokat tesz itt a szektatás. Két máskülön-
ben egyenlően fejlett gyermek, ha szel lerni fejlődése ugyanazon a fokon
van is, épp a szoktatás befolyása következtében nem egy és ugyanabban
az időben kezdi a névmások helyes használatat. - Így valószínűnek
látszik, hogy a tudat a kezdőtől fogva folyton bővül, tisztaságban és
idős kiterjedésben egyre növekedik s mire a gyermek 5-6 éves lesz,
a tudat dolgában is elhagyja a legmagasabb rendű állatokat is.

A tudathoz hasonlóan fejlődik a figyelem is. Azzal a különbséggel
mégis hogy míg a tudat fejlődésében két fokot, addig a figyelemnél
két fa jtá t: az ö'nkéntelen és önkéntes figyelmet különböztetünk meg s
az élet későbbi korai ban az önkéntelen figyelem épp úgy előfordul, mint
az önkéntes. Árnyas erdőben sétálok, figyelemmel hallgatom barátom-
nak utazásáról szóló érdekes elbeszéléset. Váratlanul a közeli bányából
robbanás hallatszik Megrezzenünk; a szokatlan hang figyelmünket önkén-
telenül magára vonta. Ime a figyelemnek két fajtája. Az első esetben a
figyelem aktiv, az utóbbiban pa sseiu.

Az élet e lsó szakaiban a gyermeknél csupán az önkéntelen figye-
lem fordul elő s hatása a reflex mozgásokban nyilatkozik, mig a lélekbe
bizonyos érzelmet hagy hátra maga után. 'Ha az önkéntelen figyelmet
előidéző inger többször ismétlődik, a reflex mozgás gyengül, de a gyer-
mek a hatást kellemes vagy kellemetlennek érezi. Minél erősebb az
így keletkezett érzelem, nyoma annál inkabb megmarad az emlékezet-
ben. Az érzelmek összehasonlítása rávezeti a gyermeket az észrevételre.
majd ez a képzetre. Mikor aztán a gyermeknek izmai mozgatásáról is
van képzete s a különböző izom-mozgásokat annyira megkülönbözteti,
hogya mozgás kepzetére felújul a megfelelő ízom-mozgás. akkor az
eddig önkentelen figyelem ö'nkéntessé válhatik bizonyos esetekben. Ez
azonban korántsem azt jelenti, mintha az önkéntes figyelem egyszer re
ielentkeznék a maga teljességében. Ennek is fejlődésre, idei s téri



kiterjedésre van szüksége. Milyen egyoldalúan kezdődik a figyelem
fejlődése, mutatja az a tapasztalat, hogy még akkor is (42-ik hétben),
a midőn már a gyermek jól tud ülni, a fürdőben csak addig marad
ülve, míg figyelmét az ülésről valami magara nem vonja, de ha
a figyelmét valami magára vonja, a gyermek az ülésból elesik.
Ugyan ezt. tapasztalhatjuk a járás kezdetén is. A gyermek kez-
detben összes figyelmét a járásra összpontosítja, nem néz se jobbra, se
balra. Ha valami menés közben figyelmét magára vonja, leereszkedik,
úgy nézegeti az illető tárgyat. Később azonban, mikor mar a menés

úgyszólvántsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAósztó'nszerűvé változott, (17 hónap) akkor menés közben ide-
oda néze get, eszik, nevet.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyermek önkéntes figyelmének fejlődése már az első hetekben
megkezdődik. P reyer azt állítja, hogy a figyelmet és figyelmetlenséget
már az első napokban észrevehetjük a gyermek arczáról. A gyermek \
figyelmét különösen a lá tá st és ha llá si benyomások vonják magukra.
Persze a lélek fejlődésében, valamint másutt is nagy, egyéni eltérések
vannak a különboaő gyermekek között.

P reyer gyermeke I I napos korában az égő gyertyát kimeresztett
szemekkel, nyugodtan nézte. Sigismund meg azt írja, hogy egy leányka
5 hetes kor ában figyelmesen nezegette, vizsgálgatta a függő virágtartot.

A látási benyomások közül először a fényes, élénk sziníi tárgyak
vonják magukra a gyermek figyelmét. Ha a fénylő s élénk szinű tár-
gyak a két hónapos korban a látó mezőbe esnek, ujjongast okoznak.

A harmadik hónaptól kezdve észre vették azt is. hogy azok a tár-
gyak ragadjak meg figyelmét, a melyek mozognak. Semming leánya három
hónapos korában, mikor az ebédnél ölbe-vették, szemével folyton követte
a kanalat a tanyértól a szájig s onnan vissza a tányérhoz. Szgismund

fia ezt 19 hetes korában cselekedte először. Ugyanebben a korban már
gyönyörködött az óra ingajának lengésében.

P reyer akkor, a midőn fia 16 hetes volt, a vasuton utazott vele.
A gyermek nem az ablakra bamult, hanem a kocsi tetejére s a leoesiban
levö, előtte ismeretlen tárgyakat nézegette. Ez a gyermek a 29-ik het-
ben nézett utána először a repülő madárnak. .

Semming leányával a dajka, mikor a gyermek hét hónapos volt, az
ajtó mellett ült. A gyenr.eK folyton a kilincsre nézett. Mikor a dajka
az ajtót kinyította s a gyermek a kilincset nem láthatta, a gyermek
nyugtalankodni kezdett s addig nem nyugodott, míg a kilincset újra
meg nem láthatta. A dajka most elült az ajtótói s kezébe egy csipő-
vasat vett. A gyermek ezt is ép oly figyelemmel nézegette, mint előbb
a kilincset.

A fényes és mozgó tárgyakon kivül külö~ösen a magas tárgyak
vonják magukra figyelmét. Sigismund fiát ha 3/4 éves korában a
temetőbe vitték, mindig megbámulta a kápolna - tornyát.

A ha llá st" benyomásokra vonatkozólag eléggé ismeretes az, hogy
ha a gyermek nyugtalan, kiabál, az éneklésre lecsendesedik s utána
hamar el is alszik. P reyer ezt már a 7-ik hétben tapasztalta. A 9-ik
het bell már figyelt a gyermek az óra-ütésére.

Semming leánya már kéthónapos korában abba hagyta legkedve-
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sebb foglalkozását, a szopást is, ha valami beszédet, különösen szekat-
lanabb hangot hallott. Rábámult a beszélőre.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP reyer ezt az S-ik hónap-
ban tapasztalta, azzal a különbséggel, hogy már nemcsak a beszéd, hanem
a szokatlan zörejre is abba hagyta a gyermek a szopást. A beszédre
való figyelésnél a hathónapos korban inkább a hangszínezet, a hang-
súly és a hangmagasság működik közre a figyelem felkeltésében, mint
a szavak jelentése.

A gyermek már korán örül annak, ha maga valami hangot tud
létre hozni. Ezért gyönyörködnek a gyermekek oly koran a papir repe:;
getésében, összemorzsolasában. P reyer fia 14 hónapos korában egy nap
alatt 79-szer csapta If! a kánna tetejét s mellette folyton figyelt, rnintha
vizsgálná: mi okozza e zörgést. Máskor meg tányérjára ráütött a kanál-
lal; de mikor a tányért így ütögette, egyszer kezét véletlenül a tányer
szélére tette. A mint most a kanállal való ütés más hangot eredrné-
nyezett, a gyermek meghökkent. de azután felváltva ütögette a tányért,
egyszer úgy, hogy rajta volt a keze; máskor pedig hogy nem volt
rajta,

Nemcsak a látási és hallási, hanem a ta pintá s» benyomások is
korán felkeltik a gyermek figyelmét. Hiszen láttuk, hogy az öntudat
fejlődésében mily fontos szerep jut éppen a tapintási ingereknek.

A figyelem külső jelei közül a száj összecsucsorítása, az ajak előre
nyújtása, a szemek kimeresztése, a bámulást kifejező szájtáltás már
korán jelentkezik a gyermeknél,

Minnél kisebb a gyermek, már a physiologiai okoknál fogva is,
annál gyorsabban kz/á rad figyelme. Ha tartósabba akarjuk tenni, a tár-
gyakat folyton változtatnunk kell.

Az associatíóra vonatkozólag igen nagy eltérés van az intellee-
tualisticus és voluntaristicus psychologia hiveinek tanítása között. Míg
Herba r t és követői az associatió fogalmat csupán a képzetek közötti kap,
csolatra korlátozzák s ehhez alkalmazva állitják fel az asscciatio isme-
retes négy törvényét: a hasonlóság" ellentét, együttesség és egymás-
utánt. addig Wundt és társai az associatiónak sokkal tágabb értelmet
tulajdonítanak. Azt állitják, hogy az associatió nemcsak a képzetek,
hanem ezek elemez' között is lehetséges és az elemek közötti associatió
sokkal bensőbb és korábbi is. mint a lelki képletek közötti.

A zongorán megütik a .0 billentyűt. A hangot meghallom, de
nem vagyok képes benne egyetlen egy hangnál többet, megkülönböz-
tetni. Most a fülemhez illesztenek a cc»' harmadik partial-hangjára

(c g~) hangolt resonatort. Most hallom a részleges hangot is. Ha egy-
szer a részleges hangot a resonator segélyevel . észrevettem, feltéve
hogy jó hallásom 'van, akkor e partial hangot másodszor már úgy is
hallom, a midőn a resonator nincs a fülemen, de figyelmemet a mellék-

hangra iranyozom. Azt az esetet, a midőn az érzéki benyomással szem-
ben az érzet egyik-másik eleme így háttérbe nyomul, a psychologiában
ó'sszeolvadá snak mondják. Az összeolvadasnak azt. a fajat; amelynel,
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mint e példában is, mesterséges eszközökkel, a figyelem szekatlan
ráirányításával kell az elemeket kikeresnünk, mondom az ilyen össze-

olvadásttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtókéletesnek mondják. Ha ismerem az elemeket, ha már el
tudom egymástól különíteni, akkor az associatió a két elem között
annál bizonyosabban létre jön, minél ériékenyebbek az illető benyo-
másra vonatkozó idegeim.

Az összeolvadásnak azonban másik fajtája is van. A kályhátfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e fü -

törték. Megtapintom : melegszik-e már? Tapintásom eredménye: meg-
~gettem a tenyeremet. Az érzéki benyomásban itt minden segédeszköz
nélkül két elemet vehetek észre: a melegséget és a fájdalmat. Az ilyen
összeolvadást, a midőn az egész benyomás háttérbe. szoríja ugyan az
egyes elemeket. de ezeket az elemeket jellemző qualításuknál fogva
mindig felismerhetem: tó'kétetlen összeolvadásnak nevezik. Azt az elemet,
mely a benyomással kapcsolatban jobban előtérbe nyomul, u1'a lkodó

elemn.ek mondják. Ilyen uralkodó elem a jelen esetben a fájdalom;
de lehet eset, a midőn a meleg az uralkodó elem. Bármelyik elem'
legyen az uralkodó, a két elem között a kapcsolat mindenesetre meg van.

Ha már az összeolvadásban vannak associatiói kapcsolatok. akkor
azokat az elemz' processusoka t, a melyekből a lelki képletek. intensiv,
téri és idői képzetek, összetett érzelmek, sőt az indulatok és akaratfolya-
matok származnak, egyenesen az associatiókhoz kell soroznunk.

Ha az összeelvadást nem tekinthetjük is, még akkor is nagyon
eltér Wundt nézete Herba r tétól. Megegyezés a kettő között csupán
annyiban van, hogy az associatiót a tuda tban fellépő összefüggésnek
mondják. Wundt akkor, a midőn a küló'nbö'ző lelkiképletek elemei között
végbemenő kapcsolatot mondja associatiónak, e kifejezés alatt az elemi
kapcsolat-processusokat érti; akkor pedig, a midőn összetett lelki jelen-
ségekről .van s z ó : ' az elemi processusok eredményeit tekinti. Épp azért
az a kettős felosztás, a mit a tudat, figyelem és az összeolvadásban is
láttunk, itt is meg van. Ehhez képest az associatiónak két nemét; az
egymás mellet#(simultan) és .az egymás után következő (successiv) asso-
ciatió különböztet meg Az associatió e két fájtája megfelel a tökéletes
és a tökéletlen összeolvadásnak. Wundt azt mondja, hogya simultan

assotiatíó a régibb. De hát miben áll az associatió e két fajtája?
Tegyük le kalapunkat az iskola asztalára. A gyermeket szólítsuk

fel: mutassa meg a falon, hogy a padlótól meddig érhet a kalap? Míg
oda tesszük a kalapot, addig tartsa a megjelölt helyen ujjár. Mit ta-
pasztaItunk? Azt, hogy minél gyakorlatlanabb a gyermek a magassá-
gok összehasonlításában, annál nagyobb lesz a különbség a két magas-
ság között. Rajzoljunk két különböző vonalozatlan táblára egy-egy
egyenlő hosszúságú vonalat. Az egyiket hagyjuk meg egésznek, a má-
sikat oszszuk fel részekre. Ha a gyermek nem látta a távolság mérését,
akkor az összehasonlításnal rendesen a felosztott vonalat tartja hosszabb-
nak. Ha egy lapon van a két vonal, akkor az, a melyiket felosztottuk.
úgy tűoik, mintha hozzánk közelebb volna .. A gyakorlat útján e két távolság
közötti associatió létre jő. Mind a két eset simultan associatió sennek
is az a fajtája, a midőn a különböző lelki képietek elemez' egyneműek. A
simultán associatiók e fajtáját a ssinula tiona l: mondják.
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Asimultán associatióban azonban a kapcsolat nemcsak az egy-
nemű, de atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülönböző képletek elemei között is létre jöhet. Már Iáttuk,"]

hogy mielőtt a gyermek beszélni kezd, már környezetének beszédjét
ér ti. Kezdetben a szemekből. a száj es arcz-izmok mozgásaiból akarja
kitalálni: mit is akarnak neki mondani r Később már ezek rnellet t a
beszéd hangjaira, különösen a magánhangzókra is figyel s a lá tá st" és
ha llá si benyomásokból igyekezik a szó értelmét kitalálni. Az élet ké-
sőbbi szakaiban .az optikai képzetek háttérbe szorulnak, csak ak kor
különböztethetők meg jobban, a mikor nem ha lljuk, vagy nem ér tjük
meg j61, mit akar valaki mondani. Olvasás közben pedig az optikai
elemek lesznek uralkodóvá. Asimultan associatió e fajtáját complzca tió-
nak nevezik. Rá a gyermekpsychologiában számos adat van. Kezdetben
minden képletnek egyenlően meg van a maga fontossága, később azon-
ban, a midőn az egybekapcsolt képletek közül az egyik vagy a másik
uralkodóvá valik, a complicatió eredménye újra egységes képlet gyanánt
tűnik fel.

Míg asimultán associatiónál a kapcsolat folyamat egyidőben,
egyszerre megy véghez. addig az associatió másik csoporrjánál : a
successi» associatiónál a folyamatban némi kis megszakítás- van, miért
is a kapcsolat lazább s a folyamat két actusra osztható. Tiedemann fia
a 84-ik napon, valahányszor azt látta, hogy' valaki iszik, mindig elkezdte
mozga ti a száját s úgy tett, mintha neki is ízlenék valami. Az első
actust itt külső érzekz' benyomás vezette be. míg a másedik actusban a
gyermek visszaemlékezik az ital hatására. Az 'első actus a reproduká ló,
a második pedig a repro.ducá lt elemnek felel meg.

A successiv associatiónak szintén két alakja van a ) az érzéki ujra -
felismerést" és megismerési s b) az emlékezet folyamat.

Az associatió fogalmának oly értelemben való kiterjesztése, a mint
azt Wundt kivánja, a gyermekpsychologia szempontjából már azért is
szükségesnek látszik, mert az egyszerű' associatio folyamatok sokkal
hamarabb jelentkeznek a gyermekeknél, mint az összetettek.

A physiologusok, mint minden szellemi munkának, úgy az asso-
ciatiónak oftá t is, a nagy-agy idegszálaiban és csomó-pont jaiban keresik.
Az ember nagy-agyának csupán mintegy harmadrésze van összekötte-
tésben az érző és mozgó idegszálakkal. Minden érzékszervnek meg-
vannak a különböző természetű benyomásokra a maga külön-külön ideg-
csomói, a melyek mindenikéből az idegszálak igen sok irányban ter-
jednek ki; a mennyiben nemcsak egy és ugyanannak az' érzékszervnek
különböző idegcsomói, hanem rendszerint valamennyi érzékszervnek vala-
mennyi érző idegcsomó pontja kulön-külön vezetékszállal van egymas-
hoz kapcsolva. Ezenfelül minden érzőcsomópontból idegszálak vezetnek
egyrészt valamennyi mozgató-ideg- középponthoz, másrészt a nagy-agy
kérgének felületén a különböző helyeken levő ugynevezett fogalmi, vagy
associatiói középpontokhoz. Ezek a - hogy úgy mondjuk - maga-
sabb középpontok ismét idegszalakkal vannak egymáshoz kapcsolva.
Mily sok irányú lehet ez az összeköttetés, elgondolhatjuk már abból is,

1) M. Tképző. 1899. 281. 1.
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ha tudjuk, hogy a különböző, egymástól izolált összeköttetések száma
millíókra rúg I Ha pedig az emberi agy idegszálait egymás végébe ten-
nők, az idegszálak hossza több ezer kilométerre terje+ne.

Régebben az volt az általános nézet, hogy az embernek minden
képzete az agy egy-egy protoplasmájában van elhelyezve, de mivel e
protoplasmák folyton változnak, az új protoplasma öröklifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l régi bizo-
nyos sajátságaival együtt e képzeteket is. Ma azonhan vannak, a kik
erre már azt mondják, hogy az a hypothesis csupán a phrenologiának,
ca tehetség» elmélet legszerencsétlenebb alakjának modern felújítása.
Az egyes «rehetségeka-nek nincs az agyban külön szervük, hanem igenis
minden lelki folyamat több központnak közremüködésével történik s
ebben a munkában a nagy-agynak az a kétharmadrésze működik külö-
nösen közre, mely sem az érző, sem a mozgató idegszálakkal nincs
közvetlen összeköttetésben.

Az idegszálak szövevénye, az út, mit az inger megtesz s az ideg-
inger hatása más-más associatió középpontra, de meg az ·érző idegekkel
közvetlen összeköttetésben nem levő agyrétegre lehetővé teszi, hogy
egy új érzéki benyomás felújít ja egy-egy régibb idegingeroek az ernlé-
kezétét, mely emlékezetben az idegek molekulái működnek. közre. Az
inger azonban nemcsak kivülről jöhet, hanem a molekulák természetéből
kifolyólag egyik-másik magasabb középpontban újra ingert kelthet. A két
egymással homlokegyenest ellenkező hypothesis közül, melyik a valószii
nübb ? Oly kérdés, mely felett egyre vitatkoznak a - tudósok.

AtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelfelé és vzSsza felé való fejlődés útjaiban az associatiőnál, sőt
az egész értelmi tejlődésnél épp úgy meg lehet vonni a párhuzamot,"
mint ezt a gyermek nyelve fejlődésénelí) láttuk. Ebből itt legyen elegendő
fe le m líre n e m , hogy az úgynevezett «gondolat·szökellés» a gyermekeknél
épp Ú6Y előfordúl. mint a lelki betegeknél.

Az associatíóra vonatkozólag a gyermekpsychologiánakmár igen
sok adata van. Ezek a mellett tanúskodnak, hogyatudattal és figye-
lemmel együtt folyton-folyvást növekedik az associatió is. Bár az egyéni
sajátságok itt is megvan nak, annak a megvilágítására : hogy és mikép
lép fel az associatio, lássunk a jelentkezés sorrendjében neh~ny példát.

P reyer gyermeke már a 7-ik napon úgy tett; mintha az emlőt
keresné. Semmz'ng leányának mikor enni adtak, ruhácskáját rendszerint
leöntözték. Hogy ezt megakadályozzák, kendőt kötöttek etetés előtt a
gyermek nyakára. Már a második hétben, ha a gyermek sírt s kendőt
kötöttek a nyakára, rendszerint elhallgatott. Tiedeman« meg azt mondja,
hogy ha a gyermeket 18 napos korában úgy fektették, a mint szopni
szokott, vagy arczát gyengéden érintették. abba hagyta a sírást s ke-
reste az emlőt. A 22-ik napon pedig Preyer megfigyelése szerint a gyer-
mek már 3 cméter távolról feltátotta a száját, mikor az emlőt meg-
látta. Preyer azonban azt hiszi, hogy itt inkább a szaglá s, mint a látás
működött közre, Mekkora vonzó ereje van az emlőnek, mutatja Tiede-
mann megfigyelése, kinek a fia 84 napos korában, mihelyt anyja ölébe
vette, azonnal oldalra fordúlt, pedig az emlő el volt takarva.
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Semming gyermekét minden nap ugyanabban az órában szekták
kivinni s már 3 hónapos korában valahányszor elérkezett a kiviv es
ideje, nyugtalankodni kezdett, mikor azonban a lépcsőre értek, elhallga-
tott s .örörnének látható jelét mutatta. Tiedemann fia 146 napos kora-
ban már tudta, hogy ha a dajka a köpenyeget ráteríti, kimennek ; azért
rendesen örült, mikor a köpenyeget. észrevette. Azt is csakhamar észre-
vette, hogyha ki akarnak menni, az ajtót ki kell nyitni. Iparkodott is
az ajtó felé. Örült, ha kinyitották, nyugtalankodott. ha becsukták. A
gyermekek rendesen igen szeretnek a szabadban, különösen az utczán
tartózkodni. Ez onnan van, mert a szabadban s az utczán új, előttük
ismerellen tárgyak, vagy velük egyenlő nagyságú kis emberek vonják
magukra figyelmüket.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Su/ly írja, hogy egy 9 hónapos leánykát egy kert mellett vittek
el, a melyben bárány lege It. Három hónappal később, mikor a leánykát
ismét arra vitték, mikor meglátta a kerítést, azonnal felkiáltott: «bé,
bé /. mi a leányka beszédjeben bárányt jelentett. Ez a példa azt is
bizonyítja, hogya gyermek emlékezete (a mi ritka) e korban már oly
nagy, hogy a kerítés meglátása még 3 hónap mulva is felújít ja a bárány
képzetét, Néha azonban nemcsak az érzéki benyomás, hanem valamely
szo is felújít e korban egy-egy képzetet és pedig már korábban is.
Semmt"ngék-nél egy galamb szallt az ablakra s később, ha azt mondták
a gyermeknek «galambocska s , a kis leány azonnal arra az ablakra né-
zett. a melyikre eredetileg a galamb rászállott. Ugya~ilyen associatiót
eredményezett ebben az időben ennél a leánynal az éneklés is. Egyszer
olyan hangjegyről énekeltek előtte, a me1yen kép is volt. Később
ugyanezt a dalt énekelték, de most a hangjegy nem volt ott. A gyer-
mek forgolódott erre-arra, kereste a képet s mikor észrevette, mereven
ránézett.

Apját, anyját, környezetét a gyermek már korábban megismeri
hangjukról. Később lép fel az állatok megismerese. Tiedemann fia, mikor
634 napos korában hallotta a ka csák hápogását, azonnal azt mondta:
kacsa. Ez a gyermek kacsát ritkán látott s hápogását ritkán hallotta.

Donner 1) a következőt említi: A gyermeknek 28 hónapos korában
egy darab összegyűrt sárga papir akad a kezébe. Egy darabig morzsol-
gat ja, aztán azt mondja a maga nyelvén: «czukrot bele 1. Miért mondja
ezt? Mert a boltban nehányszor ilyen színű papirban adták neki a
czukrot.

Arra, hogy az állatok körében a tudat, figyelem s az egyszerűbb
associatiók előfordúlnak. a természetbúvárok számos adatot sorolnak elő.

IV.

A gondolkozás alkotó elemeinek : a képzetek és fogalmak, vala-
mint az itéletek és következtetések fellépését s egyik-másiknak fejlő-
dését ismertetésemben már eddig is érintettem.

A miket eddig mondtam, már abból is nyilvánvaló, hogyfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gyer-

1) A gyermek értelmi fejlódése. Békés-Csaba 1898.
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mekpsychologusok atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképzetek alkotását az észrevételekre alapítják, s azt
tanítják, hogy a gyermeknek csak akkor lehet valamiről képzete, ha
az észrevételeket ideileg, térileg és okilag is el tudja különíteni egymás-
tól. Physiologiailag csak akkor tartják lehetségesnek, ha a különbözö
érzékszervek idegeinek középpontjai egyrészt a nagy-agygyal s más-
részt egymással is összeköttetésben vannak. .

A meddig. a gyermek érzékszervei segélyével észrevételekre nem
képes. addig szó se lehet nála képzetról. Az észrevételek elkülönítésében
igen fontos szerepe van az érzelmeknek, a melyek kezdetben a reflex-
mozgásokban nyilatkoznak. A mikor pl. a kis gyermeket megverik, e
kezd sírni, mert az érzés benne felkeltette a fájdalom érzelmét, de még
az érzet localisatiójára nem képes, nem tudja, teste mely részét vertek.
Ha rövid idő mulva újra megverik, akkor már lehetséges, hog y emléke-

zik az előbbi verésre s így a különböző érzetet ideileg már elkülöníti
egymástól. Ha a gyermek testét nem miudig ugyanazon a helyen ütik,
akkor a fájdalmat mindig más meg más idegingerek idézik elő s lassan-
lassan rájő az érzetnek térz' elkülönítésére is. Ha ez a verés gyakran
történik, akkor a gyermek végre, persze jó későn, megtudja azt is,
hogy ezt a kéz okozza s tőle telhetőleg igyekezik a fájdalom okozóját
elkerülni. .

Ebből egyszersmind látható az is. hogy az érzetek elkülönítésében
először lép fel a zdőz', azután a térz' s végül jó későn az okbelz' elkülö-
nítés. Ugyanezt tapasztalhatjuk a kellemes érzelmeket okozó benyoma-
soknál is.

Bármily lassú legyen a fejlődés s tökéletlennek látszó az észre-
vétel, azért már az első hónapokban mind idei, mind téri képzeteket
szerez a gyermek. Másféléves korára pedig annyira fejlődik, hogy az
érzéki benyomás és a képzet között fellép az associatió. Ez állítás bizo-
nyítására lássunk P reyer től nehány példát 1

Mikor a gyermek II hónapos volt. akkor, ha valaki elment, vagy
a lámpát eloltották, rendesen azt mondtaKJIHGFEDCBA«atta •• Itt a tagolt-beszéd és
a képzet kapcsolódtak egymáshoz. .

IS hónapos korában azt kérdezték a gyermektől: Hol' van a te
szekrény ed ? Az egyenesen álló gyermek megfordul s bár még egyedül
nem tud menni, azért odahuzza a kérdezőt a szekrény hez s kinyitja
ajtaját. Ime a hang associatiója a képzettel!

Még a gyermek nincs két éves, s bizonyos képzetek már is kedély"
mozgalmat idéznek elő benne. Preyer fiafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 hónapos korában sírni
kezdett, a rmkor látta; hogy a fürdő-kádat kivitték. Az okoskodásnak
egész lánczolta indult meg kicsi lelkében. Hozzák már a kádat. ebbe
öntik majd azt a vizet, a miben engem mezförösztenek. A víz hideg s
így a fürdő kellemetlen lesz. A külső érzéki benyomás felidézi a képzetet
s a képzet a félelmet. Hogy ez a gyermeknél már ebben a korban fellép,
azon nem kell csodálkoznunk. ennyire az állatok is képesek. A macska,
ha egész nap künn fekszik, vagy olálkodik az udvaron, vagy a kertben,
mikor a tányérok s kanalak zörgését meghallja, azonnal besiet, s mintha
így következtetne: Zörögnek az evőeszközök, bizonyosan terítenek A.
terítés után evés következik s a maradékból én is kapok.
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AtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfoga lom az elvonás eredménye. Erre az elvonásra, habár töké-
letlenül is, de már a csecsemő is képes. A gyermek abstrahálása tulaj-
donkép abban áll, hogy az érzéki benyomás bizonyos ismertető jegyét
elkülöníti. Kezdetben az ismertető jegyek közül csak kevés ragadja
meg figyelmét .. Azért tart pl. minden fehér folyadékot tejnek. Ez egy-
szersmind bizonyítéka annak, hogy a gyermek fogalmainak nagyon,
kevés a ta r ta lma s igen nagy a ter jedelme. Sigismund fia még nem volt
egy éves. mikor apja egy kitömött siket-fajdor mutatott neki s azt
mondta «madár>. A gyermek e szóra megfordul, a szoba másik felére,
a kályha felé néz, a hol szintén egy kitömött «madar;» egy gyöngy-
bagoly (Stríx flammea) volt. A gyermek' mindíg így tett, valamikor
csak akár az egyik, akár' a másik madarat mutatták neki. Ez az egy
példa kettőt bizony'[t : a ) a gyermek már mielőtt megmondták volna
neki, mi az ott a kályha felett, már bizonyos ismertető jegyet felfede-

zett rajta és b) fogalma még zavaros, mert e két, egymast,ól nagyon is
különböző madarat egymással teljesen egyenlőnek tartja. Altalában azt
tartják, hogya gyermek még az élet későbbi korában is sokkal hama-
rabb észreveszi: mib~n ha sonlít egymáshoz két benyomás, rnint azt,
hogy miben különbözik egymástól? Mikor már a gyermek beszélni tud,
akkor is észrevehetjük rajta, mily nehezen fogja fel azokat a jeleket, a
melyek a benyomásokat egymástól megkülönböztetik; így pl. mennyi
időbe kerül, míg a torony hoz nem messze lakó gyermek a harangozást
és az óra-ütést egymástól megkülönbözteti. Ellenben.a hasonlatosságot
még ott is felfedezi, hol erre, mi felnőttek nem is gondolunk. A 30 hóna-
pos gyermeknek almát sütnek s azt mondják neki: húzd le a bőrét
(héját); néhány nap mulva látja a gyermek, hogy a tejet felforralják,
s gyermeki együgyüségben a maga nyelvén azt mondja: a tejnek is
van bőre. Mamám hadd húzzam le! A hasonlatosságoknak ez az éles
megfigyelése segíti elő és táplálja a gyermek képzeletét.

Hogy és mikép jut rá a gyermek a különböző ismertető jegyek
elkülönítésére. annak. a megállapítása nagyon nehéz, már csak azért 'is,
mert a gyermek minél jobban fejlődik, annál több tárgy tesz rá benyo- .
mást s bajos egy-egy fogalomnak teljes kifejlődését figyelemmel kisérni.
Ba ldwin, hogy a fogalom fejlődés processusát bemutassa, szines papirt
vesz fel segéd-eszközül. A gyermek először meglát egy darab négy-
szögletű vörös papirt. Mikor masodszor meglátja, már emlékezik ugyan-
arra az alakú és szinű papírra. Ekkor a vörös szinű mellé zöld szinűt

teszünk. Majd azt is észreveszi, hogy az egy és ugyanazon szinű papir
se mindig ugyanolyan alakú, mert az egyik négyszögletű, a másik kör,
kerülék. különböző csillag vagy pláne szabálytalan alakú. Aztán az egy
és ugyanannak a színnek is lehetnek különböző árnyalatai. Majd nem
elégszik meg a két szfnnel, hanem előbb hármat később többet is fel-
vesz. Ezeken is látja a gyermek a különböző alakokat és a különböz ő

árnyalatokat. Az egynemű benyomások' assimilálódnak, az elkülönített
észrevételek egyesülnek. Ugyanígy va~ bármely fogalom fejlődésében
is. Minél jobban képes a gyermek az elkülönített észrevételek egyesí-

'tésére, annál tisztábbak s világosabb ak lesznek fogalmai. Az előbb
elkülönítve álló, de most már egyesített észrevételek most már mint

Magyar Tanítóképző. 30



ismertető jeleke szerepelnek. Minél több az ismertető jelek száma, vagyis
minél nagyobb a fogalom tartalma, annál szükebb lesz a terjedelme,
annál határozottabb s világosabb a fogalom.'

Daczára annak, hogy a fogalom alkotás ily hosszú fejlődésen megy
keresztül, tévedés volna azt hinnünk, hogy az abstractió s a fogalom
alkotás szavak nélkül nem jöhetne létre. A gyermeknek igen is van
fogalma már akkor is, a mikor még beszélni nem tud s a szó maga
nem vezet rá a fogalomra ; jelentősége csak abban áll, hogy közvetíti
a fogalmat.

A fogalmaknak tiszta, tudatostsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAüéletekké egyesülését csupán a gyer-
mek mondatképzéséből ismerhetjük meg. Az azután nem határoz, egy
vagy több szóval fejezi-e ki a gyermek gondolatát. Ebből azonban
korántsem kell azt következtetnünk, mintha a gyermek itélet alkotása
szavakhoz volna kötve. Altalában ismeretes, -hogya gyermek azokhoz
ragaszkodik legjobban, a kik gondozzák. Mindennapi az az állítás, hogy
a gyermek kotán megismeri, ki szereti őt a családban legjobban. Ez
pedig akármely fokon már az itéletalkotás eredménye. Azt is tapasztal-
ták, hogy a: melyik gyermek egyszer megégette az ujját, többé nem
nyul a gyertya lángjához, .bármennyire szeresse is a világosságot. Azt
is tudjuk. hogy mikor a gy.ermeknek már fogai vannak, -sőt korábban
is, a midőn inye a fogzást megelőzőleg nagyon viszket, mennyire szerét

mindent a szájába vinni s, harapdálni. Ha azonban egYl'zer a saját uiját
jól megharapja, akkor máskor beveszi ugyan ujját a szájába, de most
már nem harapja és rágja oly erősen, mintha a szokásos füge-gyökér,
vagy ha másnak az ujja van a szájában. .

Az itélet kifejezésének fellépése nagyban függ attól, mikor kezd a
gyermek beszélni. Annak az eldöntésénél, hogya gyermek az egyes
szavakkal. itéletet mond-e ki vagy sem, mindig figyelembe kell vennünk
a mellékkörülményeket, P reyer fia 99 hetes korában tejet ivott. Mind
a két kezével tartotta a csészét. Megízlelte a tejet, aztán apjára ránézett
s a maga nyelvén azt mondta «forró» s letette a csészét. Ugyanezen a
héten a be íűtött kályha mellé ment s arra is azt mondta «forró»" Itt
mind a két esetben ítélet-nyilvánítással van dolgunk s Preyer azt mondja,
hogy fiánál ez volt az első kimondott ítélet.

Az érzéki eszrevételek alapján s az érzelmek hathatós közreműkö-
dése mellett indul meg a kó'vetkeztetés is. A következtetés egyik, mond-
hatnók talán legprimitivebb alakja nyilvánul abban, mikor a gyermek
azokat a dolgokat, a mik keze ügyébe kerülnek, a szájához viszi. Kez-
detben jóformán csupán a szopás a gyermek élvezetének a forrása.
A tej íze kellemes érzelmeket kelt a gyermekben. Ha tehát bármely
tárgy, akár alakja, akár szinénél fogva kellemesen, hat a gyermekre,
azt a szájához viszi, s valószinüleg azért mert már annyira a mennyire
tudja, hogy eddig a kellemes érzelmek felkeltésében különösen a száj
s az ajkak működtek közre.

Azt is csckharnar észreveszi a gyermek, hogy ha kiabál: az egész
háznép hozzá siet, mihelyt tehát valami kellemetlenséget érez, el kezd
kiabálni; azonban ha rájő arra, hogy kiabá!ásával ceélt nem ér, akkor
szépen leszokik róla. Ugyancsak a következtetés nyilatkozik később akkor
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is, a midőn észreveszi, hogy' ha bizonyos mozgások, pl. a kezek össze-
tétele. mellett kér valamit, akkor környezete nem tagadja meg tőle;
tehát valahányszor valamit el akar érni, ezeket a mozgásokat végzi.
Mire a gyermek 3-4 éves. annyira kiismeri környezetét, hogy az
egyiknél hízelgéssei, a másiknál kiabálással, de a legtöbb esetben
érvényesíti akaratát.

A milyen fokán állanak a fejlődésnek a képzetek és fogalmak,
ugyanazon a fokon állanak a következtetések is. Az egyéves gyermek
mikor becsukja az ajtót, rendesen megpróbálja, becsukódott.e valóban?
Megfogja az ajtószárny szélét s próbálgatja kinyitni. Másfél éves korá-
ban üres tányérból eteti babáját,' kannából öntözgeri sorba a virágokat.
Később az íront, apalavesszőt belemárt ja a tintába s, úgy akar írni.
Ez azonban korántsem azt jelenti, mintha még következtetni nem tudna,
legfeljebb azt, hogy e korban még fogalmai nem világosak. Preycr fiafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 1 hónapos korában kapott az apjától egy darab kétszersültet. Mível
az apa a k étszersültet a zsebéből vette ki s a kabátot betette a'
szekrénybe, a gyermek mikor megette a kétszersültet, újra elkezdett

,'kotorászni apja zsebében. Csakhamar észrevette, hogy nem az a kabát
van rajta, ment egyenesen a szekrényhez s valamennyi kabát közül
kikereste azt, a melyikben a kétszersült volt. Ilyen s ehhez hasonló
következtéseket ~ gyermek-szobában napról-napra tapasztalhátunk. A

. szülők gyakran boszankodnak rajta, hogy gyermekük a hozzájuk járó

. idegenek zsebében szeretnek kotorászni. Ez a mindenesetre helytelen
szoktatás a legnagyobb valószinűség. szerint onnan sz-ármazik, hogy a
gyermek egyik. másik ismerőse nem feledkezik el róla s hoz valamit a
zsebében. Talán biztatja is, hogy vegye ki. Mikor aztán nem az illető,
hanem más látogatja. meg a családot, a zseb jó formán szuggerálólag
hat a gyermekre, mert így következtet : annak a másik bácsinak (néni-
nek) is volt zsebje, ennek is van. Annak a zsebjében czukor voit, talán
van ezeben is.

Milyen sokáig tart a gyermeknél az ilyen külsőségek után való
felületes következtetés, azt annál bajosabb eldönteni, mert a felnőttek
között is akadnak akárhányan, kik a Játszat után ítélve, téves következ-
tet ésekre ragadtatjak magukat. Az emberiségnek egy nagy s napról-
napra több tagot számláló csoportja ....:....a kapaszkodók - az emberek-

nek éppen e gyöngéjét igyekeznek saját javukra fordítani, kihasználni.
A k ülső látszat után való téves következtetésnek érdekes esetét

említitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASully. Egy amerikai fiúnak először egy alacsony, de inogorva
tanítója volt, míg a második tanítója magas, de igen szelid ember volt.
Mikor ro éves korában harmadik tanítóul isrrét alacsony embert adtak
melléje, a gyermek neki nemsokára azt mondta : «Attól félek, hogy a
tanító ur nagyon goromba .• Mikor a tanító azt kérdezte: «miért lennék
én goromba (. A gyermek azt felelte rá : «Én nem tudom, de a tanító
úr igen kicsiny .•

Azt, hogy a hibás következtetések mellett a gyermeknél a helyes

következtetések is előfordulnak, azt a már eddig felemlített példák is
ig azoljak. Annak a bizonyítására, hogy ezek is elég korán fellépnek, a
következőt említem fel, Semmz'ng írja: A gyermek 5 hónapos korában
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este árnyékot lát a falon; egy darabig nézi, aztán hirtelen megfordul.
mintha keresné: honnan jő az árnyék?

A szülők egyező nézete szerint a gyermekek akkor a legkedve-
sebbek, a mikortsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkérdezőskóanz' elkezde nek. A kérdezősködés kezdetét
Pollok a huszonharmadik, P reyer a 28-dik pónapban (845-ik napon] ész-
lelte. Itt is igen nagyok ugyan az egyéni eltérések, de mégis úgy lát-
szik, hogy az az idő, mikor a gyermek kérdései egymást érik, a negye-
dik évre esik. Ha ez egyszer elkövetkezett, akkor a kérdéseknek se'
szeri, se ,száma. Elegendő szülő s még több dajka van, ki abban, a.
ferde nézetben él, hogya gyermek kérdései csak arra valók, hogy a
környezetet untassa s bosszantsa velük. Az ilyenek után a helyett, hogy
a gyermek tudásvágyát kielégítenék, elég balgán s hozzá durván eluta-
sítják maguktól a kis gyermeket,

Bármilyen tarkáknak. keverteknek tűnjenek is e kérdések első-
pillanatra, alaposabb vizsgálat után mégis bizonyos rendszert vehetünk
észre bennök. E kérdésekkel a gyermek czélja az, hogy a kör nyezeté-

ben előforduló tárgyakat, ezeknek okát, alapját, az események és cselek-
vések mellékkörülményeit, a környezet beszédjének értelmét megismer-
hesse.

Nehéz megállapítani, hogya gyermek melyik kérdőszót használja,
először? Ez jó részben attól függ: melyiket használja a gyermek kör-
nyezete leggyakrabban. Preyer fiánál a sorrend a következő volt: ho!

(28-ik hónap); memzyz' és melyik (3 t-ik hónap); miér t (ro28-ik nap).

Én úgy vettem észre, hogy bár használjon a gyermek előszó'r bár
milyen kérdőszót, azért a kérdezgetés első időszakában tulnyomó a.
«mz'o-vel kezdődők száma. A gyermek ugyanis korán rájön arra,
hogya körülőtte levő tárgyak mindeni·kének megvan a maga neve. Az újr
előtte ismeretlen tárgyak figyelmet könnyen magukra irányozzák s a
kis gyermek mindeuikről szeretn é tudni: mi a neve? Persze ezeknél
aztán furcsa kérdések is fordulnak elő, így: mi a neve a, békának, az
egérnek, pillangónak? Igen, mert a gyermek azt hiszi, hogya mint
neki megvan a maga neve, épp úgy adott a békának, az eg érnek; a.'
pillangónak nevet az édes anyja,

Az összes kérdések közül egyetlenegy se foglalkoztatja annyi ideig,
a gyermeket mint a «miér t., mely a helyi szakas szerint a magyar
gyermeknél a < múzek.·kel váltakozik. Ezze] az a szándéka a gyermek-
nek, hogy a dolgoknak okát, sőt sokszor mint valami bölcsész, létok ár
kifürkéssze. E kérdéseket azonban nemcsak az ok, de a ezél kutatására

ishasznáJja és talán előbb kérdez a cz él, mint az ok után. Mikor pl.
a gyermek azt kérdi: Minek fúj a szélfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr Akkor inkább a szél czélját
akarja tudni. Ismeretes dolog, hogya gyermek mindent személyesíteni
szeret, a mozgó tárgyak nak épp oly életet s érzelmeket tulajdonit, mint
magának van. Igy van a széllel is s kérdésével azt akarja tudni: mit
akar elérni a szel a fújással ? Ez annál valószinűbb, mert magáról tudja,
hogy legtöbbször akkor tesz valamit, ha valamit el akar érni, vagy
szándékát végre akarja hajtani. E mellett a gyermek folyton az utili-
tarismust hajhászsza. Az iskolás gyermekek között is van akárhány, ki



439

..azt 'gondolja. hogy pl. a fák egyenesen arra valók, hogy szél lehessen,

.vagy a szelet hajtsák.
Ha már a cmi.-nél is fordultak elő furcsának tetsző kérdések,

még inkább előfordulnak ezek a cmz'ét-t»-nél, a melylyel a gyermek a
-dolgok eredetét, létalapját, okát kutatja s azt hiszi, hogya mi az ő
lelkében bizonytalan, vagy a miben ő kételkedik. arról a felnőttek őt
mind felvilágosíthatják. Ezek között a kérdések között aztán találunk
metaphysikai, teologiai s tudományos kérdéseket egyaránt és sokszor
nem tudjuk elképzelni:· honnan jut ilyen dolog a gyermek eszébe s
törhetjük a fejünket rajta, mig rátsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkielégítő feleletet adhatunk.

Az ötéves gyermek azt kérdi anyjától: Mikor még nern volt a
világon tojás, miből lett a csirke? Ha nem volt csirke miből lett a
tyúk? Mi volt előbb a tojás. vagy a tyúk? Ehhez hasonló az is: Mí-
kor még mz'nden ember csecsemő volt, ki volt akkor a gyerekek daj-
kaja? A mint láthatjuk hasonlíranak ezek a kérdések a scholasticusokéi
közül a következőhez : V olt-e Adámnak köldöke?

Figyelmüket nem kerülik el a theologiai dolgok sem. Igen, gyakori
a kérdés ~ ki csinálta vagy teremtette a jó Istent? Egy 8 éves amerikai
gyermek azt kérdezte papjától: Ha a világon minden rossznak az oka
az ördög, miért nem öli meg a jó Isten az ördö'göt? Mikor a kis leány-
nak azt mondták, hogy az Isten mindenható, a leányka azt kérdezte:
Ha én felmennék a lépcsőn. megtudná-e tenni, hogy én ne legyek az
emeleten? Ismét olyan kérdés. mely a scholasticusokra emlékeztet.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-e A megtörtént dolgot tudná-é Isten meg nem történtté tenni?)

Néha a szorosabb értelemben vett tudományos térre csap át a
kérdezgetés. Egy 3 éves kis leány azt kérdi: Miért nem látunk a két
:szemünkkel két különböző tárgyat? Egy 4 éves kis leány meg azon
töri fejecskéjét: Hogyan mozgathatjuk mi a szemeinket ?1)

, Messze vezetne, ha a gyermeki kérdések minden fajtájára kiter-
jeszkedném. Különben- is olyan tér ez, a melyen még igen sok érdekes
megfigyelni való akad.

Azokból, a mit a gyermek részint érzékei segélyével észrevett,
részint másoktól hallott, kialakul belvilága, megalkotja saját képzeteir
s fogalmait, eszméit még azokról a dolgokról is, a mikhez még a fel-
nőttek is oly ritkán értenek. Ezek az eszmék az egyes gyermekben
egymástól nagyon különböznek, de azért úgy általános jeIlemükre nézve
hasonlitanak is egymáshoz. Ezen csodálkoznunk nem is lehet, a gyer-
mek kezdetben a képzetet s a valót, egymással összekeveri, 3-4 éves
koráig mindent elhisz. a' mit neki a felnőtt ek mondanak. A tündéreket,
boszorkanyokat, a mesék hőseit tényleg élő lényeknek tartja, velök
őrül, velök szomorkodik; lehetségesnek, hogy az' állatok megszólal-
janak, a kacsa-lábon sebesen forgó vártat a hajszállal megállítsuk
stb, stb. Mikor azonban értelmüf növekedik, a képzelet világát igye-
keznek elválasztani a valótól. S az elválasztás az egyiknél nagyobb, a
másiknál kisebb mértékben sikerül.

l) A gyermek kérdéseit a kezem közt levő munkák közül legbővebben tárgyalja
Sttlly: (Beobachtungen 69-83 1.).
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SulJy egy csomó adatot gyüjtött már arra nézve, miként gondol-
koznak a gyermekek a természetről, a psychologiai s theologiai fogal-
makról. Nagyon érdekesek ezek a megfigyelések, de még e tekintetben
az adatok sokkal hézagosabbak s hiányosabbak, . mintsem belőlük az.
általánosra következtethetnénk. A gyermek-psychologiának e téren még.
igen tág mezeje van műveletlenül. Az anyaggyűjtés munkájában igen
sok vár még az óvókra és a - néptanítokra.

(Csurgó.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPethes János.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C z u k r á s z R ó z a kísérlcte,')

Nem mondok újat, ha állítom, hogy az elemi iskolai tanításnak
legfontosabb tárgya az Írás és olvasas, mert e nélkül, legalább mai
berendezésünk mellett, más tárgy tanításához a siker reményében hozzá
sem foghatunk. Ez az aiapja, eszköze minden más tárgy megtanulhatá-
sának sazért statisztikusaink számításai kb an joggal tekinthetik a nép
műveltség fokmérőjének az Írni tudók és nem tudok számarányát, bár
ez nem mindig volt Így, mert régebben Írástudatlan emberek is emel-
kedhettek a műveltség magasabb fokára. a mint azt a római Szt. Péter
templomának zseniális tervezéje s részben építője, Bramante bizonyítja,
a ki szintén «analfabetas volt. De hogy ma már úgy van, hogy az írni
és olvasni tudás a műveltség legelső és legszükségesebb feltétele, két-
ségtelen. S éppen ez az oka, hogy az Írás és olvasás tanítasának mód-
szerével a gyakorlati tanítók éppúgy, mint a jeles elméleti pedagógusok
annyit foglalkoznak, mint talán egyetlen más tárgygyal sem.

És mégis, mit tapasztalunk e téren? A tanítók fáznak .az első
osztály tanításától. Mi lehet ennek az oka, kevesen kutatták. Nagyrészt
megelégedtek azzal a felelettel, hogy az első osztálya legnehezebb s.
igen sok helyen egész teljességében kitejlődöft a rendszer. hogy az
egyik osztályból a másikba való 'átlépés előléptetésnek tekintetett s
példáu! Nagyszombatban, a mikor nemrégiben két kartárs elhalálozott,
az egész tanítói testület osztályt cserélt: előlépett, hogya két új tag
hadd szenvedjen meg a többi jóléteért 1 De hogy miért szenvedés az első
osztály, azt, mint rájuk nem tartozót, a derék nagyszombatiak termé-
szetesen nem tudhatják. Mi pedig nem mondtuk meg nekik,· de másnak
sem, a minthogy azt nehéz is volna megmondani. Mert hisz természet
szerint az első osztály az, amely legtöbbb örömet és élvezetet szerez-
het a tanítónak. A kis tudatlan gyermekből az első osztály tanítója
alkot a műveltség befogadására alkalmas egyedet ; az első osztály
tanítója látja, naponkint mint jut a kis tudatlan gondolkodó, ítélő képes-
ségének tudatára, mint válik az emberi alanyból lassankint valóságos
ember. No meg a munkát tekintve. az első osztályra jut abból legkevesebb,
mert ott van a legkevesebb tárgy.Sha onnan mégis mindenki menekül, lennie
kell valaminek, a mi alig győzhető akadályokat gördít e tanítói örömök
teljes kiaknázása elé. A számtan, a beszéd és értelmi gyakorlatok nem azok.

1) Közlése helyszűke miatt késett. Szerk.



bisz éppen azokat veszszük elé, a midőn a szők hangjainak, a hangok
jegyeinek tanításába beleuntunk és belefáradtunk. Az olvasás tanításában
kell lennie s valósággal itt is van az első osztály főnehézsége. A gyer-
mek még nem ismeri a körülötte lévő tárgyakat sem, az ablak rámájára
rámondja, hogyablakvas s mi már hozzáfogunk egy, a mai alakjában
már önkényesen összeállított jegysorozat, az ábéczé . megtanításához.
Megkívánjuk a kis gyermektől. hogy e jegyeket csupán a látásra támasz-
kodva, nemcsak hangjuk és alakjuk szerint megismerje, de azokat minden
kisegítő eszköz igénybevétele' nélkül össze is tudja olvasni. Oly feladat
ez, melylyel a felnőtt, érett gondolkozású ember is nehezen tud meg-
birkózni, mint azt a felnőttek tanítása kapcsán elég alkalmam volt tapasz-
talni. Ez al oka a mondott' állapotoknak, s ezen ok megszüntetésének
vágya az ösztönzője a jeles férfiaknak idevágó működésükben. Az irva-
olvasás elvének felállítása, a folyton tökéletesbülő ábéczé-irodalom és
módszertani értekezések kétségkívül javították a helyzetet, de hogy a

.fen állott nehézségek legnagyobb része még távolról sincs legyőzve,
bizonyítja a nagyszombatihoz hasonló esetek országos virágzása; bizo-
nyítja a sok kiserlet, melyeknek napról-napra tanúi lehetünk. Itt egy
olvasógép, amott a betűk képből való leszármaztatása, majd az írás és
olvasásnak sz étválasztása, leginkább azonban új és új ábéczés könyvek
szerkesztése az eszközök, melyekkel a szerzők a munka nehézségeit
csökkenteni igyekeznek. S bizonyítja a törekvés komolyságát, hogy hazánk-
ban is Gönczy és Bárány óta már 'a legkiválóbb férfiak neveivel találkozunk
e téren. Ott van a többi között Gyertyánffy, Péterffy, Radó, Lakics,
Vass ,Mátyás stb. A siker mégsem kecsegtető. Ily körülmények közt
természetes, ha minden e téren felmerülő kisérletet már eleve bizalmatlan-
sággal fogadunk s a többivel egyértékűnek hiszszük.

Ilyen bizalmatlansággal és idegenkedéssel vettem kezembe én is a
kisérletet, melyet ma legtökéletesebb enemű munkánknak ismerek el.
Már első áttekintés után beláttam, hogy a Czukrász R6za ismertette
módsz er és az előbb követett ek között lényeges külömbség van az
eszközöket illetőleg. Eddig analysis útján vezettük le az egyes hango-
kat, a mi valóságos kegyetlenség a gyermek összbenyomásokat felfogó
lelkével szemben. A gyermek, inidőn kimondja a szót «alma, maga a
a tárgy lebeg szemei előtt, de nem az a, 1, m, a hangok. Hosszú gya-
korlat és a mi erőltetésünk után ugyan elhiszi és megszokja ezt is, de
mily lelki küzdelemmel, .mindnyájan tudjuk, kik ezzel valaha foglalkoz-
tunk. Czukrász Róza magát a hangot fogat ja fel a természetes élet
egyes nyilvánulásai után s a felfogott hangokat kapcsolja össze synth e-
ticai úton értelmes szavakká, melyeket azután ismét szétbontani mi
nehézséggel sem jár. Maga az összetétel most főnehézségünk; az olvasás
éppen azon akad meg, hogyafelismert betű ket szavakká kapcsoini
csak nehezen tudjuk. Czukrász Róza ezen 'úgy segített, hogy rninden
hangot valami a hanggal összefüggő kézjelhez kötött. Ezen kézjelek
azután nemcsak a hangoztatást, a hangok emlékezetben tartását és
összekapcsolását segítik elő, kedélyessé, játszivá teszik az iskolai
foglalzás első heteit, hanem mivel a dolog természete szerint sokféle
képzetet. természetutánzó jelenséget felölelnek, az -értelern minde n-
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irányú fejlődését is előmozdítják, kivált, ha azokat rövid mesékkel is
kisérni tudjuk.

Az olvasástanítás szintén számos akadály gördít a tanító munkája
elé, mert a gyermek még a kétféle (irott és nyomtatott) betűvel sincs
tisztában, annál kevésbbé a hang összefűzéssei és e két nehézséggel
máris egy harmadikat halmozunk össze. midőn a két külön is nehéz
feladathoz az olvasást is hozzá adjuk. Czukrász eljárása itt is merőben
mas útat követ. A megismert és kézjellel kisért hangokat jegyeikben
is külön megismerteti, de e mellett a jelek segítségével begyakorolja
a hangösszetételt, hogy midőn az olvasásra kerűl a sor, annak útjából
már minden nehézség el van hárítva, Hogya gyermek a betűket
könnyebben emlékezetébe 'véshesse és magtarthassa, előbb az egymástól
inkább különböző, jellegzetesebb nyomtatott betűket tanítja meg oly
módou, hogy mindegyikre a hanghoz füződő jellel, az abban kifejezésre
jutő cselekvéssel vagy jelképezett tárgygyal összefüggő hasonlatot
alkalmaz. A hol ezt nem teheti, más tárgygyal is hasonlítja, vagy
egyszerűen a betű egyszerű leirására szorítkozik, mely esetek azonban
igen ritkák. A hangok, betűk ilyetén megismerése s a syntheticai ösz-
szetétel begyakorlása után az olvasás természeteseh az eddigi gyakor-
latoknak egyszerű folyománya s mint ilyen semmiféle fáradtságot nem
okoz sem a gyermeknek sem a tanítónak.

A röviden összefoglalt gyakorlatok természetesen időt, körülbelül
8 hetet kivánnak, mely idő alatt az irási előgyakorlatokban és rajzolás-
ban a gyermek kézügyessége annyira fokozhato, hogy ennek végezté-
vel egyetlen betű leirasa sem okozhat fáradságot. Hogy pedig az irott
betű felismerése se járjon semmi nehézséggel, minden irott betű a nyom-
tatottból vezettetik le, a mivel elérjük azt, hogya gyermek ismerve az
irott betű származását, képzelete még akkor is megalkotja azt a hasonló-
ságot, mely voltaképen csak a nyomtatott betűre illik.

Maga az eljárás egészben véve a következő:
Az iskolai élet első napjaiban alkalmas módon rávezetjük, illetve

emlékezetébe idézzük a tanulóknak, miként játszanak otthon a kis
gyermekek, mint szokták a nagyokat utánozni (gúny. és csúfolódás-
kepen nem szabad 1), mint teszik össze kezeiket, ha nagyokat imádkozni
látják stb. «Szeretnétek, ha mi is úgy játszanánk P» 'Persze hogy szeret-
nék 1 Hát ha igen, úgy mondok nektek egy mesét. Ismertem egy kis
leánykát, a ki karácsonykor igen szép karácsonyfát kapott édes szűlei-
től, mert mindig jó .volt, Midőn Margitka - ez volt a kis leányka neve
- a karácsonyfát és rajta a sok ajándékot meglátta, először csak úgy
ámult-bámult, a jobb kezét felemelte (mi a bal kezet a' váll magassá-
gáig emeljük) s csak azt tudta modani : á. Mit kapott a kis Margitka?
Miért kapta? Hogy csodálta meg? (á.) Az í hangját a gyermek neve-
téséből származtatja le s kérdi: Mutassátok csak mutató újjatokkaJ,
hogyan nevet a kis gyermek? (A gyermekek szájuk fele mutatva
mondják: L) AtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt hangot az óra ingájanak mozgásából veszi s kezével
ugyanazt utánozza, aKJIHGFEDCBAd-: hasonló módon a dobolásból. az f-fet az
idegen kutyára haragvó macska fujásából, miközben a macska karmol ni
kész mozdulatát utánozzák, az s hang a kisbaba altatása s az azt utánzó
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kézmozdulat stb. stb. A hol ilyen természetes hangutánzás és kézmoz-
dulat nem teheté, a kettőt másképen hozzak<}pcsolatba. AztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr hangot pl.
a kutya haragos morgásából veszi át, miközben a gyermek mellén a
ruháját gyengéden megrángat ja, mintha a kutyát akarná haragítani stb.

A begyakorlásnál a következő fokozatokat szoktuk betartani:

1. A tanító mutatja a jelet s rnondja a hangot s mondatja a gy~r-
mekekkel a feleletet és utánozt at ja a jelet.

2. A tanító csak kérdi, s a gyermekek felelnek jellel és hanggal.

3. A jelet mutatja s a gyermekek utánozzák s a hangot is han-
goztatják.

4. A tanító mondja a hangot s a gyermekek mutatják a jelét s
egyszersmind a hangot is kimondják. - Minden új tanítás az eddigiek
ismétlésével kezdődik, a hol azonban a tanító leginkább csak az ismétlő
kérdések feltevésére szorítkozik. (Hogy csodálkozik a kis gyermek? á.
Hogy nevet a kis gyermek? í. Hogy tesz a gyermek, midőn meg-'
borzad? 9. Hogy tesz az óra? tot-to Hogy dobolnak a katonák? d-d-d
Hogy altat ja a kis leány babáját P s-s-s, stb.) ,

A hangoztatás ilyetén befejezése után, a mi rendes körülmények
között az első tanítási hét végével történik, az olvasás másik két foko-
zata fép körülbelül egy időben előtérbe. Egyik a hangok összekapcso-
lása, másik a betű ismertetés.

A hangok összefoglalása a jelek segítségével történik. A tanító
figyelmezteti a tanulókat, hogy most két jelet fog gyors egymásután-
ban mutatni és utasítja őket, hogy l1z,első jelre csak a szájukat készít-
sék elő s a másodikra mind a két hangot egyszerre mondják ki. Pl.'
mutassátok meg hogyan folyik a viz? (Kezüket jobbról balfelé, viz-
szintes irányban mozdítva olyan mozdulatot tesznek, mely a vizfolyást
utánozza s mondják 1 -1 -1 . ,. . ) Helyes l Mutassátok még egyszer, de ne
mondjátok ki, csak a szájatokat készítsétek elő így ni: (A tanító
nyelvét a szája padlására illeszti, mintha az 1 hangot akarná kimondani.)
Most mutassuk ezt: (ó) s mondjuk ki a kettőt egyszerre. Es így tovább
előbb két- majd háromhangú szótagokkal. Minél tovább haladunk,
annál kevesebb beszédre van szüksége a tanítónak s annál több szol-
gálatot tesznek a jelek.

Az olvasástanítás a betű ísmertetéssel kezdődik. A szokott módon
megértetjük, hogy a mint az egyes tárgyakat lehet jelképezni (lefesteni.
Ierajzolni}, ép úgy lehet az egyes hangokat is. Az ilyen képnek betű a
neve. Majd attérünk a betűk ismertetésére, melyet a következőleg
viszünk végbe. Ismersz engem? Ki vagyok? Megismersz-e. na az
utczán találkozol velem? Mit teszel ilyenkor? Na, most mutatok én
neked valamit s azt szeretném, ha úgy néznéd meg, hogy bárhol talál-
kozol vele, mindenütt megismerjed. Nézz ide! Van itt egy egyenes
vonal', 'fölötte van egy pont (vonás). úgy néz ki, mint. a muta tóúJ /unk,
11lz'dőnmuta t.Juk, hogyan nevet a kis gyermek - no, hogy nevet? - í!
Igen í ezt a betűt is úgy hívják, hogy í. Mi ez? Hogy néz ki? Hogy
tesz az óra? t-t-t... Ide vigyázzatok l Van itt egy egyenes vonal,
/ó'liil á t oa« húzva úgy, mz'nt a z óra muta tója - hogy tesz az óra?



444

Igen, ez pedig t- tot betű. Hogy haragszik a kis kutya? rrr. FigyeljetekfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
. Van itt egy egyenes vonal, mellette van egy pont,KJIHGFEDCBAúgytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnéz kz', min: a

kis kutya füle, hogy haragszik a kis kutya? Ugyan milyen betű lehet
ez? Persze hogy rrr. .. Van egy egyenes vonal, elől van neki egy púpja.
olyan mint a ka tona (kisbiró) dobja . úgy hívják, hogy d-d-d ... Amelyz'k-

b.etű úgy görbül, mz'nt a macska kÖ'rme, mz'kor idegen kutyá ra ha ragszik,

az f-f-f ... A hol a betű alakját a hanggal és illetve az azt megrög-
zÍtő jellel olyan szeros kapcsolatba hozni nem lehet, ott más a gyer-
mek gondolatkörének megfelelő hasonlatot alkalmaz, vagy egyszerű en
a betű alakjának .leírására szorítkozik. Pl. olyan kerek, mint a hordó ~
Ó. Van két egyenes vonal, alul össze van kötve, úgy hívják, hogy: u.
Ilyen azonban csak egy-két magánhangzónál fordúl elő, a mi a kedve-
sen megismert betűk tömegében nyomtalanul elvész és mi nehézséget
sem okoz. A jeleket állandóan használjuk.

A betűk megismertetése ily módon négy hét- alatt elvégezhető s
valamivel előbb a hangok összekapcsolásának begyakorlása. úgy hogy
még a betűtanítas ideje alatt elég időnk van a szavak hangtáni eleme-
zésére is, a minek később az Írás folyamán nagy hasznát vesszük.

A tulajdonképeni olvasáshoz csak az iskolai 6ik héten fogunk,
midőn a hangokat (1 hét) és betűket (4 hét) már kellően megismertük.
Kifüggesztünk egy táblát, melyen CSUp3.két betűből álló szavak vannak.
Figyelmeztetjük a gyermekeket", hogy itt mindenütt két-két betű van
egymás mellett. Azt jelenti az, hogy azokat egyszerre kell kimondani.
Ezt úgy tehetjük, ha az első hangot csak a kezünkkel jelezzük, a szá-
junkat kimondásához előkészftjük s csak akkor mondjuk ki a másikkal
együtt, a mikor ez utóbbit is megmutattuk. Ezt a gyermekek már tud-
ják a végzett összekapcsolasi gyakorlatok alapján, a különbség csak az,
hogy itt már nem a tanító. hanem maga a betű' ad utasítást a kézjelek
mikénti megtételére. A tanítónak. csak arra kell ügyelnie s folyton
figyelmeztetnie a tanulókat, hogy az első mozdulatnál csak a szájukat
készítsék elő s csak a másodikra mondják ki mind a két hangot, hogy
azok mintegy összeolvadjanak. Már az első órában sok olyan gyermek
akad, ki az egész olvasó táblát végig olvassa s két-három órai gya-
korlat után alig lesz 2- 3 olyan gyermek egy 60 tanulób61 álló isko-
lában, a kik azt szépen el ne tudnák olvasni: Ez első tábla szavai
mind má ssalhangzóval kezdődő két hangból álló szavak. A második
táblan az első tablához hasonló tagokból álló kéttagú szók vannak.
(Pl. ka-pu, fa-lu, tu-ro, ri-gó stb.) A harmadik táblán magánhangzóval
kezdődő, (ág, ÍV, ól, éj stb.) a negyediken három hangból álló szók
(tűz, kés, vas, lúd, fal, jég stb.) foglaltatnak, melyeknek olvasása az.
előzőkhöz hasonlóan történik. Ezek bevégzése után olvastat juk az ábé-
czés könyv nyomtatott gyakorlatait s mire a nyolczadik hétnek is vé-
gére értünk, gyermekeink a nyomtatott betűk olvasásában a megfelelő
ügyességre tettek szert. .

A nyolcz heti időt, a mint már fentebb' megjegyeztern, a kéz
irásbeli ü g yesítésére is kellően felhasználtuk, úgy, hogy most az irott
betuk olvasásahoz és irásához is hozzáfoghatunk. A különféle vonalak
és betűalkatrészek irásában növendékeink már otthonosak s nem esik
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nehezükre bármily betűt leírniok. Én' magam az ábéczés könyv sorrend-
jét követtem és sehol semmiféle akadályra nem találtam. Hogy az irott
betűnek a nyomtatott betűhöz yaló hasonlatossága annál szembetünőbb-
legyen és az emlékezetet támogassa, azt a nyomtatottból vezetjük le,
ilyenformán: i, i,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, a, a, a , n, n, n, d, d,KJIHGFEDCBAd stb. Ujabb nyolcz het
mulva, körülbelül karácsony tájban a gyermeknek irási és olvasási
készsége, folyékonysága annyira halad, hogy azt a kézjelek használata
akadályozza s azért azokat, mint már fölöslegeset, a gyermekek maguk
is elhagyogatják s csak ha megakadnak valamiben, veszik újra elé. A
tanítónak elég figyelmeztetni őket. hogy tegyék le kezeiket s az egész.
gyermekhad elfelejti egy hónap alatt, hogy egyáltalán használt valaha
jeleket. a nélkül, hogy az olvasás folyékonyságából veszítene valamit.

Kétségtelenül lehet egyes figyelemre méltó észrevételeket tenni az.
eljárásra vonatkozólag, de azok a hátrányok, melyeket ellene rendesen
felhoznak, vagy egészen tárgytalanok, vagy elenyészően csekélyek elő-
nyeivel szemben. Biztosítja e módszer azt, hogy az osztály minden
tanulója, még a leggyengébb is, egy· év alatt megtanul olvasni és
írni. biztosítja olyképen, hogy sem a gyermek, sem a tanító ereje a
munkában ki nem" merül, de a gyermeké inkább felfrissül, kedélye ép
marad, sokoldalú érdeklődése felkölterik, tudásvágya a különböző mesék-
ben, hasonlatokban, cselekvési ösztöne pedig a kézjelekben kielégítést
nyer. Sokan azt mondják, hogy a módszer egész összeállítása mester-
kelt, de kérdem, vajjon nem az·e a megtanítandó tárgy, az abécze is (
Csakhogy még ehhez is szó fér. Legegyszerűbb művelet az, a mihez
legkevesebb szerszám szükséges. Nézzenek kérem utána, mik szüksé-
gesek itt l? S mégis az eredmény ritkítja párját. Én októberfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -én kezd-
tem tanítani egy osztatlan, hat osztalyú iskolában, a hol az első osztály
irásolvasási gyakorlataira heti három óra esik s mégis január z8-án
16 növendékem közül egy sem akadt, a ki az összes kis betűkkel ol-
vasni nem tudott volna s ma (márcz. 8.) az összes kis és nagy betűle
a gyermekek sajátjai. Jól tudom én, hogy az eredmény nem lehet a
módszer csalhatatlan fokmérője, nem akkor, midőn ez magában álló
jelenség. De itt 16 kisérlettevőről van szó, kik mindnyájan egy véle-
.ményen vagyunk s egyenlő eredményt értünk el, ép úgy az osztott,
mint az osztatlan iskolában. És éppen ez különbözteti meg Czukrász
Róza kisérletét az előbbiekről. Azoknak követői egy-két évi kisérlete-
zés után mindig visszatérnek az irvaolvasáshoz, míg Czukrász Róza
követői. közt egy sincs, a ki mesterét cserben hagyta volna. Ellenei
azok sorából kerülnek ki, a kik nem hatoltak a módszer szellemébe, de
ha ezt egyszer megteszik, gyakorlatban maguk is kipróbálják, csak az
eljárás magasztalására jut szavuk, de soha annak elítélésére. Ez pedig
már bizonyíték, mely többet mond egy két nyilvános tanítás muló csillo-
gásánál. Azt mondja, hogy a módszernek jövője van, melyet kicsinyes.
kedés, .gáncs útjában meg nem állíthat.

A jövő tanévben tudtommal körülbelül 50 új kisérletező szegődik
táborunkhoz s így az eddigieknél nagyobb fokú kipróbaJás várható min-
den irányban, melynek eredményeit mindenesetre közölni óhajtorn a • M.
Tanítóképző» m. tisztelt olvasóival. Addig is a? volna a legnagyobb-
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-orom em , ha néhány tanítóképző' gyakorló . iskolája, - mint az -újítások
kipróbálására és elbírálására ugy is hivatott tényező. kisérletet tenne az
eljárással, hogy a tanítók sokoldalú magasztaló nyilatkozatai után oly
itéletet is meghallgathassunk, mely magasabb czélzattal néző, tisztán
látó szem vizsgál6dásain alapszik s így akár kedvezően, akár kedve-
zőtlenül szól is, teljes megnyugvást képes kelteni.

- Ezen itélet kihivása volt a jelen sorok feladata.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Marmula János.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U ja b b i f j ú s á g i Iratok.')
- Ill. közlemé~y. -

E lh a g y o t t a n . Regény. Az. ifjúság számára. Malot Hector . For-
-ditotta Gauss Viktor . Budapest Singer es Wolfner kiadása. Andrássy-út
IQ szám. Ara 3 frt 20 kr, A franczia akadémia által koszorúzott
-pályamű.

«Ma lo: Hector -nak, akitünő franczia írónak ez a páratlan szép-
ségű munkája. a mit nagy díjaval koszorúzott meg a íranczia akadémia.
valóban korszakalkotó a modern ifjúsági irodalomban. Az író, a régi
sablonoktói elpártolva, az élet igazi reálizmusát tárja föl az ifjúságnak,
De azért mindenütt ott lüktet benne a magasabb, verőfényes ideálokért
-lángoló sz ív, Az élet nehéz küzdelrneiben győzedelmeskedő erős akarat-
nak, tiszta becsületnek valóságos himusza ez a könyv, amelynél szebbet,
jobbat és nemesebbet alig adhatnánk az ifjúság kezébe,»

«A regény akis Remi kalandok kal teljes, megható története,
sokaknak majd könyeket facsar ki szeméből, de csakhamar vigaszúl
szelgal majd nekik, hogy az elhagyatott, jó fiú annyi megprobáltatás
után végre is győzött. Győzött az örök igazsággal, a mely visszavezette
őt a családjához. Az átdolgozás nem könnyű feladatát Gauss Vzktor

teljesítette. Szép stílusa, magyaros. színes nyelvezete valóban dicsére-
tére válik.»

Ezt a birálatot olvastam Malot-nak kezeim között lévő munkájáról,
mely birálatnak minden dicséreténél legtöbbet mond az a valóság, hogy
a művet a franczia akadémia nagydíjával koszorúzta meg_ Legtöbbet
mond, mert e e koszorúnak» leveleire rá lehet irni akármilyen himnuszt,
akármilyen ódát, a sorok nem lőhetnek túl a czélon: a művet nem
lehet eléggé megdz'csérni, Egyike a legjobb ifjúsági irato ko ak.

E koszorú azonban nemcsak diadalmi jelvény. nemcsak a legfőbb
faji méltóság, hanem egyuttal a legbiztosabb «tilalomfa» me ly előtt a
leg merészebb és legkötekedőbb kritikus is kitér, érezvén, hogy a sa s-
kö'rmökre már előzetesen rákoppintottak.

Sohase éreztem úgy (természetesen a koszorú fényétől visszaret-

1) Az 1. közleményt 1: a januári, a II-ikat a februári füzetben. Szerk .fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. .
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tenve), az «Újabb tfjúságt ira tok» rovatának barátságosan ismertető'
czéljait, tudatosan szelid, tájékoztató irány at, mint akkor, a midőn e
baccalaureus előttem feküdt.

Tehát az alkalmi jelszó ismertetés, kritika nélkül!
Negyven fejezet regél az egyelőre apátlan és anyátlan Remi-

életéről. •

Remi sem apját, sem anyját nem ismerte. Nyolcz éves koráig azt
hitte, hogy neki is van anyja es apja, mint más' gyermekeknek; mert
ha elfogta. a sírás, szép szeliden őt is megölelte egy asszony, a ki eddig
ringatta őt karján, a n,íg' meg nem szünt könyezni. Ez az asszony
volt Barbesin anyó; a legjobb, a legszeretőbb minden anyók között.

De a valóban nemeslelkű 'asszonynak Párisból hazatérő férje eladja a
felfogadott gyereket, Remit, Vitálisnak egy vándorló muzsikusnak. Itt'
kezdődik az árvának kalandos és viszontagságos élete. Fáradtan es,
éhesen koboroljak be Dél-Francziaorszagnak sívar, puszta s gyéren
lakott videkeit; húzza őket az ág, szúrja a tüske, bozót' s csapja az-
éles eső. Összetörve, fáradtan érkeznek Usselbe, hol először lépett fel
a komédias tarsaság: Vitalis, Remi, azután Morzsa a majom s a három
kutya, Kapi, Czukros és Gavallér. Meghatóan szomorú élet. És még ez
is rosszabbra fordúll Vitáiist egyszer eltogja a rendőrség, mivel ellen-
kezni mert a hatóság embereivel. Remi maga marad; maga indúl töre-
dék társulatával kenyeret keresni. Aczéltalan bolyongás xözepette erik
el a Canal du Midi-t, melyen egy hajó utazóival ismerkednek meg egy
jóságos úri asszonynyal, a kitől már előre lehet sejteni, hogy nagy'
szerepe lészen hősünk' eletében, Arthurral, egy beteges vézna, de jóin-
dulatú gyerekkel. Ezeknél időzik a «társaság» körülbelűl egy hónapig, a
mikor kiszabadúl Vitális s újból magával viszi a jobb sorshoz egészen
hozzá szo kott fiút. Ujabb szenvedések és nélkűlözések veszik kezdetüket :
de az Úr jó, legalább Vitálishoz, s Páris alatt, egy kicsiny kertészlakás
bejárata előtt szólítja őt magához: az öreg komédiás megfagyott. Remi,
kinek második apjavá lett Vitalis, árvább az árvanál , de jó emberek
könyörűlnek rajta s a fiu a derék kertész-családhoz szegődik. A sors
azonban nem hagy neki nyugtot, a pártfogó csalad maga is koldus-
botra jut, ő pedig újból keze be veszi a vándorbotot, újból elől kezdi a'
kalandos életet.

Hosszú és éleményekkel teljes bolyongás után Varsesbe kerűl Remi,
kinek időközben egy genialis kis útitársa akad Mátyás személyében,
ki nemcsak a műveszi talentumokban méltó párja kis hősünknek, hanem
a nyomorúság sötét iskolájában is egyforma tapasztalatokat szerzett vele.
Varses-ben Gáspár bácsit keresi fel a két művész-csemete, Gáspár
bácsit ki nem más, mint, a párisi tönkrejutott s már az adósok börtöne-

ból kiszabadúlt hajdani kertész, ki az .idötajt bányászszá lett, de a
kinek minden szép tulajdonsága mellett legszebb erénye mégis csak az,
hogy van neki egy kis néma leánya, Liza, ki iránt Remi, a ficzkó
bizonyos melegséggel vonzódik.

Remi, hogy beteg baratját, Eleket helyettesítse, Gáspár bácsi val
a bányába ereszkedik le, mint gegédmunkás Segédkezésének második
napján rémítő zaj üti meg füleit: a Divonne ömlött a mélységes üregbe.



Heten rekednek egy melléktárnába, hol étlen, szomjan iszonyú gyöt-
relmeket állanak ki. Ez a borzalmas állapot étel, világosság nélkűltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.tizennégy napig tartott s csak egy műkédveló hal meg alegkomolyabb szán-
dékkal. A többinek nem hogy valami nagy baja keletkeznék, de sót
Remi az utolsó előtri napon úgy úszkál a bánya feneketlen vizében,
akár a hal. Ugyan ki hinné el máma hat embernek ez egyforma s kétség-
telenűl elsőrangú koplalási recordját ?

Bizonyos azonban, hogy a ckoszorú~ iránt való tiszteletből egy
kis csudálkozás után átestem volna e részleten, melylyel. az író, hogy
az idézett kritikussal szóljak, a régi sablonoktói elpártolva, az élet igazi
realismusát tárja fel az ifjúságnab, - ha ez az ördöngős Malot meg
nem feledkezik a mű 245-ik lapján arról, hogy Liza néma s el nem
.beszéltet uete egy köpczös kis történetet, mely akármilyen ha ladó némá-
nak becsületére válnék. Hány napig koplalhattak s milyen regényeket
mondhattak el a nérnak azokban a művekben, melyeket az akadémia
meg nem koszorúzott ?

Még csak azt jegyzem meg, hogy Liza az első próba-beszéd után
voltaképen a 298-ik lapon (az előbbi esemény után sok szép hónap
mulva) kezd igazán szóhoz jutni.

Minden valóságot nélkülöző része különben a történetnek az is, hogv
.addig, míg Rémi kóborol, iszonyúan kutatja a család, illetőleg annak
egvik férfi tagja, ki úgy látszik, ei akarja láb alól tenni az esetleg meg-
került örököst, hogy ő juthasson Milligan-nénak (a Rémi anyjának)
.birtokába. Mikor aztán Remi magától jelentkezik M. James úrnál, akkor
többé az ördög se törődik vele s még csak, a mint pedig a szerkezet
törvénye kívánta volna, bele se dobják őt a csatorna ba.
. A, történetnek, persze az élet igazi reálismusát inauguráló vége az
összes szereplőknek tömeges boldogulasa s egy olyan hetedhét országra
szóló dinom-dánom, melyre a magyar ember azt szokta mondani, hogy
még a macska is fekete kávét ivott abban I

Azt azonban a legszívesebben eiismerem, hogy a többi közt a
történetnek az a fejezete is, mikor a derék kis Remi nehezen össze-
kuporgatott garas aitól egy tehénkét vásáról s azzal lepi meg Barbesin
anyót. nekem is könyeket csalt ki szemeimből.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R ó z s á k k ö z ö t t . Fiatal leányok számara Írta és átdolgozta Tutsek

Anna. Budapest, Singer és Wolfner kiadása. Ara 2 frt 80 kr.
A díszesen kötott könyvben négy elbeszélés van összefoglalva:

A boldogság útja , Kis Anyám, Há rom á rva és Egyszer volt czfrnek alatt:
egyszerű, rendes történetkék. minden különösebb tulajdonság nélkül.

Nekem a négy között a Három á rva czímű tetszik legjobban;
s nemcsak azért, mivel az árvák sorsa, minden körülménye meghatja
az embert, hanem mert ez az elbeszélés van legtöbb gonddal, legtöbb
szeretettel és bensőséggel megírva. A jól színezett s alapos szernlőlé-
déssel készűlt mesének vázlata a következő: Az anya haldoklik s két
kicsiny gyermekének minden gondját legnagyobbik leánykájára, Eszterre,
bízza. Megható szavakkal köti egyszersmind lányának szívére a titkot,
.hogy az agy alatt lévő ládában ötven tallér, egy arany láncz és két
.arany karperecz van elrejtve, mely nem az övék, hanem férjének, ki
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valahol messzi munkában van, egyik barátjáé. Még csak azt köti a
haldokló anya leányának szfvére, hogy míg atyja haza nem jön, senkit
ne ereszszen be kicsiny lakásuk ra ; aztán halvány, szelíd mosoly jelenik
meg a halállal vívódónak ajkain s lelke egy utolsó sohajjal szebb hazába

· költözik. ..
~A három kis árva a föld három legnagyobb árvaja. Az a kevés

pénz, melyet édes anyjuk hagyott, csakhamar elfogyott, az a kevés
élelmi szer, mely birtokukban volt, egy pár nap mulva elfogyott. Aznap kell
édes atyjuknak megérkezniök, a mely napon a nyomorú sig beköszöntött.

· Ki mennek a vasúthoz. ott lesik aggódó. félelemmel a . gőzőst, mely
atyjukat hozza s a mely megérkezik, de a főtámasz nélkül.

A legnagyobb nyomorúságban szomszédjuk, egy magános, s talán
· rossz útra tért leány veszi pártfogásába a három árvát, ki azonban
igen kicsit tud változtatni sorsukon. Sorra adják el a nélkülözhető ruhács-
kákat, a szép virágos kendőt, hogy egy pár krajczárt szerezhessenek
egy kis kenyérre. Egy napsugatas, de hideg deczemberi napon aztán
templomba indul a harom árva s egyszer csak akaratlanul is megállanak
egy bolt előtt, melynek üvegtáblái mögött fehér tejes üvegek, aludt
tej, zsemle, kenyér s a tányérokon frissen felvágott sódar volt ízletesen
fölhalmozva. Eszter nagy nehezen tovább akarja kis testvéreit húzgál ni,
midőn a boltból egy barátságos hang szbl hozzájok : . az a munkás volt,
a ki egyszer a vasútnál megmondta nekik, hogy mikor érkezik a prae-
deali gőzös. A derék ember behívja az árvákat s a tejes boltfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu la j- : '

dorrosával. a derék Katus nénivel, jó meleg, párolgó ételt adat a gye-
rekeknek. .

Innen jobbra fordul soruk l
Eszter minden nap ott segítget a jó Katus néninek, ki ezért egy

kis maradék étellel látja el az éhezőket; hisz' jól esik neki ez az irgal-
mas .cse lekedet : neki is volt lánya, Áni, ki azonban nyomtalanul eltünt.

A mese végén természetesen haza érkezik az árvák atyja; Áni
megkerül, mert hiszen ő volt az Eszterék szornszédja. Aztán a jó bará-
tokká valt szereplők vidékre mennek a drag a és egészségtelen várostól.

Ilyen fajta szornorkás történet a könyvnek többi három meséje
is Borus, sötét helyzetból indul ki mindegyik s az író hol egyszerűbb.
hol szövöttebb mesével űzi el a fellegeket a szereplők életének egéről.
Anyagi bajok, sorvasztó betegségek a szeretettek halála legtöbbször
mesék csirái, melyekből azonban egy-egy szokottabb fordulattal, szelí-
debb véletlenséggel a meséknek jól ismert megoldásai virágzanak ki.
Tutsek Anna, különben mindenki tudja, igen ügyes tollú író, ki az ő
csínos stilusával, elég jól tudja újjá festeni a legismertebb mese- és

elbeszélés motivumokat; gyakorlott elbeszélő hangjával közvetlenné tenni
a szívnek oly sokszor leírt, elbeszélt érzelmeit.

Csak azt nem értem miért adott könyvének ilyen épenséggel nem
ta láló czímet? Mert bizonyos, hogy a műben sokkal, legalább is tízszer
több a tövis, mint a rózsa.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R é g i t ü n d é r m e s é k . Újra elmondja:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABáró Orcsy Emma . Szám os
rajzzal. Budapest, az Athaneum r. t. kiadása 1898.

Igazán nem tudtam nyitjára jutni, miféle mesékkel van dolgom 1

-.
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.A Bevezetés, a mely voltaképen tájékoztatni akarja az embert, teljesen
útvesztőbe vezet; avagy mondja meg hát valaki az előszó után, melyet
szószerint idézek, angol mesék-e a Régi Tundérmesék, fordítottak-c,
eredetiek-e. avagy összegyüjtöttek? «Azok a bájos mesék - mondja
a Bevezetés - melyeket ez a kötet nyujt a magyar olvasónak idegen-
ből, angol földről. kerülnek - haza. Üde színekben· pompázó virág
(a mesék 1), mely idegen talajban kel ki, de a honi meleg földben fogja
csak igazán terjeszteni illatát. S a ki látja (a mesét 1), élvezi, ramohdja:
Igen, ez a mi kertünkbői való, itt viruljon, itt illatozzék 1 E mesék szer-
zője, Orczy Emma bárónő művészileg egyesíti a magyar mesernondás
jóízű hangját a költői előkelő előadással, az eredetiséget a magyar
meseköltészet hagyományos felfogásával, fordulataival. Lelkében' meg-
csendülnek a gyermekkori emlékek s némelyik mesébea mintha régi
jó ismerőst látnánk. gazdag, új köntösben. V alámennyinél pedig meg-
ragad a képzelem játszisága, gazdagsága, a mesefűzés leleményessége,
a színezés gyöngyédség e, az enyelgés diszkrét finomsága. Ifjak, öregek
gyönyörködve fogják olvasni s hiszszük, hogy e mesék átültetésévei
hozzajárulunk a magyar meseköltészet virágos kertjének gazdagításához.
A fordíto. ~ .

Hát most már tessék eldönteni, hova valók ezek a mesék? Avagy
báró Orczy EmmatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAangolúZ írta meg ez állítólagos magyar meséket?
És csak azért magyarok e szegény szülöttek, hogy azokat magyar
nevű író írta? Ha így áll a dolog, akkor tiltakoznunk kell az ellen,
hogya mesek hozzájárúlnának a magyar meseköltészet virágos kertjé-
nek gazdagításához l A magyar meseirodalmat csak az gazdagíthatja s
ez a legkisebb föltétel, a ki beszéli azt a nyelvet, mely a dolog terrné-
szetértél fogva egyedűl alkalmas arra, hogy vele azt az utólérhetetlen ,
azt a csodás, azt a képzeletes felfogást kifejezzük, mely a mi meséin k-
nek éppen a nyelv által örök üdeséget, nemzeti eredetiséget, erőt, bűvös-
bájt kölcsönöz. A ki e nyelvet nem beszéli, az nem tud magyar mesét
mondani l Ez csak világos.

Roppantúl csalódik biró Orczy Emma, ha azt hiszi, hogy kész a
magyar mese mindjárt, ha egy gyűszűnyi eseménybe 5-6 törpét, egy
Iluska nevű tündért stb. sző bele. Roppant csalódik, ha azt hiszi, hogy
a mi meséinkbe elég egy szomorú kir ályfi s egy vén banya s a ren-
des recipe szerint egy csomó törpe, egy barlang és kész a tündérmese.

Az a mese, kérem szépen, hogy ezek magyar mesék l
Vagy ugyan hol főznek magyar mesében borszes-z lángnál pun-

csot (az illusztrálásul szolgáló rajz plane egy villamos lámpát ábrazol.
hogyannál jobban bebizonyíttassék a tünderrnesék régi volta I)? Avagy
hallotumk-e ilyet anyánk. dajkánk ajkáról, hogyazeneműnek mind a
szövege, mind a dallama egyformán hatásos volt, a hangszerelés teljesen
a kor szin vonalán állott s a karének négy részre oszlort.s (TengeraZa tti

seerelem. 47. lap) De már maga a mese tárgya lehetetlen tétel a ma-
gyar mese birodalmábau I A mi meséink csak annyit tudnak a tenger-
ről, hogy azt Operencziásnak hívták s hogy az közel van a világvégi-
hezfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! De hogy a tengerben lakik Tintahal Teknősbéka úr, Csillagpuhany

. kisasszony stb. stb. s hogy ezek egymásba. milyen szerelmesek s ho-
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gyan rantják le egymást a «Halak Hiradöjában- egy-egy mérges kriti-
kával (sic 1), na! ezt még az öreg apám se' tudt" 1

Elismerem én azt szivesen, hogy a szerző lelkében megcsendűlnek
a gyermekkori emlékek, elvégre miert ne csendülnének meg. Sőt tovább
megyek, megengedem azt is, hogy a fordítót megragadta «a képzelem
játszisága, gazdagsága, afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e s e fű z é s leleményessége. a színezés gyöngéd-
sége, az' enyelgés diszkrét finomsaga s : de mi több, elhiszem, hogy
ifjak és öregek gyönyörködve fogják olvasni e régi tündérmeséket,

hanem ezek az ifjak és öregek ködös Albionnak a levegőjét szívják,
szemeik az Oczeánnak végtelen tükrében gyönyörködnek s gondolat-
világukban nem utolsó helyen áll 'a borszesz és a puncs. Nekünk azon-
ban a gyönyörüségből csak akkor fog jutni, ha majd a parasztgyerek
is saját, külön tengerünkben fogja furöszteni, hogy sokat ne mondjak,
legalább lábait.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E. F . S.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ö n y v i sm e r t e t é s .

A n é p i s k o la i é n e k t a n í t á s v e z é r k ö n y v e . A tiszántúli ev. ref.
egyházkerület tantervéhez alkalmazva szerkesztette Beke Anta l. A tiszán-

tuli ev. ref. egyházházkerület tulajdona. Ára 1 frt 50 kr.
A tankönyv írónak sorsa, hogy. gyakran jobb meggyőződése

ellenére is, másoknak felfogásához kell szabnia saját egyéni véleményét,
s így egyénisége teljes mértékben csak ritkán érvényesül. Az író szak-
értelmétől és ügyeségétől függ, hogy megtalálja saját elvei és a tan-
terv rideg doktrinai közt az athidalást, s felfedezze azt a helyes közép-
utat, melyen indulva, a tanterven sem esik sérelem s a saját egyéni
felfogásan sem.KJIHGFEDCBAJa tankönyvet csak úgy lehet írni, ha az író lelkiisme-
rete nem tiltakozik az ellen, a mit tolla leír, ha meggyőződésből mondja,
a mit mond.

Beke Antal is törekedett bevinni egyéni felfogásat könyvébe, bár
ez, a tanterv rideg, sőt kővetelő paragrafusaival szemben nem mindig
sikerül, s ha sikerül is, az nem mindig válik könyvei nek javára. Annak
daczára becsületes munkát végzett, mely méltó arra, hogy érdemlegesen
foglakozzunk vele.

Műve bevezetésefil igen becses utasításokat ad az énektanítás és
éneklés általános tudnivalóiról. melyeknek minden tanító, bizonyára
nagy hasznát veszi. Sok oly dolog van ott elmondva, a mit eddig
tanítóink vagy nem tudtak, vagy teljesen figyelmen kívül hagytak. Majd
áttér szerző az énektanítás tulajdonképi módszerére.

A mű a ti szánt uli ev. ref. egyh.-kerület tanterve alapján készült;
természetes tehát, hogy birálatomban a tantervre, mint alapra, épp úgy
kiterjeszkedem, mint magára a tanterv alapján készült vezérkönyvre .
.A kettőnek, mint szervesen összetartozóknak birálatát egymástól elválasz-
tani nem is lehet.

A tanterv az I. oszt. tananyagát a következőkép szabja ki: cA ter-
mészetes hanglépcső 1 -6-ig terjedő hangjának utánéneklése és ugyanezen
hangkörben néhány ének és dal betanulása pusztán hallás után. A tanító

Magyar Tanítóképző. 31
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minden, a hangjegyre vonatkozó részletes magyarázatot mellőzvén, meg-
elégszik annak egyszerű szemléltetésével. a minek utánéneklését kivánja.
tanítványaitól, egyszersmind figyelm ezteti tanítványait a helyes test- és
szájtartásra s lélekzetvételre. A növendékek az utánénekelt hangjegyeket
pontokkal utánjegyezni megkísérlik. ~fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'A tanterv ezen rendelkezésében lehetetlen észre nem vennünk az
ellen mondást. A •pusztán hallás után» való énektanítás nem tűri meg
a hangjegynek e szemléltetését s sem, annál kevésbbé annak «utánéneklését-

és «utánjegyzését.» A tanterv ilyen rendelkezése mellett nem is itélem el,
szerzőt, látva az «Első osztály. ez. fejezetben határozatlanságát, kínos
vergődését, a mint hallás után akar tanítani, de úgy, hogya kótát se
mellőzze; s lesz énektanítása elnagyolt kóta-tanítás. Hiszen szerző egé-
szen helyesen jelöli meg elméletben' az ének-tanítás módját a kezdő
fokon: cTámaszkodunk a gyermek zenei emlékezetére, jó· hallására és
arra a kevés gyakorlatra, melyet részben az óvodában, részben a családi
körben nyert.s S ehhez nem kell kóta, csak tanító, a ki öntudatosan
és szépen énekel, vagy hegedül, aztán dal, minél szebb es minél több,
hogy a kicsinyek megkedveljék az éneket. Bizonyára szerző- is ezen
felfogásban élt, midőn fentebbi sorokat leírta, hanem a tanterv 1 a tan-
terv 1. .. Annak eleget kell tenni, az pedig kótát kiván, ha csak a
forma kedveért is, de kótát minden áron! A mű ezen fejezetében nem
is egyébért szerepel a kóta, mint a látszat kedvéért, de ki tagadhatja,
hogy ennek a látszatnak az erőitetése megrontja ct gyermek dalos ked-
vét? ..

A II. osztály tananyagát a következőleg jelöli meg a tanterv:
c A tananyag marad a természes hanglépcső 1-6. hangja. A tanítás
eleinte még itt is csupán az utánéneklésre támaszkodik. Az ütenyezés
kezdetét veszi, de a hangjegyek értékének megismertetése nélkül, (?) s
a növendékek a kettős, hármas és négyes ütenyzésben gyakoroltatnak (1);
később az adott hangnak az alaphangtói való távolsága meghatározá-
sában fejlesztetnek. A felveendő gyakorlatok lehetnek a már ismerete-
sek is, de újabbakat is fel kell venni, hogy a hallást tovább fejleszszük,
s a növendékek előtt a sokszor hallottak unalmasakká ne váljanak.
A gyakorolt hangok ütenyeile össze cserélése által új, meg új gyakor-
latokat alkotnak (1).» Kemény dió ez a szegény 7 éves kis gyermeknek 1
De lássuk, mint töri azt fel számára szerzőnk?

A tanterv két-kulacsosságából kifolyólag úgy törekszik az «után-
éneklésre támaszkodő s tanítást megvalósítani, hogy dicséretes felületes-
séggel bemutatja a hangjegyzést az egész vonalrendszeren. Meghatá-
rozza a harmadik (é) hangjegyének helyét, jelzi az első vonal szük-
ségességét, majd a negyedik (f) hangjegynél a második vonalét, mire
ezen kijelentéssel: «mielőtt a hatodik hang jelzésehez fognánk, az öt
vonalról, apnak négy közéről adunk felvilágosítást és ez időtől fogva a
vonalrendszert használjuk> - a gyermek előtt alig érthető okból,
kiépíti az egész vonalrendszert. A következő szakaszban megismerteti
a kis gyermekekkel az ütemezést (szerinte «ütenyezés s vt] és a hang-
súlyozást, noha, mint maga mcndja, azt a növendékek eddig felvilágo-
sítás nélkül is gyakorolták. Amde most egészen komolyan tárgyalja a
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kettős ütemet, annak hangsu!yos és hangsu!ytalan részeit. Majd cA har-
madik hang távolsága> ez, szakaszban, a hat hang körében formális
hangtaláló gyakorlatokat ad, mire e éneklés ütenyzéssel és hangsulyozás-
sal- következ ik, majd lapokra terjedő száraz szövegtelen énekgyakorlat
SIl szerző készítette d al, A dalok minden költőiség nélküliek, mint az
ilyen mondva csinált dalok szoktak lenni. Szerző, készítésöknél csak
arra törekedett. hogya már ismeretes hangközök begyakorlasára almal-
masak legyenek. Erre. de csak erre alkalmasak is. A gyermeki kedély.
hez semmi közük, - Es most következik a hármas és négy ütem, valamint
.az ütem verés képzésének ismertetése és begyakorlása. Az egyházkerületi
tanterv rendeli így. Ezt azért hangsulyozom, mert felteszemiszerzönkről,
hogy ezen nagy es a hét éves kis gyermekekkel szemben támasztott igazság-
talan kivánság ot maga sem helyesli. Ha csak arról volna szó, hogya kicsi-
nyek megismerkedjenek a kulönböző ütemzési módokkal, akkor csak egy-
szerűen fölöslegesnek és czéltalannak nevezném az egész faradságot. De itt
arról van szó, hogy a különböző ütemezesi módok begyakoroltassanak, s
azokat a kicsinyek, éneklés közben folyton utanképezzék, az-az: saját sza-
balyszerű ütemverésökre énekeljenek. Ha ez így van, s úgy hiszem, hem
csalödorn, akkor felette szánom a tiszantuli egyházkerület zsenge' refor-
matusait. Nem tagadom azt, a mit szerző művének 49. iapjan mond,
hogy «szabályos éneklés... utenyesés nélkül nem tanítható,» de
hogy az ütemveresnek a népiskolában is a bevett és csakis kar-
vezetőkre nézve szükséges és nélkülözhetetlen ütemverésnek kel-
lene lennie, azt határozottan tagadom. A gyermek csak egyféle
ütést ismer azt, a meiy mindig lefelé történik. A kéznek' az ere-
deti helyzetbe való visszahelyezését a gyermek nem fogja ütésnek
elfogadni, azt neki megérteni s arra énekelni, legalább a kezdő
fokon igen nehez. Minthogy kezdetben ugy is csak negyed, fél, rit-
kabban egész hangjegyekről enekeltetünk, miértne üthetnénk lefelé min-
den negyed hangjegyre egyet, félre kettőt, egészre négyet? És a hang-
sulyozast miért ne érzékeltethetnők úgy, hogy a nehéz ütemrészre erő-
sebben, a könnyűre gyöngébben ütünk lefelé? Ez nem' jár semmi ne-
hézséggel, ezt nunden gyermek könnyűséggel tanulja meg, a folytonos
elhibazgatas is ki van zárva. És minő hasznát fogjuk venni ezen egyszerű
utemverési módnak 2/4 ütemnél a nyolczadok és 4/8 ütemnél a tizenhatodok
éneklésénel. a hol le- és felütesre egész könnyűséggel énekel a gyer-
mek egy-egy hangot. míg a le- és felütésre két-két hangot csak lelette
hosszas es kínos gyakorlas után! A pontozott hangjegyekról és synko-
pá.s ról, a melyek pedig a magyar dalban oly igen érvényesűíne.k, nem
is teszek említést. Ezek a népiskolai énektanítás fokán csakis ilyen
ütemverés mellett értetherök meg legtöbb gyermekkel. És végre is,
mi a czélja a népiskolai énektanításnakfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr Ugy-e a dal? Dal, minél több
'es minél alkalmasabb a kedelyképzésre. S ezen czélnak utjából el kell
hádtanunk mindenakadályr, kivált ha az a lényeg hez ugy sem tarto-
zik, a czélt nem szolgál]a. Lényege-e az éneknek az.vhogy éneklés köz-
ben kezünket le-Jobbra -ba lra , le-ba lra -jobbra -fel, vagy /ejobbra -ba lra -

jobbra -féljobbra fel-.félba lra fel mozgassuk ? Ugye hogy nem? Lehet-e az
ilyen nehéz tornagyakorlat nélkül is, c'iupan a kéznek egyszerü le- és
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felfelé való mozgatásával is, egyöntetűen és szépen énekelni? Ugy-e
hogy igen? Tehát akkor a különböző taktusveréseknek a népiskolában
semmi, de semmi helyök!

Egy csomó hangtaláló gyakorlaton, költői tien dalon és költői egy-
házi éneken át aztán eljutunk a «Betűsor s ez, szakaszhoz. mely a kis
oktávtói fel, egészen a háromszor vonalzott oktávig bezárólag, a teljes
hangjegysort ismerteti; s el «Az adott dallam beosztása két-, három-
és négy tagú méretekbe» ez, szakaszig. És felsohajtunk és kérdezzük:
a népiskolában mi ellen jók ezek? Ezzel aztán be is fejeződött a hallás
utáni énektanítás. Hogy a kóta utáni énektanítás mi' légyen, arról a
I l l . osztály tanterve a következőleg rendelkezik:

«Feladat : a !-6-ig terjedő hangok biztos találása, a hang és
szünetjegyek értékének az egésztől a hatodikig. S, a pontos hangjegyek
megismertetése, viszonyítása s ekként a hangjegyekről való éneklés
megkezdése. Különös suly fektetendő arra, hogy a mit a növendékek
így megismernek, azt leirni s önmaguk által szerkesztett gyakorlatokba1:1
feldolgozni képesek legyenek.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( !) A szöveges énekek és dalok foly tat-
tatnak. , Szerző a tüzetes kótatanítást a hangtávolokat ismétlő ének-
gyakorlatokkal kezdi. Énekgyakorlataiban előfordulnak egy-, két- és
négyütéses (ezen fokon igen helyes elnevezés) hangjegyek. Az I-6 .

hangkörben előforduló hangtávolságokkal gyorsan végez, mire ismét
énekgyakorlatok következnek, A hangjegyek értékének ismertetésénél
ügyes szemléltetést használ, mire az egész-, fél- és negyedszünetjelnek,
négy-negyedes és kétfeles (alla breve) ütemjelzésnek tárgyalása követ-
kezik, megfelelő énekgyakorlatokkal. A 2/4 és 3/4-es ütemjelzésnek, az
összekötő jelnek (ligatura) és pontnak ismertetése és begyakorlása után
<a növendéket a jövő tanévre előkészítendő, az eddig szokásba vett la

szótag helyett a hanglétrán a c-betűsort, vagyis annak egymás után
következő betűit» énekelteti, vagyis kiépíti a teljes hangsort s azt egy
lerajzolt létra alakjában szernlélteti, gondoskodva arról, hogya létrának
3. és- 4· , valamint 7. és 8. fokai csak félannyi távolságra essenek egy-
mástól, mint a többiek. Ez czélszerű szemléltetés, de nem szerzőnk talál-
mánya (lásd Sándor Domokosnál), a mi azonban nem esik a könyv
rovására. A c betűközök» kiszámítására, ha a fiatal elmé nem csekély
megerő1tetésével, a teljes hangsornak lépcsőit egyszerre nevezzük meg
természetesen, szükség van. Jobb azonban a hangok neveit egyenkint,
az egyes hangjegyek ismertetésénél megneveznünk, a mikor aztán nincs
szükseg a c betűsors fáradságos begyakorlására, mert a gyermeknek
észrevétlenül vésődik kitörülhetlenül az emlékezetébe a hangjegyek sor-
rendje. A «g yakorlás a méretek szerkesztésében» nem fér bele a nép-
iskolai énekoktatás keretébe. No, de a tanterv kívánja, tehát szerzőnk
ebben ártatlan.

A tantervnek a IV. osztályra vonatkozó része a következőkép
hangzik: c Tananyag ; az alaphangban felvett első vonaltól számítva,
az egész hanglépcső éneklése, olvasása még mindig abszolut megneve-
zés nélkül a hanglépcső rendes egész- és félhangjegyeinek (talán hang-
jainak?) s egy pár esetleges hang (# ésKJIHGFEDCBAb) megismertetése. Kemény
és lágy hangnemű énekek s dalok, de még a kétféle hangnem öntuda-
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tos ismertetése nélkül. A kiszabott zsoltárok és dicséretek dallamai
olvasási gyakorlatul vétetnek fel és így tanittatnak be s .

Szerzőnk a kijelölt anyagot a következő menetben dolgozza fel:
A hanglétrának a vonalrendszeren való teljes kiépítése után ismét hosz-
szan tárgyalja a hangjegyek neveit, kiépít ve a hangsort most már egé-
szen a go-ig, a minek szükségét most még, a mikor csak egy nyolczadnyi
hangterjedelemben énekelnek a gyermekek, nem látom áto A violin kulcs
után áttér az egész- és félhangnyi távolságra s körülményesen tárgyalja
az alakítójeleket, mire énekgyakorlatok következnek chromatikus han-
gokkal. A nyolczadhangjegyek ismertetése és begyakorlása után be-
fejezi szerzőnk a IV. oszt. anyagának tárgyalását a hangkőzők tanával,
mely utóbbi inkább a tanítónak szól. Szerzőnk t. i. nemcsak -módszer es
vezérkönyvet, hanem teljes zene-elméleti kézikönyvet is ad a tanító
kezébe, melyből az, netán hézagos zeneismereteit kiegészíthesse.

A tanterv az V. oszt. tananyagát a következőben szabja ki:
< Az esetleges hangok teljes megismertetése és felhasználása. Kíváló
figyelem a hangképzesre. Az alaphang áthelyezése s az így alkotott
hanglépcsők gyakorlása által teljes biztosságszerzés bármely főhangból
való olvasásra és éneklésre. Egy pár segédvonal bemutatandó. A növen-
dék a gyakorlatokat maga írja át más főhangokba. A kemény és lágy
hangnem megismertetése külön gyakorlatok (skálák) nélkül. (?) Két
szólamú éneklés, Az előénekelt hangoknak hallás után való lejegyzése
kezdetét veszi» Mindenesetre magas kívánság egy 1 1 éves gyermektől, .
hogy ő teljes biztosságot szerezzen bármely hangnemben való kóta-
éneklésben, hogy az éneket transponálni tudja s hogy egy elénekelt
dallamot hallás után lejegyezzen. Egyébként, dícséretes ügyességgel
törekszik szerzőnk a czélt megközelíteni.

A mult évi tananyag rövid elisrnétlése után megismerteti az alsó
pótvonalra írt hangjegyeket e~észen az [-ig, noha ez utóbbi hang és
hangjegy, mint a gyermek hangterjedeImén kívül eső, nem használatos
s a szerző által felvett gyermekkarokban sem fordul elő sehol sem. Híba
is volna ha előfordulna. A három oktávnak három egymás fölé rajzolt
létrával való szemléltetését igen szerenesésnek tartom. cA 4/8 méretről,
továbbá a 2/4' 3/4 és 4/4 méretekben előforduló, pont által hosszabbított
negyedrész es hangjegy ütenyezéséről s szóló szakaszban igazolva van-
nak mínd azok, a miket fentebb, az ütemverésról általában elmondot-
tam. A következő szakaszban, ca nyolczadrészes hangjegy után való
pont ütenyeztetésének s magyarázásánál, ez még szernbe-szökőbb. Az
ütemverés majdnem begyakorolhatatlan a zsenge gyermekekkel ott; a
hol 2/res ütemre négy nyolczaddal képezett choriambus csoportot kell
énekelni. . I

A C-dur skála és hangnem begyakorlása után áttér szerző a G,
D, majd az F és B-dur skálákra és hangnemekre. Mínden skálát a már
ismert sz abalyok alapján, a növendékekkel szerkesztetvén meg, igen
helyesen. De talán jobb lett volna mindegyik kemény skála és hang-
nem után a megfelelő párhuzamos lágy skálát is ismertetni és nem
külőn tárgyalni az A, E, D és G-mollokat? A transponáJás, ha annak
szüksége előáll, a kar vezető dolga. Az előénekelt dallarnnak hallás után



A könyv, bár nem mint aleczkékben van megírva, itt- ott a tanítói
eljárásra vonatkozólag is ad utasításokat, sok helyen egy kifogástalan
pedagógus hosszadalmasságával. Stilusa általában világos .és szabatos s
csak a legritkábban találunk olyan helyeket, a hol némi homály és
za varosság fedezhető fel, minő a mély hangok ismertetésének szakaszá-
ban a következő: cA vonalrendszer alá két pótvonal alá irotttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg előtt
van az alsó hanglétraKJIHGFEDCBAf betűje, melyet a két pótvonal alatti g ala három
potvonalba irok.s Ne beszéljünk betűről ott, a hol csak hangról és
annak jegyéről, a kótá ról vanfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó , .

A IL osztály tói kezdve minden osztály számára egy-egy. részint
ha llásfejlesztő gyakorlatokat, részint dalokat tartalrna zó daloskönyvet
allított össze szerző a gyermekek számara. A hallásgyakorlatok mind
a saját, a dalok pedig nagyobb részt műköltők szerzeményei, egyházi

i

való lejegyzése sok időt, sok fáradtságot emészt fel, és nincs semm
különösebb haszna. A népnek arra nincs szüksége s a népiskola ilye-
nekkel nem bibelódhetik. No, de a tanterv kívánja. .. E fejezetben
becses utasításokat találunk a gyermekhang fejlesztésére, helyes kezelé-
sére és az iskolai énekkar szervezésére, betanítására és vezetésére.

A VI. osztály tananyaga a következő: cA hangok absolut meg-
ismertetése (c, d, e, f, g, a, h, c) s a hanglépcsőx akként alkotasa.
Kulcsok, előjegyek. Az esetleges hangok teljes begyakorlása. Kemény
és lágy hangnemek. A mit a növendék énekelni tud, hallás után le is
írja. (1) Ismeretes dalokat emlékezésből, ú ja k a t hallás után lehangjegyez ( I l)

Megismerkedik a magyar dal természetével, a magyar hangsorral. » A
mit a tanterv ezen osztályban kíván, annak egy része, nevezetesen: a
hangok absolut megnevezése, a különböző alaphangra épített hanglep-
esők, (a 2 kereszttel és 2 be-vel jelzettekig) a hallás után való írás,
már az V. osztályban is előfordultak. Mint teljesen ujat, a nehezebb
dur- és moll-hanglépcsők és hangnemek ismertetését találjuk. a 3 kereszt-
és 3 bé-vel jelzettektől egészen a 6 kereszt- és 6 bé-vel jelzettekig s
most már olyan menetben, hogy mindegyik dur lépcsőt és hangnemet
a megfelelő parhuzamos moll lépcső követi. A H, F is, Des es Ges-dur

lépcsőket. valamint megfelelő molljaikat, minthogy ezekre a népiskolai ,
énektanítás fokán soha nincs szükség, csak mint megemlítendőket veszi
fel szerző. A hanglépcsők rokonsagáról, a trioláról es a tempóról sz óló
részek, úgy hiszem, csak a tanító számára vétettek fel, csak úgy, mint
a három- és négyszólamú gyermekkar vezetéséről szóló értékes szakasz.
Itt azonban nem hallgathatom el, hogya három- és négyszólamú éneket
a népiskolában, a leghatározottabban kárhoztatom. A három vagy négy-
szólamú karénekek ott csak nagy fáradság es sok idő árán sikerülnek, s
e mellett a növendékek három negyedrésze nem da lt tanul, hanem
szólamot.. Arról ne is essék szó, hogy az 1. szoprán- és II. althang
éneklése mennyire tönkre teszi a fejlődő gyermekhangot. V égül a
magyar dal természetéről és a magyar hanglépcsőről találunk a könyv-

ben egy értékes szakaszt. A tiszántuli ev. ref. egyházkerület tanterve
t. i, azt írja elő, hogya gyermek ezekkel is megismerkedjék.
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énekek, történeti- és népdalok, különböző gyűjteményekből. több-keve-
sebb pedagógiai érzékkel kiválogatva. Ez utóbbiak szövegei ellen némi
kifogásaim vannak. Izléstelennek, sőt egyenesen tilos nak tartom az isko-
lában a szerelmi vonatkozású dalokat, bármily diskrétek legyenek is
azok. Pedig szerzőnél találunk ilyeneket:

Az óra már későre jár,
Barna kis lány alszol-e már? (241. 1.)
De a hol a hű 'lány' terem,
Azt a földet nem ismerem
Sehol sem. (242. 1.)

Hogy magyarázza meg a tanító, kivált ez utóbbit a gyermeknek?
Hát ezt:

Magába, magába, ördög bujjék magába,
Válogat a legénybe, leányba.
Egyik olyan mint a másik,
Ha lefekszik, elalszik .... ? (211. 1.)

Még ízléstelenebb és károsabb, ha szerző a szerelmi vonatkozású
helyeket a baráti szeretetre vonatkozó ömlengésekkel akarja pótolni.
A gyermeknek finom érzéke van s azonnal észreveszi, hogy miféle
hamisítás történt az eredeti szövegen?

Hisz az egész csak álom, csak álom,
Hej! meglátom az én kedvestsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAba rá tom!
A nyáron jőjj el hozzám, ba rá tom.
Te lészsz az én kis pá rom, nem bánom! (211. 1.)

A dallamok összhangosításai, bár általában képzett zenészre valla-
nak, néhol- nehol kifogás alá esnek. A szólamok haladása itt- ott termé-
szetellenes, miből dallamtalanság és nehezen énekelhetőség származik.
PI. a 212. Iapon, a Honfida l 4. sorának 3. ütemeben az a lt c-ről fis-re,

bővítert negyedlépést tesz. Ez már magában is megpróbálja az énekest,
s szerző megtoldja azzal, hogy innen felugrik h-ra. A gyermeknek tehát
egy dallamtalan nagy hetedet kell énekelnie s közben még egy nehéz
bővített lépést tennie. Rákócú F . da lában (302. 1.) a 2. ütem I. negye-
dében nem szépen hangzik az a hamis ötöd. Ba log Adám nótá jában az 5.
ésfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 , ütemben nehéz lesz az alt-énekeseknek az a szűkített harmadlépés
es-ről ds-re. De elég tán mutatóul ennyi.

Ezek után áttér he tek szerzőnk módszerének általános jellemzésére.
Szerzőnk, bármily sok helyes dologgal találkoztam is könyvében, a
népiskolai énektanításra nem tud más módszert ajánlani, mint a mit
előtte már többen s mindannyian kevés sikerrel ajánlottak. Uj utat
nem jelöl, a tanító és tanítvány munkáját megkönnyíteni nem minde-
nütt törekszik, sőt nem. egy helyen, az amugy is magas követelésű tan-
tervet túl is liczitálja. Erzi ő maga is, hogy a mit a gyermektől köve-
teI, az sok. Azért mondja a bevezeté részben: ca siker biztosítására, a
hetenkénti hivatalos két óra a ta nanyag és a növendékek tó'megével

szemben elenyésző csekélység. Azért nyíltan kimondjuk, hogy a siker
feltételéhez nem elegendő a, jó indulattal, szakszerű tanítással betöltött
heti 2 .óra: ehhez több idő kell. ezt a többletet pedig kiki tanítvá-
nyai számához mérten --; áldozatul - hozza meg a tantárgy oltárára.»
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Csakhogy ilyen biztatással nem lehet a' kéta-tanítást népszerűsíteni!
Hiszen a fentebbi szép szavakat csaknem mindegyik tantárgyra lehetne
a!kalmaznunk s ki tagadja, hogy vannak a népiskolának az éneknél
fontosabb tantárgyai is?

A kóta-éneklés a népiskolában azért oly népszerűtlen. mert hir-
detői, nem számolva a gyermeknek sem értelmi. fizikai fejlettség ével,
sem az énektanításra fordítható idővel; túlságos követelésekkel léptek
fel s lehetetlent, vagy a jelen viszonyok között legalább is alig meg-
valósíthatót követeltek a népiskolától. Maga a miniszteri tanterv is, a
u.ídőn a magával is tehetetlen 6 éves gyermektől kóta-éneklést köve-

tel, részes abban, hogy a kéta-éneklés oly megvalósíthatatlannak van
elhiresztelve s hogy a tanítók egy része előtt népszerű hős számba
megy az, a ki nyíltan hirdeti, hogy c nem kell kóta 1» Pedig hány
jeles tehetségű fiatal tanító ment ki már az életbe azon szilárd elha-
tározással, hogy a kéta-tanítással magasra emeli a népének-rnüvészetet,
de látva a tanterv rideg követelését, mely még az ő lelkesedését is
kigúnyolja, a fülbe éneklőkhez pártolt s daczolt a tantervvel. Nem is
terjedt el a kéta-éneklés hazánkban! A n. Orsz. és egyet. tanítógyülé-
sen Hoppe Rezső, egy fiatal, jeles zenészunk volt az énektanítasnak
előadója. a ki áthatva azon felfogástól, hogya kóta-tanítás a népiskola
4. vagy legalább is 3 alsóbb osztályában czéljatévesztett törekvés, ma-
gasra emelte az orthodoxok zászlajat. Az ország tanírósága zajosan
megtapsolta. S midőn felállt utána Sándor Domokos tanár, a ki a
kótatanítás elvét eddig tagadhatatlanul, legtöbb sikerrel hirdette (a
népiskolák számára szerkesztett daloskönyveit teljes sikerrel használják,
de a - tanítóképző intézetekben) s magas követeleseit most a minimumra
redukálva, felemelte szavát a kéta-éneklés mellett; alig akarták meg-
hallgatni.

Az ország tanítósága tehát kemény, lesujtó itéletet mondott, ne
értsük félre, nem a kóta tanítás, csak azon énektanítási módszer felett,
melyet zenepedagógusaink elfogultságu« ban a népiskolában inaugurálni
törekedtek, többet ártva, mint használva az énektanítás ügyének. Sajnos,
ez előttem fekvő. különben sok jelességgel biró könyv sem fog a kóta-

tanításnak híveket szerezni. Pedig szerzőjében megvolnának az ahhoz
szükséges kvalitások, kár, hogy nem tudta magát elődeinek hatása alól
emanczipálni. Az én hitem szerint, a kóta-éneklésnek hazánkban az lesz
hivatott terjesztője, a ki a jelenlegi hosszadalmas, nehézkes és unalmas
módszerrel szakítva, a gyermeket minél kevesebb megterhelésseI juttatja
azon élvezethez, melyet a szabatos ének nyujt.

Hosszabban foglalkoztam talán ezen érdekes és pedagógiai iro-
dalmunkban minden túlzásai daczára is számot tevő munkával, mint a
mennyire szokásos és azt egy könyvismertetés keretei megengedik: de
aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm íW sokkal fontosabb tárgygyal foglalkozik, hogysem annak bíráló
ismertetésével röviden végezhettem s a még nagyon is megvitatandó
kérdésről vallott nézeteirnet, az ismertetéssei kapcsolatban, elhallgat-
hattam volna. Hosszadalmasságomat tehát mentse ki a népiskolai ének-
tanítás ügye iránt érzett igaz szeretetem.

Déva.'tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKutnyánszky Jenő.
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A d a lé k o k a g ym n a s ium i o k ta tá s elméletéhez. A budapesti m. k. .gyakorlö-

főgimnáziumábantsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKármán Mór vezetése alatt tartott elméleti értekezletek

(theoreticumok) jegyzőkönyveiből összeállította Waldap.fel J ános. Kiadta az

Eggenberger-féle könyvkereskedés. Ára? - Rég nem vettem könyvet annyi

érdeklödéssel, sőt elfogódottsággal kezembe mint a fent czímzettet. Midőn feléje

nyultak, régi emlékek éledtek fel benenm, a mint társaimmal együtt a mester lábai-

nál ültem és éreztük, hogy minden szava új világot gyújt elménkben és igaz

öröm töltött el, midőn láttam, hogy e tanoknak legalább egy része az elveszéstol

megmentve, mindenki számára hozzáférhetővé téve, e1l8ttem fekszik. De fájdal-

masan juttatja eszembe, hogy az, kinek szellernétfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI lehelik e lapok, az a férfiú,

kinek a mai magyar közoktaiásügy legtöbbet köszön, súlyos betegségtől gátolva,

nem folytathatja többé önfeláldozó és mégis nem eléggé méltatott áldásdús

munkásságát.

E munka teljes gimnazialis methodikát tartalmaz és a legfontosabb és

legjelentékenyebb könyv, mely e téren nálunk megjelent. Mondhatnám minden

tanárnak kötelessége volna gondosan elolvasni és emlékezetébe vésni. Nem

tárgyalja a kérdéseket kimerítően, de úgy a gimnáziális oktatás alta ónos elveit,

mint az egyes tárgyak methodusat eléggé kidomborítja és rnin den lényeges

kérdésben tájékoztatást nyújt. Nélküle a gimnáziumi oktatás tanterve és a

hozzáírt utasítások meg nem érthetők. Nem könnyű olvasmány, mert r40 lapra

rengeteg anyag van összetömörítve, de a rá fordított munka bizonyára meghozza

gyümölcsét: a világos pedagógia i belá tá st. A gyakorlo gimnázium volt tagjai;

mint régi jö ismerőst köszöntik e könyvet, minden lapjáról feléjök int belőle

Kármán jóságos, türelmes, mosolyogva oktató arcza, de nemcsak ők, kiknek e

munkálat elsősorban szánva van, hanem a távolállók is bizonyára nagy okulás-

Fai olvashatjak. Azonban nemcsak a gimnáziumi tanítók olvashatják haszonna1

e könyvet, hanem a mi képzőintézeti tanítóink is, kiknek fő feladatuk az elméleti

pedagógiával való foglalkozás, mert igen sok általános, minden oktatás és minden

imézetre,a népiskolára is érvényes okulást meríthetünk belőle. Waldapfel János

pedig, a theorerikum kiadója, igazán a legnagyobb elismerést érdemli azért a

nagy fáradságért és szakértelernérr, melyről e munka fényes tanuságot tesz.

Theroticumoknak nevezték a Kármán Mör elnöklete alatt tartott heti

értekezleteket, melyek legnagyobbrészt Kármán Mör elöadasaiböl, vagy egyes

felmerült kérdésekre adott válaszaiból és a gyakorló tanárok referadaibol állot-

tak. Ez értekezletekről jegyzőkönyveket vezettek, de ezek nagy része elveszett.

Megmaradt az r88z/83-iki, melyet Alber ! József, jelenleg pozsonyi liczeumi tanár

írt; s az r890/9I-, r894/95-, r895/96-dik évi jegyzőkönyvek. Ezekből állította
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össze Waldapfel a theoreticumot. Alapul vette az I882/83. Albert-féle jegyző-

könyvet, mely nagyobb betűkkel nyomtatva, az egeszen mint főszöveg végig

vonul; ezt kisebb betűkkel nyomott mellékszöveg kiséri, a többi jegyzőkönyv-

böl véve. Ily módon az elmélet fejlődése is érdekesen kitűnik. Csak a ki e

theoreticumokon részt vett, tudja méltanyolni, milyen nehéz munkát végzett.:

Waldapfel és milyen jól oldotta meg feladatát.

A munka tartalma a következő: A tanítás technikája.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz okta tá s metho-

dusának á lta lános elvei (általános methodika): 1. Az oktatás menete (formális

fokozatok); 2. Az oktatás anyaga. (Tartalmi kapcsolat, concentratio és foko-

zatossag.)

Részletes methodika . Történet-irodalmi targyak methodusa.KJIHGFEDCBA
A) r. A magyar nyelv és irodalom. 2. Az idegen nyelvek és irodalmak

tanítása: a ) a görög irodalmi oktatás, b) a latin irodalmi oktatás, c) a görög

és latin nyelvi oktatás, d) a német irodalmi tanítás.

B) A történelmi tanítás.

ej A tetJnészettudományi tanítá s.

DJ A ma thema tika i okta tá s.

E) A philosoPhia i okta tá s. Függelék. Az iskolai rendtartás.

A munka tartalma oly tömör, annyira csupa elv és eszme, hogy abból

tartalmi kivonatot adni lehetetlenség; de újra ismétlem, hogy mindenkinek, ki

az oktatásügyelméletével foglalkozik, a legmelegebben ajánlható és rernélern,

hogy szerkesztöje nem fog csalódni, mikor kifejezi azt a reményét, hogy «fogyaté-

kos formája» mellett is nemcsak a gimnáziumi, hanem általános pedagógiai

elmélkedésünk nem «szegényes», hanem gazdag forrásává fog válni.

Dr. Má lna i Mihá !.y.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V PONMLKJIHGFEDCBAEG Y E S E K .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i t a n á r k é p z é s ü g y e a P e d a g o g ia i T á r s a s á g b a n . A

Pedagogiai Társaság májusi ülését a tanárképzés ügye töltötte be. Először

dr. Heinr ich Gusztáv, a Ped. Társ. elnöke, értekezett a középiskolai tanárkép-

zésröl, mondván megsaivlelendö dolgokat. Azután d r . Kovács János, a Társaság.

titkára, a tanítóképző intézeti tanárképzés ügyének a mai stádiumát ismertette.

Az ülés ezen részéről a Nemzeti Iskola a következő tudósítást közli:

Kovacs János, mindenek előtt a külföldi képzök tanárainak kvalifikacziojat

ismertette. Kezdetben a jobb tanítókból kerültek ki a képzök tanárai, Német-

országban tbeologusok és tanárok, tanítók vegyesen. Ujabban a középiskolai tanári
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oklevél általánosan, de vannak külön tanítóképző tanárképzök is, melyeknél a fel-

vételi kellék középiskolai, érettségi, avagy tanítói' oklevél (mint pl. Francziaorszag.

ban). Szászország ban a jelesen végzett tanítókat két évi gyakorlat után egyetemekre

bocsátják, ott végvizsgálatot tesznek, mely a polgári iskolákra és képzőkré ké-

pesít. A franczia és szász tanítóképző-intézeti 'tanárvizsgálati követelmények nem

magasabbak, mint a polgári iskolai tanítóképesítönké. Nálunk kezdetben, mikor

a tanári javadalorn nagyobb volt, mint a középiskolaiké, lakkor nagyrészt kö-

zépiskolai tanárok tanítottak a képzőben. A mint a fizetés csappant, már csar

polgári iskolai oklevelesek. Ezek később még egy évig gyakorlati továbbképzésre

a pedagogiumban (a polg, isk. tanítóképzőben) maradnak. Elméleti továbbkép-
zésök csak, magántanulási, foglalkozási jellegű volt. Épp az elméleti képzés

hiányosságát kezdték támadni, a tanügyi körök az egyetemre kivánták terelni.

Ezen vítaban következő elvek jegeczesedtek ki:KJIHGFEDCBAa) hogyaképezdei tanár első-

sorban a tanítókból kerüljön ki, csak az volt még vítás, hogy a polgári iskolai

képzón át történjék e tanítók kellő szakképzése, melyretsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) az egyetemeket

tartják legalkalmasabbaknak, és végül, hogy az eddig c) kiválogatási rendszer

fenntartassék, vagyis csak a jeles, kitünö oklevelesek lehessenek képezdei ta-

nárok. A tanítóképző tanároknak az egyetemen képzésévei összefügg azon tö-

rekvés, hogy a tanítók előtt az ~gyetem n):'ittassék meg, melyet így 'általános-

ságban az értekező sem helyesel. Ellenben helyesli az országos közokt. tanács

azon javaslatát, hogy csakis a polg, iskolai tanító- és tanítónő-képzőt végzettek

bocsáttassanak az egyetemre és csak egy tárgyból .kivan egyetemen szerezhető ki-

merítő bb szakképzést. De e mellett a tanárjelöltek maradnak a polgári iskolai

képzök kötelékében, itt szerezik meg a gyakorlati képzést is.

Nagy Laszlö átmeneti nek látja az új tanítóképző tanárképzés tervét és

pedig a középiskolai és polgári iskolai tanárképzés közti átmenetnek. Reméli,

hogy ezen állapotban nerq fog az ügy megmaradni. A kérdes megoldasanak

nehézsége az, hogyanépiskolai tanító bejuthat-e az egyetemre? Felszólaló

a legtöbb tanítót képesnek t~rtja az egyetemek hallgatására, ugy tartja,

hogy több tantárgynak a terjedelme a képzök és középiskolákban meg-:

egyezik. Úgy tartja, hogy a képzök nyújtanak akkora formális képzést,

mint a középiskolak. Ma arra, hogya tanítók képesek-e az egyeteme-

ket eredmény nyel hallgatni, tapasztalatunk sincs, hisz most tanító nem vé-

tetik föl. Azért nagyon is kivánatosnak tartana, ha a tanítók előtt legalább a

filózofiai fakultá~ némely nem klasszikai- filologiai szakot tárgyaló szakjai meg-

nyittassanak. Ezzel közelebb is hozatnek a nép- és közép-, valamint a felső

oktatás. Dr. Kerékgyá r tó Elek ellene van annak, hogy a tanítókat az egye-

temekre juthatással kecsegtessük. Úgy tartja, hogy az Erzsébet-nöiskola és a

pedagogium elég szakmüveltséget nyújt a tanítóképző tanároknak is. Ezen kér-

dések helyett inkább az iskola belső életének továbbfejlesztését kivanja.PONMLKJIHGFEDCBA

Is k o la i k irá n d u lá s o k . A mult számban emlékeztünk mega győri és pozsonyi

állami tanítónő-képzők kirandulasairöl, Ma ismét három intézetünk kirándulásá-

ról számolhatunk be, a mi kétségtelen jele annak, hogy örvendetesen fejlődik



tanítóképzőinkben IS a nemzeti és pedagógiai szempontból oly fontos kirán-

dulások ügye.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ba ja i á llami ta1íÍtóképző-intezet Mohácsra s annak gyászos emlékű me-

zejére tett e hö elején kirándulást, a melyen az egész ifjúság és tanári kar részt

vett. A megérkezéskor a mohácsi közönség rokonszenvesen fogadta a kirandulö-

kat. Első teendője volt az intézetnek, hogy Istennek áldozzon: az intézet róm.

kath. hitoktatója csendes misét mondott a temető kápolnájában. S csak ezután

nézték meg a város nevezetességeit : Baranya-vármegye milléniumi emlékér, a

modern berendezésű kórházzal, az állami polgári iskolát. Délután az ifjúság és

a testület a városból csatlakozó nagy társassággal együtt a várostól félórányira

levő Lajos kiraly ernlékosalophoz vonult a szomorú hírű Cselepatak partjára.

Az ifjúság s az egész társaság, nők és férfiak együtt,. félkör alakban állva éne-

keltek el a Hymnust, a melynek elhangzása után MihaHcska István tanár tartott

lelkesíró és szép gondolatokban gazdag beszédet az ifjúság hoz és a közönséghez .

A beszéd után az ifjúság megkoszorúzta a szobrot; majd egy Zsivánovics neve-

zetű tanítónövendék szavalta el nagy tűzzel s lelkesedéssel Pösa Lajos alkalmi

költeményét. A szláv és magyar ajkúakból álló ifjúság szivét egy közös érzés, a

merengő bánatból kisarjadzó hazafias lelkesedés tüze forrasztottta össze. Lelkük-

ben nemes elhatározások zsibongtak .. Az ünnepet a Szózat együttes éneklése

zárta be. Az ünnepély után Volf mohácsi birtokos nagy szőllőtelepét tekintették

meg. A kirándulást sikerült hangverseny és vidám tanczmulatság zárta be.

A kolozsvá r i á llami tanítónőkipző-intézetfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 növendéke és három tanítója

három napos kirándulást tett Hunyad-rnegyébe, ősi nemzeti dicsőségünk ernlé.

kekben gazdag eme vidékére. Először Gyulafehérvárott, az erdélyi hajdani egye-

tem szék helyén, szálltak .ki, Megtekintették az építészeti szempontból érdekes

régi székes egyházat, a Hunyadiak kösirjait ; a várat, a gazdag régiségtárat és

körryvtart s a város egyéb nezezetességeit. Innen Dévara utaztak, a hol a Maros

völgyébe tekintő várhegy ősi várába mentek fel; majd a város nevezetességeit,

kulturintézeteit, reáliskoláját, képzöjét nézték meg. Dévaról átrándultak Vaj da-

hunyadra, a melynek szemlélete mély hatással volt az ifjúságra. De nagy érdek-

lődéssei nézték az állami vaskohó :; vasöntö működését is sannak drótpályáját.

Dévaról lefelé utazva Piskinél megallottak .s megnézték annak dombos vidékén

elterülő csataterét a híres híddal együtt. Az emlékoszlopnál megható ünnepet

rögtönöztek .. Ezutan vonatra ülve megtették a híres piski-petrozsényi utat, a

melynek szépségei valósággal elragadtak az ifjúságot. A petrozsényi széntelep

é s banya megtekintése után visszafordultak s tapasztalatokban, érzelmi benyo-

másokban gazdagon tértek vissza kolozsvári otthonukba.

A budapestiKJIHGFEDCBA.lI kerületi á llami tanítónőképző-íntézet ifjúsága és testülete Eszter-

gomba rendezett kirádulást, nemzetünk és ősi egyházunk történelmi emlékekben

gazdag helyére. Megnézték az impozáns domot. A Baköcs-kapolnat ; Szent-István

születése helyét; az egész világon páratlanul álló gazdag egyházi kincstárt ; az

érseki palotát, s különösen annak gazdag képtárat. Visszafelé hajón utaztak s



módjuk volt a kirándulóknak a természet szépségeiben s a történelmileg neveze-

tes útrészletekben gyönyörködni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A g y ö r iPONMLKJIHGFEDCBAs ze k u n d a . Egynehány budapesti napilap nyilvánosságra hozta a

Néptanodanak szembetünően tendencziózus közleményét, a melyben le volt

írva, hogy egy kiválóan szorgalmas, törekvő tanítónövendéket a győ ri tanítönö-

képző tanári kara állandóan üldözött, azután Mohar József tanár megbuktatta

a fizikaböl, bár az egész tanári kar s : a tanulók is mind könyörögtek neki,

hogy engedje el a szekundát; a kétségbeesésig hajszolt leány revolvert fogott

magára, azután a tanárra, a mit úgy kellett kicsavami a kezéből, stb. Egyesü-

-Ietiínk elnöke azonnal informáltatta magát a tényállásról s annak alapján a

következő,tisztán tárgyilagos helyreigazítást küldte egy kőnyomatos utján a

lapok nak ; a melyet azonban, sajnos, csak az Egyetértés közölt :

A győri revolveres tanítönöjelölt eseteról a fővárosi napilapok egy vidéki

iskolaügyi lap nyomán olyan elferdített leírást vettek át, a mely a humanírás

elleni merényletnek akarta föl tüntetni egy kartársunk hivatásszerű kötelesség-

teljesítését. A való tényállás, beszerzett inforrnatiöim szerint, a következő. Az

illető tanítönö-jelölt nemcsak az idén, hanem minden évben megbukott, állan-

dóan hanyag tanuló volt, a kinek a tanári kar már egy ízben jóakaratúlag ta-

nácsolta, hogy menjen más pályára. Az osztályzatokat a szabályzat szerint nem

az egyes tanár, hanem a tanári testület állapítja meg; most is így történt.

A szekunda megváltoztatását sem a tanulótársak, sem a tanárok nem kérték

Mohar tanartól, kérte csupán az illető jelölt maga, a kinek kérését a tanár

határozottan, de minden durvaság nélkül elutasította. Az öngyilkossági és gyil-

kossági kisérletböl csupán a revolver igaz. A jelölt emlegette társai előtt, hogy

vagy magát, vagy a tanárt meglö-vi, vitt is magával revolvert az osztályba, a

mely könnyen észrevehetőleg kandikált ki a zsebéből, s így társai hamar észre-

vették, kivették s átadták az igazgatónőnek, a ki a leányt természetesen haza-

küldte a szülöihez, Ezen tényálláshoz a tanítással foglalkozók számára nem kell

kommentár. A közönség pedig képzelje magát abba a helyzetbe, hogy leány-

gyermekét egy tudatlan, hanyag, oklevelét revolverrel keresni kész tanítönö

keze alá kellene adnia és akkor helyesen fogja méltányolni Mohar tanár eljá-

rását, a kinek a helyzetében minden kötelességtudö tanár éppen úgy tett volnafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ItsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kovács János,

a tanítóképző tanárok országos egyesületének elnöke.

Egyesületi elnökünk csak magas bizalmi állasabel kifolyó kötelességét

teljesítette, midőn egyik kartársunkat, a kit általánosan mint hivatását szerető,

kötelességének teljesítésében mellékszempontokat nem ismerő, de méltányosan

gondolkodó tanítót ismerünk, kartársilag megvédelmezte a napisajtó igaz-

sagtalan támadásai ellen. Habár a napilapok magok is belátták tévedésoket s

egy részök helyre is igazította közlernényét, mindazaltal helytelenítjük a napi-

sajtó azon fölületességét, a melylyel egyes intézetek s tanítók működését nyil-

vánosan tárgyalja spellengére állítja, mielőtt a tények valódiságaról meggyő-

ződnék. A napisajtó ezzel a társadalom érdekeit véli szolgalni s feledi, hogy a



tanító is, mikor hivatását teljesíti, nagy társadalmi érdekeket, a tanítás és nevelés

érdekeit szolgalja, mi közben gyakran kell a tanulók szülöitöl s hozzátartozóitól

gyanúsítások at és sértegetéseket elszenvedni. Minek tehát helyzetét még nyilvános

meghurczoltatással is súlyosbítani? Semmi egyebet, csupán nagyobb óvatosságot

kérünk a sajtótól. Az igazságot mi is óhajt juk s keressük. Reméljük, hogy kar-

társunk, a kinek sok fájdalmas órát szerzett az eset, minden oldalról meg fogja

kapni a megérdemelt elégtételt. 'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z o s z t o t t e l e m i i s k o lá k ú j t a n t e r v e . Az 1895. óta készülő népiskolai tan-

terv, a miként olvasóink előtt jól ismeretes, az Országos Közoktatási Tanács

állandó bizottsága által kidolgozva megjelent s a vallás- és közoktatásügyi minisz-:

ter megküldötte azt az országos tanítói egyesületeknek s a Magyar Tanítók

Kaszinójának véleményadás végett. Most folynak az egyesületekben a tárgya-

lások. Külőnösen OatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagya r Tanítók Kaszinójában folyik 'behatö vita a tanterv

egyes tételei felett. A vitákat Ember Károly, tanítóképző tanár, a tanügyi osz-

tály igazgatója, vezeti. Eddig a nevezeteseb bb módosítások a következők.

A beszéd- és értelemgyakorlatokat, a melyet a Tanács a földrajz és tör-

ténelem előkészítő anyagává tett, kivették a keretből s azért, mert abesz. és

ért.-gy. a nyelvtanítással is szorosan összefügg s az egész népiskolai tanítás

alapvetője, az összes tantárgyak elé, a tanterv legelejére helyezték.

A magya r nyelv tanításának czéljai közé Tanos Sándor előadó javaslatára

felvették az iroda lom olvasása iránti érzék felébresztését is. Kihagyták azt a rész-

letet, a 7Ilely szerznt a z írá s tanítá sa mindig előzze meg az olva sá s tanítá sá t.

Kimondották Nagy L. indítvány ára, hogy az első osztály olvasmányainak közép-

pontja az á lla tmese, a másodiké a népmese, a harmadiké a népmonda , a negye-

diké a tiir túzdmi monda , az ötödike és hatodik é a tiir túzelmi dbeszéle's legyen;

ugyancsak Nagy L. indítványára kimondották, hogy a reálolvasmányok mindig

a realtargyak anyagahoz csatlakozzanak.

Tanos indítványára a szépírá s tanítására külön időt határoztak meg.

A természettudományok-előadója Nagy Laszlö volt. Az ő indítványára a

tárgyak tervét egészen újra dolgozzák ki. A Közoktatási Tanács javaslataban a

természettudományi rész egyike a leggyengébbeknek. A természetrajzot a gyakor-

lati szempontok szerint (állattenyésztés, halaszat, vadászat, földmívelés, kertészet,

kézművesség stb.) fogják kidolgozni; a természettant és vegy tant szintén (ipar,

közlekedés, egészségtan, háztartás stb.) A tanterv-javaslat gazda ságtani részét

elhagyják, illetőleg annak elméleti részét a természettudományokhoz csatolják,

a gyakorlati részét pedig a kézimunkához. Ilyen módon nyernek a tulterhelt

felső osztályokban hetenkéntfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 órát s eleget tesznek a concentratio tör-

vényének.

A kézimunka és ra jz előadója Guttenberg Pál volt. Szerinte a kézimunka

tanterve hibás s főleg igen hiányos s nem áll kellő kapcsolatban a rajzzal, mint leg- °

inkább rokon tárgygyal. G. javaslatára a kézimunka és rajz tervezetét újra kidol-

gozzák. Tovább is élénk figyelemmel fogjuk kisérni a Kaszinó érdekes tárgya-

lásait.



A zZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j k ö zé p is k o la i ta n te rv .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz új középiskolai tanterv készítéséhez 1897-ben

fogtak. A miniszter oly erélylyel vezette a Közoktatási Tanács tanterv-készítő

munkajat, hogy a terv két év alatt annyira elkészűlt, hogy a jövő iskolai évre

már életbe léptethető volt. A tantervről a jövő alkalommal részletesebben fogunk

szóini.

A B u d in s zk y -fé le o lv a s á s - é s írá s ta n ltá s . Budinszky Károly, fővárosi ta-

nító, nehány év óta az olvasás- és írástanítás új mödszerének megállapításával

foglalkozik, a melyet nyilvánosah a múlt év télen mutatott be először egy

pedagógusok ból álló bíráló bizottság előtt. A bizottság ajánlatára a főváros

tanácsa egyelőre egy évre megengedte Budinszky-nak a kisérletet. A kisérlet

szeptember elejétől folyt egyik fővárosi elemi iskola első osztályában egy hónapi

megszakítással. Budinszky, mivel a bizottság. tagjai tanítási óráittsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem lá toga ttá k,

februárban nyilvános tanítást tartott, a melyről a februári füzetben meg is emlé-

keztünk. A bizottság nehány tagja, közöttük az elnök dr. Verédy Károly fővá-

rosi tanfelügyelő, akisérletet sikertelennek nyilvánították. Verédy javaslatára

a jó'vá rosi ta nács a kiser /et jolyta tá sá t a jó'vő eure nem engedte meg. Nos, ennek

az üldözött módszernek befejező bemutatása a bíráló bizottság előtt junius zo-án

lett volna, ha a bizottság tagjai egybegyültek volna. Csak öten jelentek meg,

köztük Berzeviczy Albert. Kitünt ez alkalommal is, hogy a halálos ítélet az új

módszer felett elhamarkodott, igazságtalan volt. A megjelent bizottsági tagok

véleménye szerint az eredmény volt legalább is akkora, mint a mennyit a fő-

város jobb elemi első osztályában elérnek. A betűemlékezet és a hangfüzés is

kielégítő volt. Kiemeljük, hogyafolyékonyabban olvasóknal mindig értelmes

hangsulyozást találtunk, jeléűl annak, hogy az eljárás a gépiességtől menten az

értelem foglalkoztatására törekedett. A mit elolvastak a gyermekek, reprodukalni

és értelmezni is tudták. Az írásban is kielégítő eredményt találtunk. A betűk

.alakítasa helyes, s a mi különösen feltünt, a diktandó írá s helyesírásilag jó volt.

Az eredmény megítélésénel figyelembe vettük, hogy az 54 gyermek közűl 19

beszédhibában szenvedett.

Általában elmondhatni, hogy a Budinszky-féle újítás általános irányára

nézve helyes úton ha lad, a mennyiben, miként a Czukrász Róza módszere is,

arra törekszik, hogy az olva sá st, mint a melynek elsajátítása nehezebb az írásé-

nál, a gyermekre nezve megkiinnyítse. Helyes az is, hogy a betűalakok valamely

konkrét tárgyi képzethez fűzödnek. Az eljárás mindkét mozzanata lélektanilag

indokolt. Bizonyos szempontból azonban jobbnak tartjuk a Czukrász Róza

módszerét a Budinszkyénál. B. ugyanis a beH/a lak megtanítására s a betűemle-'

kezetre fekteti a fősúlyt; Czukrász Róza pedig a hangiisszejűzesre, ennek meg-

könnyítésére. Azt hiszszük, Czukrász Róza inkább eltalálta a lényeget, azt a

mozzanatot, a mely a gyermeknek ;, főnehézséget okozza. De azért a Budinszky

kísérlete is figyelemre méltö, Annyit mindenesetre bebizonyított, hogy az úgy-

nevezett írva-olvastató mödszer nem az egyedül üdvözttö. Úgyis jól meglehet

tanítani a gyermeket, ha az ol vasás- és írás tanítása nem egyszerre, hanem

egymásután következik. Olvasóinknak lesz alkalma a módszerrel magának

Budinszky úrnak leírása után részletesen és behatóan megismerkedni.



Rokonszenvvel kisérjük a Bi-féle mödszer küzdelmét amaradisággal s a

fővárosi kényszerpedagógiaval. Ha nem is találták most hivatalosan jónak az ő

kisérletét, lesznek egykoron, a kik sok üdvöset és jól értékesíthetöt fognak az
ó mödszerében is találni.PONMLKJIHGFEDCBA

H á rom tanterv. Rakott pedig egy madár három hímes tojást. Mind a
hármat sokat igérő volt, de nem egyformán kedves az anyának. Az egyiket, a leg-
kedvesebbet. az anya egész testével ápolta, melengette s ime a kis szárnyas

nemcsak hogy hamar kikeIt, de két esztendő alatt annyira megtollasodott, hogy

az anyja elküldte - énekelni, A másik tojásnak már nem jutott annyi a meleg-

ből s négyesztendő tellett bele, míg keresztűl tudta törni megcsontosodott
héjat. De most már napvilágra jött s nagy reményekkel néz a jővőbe anyjának

gondos szárnyai alatt. A harmadiknak, a mely pedig éppen olyan hímes es

pompás, mint az első, csak néha- napján jutott az anya melengítő szeretetéből.

Már hat esztendő óta hever a fészekben s a kis szárnyas még ma sem bújt elő
a sziklakemény héjból. Szegényke talán már meg is fulladt levegőtlen házában.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u t a t á s

a f, évi febr, hó zI-étöl junius zSéig befolyt tagsági díjakról.

1896. évre : Bodrogi Gyula,

1897, évre: Biró Gyula, Breznay Imre, Hodinka Ágost, Szőllősy
Lajos, Schultz Imre (4-4 frt), Zoltai Mátyás (LSO)

1898. évre: Szente József, Schiffer Ferencz, Bartoniek Géza, Decsy
Gejza, Dr. Verédy Károly, Kozma Ferencz , Szuppán Vilmos, Krasznay
Zsigmond. Thaisz Lajos, Major J. Gyula, BORa Károly, Lazaries János,
Szőllősy Lajos, Rohn József, Oheroly János, Kovács Lajos, Varga Józseí,
Ember Károly. Schultz Imre (4-4 Irt), Marmula János (3'20), Felméri
Albert (2'40), Huzják Lukács (1'60).

1899. évre: Szente jözsef Pataki Vilmos, Dr. Verédy Károly,
Paál Ferencz, Marostordai AlI. Tanítóegyesület, Szabolcsmegyei Tanító-
egyesület, Szabó József, Elekes Lajos, Arányi Antal, Iglói áll. tanítóképző,
Fehérmegyei Tanítótestület. Grézló János, Pálmay Lenke, Hollós Károly,
Pataki Lajos, Glückeich Vilma (4-4 frt). Groó Vilmos (3'60).

1899, '1. félévre: Révfy Géza, Czöndőr Sáudor, Mogyoró János,
Bellosits Bálint, Bene Gyula, Benkő Pál, Bocskay Kristóf, Macskásy
Sándor, Mihalicska István, Nagel Sándor, Scherer Sándor (2-2 frt).

19°0, évre: Korányi Sarolta (4 frt).

Budapesten, 1899, junius hó 25-én.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Horvay Ede,
egyesületi pénztáros,
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